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"זניסןתשע"זכ
2017,אפריל23

 רשות המסים - 2.2017חוזר מס הכנסה מספר 

 הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע

 2012 - 2011חוק המדיניות הכלכלית לשנים 

 - וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאההתרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה 

חברת  התרת השקעה מזכה במניותשעניינו  112/201לחוזר מס הכנסה מס'  תוספת

 .כהוצאה היחיד מטרה על ידי

 מבוא .1

 ופיתוח מחקר עתירות ישראליות בחברות השקעות מו"פ( בשלב)להלן: המצויות

ה )שלב והפיתוח המחקר פעילות של מאוד(Seed-הראשוני גבוה סיכון נושאות

לטמיון יורדות אף רבים ובמקרים רביםלמשקיע במקרים כי העובדה לאור זאת, ,

 המו"פ לאאינהפעילות אף ולעיתים למשקיע, רווח היוצר תוצר בהפקת מסתיימת

פ"הנמצאותבשלבראשונישלהמוחברותלאורהאמור,.מחזירהכללאתההשקעה

בהשקעות ירידה מגמת ניכרת האחרונות ובשנים משקיעים, בגיוס קשיים חוות

אלו בחברותבשלבים,בחברות להשקיע מעדיפים הון בעלי ומשקיעים מאחר וזאת

 בעקבות יותר. בחברותמתקדמים מו"פ לפעילות הקיימת החשיבות ולאור זאת,

הצורךלתמרץנוצרשקטקהישראליוהגברתהצמיחהבמ-לצורךעתידההייישראליות

משקיעיםפוטנציאלייםלהשקיעבחברותצעירותכאפיקהשקעה.

התשע"א2012-ו2011במסגרתחוקהמדיניותהכלכליתלשנים חקיקה(, -)תיקוני

2011 חוקקההוראתשעהלעידודהתעשייהעתירתהידע,"החוק הקודם")להלן: )

 עתירות בחברות פרטיות השקעות להגביר בשלביהבמטרה ופיתוח ןמחקר

.המוקדמים זו, מטרה להשיג מנת כהעל יר ,הקודםהחוק מדתהעובהשקעה

לניכוי,בקריטריונים הניתנת מס לצרכי כהוצאה חייבת. הכנסה זאת,מכל עם יחד

עלמנתלהשיגאתהמטרותהניסיוןהנצברמלמדכיישלהגביראתהוודאותלמשקיע

האמורות.

לעילב האמור ,עקבות שינויים נעשו הקודםבחוק מיום )להלן:01/01/2016החל

מנקודת("התיקון" ו/או"השינויים"  יותר לאטרקטיבי ולהפכו אותו לפשט מנת על

בחברות ההשקעה תוגבר למעשה שהלכה כך החברה, ושל המשקיע של מבטם

טק-בחברותהיייתמוך("החוקשלאחרהתיקון)להלן:"החוק.ישראליותעתירותמו"פ
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 ההיימתחילות מעתיד משמעותי חלק -המהוות הישראלי אתטק הצמיחהומגבירות

ה השינוייםשנעשו )להלן:לחברהמתחילהחדשמסלולהטבותהוספתבינםבמשק.

"המסלול הנוסף" תחילתדרכןבחברותעתירותמחקרופיתוחהמאפשרהשקעהב(

 שנקבעו.("החברות המתחילות")להלן: התנאים לבחינההינם יחסית פשוטים

כ המסלולהנוסףלייצרוודאותלמשקיעיםתוךצמצוםךוידועיםבעתההשקעה. צפוי

ו העסקה, עלויות להיות החברותבכך ושל המשקיע של מבטם מנקודת אטרקטיבי

נוסףעלכך,נקבעוהוראותשיבטיחואתהמשךקיוםהתנאיםבחברהגם.חילותהמת

)ובחלק ההטבה תקופת במהלך תום שלאחר בשנתיים אף תקופתמהתנאים

ההטבה(.כפישיפורטבהמשך.

 כי נקבע למשקיע, הוודאות את להגביר מנת על של בתנאיםבמקרים עמידה אי

הקבועיםבחוק מצדהחזרההטבהמצדהחברההמתחילהולאאתתגרורההפרה,

1)בשונהממסלולההטבהלגביחברתמטרההמשקיע כן,נוספו עדכוניםבחוק(.כמו

הקודםבדברהמסלולהקייםלגביחברהמזכה.

