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 "חוק האנג'לים"חוזר ללקוחות בנושא תיקון 

 
 ,ועמיתים יקריםלקוחות 

 2012-ו 2011הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים הכנסת את אישרה  12.1.2016ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 

שנועדה  ,לתיקון "חוק האנג'לים" 2015-התשע"ההוראת שעה(,  -( )תעשיה עתירת ידע5)תיקוני חקיקה( )תיקון מס' 

 ."(התיקון)להלן: " טק צעירות-לעודד השקעות בחברות היי

 .31.12.2019ף עד ליום קהתיקון הינו במסגרת הוראת שעה אשר תהיה בתו

חקיקה(, )תיקוני  2012-ו 2011בחוק המדיניות הכלכלית לשנים  20"חוק האנג'לים" הוא כינוי שניתן לסעיף נזכיר כי, 

במטרה להגביר השקעות  2011-2015בין השנים "( אשר חוקק בזמנו כהוראת שעה החוק)להלן: " 2011-התשע"א

 ."("Seed -)שלב הישראליות המצויות בשלב הראשוני של פעילות מחקר ופיתוח  אפ-סטראטפרטיות בחברות 

כהוצאה מוכרת לצרכי מס ( מסוימים םניבקריטריו )בכפוף לעמידה  באמצעות הכרה בהשקעה תמרוץ המשקיעים נעשה

"( מכל הכנסה חייבת של המשקיע. סכום ההשקעה תקופת ההטבהשנות מס )להלן: " 3פה של שתקוזז במשך תקו

 "(.הטבת המסבשנת מס )להלן: " ₪מיליון  5 לגובה של המזכה הינו עד

וק על התנהגות המשקיעים בחברות , כשנבחנה מידת השפעתו של החשהעניק המחוקק ועל אף הטבת המס יחד עם זאת

שכן השאלה חוסר הוודאות שנוצר בקרב המשקיעים, מועט, בין היתר, בשל  מוש, עלה כי מאז שנחקק נעשה בו שיאלו

 .תקופת ההטבהעמדה בספק עד לתום אם לאו אם השקעתם אכן מזכה בהטבת המס 

מסלול השקעה ב"חברה  -לקבלת ההטבות  דשמסלול חצפוי להתווסף שאישרה הכנסת לאור האמור, במסגרת התיקון 

בכך שלמשקיע  ,צעירות בקרב המשקיעים אפ-סטראט, אשר יגביר את האטרקטיביות של ההשקעות לחברות  מתחילה"

, וזאת לצד הארכת תוקפו של המסלול הקיים כיום בעת ביצוע ההשקעהכבר  ת המסתהיה וודאות האם זכאי להטב

 כפי שיפורט להלן., והכל 2019עד לסוף שנת  בחוק

 :תיקון לחוקבהשינויים העיקריים 

 השקעה ב"חברה מתחילה" -מסלול חלופי חדש מסלול "חברת מטרה" 

הוארכה תקופת הוראת השעה עד לסוף שנת  תחולה

2019 

 2019סוף שנת  -2016ינואר 

שינויים 

בתיקון 

 ה לצורך הטבת המס. יחד עם זאת, בהתאם בהתאם לחוק הקודם רק השקעה של יחיד הוכר

ואשר מטרת הקמתה ופעילותה  שותפות שכל השותפים בה הם יחידיםלתיקון, גם השקעה של 
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לחוק 

ביחס 

לשני 

 המסלולים

היא השקעה בחברה אחת שהיא "חברת מטרה" או "חברה מתחילה" )כהגדרתה להלן( תוכר 

 כהשקעה המזכה בהטבת המס.

  שר "מועד ההשקעה" אשר ממנו תתחיל , כאבמזומן בלבד"השקעה מזכה" תהיה חייבת להיות

שנות מס, יהיה מועד תשלום סכום ההשקעה לחברה או מועד הקצאת  3תקופת ההטבה של 

 , לפי המאוחר.כנגד ההשקעההמניות 

תנאי 

עמידה 

בחוק לשם 

קבלת 

 הטבת מס

 "חברת מטרה"עיקרי התנאים להגדרת 

 :)תנאים מצטברים(

חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה  .1

 יה וניהולם מופעלים בישראל;על עסק

 החברה לא נסחרת בבורסה; .2

לפחות מסכום ההשקעה של  75% .3

משמשים להוצאות מו"פ.  1המשקיע

כמו כן, עד לשנת המס )כולל( שבה 

מתקיים התנאי הנ"ל, בכל אחת 

משנות המס במהלך תקופת ההטבה, 

הוצאות המו"פ של החברה מהוות 

 מכלל הוצאות החברה; 70%לפחות 

ות מהוצאות המו"פ של לפח 75% .4

החברה בתקופת ההטבה הוצאו 

 ;בישראל

והן חל מועד ההשקעה הן בשנה שבה  .5

בשנה שלאחריה, לא עלו הכנסותיה 

מסכום הוצאות  50%של החברה על 

 המו"פ;

הוצאות המו"פ נועדו לשם קידום או  .6

פיתוח של המפעל שבבעלות החברה. 

