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מפעלים מאושרים

 מפעלים תעשייתיים–תעשייה מסורתית
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מפעלים מוטבים–60תיקון 

 הוצאת מסלולי המס ממרכז ההשקעות–מסלול ירוק
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מפעל מועדף–68תיקון 

פישוט החוק

ביטול מפעלים מעורבים

 9%/ 16%קביעת מס אחיד לפי אזורי פיתוח

השארת מפעלי תיירות תחת מפעלים מוטבים
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(2018–2017חוק ההסדרים )מפעל טכנולוגי מועדף –73תיקון 

מסלולים  :

מועדף טכנולוגי מיוחד, מועדף טכנולוגי, מועדף

 אימוץ המלצות הBEPS( נוסחת ה–Nexus)
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