 הגדרות .2

 מדען הראשי והרשותה 2.1

 התיקוןבמסגרת ה"מותהגדרנוספו ו"הרשות"דשל הראשי" בחוקען כמשמעותם

טכנול וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד התשמ"דבתעשיהוגית 1984-, חוק ")להלן:

"(כדלקמן:המו"פ

במשרדהגורםהמוסמךו)כהגדרתהלהלן(הרשותינוראש"המדעןהראשי"ה 2.1.1

האוצרתנאיםשוניםלענייןהגדרתביחדעםשרלקבועתפקידואשרהכלכלה

."חברה מתחילה"

היאהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתשהוקמהבמסגרתסעיף"הרשות" 2.1.2

5 ותפקידה חברהמתחילהעומדתבתנאיםהקבועיםלחוקהמו"פ כי לאשר

בסמכותהכןכמו.בחוק מחברת מטרהלדרושידיעותומסמכיםמ, חברה או

 לשםהבטחתביצועהחוק.מתחילה

  

                                                           
1
 )א(לחוק.20כהגדרתהבסעיף
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 מזכה השקעה 2.2

בחברתמשקיע שלבמזומןכ"השקעה"השקעה מזכה")א(לחוקמוגדרת20בסעיף

אשרבשלה בחברהמתחילהבשנתמסכלשהי, בחברתהוקצו לו מניותמטרהאו

 לפיהעניין".בחברה המתחילההמטרהאו

טרהאובחברהמתחילהתעשהכיההשקעהבחברתהמולהבהירהתיקוןבאלהדגיש

בלבדבמזומן מנת על וזאת , החוק מטרת את ילהשיג בפועלשההשקעות שמשו

 המו"פ. פעילות למימון ההשקעה המומרתהמזכה הלוואה ידי על להיעשות יכולה

וכדומה.עלמנתלמניותבמועדהמימושופציותא,מניותבכורה,למניות,אג"חלהמרה

נדרש בהגדרתהשקעהמזכההמשקיע באמצעותלעמוד מזומןלבצעאתהשקעתו

גםשירותיםאומוצריםאועסקאותבשווהכסף,מכרכךשעסקאותברטרשלבלבד,

 ןמניות,לאתחשבנהכהשקעהמזכה.בגינהוקצואם

לבצעאתהשקעתוכההמשקיענדרשעהמזקלצורךעמידהבהגדרתהש,כאמורלעיל

 באמצעות מניות. למשקיע להקצות נדרשת החברה ובתמורה לבמזומן, לשים יש

החברההקצתהשבדוחותהכספייםשלהחברהיוצגהוןמניותמונפקשנפרע,כלומר

מניותותמורתןקיבלהתמורה.הוןמניותמונפקשטרםנפרעמעידעלהקצאתמניות

 ללאתמורה.

 מתחילה החבר 2.2

)א(לחוקחברהמתחילההינהחברהשהתאגדהבישראל20בהתאםלהוראותסעיף

ע )והשליטה בישראל מופעלים וניהולם עסקיה במועדל להתקיים צריך זה תנאי

שנתייםמתוםתקופתההטבה-ובמועדהקובעההשקעה,במשךכלתקופתההטבה

שלהלן:כלהתנאיםמתקיימיםלגביהואשר-

 השקעהטרםחלפוהמועדיםשלהלן:במועדה 2.3.1

מיוםהתאגדותהחברה,ובמידהוהחברהפועלתבאזורפיתוחחודשים48.א

 חודשים.60,2א'

.ב מהרשות, סיוע קיבלה והחברה במידה התקציביםאשר על הממונה

לחברות מיועד הוא כי אישרו המסים רשות ומנהל האוצר במשרד

 -מתחילות או לעיל )א( קטן בסעיף האמור מבין חודשים12המאוחר

 .במסגרתהמסלולמתוםתקופתהסיוע

                                                           
2
(."החוק לעידוד" )להלן:1959-הבחוקלעידודהשקעותהון,התשי"טייבהתאםלתוספתהשנ
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שפועלתגםבאזור.ג או התקופה, חברהשהעתיקהאתפעילותהבמהלך

לרשותהמסים לפנות תוכל א' פיתוח אזור שאינו באזור וגם א' 3פיתוח

 .לבחינתהתקופותכאמורלעיל

.ד קבלת לאחר רשאי, האוצר ובאישורשר הראשי המדען של דעת חוות

ועדתהכספיםשלהכנסתלשנות,בצו,אתהתקופותהקבועותכאמור.

