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 15.2017חוזר מסים 
על בחירה בהחלת הטבות  31/05/2017הודעה עד 

 2017של "מפעל מועדף" החל משנת המס 

 

 

 שלום לכולם,

נקבע, שעל החברה  2011לחוק לעידוד השקעות הון שנכנס לתוקף בשנת  68בתיקון 

)בעלת מפעל מוטב ו/או מאושר( אשר מעוניינת בהטבות מתוקף התיקון לחוק )"מפעל 

מועדף"(, לבחור בכך, וכפועל יוצא לוותר על יתרת ההטבות מתוקף החוק טרם 

(, לא 908שות המסים )טופס תיקונו. הודעת הויתור תימסר בטופס שקבע מנהל ר

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  2017יחול לגבי שנת המס שהתיקון 

)או לא יאוחר מתום חמישה חודשים מיום שבו נסתיימה תקופת שומה  31/05/2017

 מיוחדת(.

 

 לחצו כאן  –לצפייה בחוזר המלא 
 

 לחוק 68בחוברת של משרדנו לגבי תיקון לצפייה לחצו כאן 

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

 

 
 למידע ופרטים נוספים:

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

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

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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