
        Schuman & Co. Advocates and Notary          שומן ושות' משרד עורכי דין ונוטריון  

 

http://www.schumanlaw.co.il/ 1 

 

  חוק עידוד השקעות הון יורחב גם לסטארט־אפים
  

  
 

עובדים זכאיות ליהנות מהטבות  10שמעסיקות פחות מ־ הייטק גם חברות מעתהרשות המסים עדכנה את מדיניותה, ו
המס שמעניק רשות המיסים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. השינוי נובע מהכרה בחשיבות תעשיית הטכנולוגיה 

לאור שינויים במשק הישראלי ובעיקר בחברות הייטק וסטארט־אפים החליטו  הגבוהה להמשך צמיחת המשק הישראלי.

  .ן את הפרשנות בנוגע לשאלה מהו "מפעל" לפי חוק זה, ויכירו גם בחברות עם פחות מעשרה עובדיםלאחרונה לעדכ

  

  חוק עידוד השקעות הון
  

עניקה לו. החוק מ. מאז נעשו בו תיקונים ועדכונים בפרשנות שרשות המסים 1959חוק עידוד השקעות הון נחקק ב־

המקורי קובע כי הטבת המס תינתן למפעל תעשייתי, אולם עם השנים ועם התפתחות ענף ההייטק שהינו מהותי היום 

הצמיחה של המשק, רשות המסים הרחיבה את הפרשנות והחלו לראות גם בחברות הייטק שלא בהכרח מחזיקות להמשך 

  בפס ייצור כחברות שיכולות ליהנות מאותן הטבות.

   

על מנת להיות זכאים להטבות המס, על החברה להיות מוגדרת כ"חברה מועדפת" על פי הגדרתה בחוק עידוד השקעות 

  :הון. על מנת לענות להגדרה, על החברה לעמוד במספר קריטריונים

  

על החברה לקיים את התנאי הקובע שבבעלותה מפעל תעשייתי. לא אחת עולות  – קיומו של מפעל תעשייתי •

 ."קיומו או אי קיומו של "מפעלבנוגע למחלוקות 

  

 .או יותר מסך המכירות בשנת המס השוטפת %25היקף המכירות של החברה לשוק העולמי הוא  –היקף ייצוא •

  

 ."פעילות ייצורית" אשר מבוצעת בישראל עיקר פעילות החברה בשנת המס היא– פעילות ייצורית בישראל •

  

 .רק הכנסה אשר מוגדרת כ"הכנסה מועדפת" תהיה זכאית להטבות המס בחוק –הכנסה מועדפת"" •

  

  .על עסקי החברה וניהולם מופעלים בישראל השליטה – מיקום החברה •

  

אם הן נמצאות במרכז הארץ ושיעור מס  16%שיעור מס חברות של  נהשלמתאותן חברות שיזכו ליהנות מהטבות מס 

 .23%במקום מס חברות של  ,אם הן יושבות בפריפריה או בירושלים 7.5%חברות של 
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 עשרות חברות בשנה

להשפיע על עשרות חברות הייטק קטנות. ההחלטה החדשה גם טומנת בחובה אמירה  עתידהההחלטה החדשה 

 משמעותית בנוגע להכרה בחשיבות של אותן חברות קטנות לצמיחה של המשק.

 
מודגש כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. 

מר לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן האמור לעיל אינו מתיי
המסתמך עליו ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות. במידה והינך מעוניין לקבל מידע נוסף, אנא צור 

  קשר
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