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הצהרת פרטיות

חטיבת המס

חוזר לקוחות 24.2008
הטבות מס רטרואקטיביות במסגרת תיקון מספר  65לחוק
עידוד השקעות הון
 12בנובמבר 2008
קישורים רלוונטיים

לקוחות וידידים יקרים,

דף הבית של חטיבת המס

לפני מספר ימים אושר בכנסת תיקון  65לחוק עידוד השקעות הון (טרם פורסם
ברשומות) .הנושאים העיקריים במסגרת תיקון זה הינם:

ארכיון החוזרים המקצועיים לשנת
2008

 .1קיצור תקופת ההמתנה לבחירה "בשנת בחירה" למפעל מוטב חדש
לחברה בעלת מפעל מאושר במסלול חלופי מ 3 -שנים לשנתיים.
 .2קיצור תקופת ההמתנה לבחירה "בשנת בחירה" למפעל מוטב חדש
לחברה בעלת מפעל מאושר במסלול מענקים מ 5-שנים ל 3-שנים.
 .3החלה רטרואקטיבית של התקנות בנוגע לקבלני משנה ,לגבי מפעלים
המבקשים לקבוע את השנים  2005 ,2004או  2006כשנת הבחירה.
ניתן לתקן את שנת הבחירה רטרואקטיבית ,ע"י מתן הודעה תוך  90יום
מפרסומו של החוק.
תיקון זה מכיל נושאים מהותיים ביותר המשפיעים ברמת התכנון העתידי של
החברות וכן נותנים פתח לשיפור חבות המס בעבר ,בגלל ההשלכות
הרטרואקטיביות כאמור.
לצפייה בחוזר המקצועי – לחצו כאן
לפרטים ומידע נוסף:
רו"ח דני יוניסיאן ,מנהל מחלקת תמריצים ,טל03-6085501 :
רו"ח נדב גיל ,מנהל תחום תמריצים בינלאומיים ,טל03-6085378 :
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