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תזכיר חוק למתן הטבות מס לקידום השקעות בחברות 

 ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח

 

 

 

 לקוחות וידידים יקרים,

 

פורסם תזכיר חוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות  2015באוקטובר  6ביום 

נדגיש כי מדובר בתזכיר הפועלות בתחום המחקר והפיתוח באמצעות הטבות מס. 

חוק בלבד שטרם עבר את תהליכי החקיקה הנדרשים, ועל כן יתכן ויחולו בו שינויים 

 ניכרים, עד לגיבושו כחוק מחייב. 

 

 התזכיר כדלקמן: בין היתר, מציע

  עלות ההשקעה לפיה , (31.12.18עד  1.1.16) הוראת שעה של שלוש שניםתיקבע

נרכשו במסגרת הנפקה לציבור של חברת מחקר ופיתוח תוכר במועד  במניות אשר

קיזוז )במקום להכיר בהשקעה זו כעלות במועד מכירת  ההשקעה כהפסד הון בר

מיליון שקלים  5מו"פ, עד לגובה של בחברת  המניות(. לפיכך, השקעה במניות

 .המס חדשים, תוכר למשקיע כהפסד הון בשנת

חברה כחברה שהתקיימו לגביה, בין היתר, התנאים הבאים: מוגדרת  מו"פחברת 

בעת  ;בבורסה בישראל בתקופת הוראת השעה אשר הונפקה לראשונה לציבור

הבורסה, ולא נקבע בהתאם לתקנון  ההנפקה לראשונה החברה הוגדרה כחברת מו"פ

המיטיבה בה בוצעה  ההשקעה ;כי היא אינה חברת מו"פ במשך כל תקופת ההטבה

שווי  ;במסגרת הנפקה לציבור של החברה בבורסה בישראל, בתקופת הוראת השעה

בכל שנת מס, במהלך  ₪;מיליון ש"ח למיליארד  200השוק של החברה הוא בין 

התחום העיקרי שבו עוסקת  כיתקופת ההטבה, התקבל אישור המדען הראשי 

 ;ידה החברה הינו מו"פ או ייצור ושיווק של פירות המו"פ שפותח על

 בחברות מו"פ, להתחייב  במסגרת הוראת שעה תינתן אפשרות ליחידים בעלי שליטה

בבורסה,  במס על עליית ערך האופציות שהתקבלו בידיהם טרם רישום החברה

 102במסגרת סעיף  במסלול רווח הון ממועד הרישום כאמור ועד מועד המימוש

 .ולא במס בשיעור שולי 25% , קרי במס בשיעור שללפקודה

 בין היתר, החזקה של כמה קופות גמל בקרנות נאמנות פטורות בשיעור תתאפשר ,

היום(. קרנות אלה יהיו קרנות היי טק נסחרות  50%)במקום  75%שאינו עולה על 

מן הסכום  30%יהיו רשאיות להשקיע עד  במודל של קרנות נאמנות סגורות אשר
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 דף הבית של חטיבת המס

 

 לניוזלטר "רשת המס"

 

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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במקרה בו  50%שיגוייס מהציבור בניירות ערך של חברות הייטק לא נסחרות, ועד 

 תתקבל תמיכת מדינה.

 

  לחצו כאן -לצפייה בתזכיר החוק 

 

 לחצו כאן - לצפייה בהודעת רשות המסים בנושא

 
 

, דירקטור ומנהל המחלקה המקצועית, רו"ח ועו"ד דני גבאי למידע ופרטים נוספים:

 03-6085532חטיבת המס, טל': 

 

 

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

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 

 
 

Home | Security | Legal | Privacy 

 

     

 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

Brightman Almagor Zohar 

1 Azrieli Center 

Tel Aviv 67021 

P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related 

entities.  DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities.  DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  

Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms . 

   
© 2015 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Unsubscribe  

 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/law_memo_18_2015.pdf
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_061015_1.aspx
mailto:dgabbay@deloitte.co.il
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/security/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/legal/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/privacy/index.htm
mailto:jegoldman@deloitte.co.il?subject=הסרה%20מרשימת%20תפוצה%20-%20חטיבת%20המס
http://www.linkedin.com/company/2423741?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.facebook.com/deloitteisrael
https://twitter.com/Deloitte
http://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael

