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 20.2019חוזר מסים 

ביום  חוק האנג'לים"תזכורת לסיום תוקפו של "
הטבות במס באמצעות הפחתת  - 31/12/2019

 השקעות בחברות עתירות מו"פ

 

 

 שלום לכולם,

הניתנות אנו שבים ומזכירים בדבר הטבות המס  2019לקראת תום שנת המס 

 באמצעות הפחתת השקעות בחברות עתירות מו"פ.

)תיקוני  2012-ו 2011פורסם חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011בשנת 

עד  2011הוראת שעה לשנים : פרק ז' את. חוק זה כלל 2010-חקיקה(, התשע"א

הטבות במס להפחתת השקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ  - 2015

פורסם  2016. בשנת "חוק האנג'לים" מכונה זה חוק. לישראללהשבת מדענים 

וכלל מספר שינויים  2019לחוק שהאריך את תוקפו עד לסוף שנת  5תיקון 

 מהותיים.

 

ניתן, בין היתר, לקבל הטבת מס של הפחתת מלוא ההשקעה  על פי חוק האנג'לים

שמבצעים יחידים או שותפות בין יחידים שהוקמה במיוחד למטרה זו, כבר בשנת 

 ההשקעה, באחד משני המסלולים של "חברת מטרה" או "חברה מתחילה".

 

 מן הראוי לבצע בחינה של ההטבות הניתנות בחוק לפני תום שנת המס. 



 

טרם הוארכה תקופת  –י נכון ליום פרסום חוזר זה על ידינו נבקש להעיר כ

 .2019בדצמבר  31 הוראת השעה מעבר ליום

 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 

 

 נוספים: למידע ופרטים

שותף, מנהל מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת  רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ,

 073-3994157המס, טל': 

  
להסב אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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