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 20.2021 מסים חוזר  
  במס הטבות בדבר להחלטת ממשלהטיוטת הצעות 

חקר  מ עתירות בחברות השקעות הפחתת באמצעות
 ופיתוח

 

 

 שלום לכולם, 

  2012-ו  2011חוק המדיניות הכלכלית לשנים הוראת שעה בפרק ז' לבמסגרת 
ניתנו הטבות מס בדרך של התרת השקעה של  , 2010-חקיקה), התשע"א (תיקוני 

יחידים במניות חברות עתירות מו"פ כהוצאה (אנג'לים) והפחתת עלות רכישת  
מניות חברות הייטק על ידי חברת הייטק אחרת כהוצאה. הוראת שעה זו הסתיימה  

 ולא הוארכה מאז.  2019שנת סוף ב
 

  המובילות  וחיזוק  ההייטק ענף  צמיחת חדשנות לקידום  תכנית "במסגרת 
  שינויים   בדבר לממשלה   החלטה  הצעות  טיוטת"-ב  מופיעהה" והמדעית  הטכנולוגית 

  ," 2022-ו  2021 לשנים הכלכלית  כניתוהת  על הדיונים   במסגרת  לדיון   שיעלו  מבניים
  פיתוח  והמשך ההייטק  ענף  צמיחת  קידום   ןשמטרת כניות ות  מספר לקבוע  הוצע

  ועידוד  חסמים  הסרת  באמצעות  ,זאת . ישראל מדינת של   הטכנולוגית המובילות
  כהגדרתו מוטב  מוחשי   לא   נכס בבעלותן  אשר   ישראליות הייטק  חברות של צמיחה

 .  1959-ט "התשי, הון  השקעות  עידוד  בחוק 
 

 :פישוט של ההליך הבירוקרטי) ,בין היתר  ,(הכוללים   ההצעה עיקרי  להלן 
שתעניק ליחיד זיכוי מס בשל השקעה   הטבות למשקיעים יחידים (אנג'לים) .1

 על פי התנאים המפורטים בהצעה.  , במניות

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


חברת הייטק   כולל  הטבות מס לחברת הייטק הרוכשת חברת הייטק אחרת  .2
 .  על פי התנאים המפורטים בהצעה בדרך של התרת ההוצאה, זרה 

  בכפוף  פטור ממס למוסד פיננסי זר בגין הלוואה שנתן לחברות טכנולוגיות  .3
 . שייקבעו בתנאים  לעמידה

 
  1תחילת ההטבות תהיה על השקעות שיבוצעו והלוואות שיינתנו החל מיום 

 . 2022בינואר 
 

 עיקרי ההצעה. של מקיפה בחוזר המלא מובאת סקירה  
 

הטבות  לקבלת עצמם מתאימים את  רואים    אשר חברותו משקיעים  מזמינים  אנו
  להיערך לכם  ואנו נסייע  בנושא  עמנו  להיוועץ, חוק בבמסגרת ההצעה לשינויים המס 

 . בהתאם
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 למידע ופרטים נוספים: 

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

,  Deloitteמנהל בכיר במחלקת תמריצי מיסוי, חטיבת המס,  , רו"ח אלעד בסטקר 
 . 03-7181852טל': 

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. 
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