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  הרפורמה המוצעת בחוק עידוד השקעות הון

, מוצע לבצע שינוי מהותי במתכונת יישום והפעלת החוק לעידוד השקעות הון 2011-2012כחלק מחוק ההסדרים לשנים 

כי הליכי החקיקה בנושא טרם הושלמו וייתכנו , יודגש. זאת בעקבות המלצות ועדת שני, ")החוק"להלן ( 1959-ט"התשי

  :להלן יובאו עיקרי השינוי המוצע. המוצעשינויים מהנוסח 

  מסלולי הטבות המס

העומדים בתנאי וקביעת שיעור מס אחיד למפעלים תעשייתיים  בחוק ביטול כל מסלולי הטבות המס הקיימים כיום •

- ו' באזור פיתוח א 8%-10%שיעורי המס המוצעים הינם ). לא תלוי תוכנית(על כלל הכנסתם מפעילות ייצורית  היצוא

 74יבוטלו מרבית ההוראות שבסעיף , לאור זאת). שיעורי המס הסופיים טרם נקבעו(בשאר האזורים  12%-15%

 . שעניינן מדידת ההכנסה המוטבת במפעל מעורבלחוק 

 . יבוטל תנאי ההשקעה המזערית המזכה •

, לפיכך". רחבהה"למעט האפשרות לבחון את תנאי היצוא בנפרד לגבי , תנאי היצוא נותר כשהיה, למיטב הבנתנו •

 . של המפעל תנאי היצוא יבחן לגבי כלל המחזור

מנהל רשות המיסים יוסמך לקבוע כללים לייחוס הכנסות לגבי מפעלים תעשייתיים מבוזרים שפועלים גם מחוץ  •

 .לישראל

 .   הינה הכנסה מפעילות בישראל בלבד" הכנסה מוטבת"יקבע כי  •

 .שמקורו ברווחים מוטביםברות ישראליות לחיחול פטור על חלוקת דיבידנד בין חברתי  •

 .יבוטלו שיעורי המס המופחתים לחברות בהשקעת חוץ •

 .גז ונפט, יוחרגו מכרות ומפעלים להפקת מחצבים" מפעל תעשייתי"מהגדרת  •

 .חברות בבעלות ממשלתית מלאה לא תהיינה זכאיות להטבות מכוח החוק •

 .  ות שהתאגדו בישראלהחוק יוחל גם על שותפות רשומה שכל שותפיה הן חבר •

 . זאת ללא הבחנה אם המקבל הינו תושב ישראל או תושב חוץ, 15%יהיה  ים ליחידיםשיעור המס שיוטל על דיבידנד •

באזור פיתוח  5%במסגרתו שיעורי המס יעמדו על ) מפעלי ענק" (מפעל תעשייתי מיוחד"יקבע מסלול הטבות מס ל •

  . תעלה על עשר שניםלמשך תקופה שלא , באזורים אחרים 8%-ו' א

  מסלול המענקים

מפעלים תעשייתיים העומדים בתנאי היצוא יוכלו ליהנות במקביל הן , משמע. התנאי למניעת כפל הטבות יוסר •

  .כמוסבר מעלה, ממסלול המענקים והן ממסלול הטבות המס

, אנושי או אחרות אלא תכלול גם השקעות בהון, ההשקעה המזכה במענק לא תוגבל להשקעות ברכוש קבוע בלבד •

  .מנהלת מרכז ההשקעות תוסמך להעניק הלוואות בערבות המדינה, כמו כן. ובלבד שהיא מגשימה את מטרות החוק
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 . בלבד' הזכאות למענקי השקעה תוגבל למפעלים תעשייתיים הממוקמים באזור פיתוח א •

 .מנהלת מרכז ההשקעות לא תדון בבקשות שלא נתקבלו במהלך שנת התקציב השוטפת •

 .  יחייבו כל אחד מן הגופים" מפעל תעשייתי"קביעות של מרכז ההשקעות ורשות המיסים בקשר להיותו של מפעל  •

חבת הר/  מלבד מסלול המענקים להקמת(מנהלת מרכז ההשקעות תוסמך לקבוע מסלולי סיוע נוספים לתעשייה  •

 . 'שדרוג טכנולוגי וכו, תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים, גיוס עובדים, מסלולי סיוע בהכשרה מקצועית: כגון, )מפעלים

לרבות מפעלים תעשייתיים , לגבי מפעלים עתירי ידע ומפעלים עתירי טכנולוגיה' הגדרת ירושלים כאזור פיתוח א •

  .  נםדו 100אחרים הממוקמים באזורי תעשייה ששטחם מעל 

  שונות

המבקשים להחיל את הוראות , חברהשל לא ברור מה יהיה מעמדם של מפעלים קיבוציים שאינם מאוגדים במסגרת  •

 .לפקודה 62סעיף 

לא ברור כיצד יקבע סיווג אזור הפיתוח בהתאם לצו , בשל ביטול ההבחנה בין הרחבת מפעל לבין הקמת מפעל •

הדבר רלוונטי בעיקר לקיבוצים . 2002-ג"התשס, )רי פיתוחקביעת התחומים של אזו(לעידוד השקעות הון 

 .לגבי הרחבות מפעלים בלבד', אשר להם מעמד של אזור פיתוח א, הממוקמים בפריפריה

 .יישארו בעינן, לחוק 1בהתאם לפרק שביעי , הטבות המס לגבי בניינים להשכרה •

 .כי החוקלצר" מפעלים תיירותיים" ם שלמתזכיר החוק לא ברור מה יהיה מעמד •

  תחולה והוראות מעבר

  . ואילך 2011מסלול הטבות המס החדש יחול על הכנסות משנת המס  •

 . והודיעו על שנת בחירה כנדרש 31.12.2010הדין הקיים יחול על מפעלים שיבצעו השקעות עד ליום  •

ך ויתור על המשך תו, מפעלים עליהם חלות ההטבות לפי הדין הקיים יוכלו לבחור להחיל על עצמם את הדין החדש •

  . הדין הישן לגבי תקופת ההטבות שנותרההוראות החלת 

לאור החשיבות של שנת . חוזר מפורט יוצא אם וכאשר יושלמו תהליכי החקיקה. המדובר בתזכיר חוק בלבד, כמצוין לעיל

דשה בשנת תוכנית השקעות חלבצע את האפשרות מומלץ לבחון , לגבי מפעלים המבקשים ליהנות מהדין הישן 2010

2010.  

  .מחלקת התמריצים הממשלתיים שבמשרדנו עומדת לרשותכם להבהרות נוספות ובחינת השלכות השינוי המוצע


