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הנדון :תזכיר חוק -הוראת שעה לתשלום מס מופחת על "רווחים כלואים"
לפי החוק לעידוד השקעות הון
רקע
ביום  8ביולי  1021פורסם תזכיר חוק ובו הוראת שעה לחוק לעידוד השקעות הון (להלן" -החוק" או "החוק לעידוד")
המעניקה תשלום מס מופחת בגין הכנסות פטורות שנצברו עד ליום  02.21.1020וטרם חולקו כדיבידנד ואשר זכו לכינוי
"רווחים כלואים" .מאחר שחברות שצברו הכנסות פטורות אלו ,נמנעו מחלוקת דיבידנד ,בשל שלילת הפטור ,כפי שקבע
החוק ,מוצעת הוראת שעה הקובעת שיעור מס מופחת למי שישלם מס על הרווחים הכלואים בתקופת הוראת השעה (שעל
פי התזכיר נקבעה מיום פרסום החוק ועד ליום .)02.21.1020
בהמשך החוזר מובאות דוגמאות להמחשת האמור בתזכיר החוק.
נציין ,שמדובר בתזכיר חוק בלבד ,ואין כל וודאות מה יהיה הנוסח הסופי שיאושר ע"י הכנסת ,אם בכלל1
עיקרי תזכיר החוק
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החוק לעידוד ,טרם תיקונו בתיקון מס'  08מיום  0בינואר  ,1022קבע בסעיף  77את שיעורי המס החלים על חברה בעלת
מפעל מאושר .סעיף (77א)() 5לחוק קובע תקופת פטור של שנתיים מתשלום מס חברות ,לחברה בעלת מפעל מאושר
באזור פיתוח א' ,בהתאם לתנאי הסעיף .סעיף (77א )2לחוק קובע תקופת פטור דומה ממס חברות לגבי חברת משקיעי חוץ
שהיא בעלת מפעל מאושר באזור פיתוח א'.
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על פי דברי ההסבר שצורפו לתזכיר.

יחד עם זאת ,סעיף (77א )1לחוק קובע ,כי בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה
הייתה החברה פטורה ממס חברות לפי סעיפים (77א)( )5או (א ,)2תהיה חייבת החברה ,בשנת המס שבה חולק
הדיבידנד ,במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק ,בשיעור מס החברות שהייתה חייבת בו אילולא הייתה פטורה
ממס חברות בשנה שבה הופקה ההכנסה.
סעיף 52א לחוק קובע את שיעורי המס החלים על חברה מוטבת (בעלת מפעל מוטב) .סעיף קטן(א) ,פסקאות (-)2
( ,) 0קובע תקופות פטור מתשלום מס חברות ,בהתאם לאזור הפיתוח שבו נמצא המפעל (בין שנתיים לעשר שנים).
יחד עם זאת ,בדומה לסעיף (77א ,)1סעיף 52ב (ובדומה גם סעיף (52ח) טרם תיקונו בתיקון מס'  00לחוק) ,קובע
כי בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס לפי סעיף
 52א(א) ,תהיה חייבת החברה ,בשנת המס שבה חולק הדיבידנד ,במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק ,בשיעור
מס החברות שהייתה חייבת בו לפי הוראות סעיף  ,77אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה שבה הופקה
ההכנסה.
המצב המתואר לעיל גרם לכך שחברות שקיבלו פטור ממס לפי החוק ,נמנעו מחלוקת דיבידנד על מנת שלא לשאת
במס החברות בעת החלוקה.
ביום  0בינואר  1022פורסם תיקון מס'  08לחוק (להלן" -תיקון  ,)"88אשר שינה משמעותית את החוק לעידוד ,כך
שבוטל המתווה המתואר לעיל ובמקומו יחולו שיעורי מס קבועים של  0%ו ,21%-החל משנת המס  ,1025וזאת
בהתאם לאזורי הפיתוח שבהם מצויים המפעלים (אזור פיתוח א' או ב') ,וללא קשר לשיעור השקעת החוץ בחברה.
תיקון מס'  08לא חייב את החברות לעבור למסלול הקבוע בו ואף לא קבע הוראות מעבר לגבי הרווחים הצבורים של
חברות שיבחרו לעבור למסלול זה.
ההצעה בתזכיר
בתזכיר חוק זה מוצע לחייב הכנסה שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס כאמור לעיל בשיעור מס
מוטב ,וזאת בתקופת ההטבה בלבד (התקופה שמיום פרסום החוק ועד ליום  1.בדצמבר  1)22.1על הכנסות
פטורות שלא ישולם עליהם מס לפי הוראת שעה זו ,ישולם בעתיד מס חברות בהתאם לשיעורים הקבועים בסעיף .77
מטרת ההצעה היא לסייע למשק הישראלי בעת הזו ,בהתחשב גם בתיקון מס'  08והמעבר למסלול חדש בחוק
עידוד.

