
 
 

 

 

 2022ינואר   09|     המס חטיבת  ישראל  |
 

 

 3.2022ים מסחוזר 
הטבות למפעל טכנולוגי מועדף: תנאים המעידים על  

 מפעל מקדם חדשנות 
ימים  90עד  2021הגשת בקשות לשנת המס 

 2021מתום שנת המס 
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

לחוק לעידוד השקעות הון נקבעו, בין היתר, מסלולי מס נוספים   73במסגרת תיקון 
 ):  מסלולים טכנולוגיים חדשים ( 

או שיעור מס של  באזור פיתוח א'  7.5%שיעור מס של   -מפעל טכנולוגי מועדף  
 באזור אחר.   12%

 .  6%שיעור מס של  -מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד  
 

באחת מהחלופות לעמידה בהגדרת מפעל טכנולוגי מועדף המאפשרת הטבות לפי  
של המפעל  המסלולים הטכנולוגיים נקבע, כי יקבעו תנאים המעידים על היותו 

"מפעל מקדם חדשנות" (מיועד לחברות אשר אינן עומדות בתנאים הכמותיים  

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


הוראת לעידוד השקעות הון (תנאים  "פורסמו   20/05/2019שנקבעו בחוק). ביום 
  –המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף) 

היתר, המבחנים והמועדים להגשת  אשר במסגרתן נקבעו, בין ",  2019 - התשע"ט 
 הבקשה לרשות החדשנות על היות המפעל "מפעל מקדם חדשנות". 

 
מפעל המעוניין לקבל אישור מרשות החדשנות בדבר היותו "מפעל מקדם  

ימים מתום שנת המס אשר בעדה היא   90חדשנות" יגיש בקשה כאמור עד 
 מוגשת. 

 
יה התקבל ולגבי שתי  בנוסף, אישור שהתקבל יהיה תקף לשנת המס שלגב

שנות המס שלאחריה, בכפוף לכך שהחברה תצהיר בפני רשות החדשנות שלא  
  90-לא יאוחר מ  –חל שינוי מהותי בפעילות שבעדה התקבל האישור כאמור 

 ימים מתום כל שנת מס.  
 

  2021אנו מזמינים חברות לבחון עמידה בתנאים הכמותיים של החוק בשנת 
חברות אשר צריכות להגיש את הבקשה או ההצהרה כאמור (בהתאם  בהקדם.  

, לא יוכלו ליהנות  2021ימים מתום שנת המס  90לנסיבות) ולא יעשו זאת עד  
 . 2021למסלולים הטכנולוגיים בשנת המס מהטבות המס המגיעות 

   
המלא מובאת סקירה של ההוראות העוסקות בקריטריונים ובאופן הגשת   בחוזר 

 הבקשה להיות "מפעל מקדם חדשנות". 
 
 לחצו כאן  –  המלאחוזר צפייה בל
 

 לחצו כאן  – חדשנות  מקדם להוראות מפעל  
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 Deloitteמחלקת תמריצי מיסוי,  מס מנהל דירקטור ,  רו"ח ועו"ד חליל חלילי 

 Deloitte, מחלקת תמריצי מיסוי, ר בכיר'מנג, ח אלעד בסטקר "רו
 

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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