היקףהמכירותהכוללשלהחברהמיוםהתאגדותהעדלמועדההשקעהלא 2.3.2

,והיקףהמכירותבכלאחתמשנותהמסשקדמולמועד₪מיליון4.5עולהעל

 2ההשקעהלאעלהעל ₪מיליון זהיראולעני.(אי המכירות""תנ)להלן: ין

 חלקמשנתמסכשנתמס.

12סךכלהוצאותהחברהמיוםהתאגדותהעדלמועדההשקעהלאעלהעל 2.3.3

 מיליון למועדההשק₪. העוסךכלהוצאותיהבכלאחתמשנותהמסשקדמו

3לאעלהעל זהיראוחלקמשנת("תנאי ההוצאות" )להלן:₪מיליון לעניין

 מסכשנתמס.

לעיל, 2.3.4 ותנאילצורך בדיקת התנאים המצטברים,כאמור המכירות תנאי

ייבח ההוצאות ההשקעה.לנו מועד זאת, עם יחד מנת ועל להימנעלהקל

מסורבלים ספציפימחישובים ליום והכנסות הוצאות התנאים4של בדיקת

ש הרבעון לתחילת תעשה המצטברים ההשקעהל נסיבותמועד שיעלו ככל .

 התנאיחריגות, לנכון, יראה ואם השומה, פקיד ידי על ייבחן םהנושא

 המצטבריםייבחנולמועדההשקעה.

:5דוגמה

 התאגדה מתחילה חברה הינו15/08/2014ביום בחברה ההשקעה ומועד

.15/04/2016 הבדיקהשלהתנאיםהמצטבריםתבוצעבהתאםבמקרהדנן,

.1/4/2016ההשקעהבפועל,קרילאמורלעיל,ליוםתחילתהרבעוןבובוצעה

  

                                                           
3
 מחלקתחוקיעידודבחטיבההמקצועית.
4
.כדומהכגון:הוצאותחשמלתקופתיות,ארנונה,שכרדירהו
5
.גםלגביתנאיההוצאותיחולאופןהבדיקהכאמור
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₪(:להלןפירוטהמכירותשלהחברהבכלשנה)מיליוני

 
-14/15/08

14/21/12 
 שנת
2015 

-1/16/1
/161/4 

 בדיקת התנאי סה"כ

4.50.51.52.51

:היקףבתנאי השנתיאין עמידה 
המכירותבכלאחתמשנותהמס

)בדוגמהשקדמולמועדההשקעה
2לאיעלהעל(2015-ו2014זו:

סכום2014בשנת₪.מיליון
₪.מיליון2המכירותעלהעל

5.11.621.52

:היקףבתנאי המצטבר אין עמידה
המכירותהכוללשלהחברהמיום

לרבעוןשקדםעדוהתאגדותה
4.5לאעלהעללמועדההשקעה

היקףהמכירותעלהעל₪.מיליון
מיליון.4.5

3.5120.53
בתנאיהשנתיעמידה קיימת

.ובתנאיהמצטבר

חשבונאות 2.3.5 כללי פי על תעשה השנתי והתנאי המצטברים התנאים בחינת

 מקובלים.

ל 2.3.6 שניתנו וההלוואות בחברה ההשקעות למועדהיקף עד התאגדותה מיום ה

)להלן:₪מיליון12אינועולהעל,ובכללזהסכוםההשקעההמזכהההשקעה,

 (."תנאי ההשקעות"

 בחישוב כי יובהר, כל את לכלול יש ההשקעות ותנאי ההלוואותההשקעות

שטריהון,שניתנולחברהגםבמסגרתיתרותחו"ז,עסקאותמבוססותמניות,

וכיוצ"ב.השקעותמזכותנוספותשבוצעו,הלוואותעסקיותופיננסיות

 לפי ייבחן ההשקעות יתרתתנאי לפי ההשקעה או במועדהענייןההלוואה

המזכה שההשקעה המתחילהובתנאי הקמתהחברה ממועד כלשהו במועד

המזכה ההשקעה למועד וההשקעות,ועד ההלוואות מסויםיתרת לאליום

תהעל 12על .₪מיליון 12עלתהיתרתההלוואותוההשקעותעל ₪מיליון

 תנאיההשקעות.איעמידהבביוםמסוים,יראובכך

לאחרקבלתחוו 2.3.7 ועדתשרהאוצררשאי, ובאישור הראשי תדעתשלהמדען

בתנאי כאמור הקבועים הסכומים את בצו, לשנות, הכנסת של הכספים

ייכללו עוד כל יהיה כאמור שינוי ההשקעות. ותנאי ההוצאות תנאי המכירות,

של מוקדמים ייצור או פיתוח בשלבי הנמצאות חברות ורק אך בהגדרה

 מוצריהן.
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 2.3.8 החשבון רואה החברההמבקר במועדשל בחברה, מתקיימים כי אישר

