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  22.2018חוזר מסים 

מס' חדש  טופס –הודעה שנתית על מפעל טכנולוגי 

  של רשות המסים 973

 

 ,שלום לכולם

 

(, 973טופס )מועדף  רסמה טופס הודעה שנתית למפעל טכנולוגיפ רשות המסים

 אותו יש לצרף לדוח השנתי.

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם 29/12/2016 ביוםכזכור 

 73' מס תיקון נכלל במסגרתו 2016-ז"התשע(, 2018-ו 2017 לשנות התקציב יעדי

  ן.הו השקעות לעידוד לחוק

 

 מסלולים) חדשים נוספים מס מסלולי, היתר בין, נקבעו 73 תיקון במסגרת

 שיעור או' א פיתוח באזור 7.5% של מס שיעור) מועדף טכנולוגי למפעל( טכנולוגיים

 תיקון .(6% של מס שיעור) מיוחד מועדף טכנולוגי ולמפעל( אחר באזור 12% של מס

 גדולים ובהיקפים בשיעורים מס מהטבות ליהנות ישראליות לחברות מאפשר 73

 .מבעבר

 

ובו  09/2017פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה  05/11/2017ביום 

 . 73עמדתה לגבי תיקון 

 

 החדש נדרש לפרט, בין היתר, את המידע הבא:  973בטופס 

 לגבי השנים האחרונות, פרטים על הכנסות החברה, הוצאות מו"פ,  -'חלק ב

 מספר עובדים ושיעור הגידול בעובדים ובהכנסות

 ם לגבי נכס לא מוחשי מוטבפרטי -'חלק ג 

 לרבות באמצעות קבלני משנה סכום הוצאות המו"פ בישראל ובחו"ל -'חלק ד ,

 ומעסיק משאיל

 כמות ושכר של עובדים בישראל ובקבוצה -'חלק ה 

 סכום ההכנסה החייבת ושיעור המס לגבי הכנסה טכנולוגית מועדפת  -'חלק ו

 והכנסה חייבת המיוחסת לייצור.

 

 לחצו כאן -רשות המסים של  973טופס לצפייה ב

 

לקריאה אודות המסלולים הטכנולוגיים והתקנות מכוחן 

 לחצו כאן - של משרדנו 2017בחוברת תום שנת המס 

 

 73רשות המסים בנושא: תיקון  של 09/2017מס הכנסה  חוזרל

 לחצו כאן –לחוק עידוד השקעות הון 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 Global Investment and Innovationמוביל פרקטיקת שותף,, רו"ח נדב גיל

Incentives ,חטיבת המס ,Deloitte , :'03-6085378טל 

 Global Investment and Innovationשותף, ,רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ

Incentives ,חטיבת המס ,Deloitte :'073-3994157, טל 
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