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חוזר מסים 29.2018
הטבות למפעל טכנולוגי מועדף -פרסום צו המנטרל
חלק מהכנסות המפעל הנובע משירותי פרסום על
תוכנה ,לצורך הקלה בעמידה בתנאי של אחוז מו"פ
מינימלי מההכנסות

שלום לכולם,
במסגרת תיקון  73לחוק לעידוד השקעות הון ,נקבעו ,בין היתר ,מסלולי מס נוספים
חדשים (מסלולים טכנולוגיים) למפעל טכנולוגי מועדף (שיעור מס של 7.5%
באזור פיתוח א' או שיעור מס של  12%באזור אחר) ולמפעל טכנולוגי מועדף
מיוחד (שיעור מס של .)6%
לגבי המסלולים הטכנולוגיים ,נקבע בתיקון  ,73בסעיף 51כד לגבי הגדרת "מפעל
טכנולוגי מועדף" נקבעו מספר תנאים ובהם בפסקה ( )1להגדרה התייחסות לאחוז
מסך ההכנסות או סכום הוצ' מו"פ מינימלי -הוצאות המחקר והפיתוח (המסווגות
כך לפי כללי החשבונאות המקובלים) של המפעל בשלוש השנים שקדמו לשנת
המס או ממועד הקמת החברה ,הן בשיעור של  7%לפחות בממוצע לשנה מסך
הכנסות החברה בעלת המפעל או  75מיליון ש"ח לפחות בשנה ,וזאת בניכוי

הכנסות מסוגים שיקבע שר האוצר שמועברות לאחר (כדוגמת חברה אחרת
revenue - שהייתה שותפה ביצירת הערך ללקוח במודל של חלוקת הכנסות
 מנהל רשות, ואם הוא כן צד קשור, ובלבד שהאחר אינו צד קשור,)sharing
.המסים אישר את ניכוי ההכנסה
 פורסם צו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות2018  בנובמבר6-ביום שלישי ה
.)" ("הצו2018 - התשע"ט,)המועברות לאחר במפעל טכנולוגי
 הכנסה,במסגרת הצו נקבע כי יש לנכות מהכנסות החברה בעלת המפעל
טכנולוגית הנובעת משירותי פרסום המבוססים על תוכנה (תוכנה המפותחת
 המועברת,)במפעל החברה לפרסום מקוון באינטרנט שמקשרת בין לקוח לבין ספק
מהלקוח (מי שמפרסם באינטרנט באמצעות התוכנה) לספק (בעל שטח פרסום
 על בסיס הסכמי התקשרות למתן,)באינטרנט שמקבל שירותים באמצעות התוכנה
.שירותי פרסום וזאת לצורך בחינת עמידה בתנאי כאמור לעיל
משמעות הצו בנושא ניכוי הכנסות המועברות לאחר הינה נטרול חלק מהכנסות
 לצורך הקלה בעמידה בתנאי של אחוז,המפעל הנובעת משירותי פרסום על תוכנה
.מו"פ מינימלי מההכנסות
יצוין כי תחולתן של הוראות אלה נקבעה רטרואקטיבית החל מיום
.01/01/2017
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