 .שלעילהנוגעיםלהגדרת"חברהמתחילה"התנאיםכלההשקעה

נוס 2.3.9 בסעיף כאמור החשבון רואה אישור על 2.3.8ף לעיל, החברהנדרשת

)להלן:"אישורלאותהשנתמסאתאישורהרשותההשקעהקבלעדלמועדל

 ,כימתקיימיםבחברההתנאיםשלהלן:הרשות"(

ההשקעהמועדלפחותמהוצאותהחברהמיוםהתאגדותהעד70% 2.3.9.1

בעקיפין,בקשרלמוצר או במישרין בוצעושהמבוססעלמו"פהוצאו

 בחברה.

בבעלות 2.3.9.2 הם ממנו הנובעות הזכויות וכל בחברה שפותח המוצר

 החברה קיבלה היווצרו. מיום החברה רכשה או את הזכויותמלוא

 מאלה, מאחד במוצר המוצר, של פיתוחו המשך לשם אתיראו

 :מיוםהיווצרוחברהכבעלתהזכויותבמוצרהמפותחה

בלעדי.א באופן בבעלותם היה המפותח שהמוצר יחידים או יחיד

העברהמיוםהיווצרוועדליוםהעברתמלואהזכויותבולחברה.

במס חייבת מכירה במסגרת גם תתאפשר הזכויותכאמור של

ל ה' לחלק התשכ"אבהתאם חדש(, )נוסח הכנסה מס -פקודת

1961 וגםבהתאםלהעברהבמסגרתשינוי("הפקודה")להלן:

 לפקודה.2חלקהבמבנה

עד"מוסד יוצר".ב מיוםהיווצרו שהמוצרהמפותחהיהבבעלותו

לחברה. בו הזכויות מלוא אחדהעברת כל הינו יוצר" "מוסד

 מהארגוניםשלהלן:

 מוסד או גבוהה להשכלה בסעיףמוסד כהגדרתם מחקרי

 (לפקודה.29)9

  בסעיף כהגדרתו בריאות תאגיד או חולים לחוק21בית

 .1985-יסודותהתקציב,התשמ"ה

 .חברההעוסקתדרךקבעבמסחורידעשנוצרבגופיםשלעיל 

 .מנהלהמחקרהחקלאישבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר 

  ופיתוח מחקר מרכז המדע,אזורי משרד ידי על הנתמך

 מו"פ.הטכנולוגיהוהחלל,כמשמעותובחוקה

לצורךקבלתמועדההשקעה,לבסמוךלרשותלפנותהחברהלענייןזה,על

האישורהאמור.עלמנתלהקלעליישוםתנאיזה,לבקשתהחברה,תמציא
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אישור לחברה שקדםהרשות הרבעון לתום החברה נתוני על בהתבסס ,

ימיםמהמועדבו90-לתקף.האישוריהא2.3.4למועדהפניהכאמורבסעיף

בנתונים מהותי שינוי חל שלא ובתנאי כאמור האישור את החברה קיבלה

 .בסיסהאישורבש

 מועד ההשקעה 2.4

".מועד ההשקעה")א(לחוקהגדרהשל20במסגרתהתיקוןהתווספהלסעיף 2.4.1

השקעההמזכה,ולמנועניתןלהכירבהמועדשבואתהגדרהזובאהלהסדיר

 מצביםשלחוסרוודאותומחלוקותפרשניות.

