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 34.2018חוזר מסים 
דבר יצוא באישור בקש תזכורת ל -יצואנים עקיפים 

 עד סוף השנה עקיף

 

 שלום לכולם,

 הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם 2016 בדצמבר 29 מיום 2592 החוקים בספר

. 2016 -ז"התשע(, 2018-ו 2017 לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני)

 הון השקעות לעידוד לחוק 73' מס תיקון נכלל( 261-272 עמודים) לחוק' ז בפרק

  עקיפים. יצואנים על הקלה הינו שנקבעו התיקונים בין"(. החוק)"

 

 נדרש ,בחוק המוקנות להטבות זכאי ויהיה" תחרות בר"כ ייחשב שמפעל מנת על

 העוסקות תקנות הותקנו 2007 באפריל 30 ביום. 25% ייצוא בשיעור מינימלי של

 את מייצאים אינם אשר, תעשייתיים מפעלים של להטבות זכאותם תוסדר בו באופן

 כקבלני בעיקר הפועלים מפעלים בקבוצת מדובר. ישיר באופן ל"לחו מוצריהם

 .ישירים יצואנים שהינם תעשייה מפעלי של משנה
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 מפעל שבהתקיימם תנאים לקבוע הסמכה ניתנה, לחוק( 2()ג)א18 סעיף לפי

 תעשייתי מפעל ידי על המיוצר, אחר במוצר רכיב שהוא, מוצר המוכר תעשייתי

 מהתנאים אחד. הגולמי המקומי לתוצר התורם תחרות-בר כמפעל ייחשב, אחר

 שיעור בדבר האחר המפעל של אישור מתן הוא זה סעיף מכוח בתקנות שנקבעו

. נמכר הוא שבהם מהשווקים אחד בכל הרכיב את שמכיל המוצר של המכירות

 אישור, רכיב לו המוכר התעשייתי למפעל ימציא האחר התעשייתי המפעל כי נקבע

 החוק. והתעשייה והכלכלה האוצר שרי שקבעו התנאים בו שמתקיימים כך על

 . בתקנות האישור המצאת ואופן מועד, הפרטים את לקבוע השרים את הסמיך

 

 רשאית ובו נקבע כי חברה"( התיקון)" לתקנות תיקון פורסם 2017 ביוני 18 ביום

 וזאת, הקודמת המס שנת בעד האחר המפעל בעלת מהחברה אישור בכתב לבקש

 מחויבת האחר המפעל בעלת החברה. העוקבת המס שנת מתום יאוחר לא

 1 ליום עד או הבקשה התקבלה שבו מהמועד ימים 120 בתוך האישור להמציא

 .מבניהם המאוחר, העוקבת המס שנת של בספטמבר

 

ומתכוונת להחיל על עצמה את הטבות המס  חברה שהינה יצואן עקיף ,על כן

, וטרם קיבלה אישור ממפעל האחר בדבר הייצוא לשנת המס 2017בשנת המס 

 31-ה לכל המאוחר עד ליוםמוטב שתבצע פנייה בכתב למפעל האחר  2017

 .902טופס ובה תבקש ממנו אישור על גבי  2018בדצמבר 

 

שנת המס בחוברת תום ראו  -נוספת אודות התקנותלקריאה 

 ו כאןלחצ - (132)עמ' של משרדנו  2018
 

 למידע ופרטים נוספים:

 ,Deloitteשותף, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, , רו"ח נדב גיל

 03-6085378טל': 

חטיבת  ,ומיסוי ישראלי תמריצים מחלקת, שותף ,'צביקה לייבוביץ( משפטן)ח "רו

 073-3994157: 'טל, Deloitte ,המס
 

 

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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