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 שלום לכולם,

 

בנושא "דגשים לעניין  2019/3פרסמה רשות המסים את חוזר  19/11/2019ביום 

או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון, הפרדה 

 ".1959-התש"יט

 

בחוזר זה, מתוארים מספר מבחנים איכותיים לצורך קביעת אמות מידה שעל בסיסן 

ניתן לזהות מהו "מפעל התעשייתי" שבבעלותה של חברה והאם היא מחזיקה 

 בבעלותה מפעל אחד או יותר.

 



והחברה מחזיקה בבעלותה מספר מפעלים, יש לבחון את ייחוס על פי החוזר, היה 

ההכנסות וההוצאות עבור כל מפעל בנפרד ולחשב את ההכנסה החייבת לכל אחד 

 ממפעליה של החברה.

 

בחינה ויישום נכון להגדרת מפעל אחד או מספר מפעלים נפרדים יכולים לשפר 

 משמעותית את היקף ההטבות שהחברה תוכל ליהנות מהן.

 

אנו מזמינים חברות אשר תובעות הטבות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, וכן את 

אלו המתעתדות לעשות זאת כאמור, להיוועץ עמנו בנושא ולסייע להן להיערך 

 .בהתאם

 

 לחצו כאן –לצפייה בחוזר המלא 

 

 כאן צולח – 3/2019הכנסה  מסלצפייה בחוזר 
 

 למידע ופרטים נוספים:

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

 073-3994157טל': , Deloitteהמס, 

טל': , Deloitteמנהל, מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת המס,  רו"ח אלעד בסטקר,

03-7181852   

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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