 :אלה המאוחר מביןמועדההשקעהיהיה 2.4.2

שילם 2.4.2.1 המועדשבו לחברההמתחילההמשקיע, ,לחברתהמטרהאו

 .במזומןאתסכוםההשקעההמזכה

יעלמשק,חברתהמטרהאוהחברההמתחילה,מועדשבוהקצתהה 2.4.2.2

 .אתהמניותכנגדהשקעתובחברה

 תחובואיגרהמניותשהוקצולמשקיעמקורןברקבמצבבויובהרכי

 למניות להמרה ניתנות אשר למניות מסהומרו שנת שבהבאותה

 החוב, איגרות הונפקו מועד את והקצאתיראו במזומן ההשקעה

כמועדההשקעה.למשקיעאיגרותהחוב

הקצא 2.4.3 מועד המניות הוקצו שבו המועד יהיה למשקיע המניות ובלבדת

-לחוקהחברות,התשנ"ט292שהקצאתהמניותכאמורהינהבהתאםלסעיף

לרשם"חוק החברות" :)להלן1999 דווחה לא המניות והקצאת היה .)

החברות לרשם הדיווח תאריך את יראו כאמור, לסעיף בהתאם החברות

 כתאריךההקצאהלענייןהחוק.

 משקיע 2.5

יחידים".במסגרתהחוק20מוגדרבסעיף "משקיע" )א(לחוקכ"יחידאושותפותבין

ידיהתווספה האפשרותלבצעהשקעהמזכהגםעל יחידים" וזאתעל"שותפותבין

בחברות. המשקיעים מעגל את להרחיב לענייןמנת ייחודיים מקרים מספר להלן

 משקיע:

שותפותהינה-"שותפות בין יחידים" 2.5.1 במשך בה תקופתכלשהשותפים

יחידים הם ההטבה אשר , הוקמה ופועלת השקעה לצורך ורק ייעודיתאך

 מטרה מתחילהאחתבחברת בחברה פעילותאחתאו שום בה תהיה ולא ,

נוספותנוספת בחברות השקעה ת.או המזכה יההשקעה אחדלגביבחן כל
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מנהלכמוכן,השותפותנדרשתלאישור.לפיחלקובשותפותבנפרדםמהיחידי

 בהגדרתה. הקבועים התנאים התקיימות בדבר המיסים רשות השותפותעל

.לאפנתההשותפותבמועד,לאביצועההשקעהימיםממועד60תוךלפנות

 .ממעמדשל"משקיע"לענייןהוראתהשעהליהנותתוכל

קרנות גידור לא תחשב מובהר כי השקעה באמצעות קרנות הון סיכון ו/או 

 .כהשקעה בשותפות העונה לתנאי זה

כן, 2.5.2 כמו החוק, מכוח ההטבה קבלת לצורך או בהתאםהשותפהמשקיע ות,

כאשרמדוברבמשךכלתקופתההטבה.יחזיקובמניותשהוקצולהםלמקרה,

שותפות, באמצעות בהשקעה כי נדרש של חלקם לאהשותפים בשותפות

 ישתנהבמהלךכלהתקופה.

מקריםהמפורטיםבהגדרתעקבהתקייםהתנאיהאמורבמידהולאמובהרכי

בסעיף לפקידהשומהישלפקודה,103"מכירהשלאמרצון" כך על להודיע

הנדרשיםימים90תוך התנאים התקיימות המשך את להסדיר מנת על

לתביעתההטבה)לדוגמה:כניסתל"נעליהמשקיע"בעתהורשהלצורךעמידה

 ההטבה(. תקופת למשך המניות החזקת במועד,בתנאי פניה נעשתה לא

ביטולהניכוישנדרש.לאשרתביאייחשבהענייןלהפרהשלהתנאי

בצעהשקעהמכאשרמשקיעשהואיחיד - בנאמנות השקעה באמצעות נאמן 2.5.3

 נאמן יוכלבנאמנותבאמצעות המשקיע והיחיד החוק הוראות יחולו מטעמו,

 תנאיםהמפורטיםלהלן:התקיימותכלהבכפוףללדרושאתההטבה

 2.5.3.1 הקיים בין נאמנות הסכם הנאמןמשקיע התחייבות המסדיר לנאמן

לדוחלצרכילפעולבהתאםלהוראתהמשקיע.הסכםהנאמנותיצורף

 מסשלהמשקיעבכלשנתמסבמשךתקופתההטבה.

 יקבמניותהחברהכלתקופתההטבה.הנאמןיחז 2.5.3.2

הנאמןלאימכורו/אויעבירו/אוישעבדו/אוימשכןו/אויסבו/אויבצע 2.5.3.3

 פעולהכלשהיבמניותשלהמשקיעללאהסכמתו.

