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עידוד חברות עתירות טכנולוגיה–החוק לעידוד השקעות הון 

עיקרי השינויים למפעלים טכנולוגיים

הטבות המס

מפעל טכנולוגי מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

הכנסה טכנולוגית מועדפת

חובת תיעוד ומעקב

תחולת המשטר החדש
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עיקרי השינויים–עידוד חברות עתירות טכנולוגיה 
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!רלוונטי גם למפעלים מועדפים 

 שני מסלולים חדשים לחוקנוספו:

מפעל טכנולוגי מועדף

 מיוחדמפעל טכנולוגי מועדף

שיעורי מס מופחתים במישור החברה ובעלי המניות.

 להכנסה טכנולוגית"הגדרה רחבה"

 של כללי ה הנקסוסאימוץ שיטת–BEPS

חובת תיעוד ומעקב

 הכנסה מועדפת"עדכון הגדרת המונח"

מעורבות של הרשות לחדשנות
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מפעל מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף–שיעור מס חברות מופחת 

.2018החל משנת 23%-יעור מס החברות עתיד לרדת לש* 

מפעל טכנולוגי מועדף שסך הכנסות הקבוצה שבה נכללת החברה  -טכנולוגי מועדף מיוחד מפעל ** 

.₪מיליארד 10היה לפחות 

שיעור מס חברות שאר הארץ'  אזור פיתוח אסוג מפעל

*ללא הטבה

7.5%16%24%מועדף רגיל

5%8%24%מועדף מיוחד

7.5%12%24%טכנולוגי מועדף

טכנולוגי מועדף

**מיוחד 

6%6%24%

4



PwC Israel

-שיעורי מס מופחתים במישור בעלי המניות בגין חלוקת דיבידנד 

:טכנולוגי מועדף מיוחדאו טכנולוגי מועדף במפעל 

טכנולוגי , שיעור מס מועדף רגילמקבל הדיבידנד

מועדף או טכנולוגי מועדף מיוחד

שיעור מס ללא הטבה

**30%או 20%25%בעל מניות יחיד

0%0%חברה תושבת ישראל

/20%*  תושב חוץ

למפעל מועדף מיוחד5%

**30%או 25%

אמנההוראות או נמוך יותר לפי * 

בעל מניות מהותי** 

5

חברה זרה שמחזיקה  

90%

**30%או 4%25%
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מפעל טכנולוגי מועדף–נוספות הטבות מס 

: מופחת במכירת בעלות בזכויות קניין רוחני)*( רווח הון מס שיעור 
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מפעל טכנולוגי מועדף
מפעל טכנולוגי  

מיוחדמועדף 

12%-שיעור מס על רווח הון  6%-שיעור מס על רווח הון 

לחברה קשורה תושבת חוץמכירה של נכס שאינו מוחשי 

במחיר  חוץתושבת מחברה הנכס הלא מוחשי נרכש 

₪מיליון 200של לפחות 
מחברה תושבת חוץי המפעל או נרכש "נכס נוצר עה

כפוף לאישור הרשות לחדשנות

.הנקסוספ בישראל בהתאם לנוסחת "הנובע מפעילות מו-רווח הון)*( 
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תנאי סף–מועדף טכנולוגי מפעל 
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 מפעל מועדףוחברה מועדפת עמידה בתנאי ההגדרה

פ"תנאי הוצאות המועמידה ב

 באחד מהתנאים החלופיים להלןעמידה:

פ"העסקת עובדי מו

השקעה של קרן הון סיכון בחברה

 המועסקיםגידול במספר

 בהכנסותגידול

מפעל מקדם חדשנותאפשרות לקבלת אישור הרשות לחדשנות ל
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תנאי סף–מועדף טכנולוגי מפעל 

:וגם אחד מהתנאים הבאים, הכרחי–פ "הוצאות מו

ממוצע הוצאות  
שנים     3-פ ל"מו

שקדמו לשנת  
7%לפחות -המס

או

פ מעל  "הוצאות מו
₪ מיליון 75

בשנה

פ"עובדי מו

של  מלוא שכרם 
20%לפחות 

מהעובדים של  
החברה כלול 

בדוחות הכספיים  
פ"כהוצאות מו

200לפחות או
פ כאמור"עובדי מו

השקעת קרן הון סיכון

קרן הון סיכון  
השקיעה בחברה 

₪ מיליון 8לפחות 
החברה לא ומאז

שינתה את  
עיסוקה

גידול בהכנסות

שיעור הגידול  
3-בהכנסות ב

השנים שקדמו  
לשנת המס הוא  

25%לפחות 
בממוצע ביחס  

לשנת המס  
שקדמה להן  

והכנסות החברה  
10היו לפחות 

בשנת  ₪ מיליון 
המס ובשלוש  

השנים שקדמו לה

גידול בעובדים

שיעור הגידול  
במספר העובדים  

השנים  3-ב
לשנת  שקדמו 

המס הוא לפחות  
בממוצע  25%

ביחס לשנת המס  
שקדמה להן  

ומספר העובדים  
50היה לפחות 

עובדים בשנת  
ובשלוש  המס 

השנים שקדמו לה
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"מפעל מקדם חדשנות"אישור הרשות לחדשנות ל–מפעל טכנולוגי מועדף 
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:לטיוטת ההוראות של הרשות לחדשנותבהתאם " מפעל מקדם חדשנות"חמישה קריטריונים ל

 פ של החברה"המורמת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את תכניות.

