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  7.2015חוזר מסים 

 2014על בחירה בהחלת הטבות של "מפעל מועדף" החל משנת המס  31.5.2015א. הודעה עד 

 הטבות על חלוקת דיבידנד לחברה תושבת ישראל, לחברות שיודיעו על ויתור על -ב. הזדמנות אחרונה 
   30.6.2015הטבות מכוח הנוסח הישן לחוק עד ליום 

 

    

   
 

 

   

 
 לקוחות וידידים יקרים,

  

  על בחירה בהחלת הטבות של "מפעל מועדף" החל משנת  31.5.2015הודעה עד
 2014המס 

  

נקבע, שעל חברה  2011לחוק לעידוד השקעות הון שנכנס לתוקף בשנת  68בתיקון 
)בעלת מפעל מוטב ו/או מפעל מאושר( אשר מעוניינת בהטבות מתוקף התיקון לחוק 

)"מפעל מועדף"(, לבחור בכך, וכפועל יוצא לוותר על יתרת ההטבות מתוקף החוק טרם 
(, לא 908הל רשות המסים )טופס תיקונו. הודעת הויתור תימסר בטופס שקבע מנ

לפקודה  132-ו 131יאוחר מהמועד הקבוע להגשת הדוח השנתי לפי הוראות סעיפים 
בלא זכות  והיא תחול לגבי שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח ואילך,

 .חזרה ממנה

, וברצונו לגבי שנות המס הקודמות 68מי שטרם הודיע על בחירה בתחולת תיקון 
ואילך, עליו לשלוח את הודעתו עד ליום  2015ון יחול לגבי שנת המס שהתיק

)או לא יאוחר מתום חמישה חודשים מיום שבו נסתיימה תקופת שומה  31.5.2015

 מיוחדת(.

  

 הטבות על חלוקת דיבידנד לחברה תושבת ישראל, לחברות  -הזדמנות אחרונה
 2015 ביוני 30 ליום שיודיעו על ויתור של הטבות מכוח הנוסח הישן לחוק עד

  

עד  כדי לעודד חברות לוותר על תחולת הדין הישן, נקבע שחברה שתודיע
לחוק, תהא זכאית  68, כי היא מחילה על עצמה את הוראות תיקון 2015 ביוני 30 ליום

לחלק דיבידנד מתוך הכנסה מוטבת או מאושרת, שהיא כאמור הכנסה עליה התקבלו 
)באם ההכנסה הייתה פטורה, המשמעות  החברות עליהלאחר תשלום מס  הטבות מס,

שהינו  לבעל מניות, (25%-10%היא שלילת הפטור ותשלום מס חברות בשיעור של 
, ללא חבות נוספת במס, בניגוד ובאופן מקל בהתייחס חברה תושבת ישראל בלבד

על מקבל הדיבידנד, גם אם  15%להוראות החוק טרם תיקונו הקובעות מס נוסף של 
 א חברה.הו

  

 לחצו כאן לצפייה בחוזר המלא

  

 לחצו כאן לחוק 68לצפייה בחוברת של משרדנו לגבי תיקון 

  

הודעה בדבר החלת הוראות מפעל  - 908לצפייה בטופס 
 לחצו כאן מועדף

  

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378שותף, מנהל מחלקת תמריצים, טל:  רו"ח נדב גיל,

 03-6085532 דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס, טל: רו"ח ועו"ד דני גבאי,

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

 לבך לאמור בו.
 כל הזכויות שמורות.© 

  

  

 

 
 קישורים רלבנטיים:

 לניוזלטר "רשת המס"

 דף הבית של חטיבת המס

 2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 

  

  

Home | Security | Legal | Privacy  
  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2015/full_circular/7_2015.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2015/full_circular/7_2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/amendment_number_68_of_the_law_for_the_encouragement_of_capital_investment.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/amendment_number_68_of_the_law_for_the_encouragement_of_capital_investment.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc908.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc908.pdf
mailto:ngil@deloitte.co.il?subject=%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D%207.2015
mailto:dgabbay@deloitte.co.il?subject=%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D%207.2015
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_newsletter/tax_news_7_edition.pdf
http://www.deloitte.com/il/tax
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/c9705ada23bfb310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2015.html
http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/lovetax2014.pdf


   

   

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
   

Brightman Almagor Zohar  

1 Azrieli Center  

Tel Aviv 67021  

P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164  
  

www.deloitte.co.il  

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. 

 
 

http://www.linkedin.com/company/2423741?trk=tyah&trkInfo=tarId:1396187376164,tas:DELOITTE BRI,idx:1-1-1
http://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www.facebook.com/deloitteisrael