ההשקעההמזכהאתכלהדיווחיםהמשקיעיגיש 2.5.3.4 עלהנדרשיםבגין

הטופסיהיהמלווהבאישורשיפורסםעלידירשותהמסים.גביטופס

להשקעה בהתאם בו הרשומים הפרטים נכונות על חשבון רואה

 המזכהבמניותהחברה.

השקעהשליחידלאתיחשבכ – /שקופההשקעה באמצעות חברה משפחתית 2.5.4

 תאפשרלתבועניכוימכחהחוק.יולפיכךלאאושלשותפותביןיחידים
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 -השקעה של עובד  2.5.5 בחברה השקעתועובד בגין ההטבה את לדרוש יוכל

 בכפוף -הוראההאנטילהמזכה סעיף )ראה להלן5.5תכנוניתהקיימתבחוק

שניתן סכוםהכנסהשיתקבלאצלהמשקיעמהחברהיופחתמהניכוי כל לפיו

מצבלדוגמהבכהשקעהמזכה(. שלעובדמסויםבחברהעולהשבו השקעתו

יתאפשרלעובדלנצלאתההטבההקבועה,סכוםההכנסותשהפיקממנהעל

 עלההפרששביןההשקעהלהכנסהשקיבלמהחברה.בחוק

תותרבניכוי,בכפוףלהתקיימותשלתושבחוץוהשקעת -תושב חוץ משקיע  2.5.6

.החייבתבישראלבאותהשנתמסוכנגדהכנסת,בחוקהקבועיםכלהתנאים

 פקיד זאתרשאי עם כייחד מנתלהבטיח על נוספים תנאים לקבוע השומה

תקופת כל במשך המתחילה החברה במניות החזיק לא שהמשקיע במקרה

המשקיע של המס מחבות שהופחתה ההטבה החזרת תתאפשר ההטבה,

לחוזר11.3מטרהיחולוסעיףהמשקיעבחברתחוץלענייןתושבתושבהחוץ.

12/2011. 

 תקופת ההטבה 2.6

 ההטבה מועדנותקופת חל בה המס בשנת המתחילות מס שנות שלוש תרה

מועדההשקעהכאמורבסעיףאהגדרההאמורהבההשקעה.התיקוןב להבהירמהו

לעיל.2.4.2

 המועד הקובע 2.2

 .שנתייםמתוםתקופתההטבה

 ניכוי ההשקעה המזכה .2

מ החוק למשקיע תיר לנכות כהוצאה את המזכהסכום שלההשקעה לגובה עד ,

הכלליםבדברמכללהכנסתובמשךתקופתההטבה.כנגדכלמקור₪מיליוןחמישה

 ההשקעה המרביסכום עקרונות מופיעיםל, וכיוצ"ב המשקיע בידי ההוצאה ניכוי

למסלולהנוסףלגביהמחויביםוימשיכולחולבשינויים12/2011לחוזר8-10בסעיפים

.חברהמתחילה

להלן.6לענייןזה,ראוגםאתהוראותהמעברלחוקהחדשבסעיף

 חברה מתחילהתנאי עמידה בלאישור  .4

התקיימות בחינת בחוק. שנקבעו מצטברים בתנאים לעמוד נדרשת מתחילה חברה

התנאיםהמצטבריםתבוצעעלידיהרשותכמפורטלהלן:

 כדלקמן:,המצטבריםהתנאיםתקיימוהבתוםכלשנתמסעדתוםתקופתההטבה 4.1
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) 4.1.1 בס"ק הקבועים התנאים 6מתקיימים "חברהל( המונח הגדרת לעניין חוק

