
 

 

 2019 דצמבר            מחלקת מיסיםמעו"דכן 

 

דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך  בנושא  3/2019פורסם חוזר מס הכנסה מספר 

 1959-קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 לקוחות וידידים יקרים,

בדגשים להפרדה או איחוד העוסק  3/2019חוזר מס הכנסה מספר פורסם  19.11.2019 נבקש לעדכנם כי ביום

)להלן:  1959-מפעלים לצורך קבלת הטבות המס המוענקות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 ."(העידוד חוק" –ו  "החוזר"

 ,מכוח חוק העידוד נות מהטבות המסהימטרתו העיקרית של החוזר הינו מתן קריטריונים לחברות המבקשות ל

יתכן וחברות לפיו החוזר מעלה קושי,  .מפעל תעשייתי, כהגדרת מונח זה בחוק העידודכותם פעיל איפיוןכתוצאה מ

לטונות המס מדובר בהכנסה החייבת בשיעור מס דיווחו על הכנסות מועדפות בשיעור מס מופחת שעה שלגישת ש

 מלא.

 :תזכורת -חוק העידוד  .1

י תושבים יד-לעבין וי תושבי ישראל יד-לעמבקש לעודד ביצוע השקעות במדינת ישראל, בין  חוק העידוד .א

ים בישראל והכנסותיה לחברה אשר השליטה והניהול על עסקיה מופעלהטבות מס הענקת  דרך של, בזרים

המוגדר  ,על פעילותו של המפעל המועדף לעלות לכדי "מפעל תעשייתי" .מופקות מפעילותו של מפעל מועדף

לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח ואף  ,פעילות ייצוריתתו היא דהיינו שעיקר פעילו לחוק העידוד, 51בסעיף 

חוץ )הלכה למעשה, חברת אם זרה אשר בחרה להקים מרכז ייצור מחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב 

 בישראל(.

נות משיעורי מס הילפיכך, תאגיד אשר פעילותו העסקית )או חלקה(, עונה על התנאים המנויים לעיל, יוכל ל .ב

 :פעילות ועל חלוקות דיבינד אשר מקורן באותה פעילות העולה לכדי מפעל מועדףעל רווחי אותה מופחתים 

 .6%1-16%חברות מופחת בשיעור של  מס •

 .20%שיעור מס דיבידנד בשיעור של  •

שיעור המס בחלוקת דיבידנד לחברת אם יעמוד , ק העידודוהמנויים בח ,בתנאים מסויימים •

 בלבד. 4%על  זרה
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 : מספר מפעלים מועדפים לקיומם של קריטריונים .2

לויות עסקיות, יש לבחון כל גם כאשר לחברה מספר פעי ולשון החוזר, בהתאם להוראות חוק העידוד, .א

זכאית מאותה הפעילות  הנצמחאשר והאם ההכנסה חוק העידוד  לענייןבפני עצמה דת מוכעפעילות 

שונים  עידים על קיומם של מפעליםנים המשל מבח פתוחהלהטבות המס המנויות בו. החוזר מציע רשימה 

 ולהלן נפרט את המרכזיים שבהם:

 זה מזה;באופן מהותי שונים ים ייצור מוצר •

 זו מזו בכל אחד ממפעלי החברה;באופן מהותי שימוש בטכנולוגיות שונות  •

 שוני בלקוחות ובספקים; •

 קיום מטה והנהלת חשבונות נפרדת לכל מפעל; •

 ;יםות ואין תחלופות בין עובדי המפעלעל מועסקים עובדים בעלי מיומנויות שונבכל מפ •

להגדרה  2כאמור בחלופה  המפעלים אינם מהווים "מפעלים תעשייתיים בני קו ייצור אחד" •
 .1969-יסים(, התשכ"ט)מ לחוק עידוד התעשיה 1כאמור שבסעיף 

 

תו של תאגיד אחד יהיה נפרד ממפעל נוסף על האמור לעיל, קובע החוזר, כי חזקה שמפעל שבבעלו .ב

 2.שבבעלותו של תאגיד אחר, הגם אם מדובר בצדדים קשורים

יש לבחון את ייחוס ההכנסות וההוצאות עבור כל מפעל בנפרד לאחר זיהוי המפעלים המועדפים כאמור,  .ג

 .הכנסת כל מפעל אכן מהווה הכנסה מועדפת כהגדרת מונח זה בחוק העידודולבחון האם 

מועדפים )ובמקרים מסויימים לתכנון של מפעלים לקיומם קיימת חשיבות רבה לזיהוי מדוייק  לסיכום,

ד והחוזר נוע יישום נכון של הוראות חוק העידוד. (או לאחר שינוי במודל העסקי מראש של הפעילות העסקית

עידוד והמס אשר אינה עומדת בהוראות חוק היוחסה למפעל המועדף הכנסה לבחון האם קיימת החשיפה כי 

 .וזאת בניגוד לדיווחיה של החברה בדוחותיה הכספיים שהוגשו לרשויות המס עליה יהיה בשיעור מלא

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע בנושא זה.

 בברכה,

 חן וול אוריון ושות' פישר בכר

 יונתן שטאנג )רו"ח( * כותב עדכון זה: עו"ד

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 ashavit@fbclawyers.com 03-6944203 ענת שביטעו"ד 
 jshtang@fbclawyers.com 03-6944203 יונתן שטאנג )רו"ח( עו"ד
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:    שות'.כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ו פטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת מש
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