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 על המעידים תנאים: מועדף טכנולוגי למפעל הטבות
 2019לשנת  בקשות הגשת – חדשנות מקדם מפעל
 מתום שנת המס ימים 90 בתוך

 

 

 שלום לכולם,

 

המעידים על היות פורסמו הוראות לעידוד השקעות הון )תנאים  20/05/2019ביום 

 2019-התשע"ט-מועדף(נות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מפעל מקדם חדש

במסגרת ההוראות נקבעו, בין היתר, המבחנים והמועדים להגשת  "(.ההוראות)"

 הבקשה לרשות לחדשנות על היות המפעל "מפעל מקדם חדשנות".

 

לחדשנות בדבר היותו בהוראת נקבע כי מפעל המעוניין לקבל אישור מהרשות 

ימים מתום שנת המס אשר  90מפעל מקדם חדשנות יגיש בקשה כאמור עד 

 2019על כן, המועד האחרון להגשת בקשות עבור שנת  בעדה היא מוגשת.

 מתקרב.

 

שפורסם בסמוך  22/05/2019מיום ( 14.2019חוזר )בחוזר המלא של משרדנו 

סקירה של ההוראות העוסקות בקריטריונים ובאופן לפרסומן של ההוראות, הובאה 

 הגשת הבקשה להיות מפעל מקדם חדשנות. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2019/full_circular/14.2019.pdf


 

מסלולי מס לחוק לעידוד השקעות הון נקבעו, בין היתר,  73במסגרת תיקון נזכיר כי 

 7.5%מפעל טכנולוגי מועדף )שיעור מס של גבי נוספים חדשים )טכנולוגיים( ל

למפעל טכנולוגי מועדף לגבי באזור אחר( ו 12%באזור פיתוח א' או שיעור מס של 

למדריך המיסוי לתום שנת המס  9.2בחוזר ראו  -( 6%מיוחד )שיעור מס של 

 .של משרדנו 2019

 

באחת החלופות לעמידה בהגדרת מפעל טכנולוגי מועדף המאפשרת הטבות לפי 

המסלולים הטכנולוגיים נקבע, כי יקבעו תנאים המעידים על היותו של המפעל 

"מפעל מקדם חדשנות" )מיועד בעיקר לחברות אשר אינן עומדות בתנאים 

 שנקבעו בחוק(.הכמותיים 

 

אנו מזמינים חברות אשר הסוגיות הנ"ל רלוונטיות לגביהן להיוועץ עמנו בנושא 

 ולסייע להן להיערך בהתאם.

 

 לחצו כאן –22/05/2019מיום  14.2019 המלא לצפייה בחוזר
 

 למידע ופרטים נוספים:

-073טל:  ומיסוי,שותף, מנהל מחלקת תמריצים  רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ,

3994151 

-03מנג'ר, מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת המס, טל:  רו"ח אלעד בסטקר,

7181852 

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

 את תשומת לבך לאמור בו.החוזר אלא להסב 

 כל הזכויות שמורות.© 
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