 לעיל(.2.3.9מתחילה")ראהסעיף

תנאילענייןמהוצאותהחברה,באותהשנתמס,הוצאובישראל.50%-יותרמ 4.1.2

זה , רשאים המסים רשות ומנהל הראשי המדען שיפורסמוכלליםלקבוע ,

 ברשומות, לגבי הוצאות סוגי לגבי כאמור התנאי חישוב מחוץאופן שהוצאו

 בשלהעובדהשלאניתןלרכושאתהשירותיםאוהמוצריםבישראל.לישראל

 התקיימוהתנאיםהבאים:במועדהקובע 4.2

יד,מלואסכוםההשקעההמזכהשהושקעבחברה 4.2.1 שםלבמישריןההוצאעל

 המוצר של ופיתוחו ותיפבקידומו זהח. ומנהלאיםרש,לעניין הראשי המדען

רשותהמסים ברשומות, שיפורסמו כללים לקבוע , הוצאות סוגי שיראובדבר

 מקיימותתנאיזה.אותןכ

תוםתקופתהתקופהמ)מהוצאותהחברהב"תקופההנוספת"50%-יותרמ 4.2.2

הוציאהמוקדםמביןהמועדהקובעאוהמועדבוהחברהמועדהההטבהועדל

הוצאובישראלבהתאםלעיל(4.2.1כאמורבסעיףההשקעההמזכהמלואאת

 לעיל.4.1.2סעיףאמורבל

 תנאישל  הפרהאי עמידה/ .5

התנאיםהקבועיםחברתמטרהבמסלול 5.1 הפרהשל , החברהמביא ידי בועל למצב

בעברולהחזיראתהטבתהמסבגינה.מצבהמשקיענדרשלבטלאתהניכוישתבע

המשקיעעדלתוםהתקופהבהמתבררהאםהתקיימוכלחוסרוודאותמצדלגורם,זה

 .התנאים

נקבעההוראהעלפיה חברהמתחילה, עלמנתלהגביראתהוודאותלמשקיעלגבי

 הפרה להלן, שיפורטו התנאים ההשקעהשל מועד תלאחר ל, שלביא במס חיוב

החברההמתחילהולאשלהמשקיע.

 להלןהפרהמצדהחברההמתחילה:

 5.1.1 בסעיפיםבמידה המפורטים מהתנאים תנאי מתקיים לא כי הרשות ומצאה

4.1.1 תה4.2.2-ו4.1.2, אלעיל, במסחייבתהמתחילההחברה מלואעל

,לפקודה 121בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף ,סכוםההשקעההמזכה

ההצמדה הפרשי בפקודה. כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי ובתוספת

מהתנאיםעדשבומצאההרשותכילאמתקיימיםחלקוהריביתיחושבומהמו

 ועדלמועדהתשלוםבפועל.
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4.2.1במידהומצאההרשותכילאמתקייםתנאימהתנאיםהמפורטיםבסעיף 5.1.2

לעיל,תהאהחברהחייבתבמסעליתרתסכוםההשקעההמזכהשלאהוצאה

יד העל הקובע, למועד  121בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף עד

הפרשיקודהלפ בפקודה. כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי ובתוספת ,

לאמתקיימיםחלק מצאההרשותכי מהמועדשבו ההצמדהוהריביתיחושבו

 מהתנאיםועדלמועדהתשלוםבפועל.

זהישלייחסאתהוצאותיהשלהחברה להשקעותהמזכותהמתחילהלעניין

 להשקעותFIFOבשיטת ראשית תיוחסנה הוציאה שההוצאותשהחברה כך

סדרההשקעההכרונולוגי בהלפי המזכותשבוצעו מהמוקדםלמאוחר, זאת,

 בסעיף המתואר מזכות להשקעות המו"פ הוצאות לייחוס לחוזר8בדומה

12/2011. 

 5.2 בסעיף כאמור מהם( אחד )או התנאים כי הרשות התקיימו,5.1.1מצאה לא לעיל

 .עהרשותלמנהלרשותהמסיםתודי

ןכאמורלעיליחולוהוראותהפקודהלענייבמקרהשלהפרההחברההמסשלעלחוב 5.3

 שומהוגביה.

חובהמסלאיותרלחברהבניכוימהכנסתהלפיכלדיןוהואיהווהכתשלוםמובהרכי 5.4

 מסלכלדברועניין.

 5.5 מחברתהמטרה משקיע סכוםשקיבל כל כי ועדנקבע ההשקעה בתקופהשממועד

המועד ועד ההשקעה שממועד בתקופה מתחילה מחברה או ההטבה תקופת תום

 בעקיפין, או במישרין הקובע, בחוקהחברות, הסכוםיופחתלמעטדיבידנדכהגדרתו

 האמורמסכוםההשקעההמזכה.

עובדתכנונימסכגוןניכויהשקעהבחברתמטרהבההמשקיעהינוסעיףזהבאלמנוע

שכרעבודה,תשלוםבגיןמתןשירותיםמעסקאולרבותחברתהמטרהכנגדהכנסתו

.מחברתהמטרהמשלחיד,דמיניהול,שכירותוכיוצ"ב

לדרושידיעותומסמכיםהנדרשיםלהלצורךבדיקתהרשותבמסגרתהחוקהוסמכה 5.6

 התנאיםכאמור.

