
  הון השקעות עידוד חוקב חדשנית מיסוי החלטת
  

  חשבון רואי ושות' סוראיה בלצר קנובל -  סוראיה ורו"ח אמיר אהרון ארדרו"ח  :יםהכותב
  

 השקעות עידוד חוק בנושא וחדשנית חשובה מיסוי החלטת המיסים רשות פרסמה לאחרונה

 מס להטבות זכאית בלבד פיתוח עובדי 3 מעסיקה אשר חברה כי נקבע המיסוי בהחלטת .הון

  .משמעותיות

 רקע

 משמעותיים תיקונים ספרמ עבר )"וק"הח להלן:( 1959- התשי"ט הון, השקעות לעידוד החוק

 מעניק החוק במשק. הקיימת הטכנולוגית למציאות להתאימו במטרה האחרונות בשנים

LOW- - ה מתעשיית החל ,תעשייתיות חברות של רחב למגוון משמעותיות מס הטבות

 TECH והטכנולוגיה. החדשנות בחזית עומדות אשר לחברות ועד  

 הטבות לקבלת האפשרויות את הרחיב אשר לחוק 73 מספר תיקון לתוקפו נכנס 2017 בשנת

 "מפעל המושגים והגדרת מועדפת" "הכנסה של ההגדרה הרחבת ידי על החוק, מכוח

  מיוחד". מועדף טכנולוגי ו"מפעל  מועדף" יטכנולוג

 "מועדף מפעל"

 היותה מכוח מס להטבות הנבחנת החברה זכאית מםבהתקיי תנאים מספר קובע החוק

 המס להטבות החברה זכאות בחינת לצורך לבדוק שיש הסף תנאי ועדף.מ כמפעל מוגדרת

 החברה של הייצוא היקף את (ב) - ו החברה, בבעלות תעשייתי מפעל של קיומו (א) הינם:

  בחו"ל. לשווקים

 כפופה להיות עשויה אשר מאד רחבה שאלה הינה תעשייתי מפעל של קיומו בדבר השאלה

 קודמות מיסוי החלטות וניתוח רלוונטית פסיקה על כותוהסתמ וכלכלית משפטית לפרשנות

   שניתנו.

 בתחום תוכנה מפתחת אשר חברהל תייחסתמ המיסוי החלטת 6003/19 מיסוי החלטת

 השימוש מהיקף הנגזרים בתוכנה שימוש מדמי נובעות החברה הכנסות .יהדיגיטל הפרסום

   ידה. על המוצעים ובשירותים בתוכנה

 שיווק עובדי 3 - ו פיתוח עובדי הינם מתוכם 3 כאשר בסה"כ עובדים 6 מעסיקה החברה

   ותפעול.

 ממנו, הנובעים והסיכויים הסיכונים מלוא לרבות התוכנה, מפיתוח הנובע )IP( הרוחני הקניין

   בישראל. החברה של בבעלותה במלואו נרשם

 זכות ממתן ותיההכנס וכי תעשייתי" "מפעל הינו בבעלותה המפעל כי לאשר ביקשה החברה

   לחוק. 51 סעיף להוראות בהתאם מועדפת" "הכנסה מהוות בתוכנה שימוש

 בלבד עובדים 6 שלחברה למרות הבקשה את אישרה המיסים ברשות המקצועית המחלקה

  .פיתוח) עובדי 3 (מתוכם

  סיכום

 תהחלט טרם  המיסים. רשות בעמדת משמעותי שינוי וכוללת תקדימית הינה מיסויה החלטת

 בפועל) יושמה בהכרח לא (אשר המיסים רשות של הרשמית עמדתה ידעתנו, מיטבל המיסוי,

 עובדים 10 לפחות יעסיק שהמפעל דרוש תעשייתי" כ"מפעל יוגדר שמפעל בכדי כי תהיהי

   העניין. לפי הייצור/הפיתוח בתחום

 תמצית במסגרת פורסמו שלא והגבלות התניות תלוי אם גם המיסים רשות של כתוב אישור

   ומבורך. מרענן חידוש מהווה המיסוי החלטת

 ידי על כיום, המשחק". י"כלל את משנה יהטכנולוג העולם ,4.19 מיסים בחוזר כמפורט



 צוות העסקת לאל וזאת ,המדינה של לתוצר לתרום ובכך ולייצר לפתח ניתן כפתור לחיצת

   החוק. מכוח להטבות הנוגע בכל בהתאם תפעל המיסים שרשות ראוי .רחב עובדים

 הטבות לגבי הן החוק, מכוח הטבות לקבלת לזכויותיהן מודעות אינן במשק רבות חברות

  המדינה. מענקים בדמות הטבות לגבי והן במס

 להוראות בהתאם מס דוח להגיש רשאית להטבות, הזכאות תנאי את מקיימת אשר חברה

 האם החוק, של השונות הפרשנויות לאור ספק, קיים בהם במקרים ירוק"). ("מסלול החוק

 (קבלת לרולינג בבקשה המיסים לרשות לפנות באפשרותה מס, להטבות זכאית החברה

   מראש). מקדמי אישור

 פקידי .המיסים רשות ובהנחיות בפסיקה החוק, בפרטי התמצאות ודורש מורכב הינו החוק

 החוק פרשנות סביב רבים דיונים מנהלים המיסים ברשות המקצועית והמחלקה השומה

 או לשון את תואמת שאינה מצומצמת, פרשנות בעלת נוקשה עמדה מציגים רבות ופעמים

   להטבות. הזכאות לתנאי הקשור בכל החוק, תכלית

 מקצועי לייעוץ נותלפ לחוק בהתאם להטבות זכאיות להיות עשויות אשר לחברות מומלץ
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