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טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש 

 2021בנובמבר  30עד  2020בספטמבר  1בתקופה 

 וישמש בפעילות מזכה

 

 

 שלום לכולם,

 

 המשמש לציוד מואץ פחת) הכנסה מס משרד האוצר פרסם טיוטה של תקנות

  .2020 -(, התש"ףשעה הוראת) מזכה בפעילות

 רשאי יהיה ,בתקנות הקבוע ולפימסוימים,  בענפים נישום כי לקבוע מוצעבטיוטה 

בנובמבר  30 ועד 2020בספטמבר  1 שמיום בתקופה שנרכש ציוד על כי לבקש

 החל הפחת משיעור כפול בשיעור פחת יחול "התקופה הקובעת"( -ן להל) 2021

 ".דיןכל  פיל "לגביו

 בה המס בשנת פעילותו שעיקר לנישום תינתן לכפל פחת הזכות המוצע הנוסח לפי

 ממכירת הכנסה למעט) מהכנסתו -50% ו ה",מזכ פעילות"כ מוגדרת הפחת נתבע

 מאותה הכנסה היא המס בשנת( מקרקעין באיגוד זכות או במקרקעין זכות או נכס

 . הפעילות

 מתחומי אחד בכל בישראל ייצור פעילות ככוללת" מזכה פעילותהוגדרה " זה לעניין

, מסחרה, אריז למעט) ובנייה חקלאות, ופיתוח תוכנה מוצרי ייצור לרבות, התעשייה

 ובתחום הסניטרי בתחום, התקשורת בתחום שירותים מתן או החסנה, תחבורה



 שטח לרבות (בישראל מלון בית הפעלת כוללת ה"מזכ פעילות"ן, כ כמו(. האישי

 לינה שירותי, בתמורה, לספק מציעים או מספקים שבו שדה בתנאי ללינה שהוכשר

 (.אחת ובעונה בעת יותר או אנשים לתשעה

)לרבות מכונות ורכב עבודה שאינו  פחת-בר ציוד לגבי פחתכפל  לנכות יוכל הנישום

והחל לשמש בישראל בייצור  תקופה הקובעתב שיום רכישתו הוא בלבד, ומשאית(

, לפי המאוחר 2021בנובמבר  30הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו או עד 

  .מביניהם

יודגש, כי בשלב זה מדובר בטיוטה בלבד שטרם אושרה וחלק מהניסוחים בה 

 1, ואולם, מאחר שההטבה תחול רק על ציוד שנרכש החל מיום דיים אינם ברורים

 מומלץ לעכב זמנית רכישה של ציוד עד לאותו מועד., 2020בספטמבר 

 

 לחצו כאן - בטיוטת התקנותלצפייה 

 
 למידע ופרטים נוספים:

, Deloitteחטיבת המס,  ,דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית ,רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 

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

 לבך לאמור בו.את תשומת 

 כל הזכויות שמורות.© 
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