פ  "לרבות מו, מידת יישום טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתהליכי הייצור או בפעילות המפעל

.ובעולםבהשוואה למקובל בתחום בארץ 

 פ"לרבות מו, המיוצריםהחדשנות הטכנולוגית המאפיינת את המוצרים מידת.

 והחדשנות  , פ"מולרבות , המפעלואופן השימוש בנכס לא מוחשי מוטב בפעילות המידה

.זההגלומה בנכס 

 תשואה עודפת למשק הישראלייצירת.

בחינת הבקשה  

תעשה על בסיס  

פעילות החברה 

בשלוש השנים  

המסשקדמו לשנת 

אישור הרשות  

לחדשנות יהיה  

תקף לתקופה של 

שלוש שנים

הרשות  אישור 

למפעלים  יינתן 

שיעמדו בניקוד  

מינימלי
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נכס לא מוחשי מוטב
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זכות לפי חוק הפטנטים

תוכנה מוגנת לפי חוק זכות יוצרים

זכות לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים

זכויות מקבילות לפי חוקי מדינות חוץ

ידע כשיר בחברות קטנות
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טכנולוגיתהכנסה 

שבבעלות מלאה או חלקית של המפעל או שהמפעל הוא בעל זכות  "מוטבלא מוחשי נכס "מהכנסה 

:לרבות, שימוש בו

המוטב מתן זכות לשימוש בנכס הלא מוחשי •

(SAAS)שירות מבוסס תוכנה •

מכירת מוצר שבייצורו נעשה שימוש בנכס לא מוחשי מוטב•

מוצר או שירות נלווה או תומך•

מהכנסות המפעל15%פ שאינם עולים על "שירותי מו•

:לרבות, האוצרהכנסות מסוגים נוספים שיקבע שר •

הכנסה מפיצויים בשל הפרת זכויות בנכס לא מוחשי •

נוסף בתקנות -מוטב שאינה רווח הון 

בחברות קטנותהכנסה מידע כשיר •

הגדרה רחבה להכנסה מועדפת•

כניסה למסלול הטכנולוגי במסלול •

ירוק

אין מגבלה על מודל ההכנסות•

11

נכס לא "

מוחשי  

"מוטב
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הכנסה טכנולוגית מועדפת

והכול בהתאם לתקנות  , הנובע ממחקר ופיתוח בישראלחלק ההכנסה הטכנולוגית "

-העומדות באמות מידה בין, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שיקבע שר האוצר

"לאומיות לעניין משטר המס

–ולמעט 

הכנסה המיוחסת לייצור•

הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק•

סוגי הכנסות נוספים שיקבע שר האוצר•

1 2 3

מתן הטבות בגין  -הנקסוסגישת 
כאשר פעילות  , הכנסה שנובעת מידע

י הנישום עצמו  "פ התבצעה ע"המו

-רווח הנובע מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק 
פטור  . לפי עקרונות מחירי העברההפרדה 

10%-מייחוס הכנסה במקרה שהרווח נמוך מ
.מסך הרווח הטכנולוגי

הפרדה לפי  –הכנסה המיוחסת לייצור 
על עלויות  10%+ פלוס קוסטמנגנון של 

יכולה להיות זכאית  –הייצור הישירות 
להטבות במסלול המפעל המועדף
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 (.30.6.2016)במפעל המועדף " כניסה חדשה"יחול גם על

 נכס לא הרווח עבור כל / ההוצאות / מצריך מעקב אחרי ההכנסות )משפחת מוצרים /מוצר/ עבור כל נכס לא מוחשי מוטב נפרדחישוב

אפשרות לקבלת אישור מהרשות לחדשנות-(בנפרדמוחשי מוטב 

הוראות מעבר לתקופה של חמש שנים

לרבות הוצאות המסווגות לנכס והוצאות שנרשמות במסגרת עלות המכר ולמעט הוצאות  , פ לפי כללי חשבונאות מקובלים"הוצאות מו

פיננסיות והוצאות כאמור על מבנה שאינו מתקן ייעודי לפיתוח נכס לא מוחשי

 מצטברחישוב שנתי

יחול גם במקרה של חישוב רווח הון

Nexus-שיטת ה
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"טובות' הוצ* "130%