הגדרת "הכנסה צבורה" -מוצע לקבוע כי הכנסה אשר תזכה לשיעור מס מוטב היא הכנסה פטורה (כמשמעותה
בחוק) שנצברה עד ליום  02בדצמבר  ,1020הואיל והדוחות לשנה זו כבר הוגשו .כן מוצע לקבוע כי החברה טרם
חויבה במס בגינה לפי סעיפים  52 ,77כנוסחו עד תיקון מס'  00ו52-ב.
הגדרת "יחס הפשרה"" -חלק ההכנסה הצבורה שהחברה מבקשת לשלם עליה מס חברות מוטב לפי סעיף זה (להלן-
הכנסה מיועדת) ,מחולק בסך הכנסתה הצבורה"; הגדרה זו נועדה על מנת לזהות את חלק ההכנסה שעליו מעוניינת
החברה לשלם את מס החברות המוטב.
"מס חברות מוטב" -מס החברות שחל על החברה לפי הוראות סעיף  ,77כשהוא מוכפל במקדם המס;
"מקדם המס" – אחד פחות שיעור ההטבה;
"שיעור ההטבה" –יחס ההפשרה מוכפל בשלושים אחוזים בתוספת ארבעים אחוזים;
בתזכיר החוק מוצע כי ישולם מס חברות מוטב על הכנסתה הפטורה של החברה ,עליה היא מבקשת לשלם מס
חברות .מס החברות המוטב ייקבע בהתאם לחלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר ,ביחס לכלל ההכנסה
הפטורה של החברה .ככל שהחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה ,כך תגדל הטבת המס לה תזכה.
שיעור ההטבה המזערי שלו תזכה החברה הינו ( 02%כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של  82%ממס
החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם לולא הוראת השעה) ,בעוד שהשיעור המרבי יהיה ( 02%כך שהחברה
תשלם מס חברות בשיעור של  12%ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם לולא הוראת השעה)1
מוצע כי חברה שהייתה לה בשנת המס הכנסה מיועדת (חלק ההכנסה הצבורה שהחברה מבקשת לשלם עליה מס
חברות מוטב) ,תשלם עליה מס חברות מוטב ,על פי בקשתה ,ובלבד שלחברה יש מפעל בישראל (מפעל מועדף,
מאושר או מוטב) בתקופת ההטבה והיא שילמה את מס החברות המוטב בתקופות הקבועות בסעיף ,וכן בתנאי
שביצעה השקעה בישראל (במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתן בשנת המס שבה ביקשה החברה לשלם מס
חברות מוטב לפי הוראת השעה) בנכסים יצרניים או במחקר ופיתוח או על ידי העסקת עובדים חדשים בהתאם
לתנאים הקבועים בסעיף.
מוצע להבהיר ,כי על הכנסה צבורה שלא שולם בגינה מס חברות מוטב לפי סעיף זה ,ישולם מס חברות בשיעורים
הקבועים בסעיף .77
מוצע לקבוע הוראה דומה להוראה הקבועה בסעיף (77ב) לחוק ,לפיה על דיבידנד ששולם בניכוי מס החברות לפי
סעיף זה ,ישולם מס בשיעור של  .25%על פי תזכיר החוק  ,אין חובה לשלם את הדיבידנד בפועל.

0

דוגמאות להמחשה לפי יחסי הפשרה שונים ושיעורי השקעת חוץ שונים
יחס ההפשרה

22%

02%

82%

82%

.22%

שיעור ההטבה

70%

51%

58%

07%

70%

(יחס ההפשרה
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בתוספת )70%

מקדם המס
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00%

00%
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שיעור מס חברות מוטב בתקופת הוראת השעה :
שיעור השקעת
חוץ בחברה

שיעור מס במקרה
של חלוקת דיבידנד
(ללא הוראת השעה)
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20.5%
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20.5%
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20.8%

9.0%

8.7%

7.1%

0%

00%-42%
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8.2%

7.1%

0.0%

5.7%

7.5%

 42%ומעלה

20%

5.7%
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שיעור מס במקרה של חלוקת דיבידנד (ללא הוראת השעה) כשהוא מוכפל במקדם המס.
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