 והוראות מעברתחולה  .6

 6.1 בחברתמטרה מזכה השקעה בשינויים-לעניין לחוק ימשיכו הקודם החוק הוראות

 .31/12/2019םהמחויביםעלהשקעותשיבוצעועדליו
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 6.2 מתחילה -חברה ההטבה מסלול יחול שבוצעה השקעה שמיוםלגבי בתקופה

 .31/12/2019ועדליום01/01/2016

 6.3 לעיל, לאמור בנוסף הוארכה תקופת ההטבה במסלול הקבוע וזאת21סעיף לחוק

 .הוראותסעיףזהנותרוללאשינוי.31/12/2019לגביהשקעותשיבוצעועדליום

את 6.4 בצו, להאריך, רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, התקופהשר

 .בלבדהאמורהבארבעשניםנוספות

 הודעות ודיווחים .2

 7.1 לדיווחים למועדים, לב לשים יש האמור, כל ידילאור על הן הנדרשים ולאישורים

דיווחיםואישוריםכאמורישלהמציאמהרשותולצרפם המשקיע. ידי על החברהוהן

לדוחהמסשלהמשקיעושלהחברה.

בחוזר 7.2 לאמור בהתאם בעינם נותרו מטרה לחברת הנדרשים והדיווחים האישורים

.5952-ו5951,5950לרבותטופסי12/2011

ה 7.3 להלן אישורים מתחילההנדרשים חברה טפסיםלעניין יפורסמו בגינם אשר ,

והרשות:מתאימיםעלידירשותהמסים

 7.3.1 המבקר החשבון רואה אישור החברה של בסעיף 2.3.8כאמור עללעיל

.אישורזההינובדברבמועדההשקעההתקיימותהתנאיםשלחברהמתחילה

 הנושאיםשלהלן:

 לעיל(;2.3סעיף)מקוםרישומהוהתאגדותהשלהחברה 7.3.1.1

הה 7.3.1.2 ממועד שחלף הזמן ההשקעההמזכהמשך לביצוע תאגדותעד

 לעיל(;2.3.1)סעיף

 לעיל(;2.3.2תנאיהמכירות)סעיף 7.3.1.3

 לעיל(;2.3.3תנאיההוצאות)סעיף 7.3.1.4

 לעיל(;2.3.6תנאיההשקעות)סעיף 7.3.1.5

 7.3.2 בסעיף כאמור הרשות שהוצאו2.3.9.1אישור ההוצאות יחס בדבר לעיל

(.אישורזהיינתןבשנת70%למוצרלביןכללההוצאות)לפחותבחברהבקשר

של התאגדותה ממועד החל במצטבר וזאת ההשקעה מועד חל בה המס

2.6סעיףראההחברהוכןבכלשנתמסלאחרמכןעדלתוםתקופתההטבה)

 לעיל(.

לעילבדברהבעלותעלהמוצרשפותח2.3.9.2אישורהרשותכאמורבסעיף 7.3.3

אי.בחברה וזאת ההשקעה מועד חל בה המס בשנת יינתן זה לגבישור
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החלממועדהתאגדותהשלהחברהוכןבכלשנתמסלאחרמכןעדהתקופה

 לעיל(.2.6לתוםתקופתההטבה)ראהסעיף

 7.3.4 בסעיפים כאמור הרשות שהוצאו4.2.2-ו4.1.2אישור ההוצאות בדבר

 )לפחות החברה הוצאות מסך זה50%בישראל אישור משנת(. החל יינתן

מועדההשקעהועד מלואסכוםשנהבההחברההוציאהאתלהמסבהחל

ובכלמקרהההשקעההמזכהאךלאיאוחרמשנתייםמתוםתקופתההטבה

 לעיל(.2.6)ראהסעיףלמשךתקופתההטבהכולה

בדברהוצאתסכוםההשקעההמזכהעל4.2.1אישורהרשותכאמורבסעיף 7.3.5

ביצוע ממועד החל מס שנת בכל יינתן זה אישור המתחילה. החברה ידי

ההשקעהאךמלואסכוםההשקעהועדלתוםהשנהבההחברההוציאהאת

 לאיאוחרמשנתייםמתוםתקופתההטבה.



 בברכה,

 רשות המסים בישראל