"רעות' הוצ" + "טובות' הוצ"
*

הכנסה  

טכנולוגית  

חייבת

הכנסה  

טכנולוגית  

מועדפת

פ בישראל יהווה  "חלק ההכנסה הנובע ממו

הכנסה טכנולוגית מועדפת הזכאית  

להטבות המס
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חובת תיעוד ומעקב
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זכות שימוש בנכס/ אסמכתא לגבי הבעלות •

פירוט סוגי הכנסות המופקות מהנכס•
שימוש בנכס לא 

מוחשי מוטב

נייר עבודה לתיעוד הנכסים הלא מוחשיים המוטבים המשמשים את החברה•

הנקסוסתיעוד לאופן בחירת רזולוציית •

ככל שקיים, אישור הרשות לחדשנות•

בחירת רזולוציית  
הנקסוס

תוך הפרדה  , קבוצת מוצרים/ מוצר / ח נפרדים לכל נכס לא מוחשי מוטב "ניהול כרטיסי הנה•
להוצאות מוכרות והוצאות שאינן מוכרות

פ שנלקחו בחשבון לחישוב  "פ בספרים לבין הוצאות המו"נייר התאמה בין כלל הוצאות המו•
ההכנסה הטכנולוגית המועדפת

פ "סיווג הוצאות מו
בהתאם לרזולוציית  

הנקסוס

קבוצת מוצרים/ מוצר / נייר עבודה לחלוקת ההכנסה הטכנולוגית לנכס לא מוחשי מוטב •

סיווג הכנסות  
בהתאם לרזולוציית  

הנקסוס

ה"א לפקודת מ85מחקר שוק בהתאם לסעיף •

פ של הצד הקשור בקשר לנכס הנרכש"תיעוד להוצאות המו•

עסקה לרכישת נכס  
לא מוחשי מוטב  

מאת צד קשור

ה אודות אופן ייחוס הכנסה לנכס לא מוחשי "א לפקודת מ85מחקר שוק בהתאם לסעיף •
המשמש לשיווק

חוות דעת לביסוס זכאותה של החברה שלא לייחס הכנסה לנכס לא מוחשי המשמש לשיווק•

נכס לא מוחשי 
המשמש לשיווק
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 יופחת רק כנגד סכום הגידול  מחברה קשורהנכס לא מוחשי מוטב שנרכש

בהכנסה הטכנולוגית המועדפת בשנת ההפחתה לעומת סכום ממוצע ההכנסה  

.כאמור בשתי שנות המס הקודמות לשנת רכישתו

הוצאות אשר שימשו בייצור הכנסה טכנולוגית מועדפת ינוכו כנגד הכנסה זו בלבד.

 מועדףשנוצר במפעל טכנולוגי מועדף יקוזז כנגד רווח במפעל טכנולוגי הפסד.

  זיכוי מיסי חוץ על הכנסות טכנולוגיות מועדפות יותר רק כנגד מס ששולם בישראל

.על אותן הכנסות בלבד

 ולמעט חברה  , לפקודת מס הכנסה1בהתאם לסעיף -" תושב חוץ"עדכון הגדרת

.מרווחיה25%-שתושבי ישראל זכאים לפחות ל

שונותהוראות
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תחולת המשטר החדש

1.1.2017-המועדףהטכנולוגיהמפעלשלתחולתו.

חברהשלמוטבמוחשילאמנכסהכנסהעליחול–"מועדפתהכנסה"שלההגדרהעדכון

תקופת-30.6.2021מיוםהחל,30.6.2016ביוםממנוהכנסהעללהטבותזכאיתשהייתה

.שניםחמששלמעבר

"אוחדשנישום–"חדשהכניסהIPבקנהעולהשאינומסממשטרליהנותיוכלולא–חדש

.BEPS-הכלליעםאחד

השקעותלעידודמהחוקהנהנותהחברותכלעלחל-הנקסוסשיטתיישוםלאופןבחינה

.הון

הוןהשקעותלעידודמהחוקהנהנותהחברותכלעלחל–והמעקבהתיעודחובתיישום.
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?למה עוד אנחנו ממתינים

פרסום של חוזר מס הכנסה.

 פרסום הנהלים של הרשות לחדשנות-

כללים לאישור מפעלים מקדמי חדשנות.

 הנקסוסכללים לאישור רזולוציית נוסחת.

כללי ביזור חדשים.

  כללים לאופן נטרול הכנסות לחישוב עמידה בתנאי הסף של המפעל הטכנולוגי

.המועדף
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?מה כדאי לבצע היום

בדיקת עמידה בתנאי הסף:

"מפעל טכנולוגי"

" טכנולוגי מיוחדמפעל"

 בקבוצה" נכסים לא מוחשיים"זיהוי.

 הנקסוסבחינת רזולוציית נוסחת.

פ להוצאות מוכרות והוצאות שאינן מוכרות"סיווג ומיון הוצאות המו.

הערכות פנימית בהתאם לחובה התיעוד והמעקב.

  בחינת אפשרות לפניה לקבלת אישורים מקדמיים מהרשות לחדשנות וממחלקת

.ה"במחוקי עידוד 
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