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חוזר מסים 21.2016
שינויים מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון – הצעת חוק
ההתייעלות הכלכלית מיום 31.10.2016

שלום לכולם,
ביום  31.10.2016פורסמה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנות  2017ו ,)2018-התשע"ז 2016-במסגרתה מוצעים
מספר שינויים משמעותיים בחוק לעידוד השקעות הון.
השינויים המוצעים מבטאים את מדיניות הממשלה לעודד השקעות במשק
הישראלי באמצעות עידוד פעילות מבוססת קניין רוחני של חברות עתירות ידע

בישראל והגברת האטרקטיביות של המשק הישראלי להשקעות של חברות זרות
לרבות רב לאומיות.
לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ,ה ,OECD -בשיתוף פורום
ה G20 -כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לתעשייה עתירת ידע ,היינו  -הקלות
במס לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים מסוימים  -פטנט רשום ,תוכנת מחשב,
זכות מטפחים של זני צמחים וכדומה )להלן -נכסים לא מוחשיים מוטבים) .הצעת
החוק מאמצת את עיקרי הכללים המומלצים ויוצרת מסלולי מס נוספים חדשים
למפעל טכנולוגי מועדף (שיעור מס של  )12%ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד
(שיעור מס של .)6%
השינויים המוצעים ,המפורטים בחוזר המלא ,כוללים גם הקלות בתנאי הסף
להיכנס למסלול של "מפעל מועדף מיוחד" המקנה שיעורי מס של  5%באזור א' או
 8%באזור אחר ,תיקונים להגדרות הכנסה מועדפת ,חברה מועדפת ,הכנסה
מוטבת ועוד.
בשלב זה מדובר בהצעת חוק בלבד ,שטרם אושרה על ידי הכנסת בהליכי חקיקה
מלאים ,ועל כן לא ניתן לדעת בוודאות מה יהיה הנוסח הסופי שיאושר על ידי
הכנסת.
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