ישראל
חטיבת המס

חוזר מיסים 42.2012
הוראת שעה לתשלום מס מופחת
על הכנסה צבורה נבחרת (רווחים
כלואים) לפי החוק לעידוד השקעות
הון
 14בנובמבר2012 ,
לקוחות וידידים יקרים,
ביום  12בנובמבר  2012פורסם החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  69והוראת
שעה) ,התשע"ב( 2012-התיקון) .בתיקון נקבעה הוראת שעה לתקופה של שנה
מיום פרסום החוק ,המעניקה תשלום מס מופחת בגין הכנסות פטורות שנצברו עד
ליום  31.12.2011וטרם חולקו כדיבידנד ואשר זכו לכינוי "רווחים כלואים" (הכנסה
צבורה).
על פי התיקון ,מס החברות המופחת ייקבע בהתאם לחלק ההכנסה שאותה מבקשת
החברה להפשיר ,ביחס לכלל ההכנסה הפטורה של החברה (הכנסה צבורה
נבחרת) .ככל שהחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה ,כך תגדל הטבת

קישורים רלוונטיים:
להרשמה לכנס המיסים השנתי 2012
דף הבית של חטיבת המס
חוזרים מקצועיים 2012 -
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים 2005-2011

המס לה תזכה .שיעור ההטבה המזערי שלו תזכה החברה הינו ( 30%כך שהחברה
תשלם מס חברות בשיעור של  70%ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם
לולא הוראת השעה) ,בעוד שהשיעור המרבי יהיה ( 60%כך שהחברה תשלם מס
חברות בשיעור של  40%ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם לולא הוראת
השעה) .ואולם ,בכל מקרה ,שיעור המס המופחת ,לא יפחת מ.6% -
חברה שבחרה לשלם מס חברות מופחת ,תהא חייבת להשקיע במהלך תקופה של
חמש שנים שתחילתן בשנת המס שבה חל "מועד הבחירה" ,השקעה בסכום לפי
נוסחה שפורטה בתיקון (השקעה מיועדת) במפעל תעשייתי ,לשם אחד או יותר
מאלה :נכסים יצרניים ,הוצאות מו"פ בישראל או תשלום שכר עבודה לעובדים
חדשים שיתווספו למפעל.

לצפייה בחוזר המלא לחץ כאן
לצפייה בנוסח התיקון לחץ כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח דני גבאי ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס ,טל03-6085532 :
רו"ח נדב גיל ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל03-6085378 :
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