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 11.2021 מסים חוזר  
בחישוב  2021ביוני  30שינוים והגבלות החל מיום 

 ההכנסה הזכאית להטבות מס במפעל מועדף
 מועדף למפעל הטבות קבלתלצורך  נדרשות פעולות
 מועדף טכנולוגי ולמפעל

 

 

 שלום לכולם, 

  חדש   מס הטבות  מסלול  הוסיף , ") החוק (" הון  השקעות לעידוד  לחוק  73 תיקון
  הקיים  למסלול  הן , נוספים  כללים קבע  התיקון, בנוסף). מועדף  טכנולוגי  מפעל (
יום  מ החל  לתוקף  שייכנס תיקון, המועדף למפעל  מועדפת הכנסה הגדרת תיקון (

)  2017 מס  משנת החל  מועדף טכנולוגי מפעל(  החדש  למסלול  והן)  2021ביוני  30
 . )BEPS(  לאומיים-בין  לכללים החוק  את  להתאים  במטרה  והכל

ל"מדריך המיסוי הדיגיטלי שלך לקראת תום שנת המס   9.2 חוזר ב להרחבה ראו 
 של משרדנו.  "2020

 
או  /ו  מועדף  מפעל על מנת לקבל את הטבות המס המוקנות בחוק, חברה בעלת 

 : לרבות,  לחוק   73 תיקון השלכות  ליישום  להיערך  תחייב  מועדף טכנולוגי מפעל
 );  ופיתוח שיווק , ייצור (  השונים  המרכיבים  בין   החייבת ההכנסה פיצול  )1(
  הכנסות על ,  שקיים   ככל, החברה של השיווקי  הנכס של תרומתו  ניתוח )2(

 ;  בנושא הנדרש  התיעוד  בדבר  החלטה וקבלת החברה
  במערכת   הנדרשות ההתאמות ועריכת  והבקרה  התיעוד חובת על   שמירה )3(

 ;  חוץ תיעוד  ובתיק  החשבונות הנהלת

http://insights.deloitte.co.il/tax2020/224/index.html
http://insights.deloitte.co.il/tax2020/224/index.html
http://www2.deloitte.com/us/en.html


  אלו  נכסים  פיתוח בגין  המצטברות  וההוצאות  מוחשיים  הלא הנכסים זיהוי )4(
  האפשרות ובחינת נכסים  מאותם המופקת  ההכנסה  של ספציפי   ייחוס וכן

 . בנושא החדשנות  לרשות   לפנייה
 

  ההכנסה לבחון פיצול   חייב מועדף  מפעל  2021 ביוני  30 מיום  החלנדגיש כי  
 אחר.  מס  בשיעור חייב מרכיב  וכל  יתכן  כאשר  השונים, המרכיבים   בין  החייבת

 
 מקיפה של הפעולות הנדרשות. בחוזר המלא מובאת סקירה  

 
  את  וכן , השקעות  עידוד  לחוק  בהתאם  הטבות  תובעות אשר חברות  מזמינים  אנו
  להיערך לכם  ולסייע  בנושא  עמנו  להיוועץ, כאמור  זאת לעשות המתעתדות  אלו 

 . בהתאם
 

 לחצו כאן  - לצפייה בחוזר המלא  
 

 למידע ופרטים נוספים: 
 ,  Deloitte,חטיבת המס מנהל קבוצת התמריצים, ,שותף   ,נדב גיל  רו"ח 
 03-6085378טל': 

מיסוי, חטיבת   דירקטור, מיסוי ישראלי וראש מחלקת תמריצי   ,רו"ח ועו"ד חליל חלילי 
 03-6085318טל':  , 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.

 
 

     
 

     

 

 
www.deloitte.co.il  
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to 
clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.   
 
Deloitte Israel & Co. is a firm in Deloitte Global Network. Deloitte Israel Group a leading professional services 
firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. The firm 
serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 
are traded on the Israeli, US, European and foreign capital markets.  
 
© 2021 Deloitte Israel & Co. 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2021/full_circular/11.2021.pdf
mailto:ngil@deloitte.co.il
mailto:kkhalili@deloitte.co.il
http://www.deloitte.co.il/
https://solutionsmap.deloitte.co.il/?v=contact
https://www.facebook.com/deloitte
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www.instagram.com/lifeatdeloitteisrael/

	חוזר מסים 11.2021