זה נדרש אישור המדען הראשי לעניין 

כי הוצאות המו"פ של חברת המטרה 

הן הוצאות מו"פ כהגדרתן בחוק 

 לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה.

 

" )התנאים חברה מתחילהעיקרי התנאים להגדרת "

כדי ליצור וודאות  במועד ההשקעהיבחנו המצטברים 

 למשקיעים לגבי זכאותם להטבת המס(:

ליטה על עסקיה חברה שהתאגדה בישראל ושהש .1

 וניהולם מופעלים בישראל;

טרם מיום התאגדות החברה ועד למועד ההשקעה  .2

חודשים מתום  12שטרם חלפו או  שנים 4חלפו 

שקיבלה החברה במסגרת מסלול תקופת הסיוע 

שמפעיל המדען הראשי )ככל שקיבלה סיוע 

 כאמור(, לפי המאוחר.

הכולל של החברה מיום  היקף המכירות .3

 לא עלה עלד למועד ההשקעה בה, התאגדותה וע

והיקף המכירות בכל אחת  מיליון ש"ח 4.5

משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 

 .₪2מיליון  2

מיום התאגדותה ועד למועד  סך הוצאות החברה .4

וסך כל  ,₪מיליון  12 לא עלה עלההשקעה בה, 

שקדמו למועד  בכל אחת משנות המסהוצאותיה 

 .₪2מיליון  3 לא עלה עלההשקעה 

שניתנו לחברה מיום  היקף ההלוואות וההשקעות .5

התאגדותה ועד למועד ההשקעה, לרבות 

 .₪מיליון  12ה"השקעה המזכה", אינו עולה על 

כאמור  2-5רו"ח של החברה אישר כי התנאים  .6

 לעיל מתקיימים בחברה במועד ההשקעה.

אישור המדען ההשקעה התקבל עד למועד  .7

לאותה שנת מס, כי מתקיימים בחברה  הראשי

לפחות מהוצאות  70%שני התנאים הבאים: )א( 

החברה בתקופה שמיום התאגדותה ועד ליום 

ההשקעה, היו בקשר למוצר שבפיתוח; )ב( המוצר 

                                                 

  .)ראה פירוט לעיל( בחוק הקודם הייתה מגבלה כי המשקיע יכול להיות יחיד בלבד 1

 עניין זה יראו חלק משנת מס כשנת מס.ל 2
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שבפיתוח וכל הזכויות שנובעות ממנו הם בבעלות 

 .3החברה מיום היווצרו

הפרת 

 םתנאי

תוענק סמכות ללשכת המדען הראשי לבדוק האם  תישלל זכאותו של המשקיע להטבת המס

ה"חברה המתחילה" עומדת בתנאים שיפורטו 

במס עבור  החברהתחוב  להלן, אשר בהפרתם

עד שיעור השקעות שקיבלה או חלקן, המגיע 

בתוספת  (50%)עד  המס המרבי החל על יחידים

 :הפרשי הצמדה וריבית

 לעיל, מידי  7אים המצוינים בסעיף עמידה בתנ

 שנים; 3שנת מס עד תום תקופת ההטבה של 

 מהוצאות החברה הוצאו בישראל  50%-יותר מ

 3במהלך כל שנת מס במשך תקופת ההטבה של 

שנים, וכן במשך תקופה של עד שנתיים מתום 

 תקופת ההטבה.

  מלוא סכום ההשקעה הוצא בידי החברה לשם

וך חמש שנים קידום המוצר שבפיתוח בת

 ממועד ההשקעה.

 

 מח לסייע ככל הנדרש.שאנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונ

 

 בברכה,

 

 מחלקת מיסים

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 

 למידע נוסף בתחום המיסים ניתן לפנות אל:

 ashavit@fbclawyers.com 03.694.4162 עו"ד ענת שביט

.kalon@fbclawyers.com 03.694 עו"ד קרן אלון 2034  
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 הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

 כויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.כל הז

 mailto: newsletter@fbclawyers.com  :להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה

 

                                                 

 ניתן יהיה בתנאים מסוימים לקבל הטבה גם בחברה שמקור הידע הראשוני שלה הועבר אליה מיחיד או ממוסד מחקרי. 3
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