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 לכולם.ן, שלום  
 

  הוראת(  ידע  עתירת תעשייה לעידוד חוק  הצעת פורסמה 2022 באוגוסט  15 ביום 
  מספר נכללות  החוק  הצעת  במסגרת ). " החוק  הצעת" (  2022-ב "התשפ ), שעה

  שנקבעו המס  הטבות של  2019 שנת  בסוף  פקיעתן בשל, היתר בין ,  וזאת ,  הוראות 
),  חקיקה  תיקוני (  2012-ו  2011 לשנים הכלכלית  המדיניות לחוק ' ז בפרק 

  תחילתו   מיום שעה-כהוראת ייקבעו  ההוראות, הצעת החוק  פי  על .  2011-א" התשע
  ההוראות נקבעו  החוק  בהצעת .  2025 שנת לתום   ועד ) נקבע טרם (  זה חוק  של

 : הבאות 
 

לפקודה    76" (יחיד, חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  משקיע מתן זיכוי ממס ל" )1(
  ההשקעה  סכום  שלאשר מבצעים השקעות בחברות הזנק בגובה   ת)ואו שותפ
את אותה    מוכר   היה   אילו   המשקיע  על   חל רווח ההון שהיה    מס שיעור  ב   המוכפל

 אם רלבנטי);  3%, בתוספת מס יסף של 25%השקעה באותה שנה (בד"כ 
מניות )2( תשלום    - החלפת  על  דחיית  חברהמס  של  מניות  במכירת  ההון  ה  רווח 

טכנולוגי מפעל  בעלת  מהתמורה  מועדפת  בחלק  משתמש  אשר  למשקיע   ,
   מהמכירה לצורך השקעה בחברת הזנק.

התרת השקעה במניות כהוצאה לצרכי מס לחברה טכנולוגית גדולה אשר   )3(
ברכישה העומדת    .זרה או מקומית  - רוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_712879.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_712879.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_712879.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


ת עלות ההשקעה בשיעורים  יהיה ניתן לנכות א,  בתנאים המפורטים בסעיף 
שנות מס לאחר השגת השליטה, כנגד הכנסתה    5שנתיים שווים, במשך 

 הפירותית של החברה הרוכשת; 
מתן פטֹור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית, דמי ניכיון או   )4(

(חברה מועדפת בעלת מפעל  הצמדה, שמשלמת לו חברה מוטבת  הפרשי
שקיבלה   לוואה ההחזר החלק מכטכנולוגי שמתקיימים בה התנאים שבסעיף) 

  .ממנו, כל זאת לפי התנאים המפורטים בסעיף 
סעיף זה  , 2028עד לתום שנת  א לפקודת מס הכנסה92תוקפו של סעיף  יוארך )5(

  1.7.2016לפקודה בתחולה לתקופה שמיום  220נקבע כהוראת שעה בתיקון 
עלות ההשקעה במניות אשר נרכשו במסגרת  . הסעיף קובע כי 30.6.2022ועד 

של חברת מחקר ופיתוח תוכר במועד  בבורסה בישראל  הנפקה לציבור 
 מיליון ש"ח.   5קיזוז, וזאת עד לסכום השקעה כולל של - ההשקעה כהפסד הון בר

 
 מקיפה של עיקרי הצעת החוק. בחוזר המלא מובאת סקירה  

 
בר בשלב זה בהצעת חוק בלבד, ועל כן אין לה כל תוקף מחייב כל  נדגיש כי מדו

עוד לא הושלמו כל הליכי החקיקה הנדרשים וגם אין כל ביטחון שנוסח החקיקה  
 הסופי יהיה זהה לנוסח ההצעה. 

 
רואים את עצמם מתאימים לקבלת הטבות    אשר חברותו משקיעים  מזמינים  אנו

  להיערך לכם  ואנו נסייע  בנושא  עמנו  להיוועץ, המס במסגרת ההצעה לשינויים בחוק 
 . בהתאם

 
 לחצו כאן  - לצפייה בחוזר המלא  

 לחצו כאן  -בהצעת החוק  לצפייה 
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חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת  אין להסתמך על תוכן 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. 
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