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חוזר מסים 7.2015
א .הודעה עד  31.5.2015על בחירה בהחלת הטבות של "מפעל מועדף" החל משנת המס 2014
ב .הזדמנות אחרונה  -הטבות על חלוקת דיבידנד לחברה תושבת ישראל ,לחברות שיודיעו על ויתור על
הטבות מכוח הנוסח הישן לחוק עד ליום 30.6.2015

לקוחות וידידים יקרים,



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

בתיקון  68לחוק לעידוד השקעות הון שנכנס לתוקף בשנת  2011נקבע ,שעל חברה
(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
תיקונו .הודעת הויתור תימסר בטופס שקבע מנהל רשות המסים (טופס  ,)908לא
יאוחר מהמועד הקבוע להגשת הדוח השנתי לפי הוראות סעיפים  131ו 132-לפקודה
והיא תחול לגבי שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח ואילך ,בלא זכות
חזרה ממנה.
מי שטרם הודיע על בחירה בתחולת תיקון  68לגבי שנות המס הקודמות ,וברצונו
שהתיקון יחול לגבי שנת המס  2015ואילך ,עליו לשלוח את הודעתו עד ליום
( 31.5.2015או לא יאוחר מתום חמישה חודשים מיום שבו נסתיימה תקופת שומה
מיוחדת).



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

קישורים רלבנטיים:
לניוזלטר "רשת המס"
דף הבית של חטיבת המס
לארכיון חוזרים מקצועיים 2014
לארכיון חוזרים מקצועיים 2015

כדי לעודד חברות לוותר על תחולת הדין הישן ,נקבע שחברה שתודיע עד
ליום  30ביוני  ,2015כי היא מחילה על עצמה את הוראות תיקון  68לחוק ,תהא זכאית
לחלק דיבידנד מתוך הכנסה מוטבת או מאושרת ,שהיא כאמור הכנסה עליה התקבלו
הטבות מס ,לאחר תשלום מס החברות עליה (באם ההכנסה הייתה פטורה ,המשמעות
היא שלילת הפטור ותשלום מס חברות בשיעור של  )25%-10%לבעל מניות ,שהינו
חברה תושבת ישראל בלבד ,ללא חבות נוספת במס ,בניגוד ובאופן מקל בהתייחס
להוראות החוק טרם תיקונו הקובעות מס נוסף של  15%על מקבל הדיבידנד ,גם אם
הוא חברה.

לצפייה בחוזר המלא לחצו כאן
לצפייה בחוברת של משרדנו לגבי תיקון  68לחוק לחצו כאן
לצפייה בטופס  - 908הודעה בדבר החלת הוראות מפעל
מועדף לחצו כאן
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לבך לאמור בו.
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