המלצות ועדת חוק עידוד השקעות
הון 2010
תא חברות רב לאומיות
פורום מנהלי הכספים
 19יולי 2010

:מסלול המענקים חוק עידוד הקיים
Grant Path
Tax Path*
Grants
Tax*
10/15 yrs - 0%
Zone A 20% - 24%** 2 yrs – 0%
8/13 yrs – 10%
6 yrs – 0%
Zone B 10%
10/15 yrs 4/9 yrs – 10%
10%
Zone C 0%

2 yrs - 0%
8/13 yrs - 10%

Jerusalem,
Kiryat
Gat, = Zone A
* Additional 5 yrs for foreign investments
over
$20m
Haifa, Petach Tikva = Zone C
** Under $30m investment

מסלול המוטב חוק עידוד הקיים:
פטור ממס חברות ,אך מוגבל באי משיכת דיבידנד

תקופת הפטור ממס
חברות

אז"פ א

אז"פ ב

מרכז הארץ

 10שנים

 6שנים

שנתיים

תקופת הטבות המס
משקיע ישראלי

-

שנה

 5שנים

בחברת משקיעי חוץ

-

 4שנים

 8שנים

שיעור מס חברות בתקופת ההטבות
שיעור
השקעות
חוץ

0-49%

49-74%

74-90%

90-100%

שיעור מס
חברות

25%

20%

15%

10%

מסלול המוטב חוק עידוד הקיים:
שיעור מס אפקטיבי בעת משיכת דיבידנד

שיעור מס חברות
שיעור מס דיבידנד

שיעור מס כולל

חברה במסלול
הירוק
 10%עד )*( 25%

חברה שאינה
מוטבת
25%

15%

25%

36.25% -23.5%

43.75%

(*) לכאורה ,אמור להיות שיעור מס מופחת ,אך לאור הפחתת מס
החברות הכללי ,שיעור המס המופחת זהה לשיעור המס הכללי

מסלול "אירלנד" חוק עידוד הקיים:
מס חברות מופחת ,מאפשר משיכת דיבידנד
משקיע

מס חברות

מס דיבידנד

ישראלי

11.50%

15.00%

זר

11.50%

4.00%

ועדת שני :השינויים המוצעים בחוק
•
•
•

•
•

מטרות החוק :תחרותיות ,תעסוקה ועידוד השקעות.
ביטול כלל הפטורים והטבות המס.
קביעת מס חברות אחיד מופחת למפעלי תעשייה
מייצאים (מעל  )25%ב 12% :2013 -במרכז8% ,
בפריפריה ( .ב  15% 2011-2ו )10%
המס המופחת יחול על כל מחזור החברה ,ולא יהיה
מותנה בביצוע השקעה.
מהמס המופחת ייהנו גם מפעלים שיקבלו מענקים.

ועדת שני :השינויים המוצעים בחוק
•
•

•
•
•
•
•

לא תהיה מגבלת משיכת דיבידנד .ייקבע מס דיבידנד
מופחת  15%ללא הבחנה בין משקיע מקומי לזר.
לא זכאיות :חברות ממשלתיות; מכרה; מפעל להפקת
מחצבים; מפעל לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי
מענקים רלוונטים רק באז"פ א
שיעורי המענק יהיו מקסימלים
מסלול מענקים -מסלול חד שנתי -אין תור
פתיחת מסלולי מענקים חדשים :חדשנות ,הון אנושי
ועוד.
מסלול מענקים יכלול גם מתן הלוואות

מפת אזורי פיתוח
1.1.12

תוצאות סקר התאחדות התעשיינים
•  111חברות השיבו
–
–
–
–

 61%קובעות שהרווח הנקי יעלה
 92%בעד השינוי
 76%יעברו מיידית
 87 %טוענים שתהיה עליה בפעילות משקיעים זרים

•  28%חושבים שתהיה עליה בהשקעות ו  37%חושבים
שתהיה עליה ביצוא
• גם בענף האלקטרוניקה (  22חברות )
–  44%קובעות שהרווח יעלה
–  94%בעד השינוי
–  87%יעברו מיידית

דיון
• האם נעשו שיחות בהנהלה ברמה המקומית לגבי
ההשפעה ?
– מהותית ? יכולת להקטין \לבטל השפעה דרך אמנות
– האם עודכנו מטות החברות בחול ?

• האם נעשו שיחות\הוצגו מצגות בפני חברי הועדה?

נקודות עניין
• שיעור המס המוצע במרכז ובפריפריה
ב 2007 -מס חברות ממוצע בתעשייה 14.6% -בהיי טק6% -
– התאחדות התעשיינים מבקשת להוריד את שעורי המס ל  ( 5%פריפריה) ו
( 10%מרכז)

• ניתוק הקשר בין השקעות והטבות מס
• תנאי היצוא :יצואן עקיף? חברות מקומיות?
• מסלולי מענקים חדשים :הון אנושי ,התייעלות אנרגטית ,פליטות
– אחד על חשבון השני ?

• אישור תוכניות לשנת כספים אחת -אין תור כלומר אם נגמר תקציב
אין זכות קדימה בשנה הבאה

