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חוזר מסים 26.2016
תיקון מס'  73לחוק לעידוד השקעות הון – אושר
בקריאה שנייה ושלישית במסגרת פרק ז' לחוק
ההתייעלות הכלכלית

שלום לכולם,
ביום  22.12.2016אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית חוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2017ו ,)2018-התשע"ז-
 2016במסגרתו נכלל תיקון מס'  73לחוק לעידוד השקעות הון:


מטרת השינויים בתיקון הינה 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 הG20 -
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) .התיקון מאמץ את עיקרי הכללים המומלצים ויוצר מסלולי מס
נוספים חדשים למפעל טכנולוגי מועדף (שיעור מס של  7.5%באזור

 באזור אחר) ולמפעל טכנולוגי מועדף12% פיתוח א' ושיעור מס של
.)6% מיוחד (שיעור מס של
נקבעה הפחתה כוללת של שיעור מס החברות לכל חברה בעלת מפעל
 באזור פיתוח9%  במקום7.5% -מועדף על הכנסותיה ממפעל מועדף ל
.'א
"נקבעו הקלות בתנאי הסף להיכנס למסלול של "מפעל מועדף מיוחד
 באזור8%  באזור א' או5% הרלבנטי לחברות ענק המקנה שיעורי מס של
.אחר
. הכנסה מוטבת ועוד, חברה מועדפת,תוקנו הגדרות הכנסה מועדפת
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