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 1111בפברואר  11

 501' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 -להלן) 1111-א"התשע, (תיקוני חקיקה) 1111-ו 1111פורסם ברשומות חוק המדיניות הכלכלית לשנים  1.1.1111ביום 

 . י לכת בחקיקת המסהונהגו שינויים מרחיק, במסגרת החוק וחוקים נוספים שפורסמו סמוך לפני או אחרי פרסומו(. החוק

במידעון זה נביא בקצרה את  .סקרנו את השינויים המהותיים שהונהגו בחוק לעידוד השקעות הון 111' במידעון מס

 :ל בנושאים להלן "השינויים שחלו במסגרת החקיקה הנ

 מס הכנסה

 ;לתושב חוץ שאין לו הקלה ממסי כפל יםהפטורחלק מביטול  .1

 ;ל"ות בארץ ובחוביטול ההכרה בהוצאות בשל ארוח .1

 .שינוי סיווג קרן נאמנות חייבת לקרן נאמנות פטורה .3

 מיסוי מקרקעין

 ;מיסוי קבוצות רכישה .1

 ;בינוי-הרחבת ההקלות לפינוי .1

 ;33א "תמ המכירה בעסקאות שלדחיית יום  .3

 ;יום המכירה בעסקאות שתלויות בשינוי יעוד תכנוני עתידי .1

 .יות גביית המס במיסוי מקרקעיןוהרחבת אפשר .5

 עידוד השקעות הון

 ;התרת השקעה במניות חברות תעשייה עתירות ידע כהוצאה .1

 ;פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי תושב מוטב .1

 .הוראות המעבר -לחוק לעידוד השקעות הון  13תיקון  –תזכורת  .3
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 מס הכנסה

 לתושב חוץ שאין לו הקלה ממסי כפל יםהפטורחלק מביטול 

העניק פטור לתושב חוץ בגין הכנסה מדיבידנד מחברה שמניותיה נסחרות בבורסה או  לפקודת מס הכנסה( ב15)9סעיף 

תושב החוץ אינו ( 1: )בהתקיים אחד מאלה, שנים לפחות הנסחרות בבורסה 11מריבית על איגרות חוב לתקופה של 

ב החוץ רואים אותו על פי האמנה בין ישראל לבין מדינת התושבות של תוש( 1); מקבל הקלה ממסי כפל במדינת מושבו

 .במדינת מושבו כאילו שלם את המס אילולא הפטור כאמור

 .1.1.1111במסגרת החוק בוטל הפטור לתושב חוץ כאמור וזאת החל מיום 

 ל"ביטול ההכרה בהוצאות בשל ארוחות בארץ ובחו

, פקודת מס הכנסהל 31בסעיף ל לרשימת ההוצאות האסורות בניכוי המופיעה "הוצאות האשהתווספו , במסגרת החוק

שהוצאו בין במקום , הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו"כי לא יותרו בניכוי , נקבע. 1.1.1111וזאת החל מיום 

 ."ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי, ההשתכרות ובין מחוצה לו

אף אם אלה נוצרו מסיבות עסקיות והיו , ין ארוחותיהםנחסמה בפני הנישומים האפשרות לתבוע ניכוי הוצאות בג, בכך

 .הכרחיות לייצור הכנסה

 -ב"התשל, (ניכוי הוצאות מסוימות)לתקנות מס הכנסה ( 3)1בוטלה תקנה  11.11.1111כי ביום , למען הסדר הטוב נציין

ה מחוץ לתחום הישוב שהוצאו בעת שהיי הוצאות לארוחות, ומגבלות שורה של תנאיםבכפוף ל, בניכוישהתירה  1991

, שבו מצוי מקום מגוריו הקבוע של הנישום ומחוץ לתחום הישוב שבו מצוי גם עיסוקו העיקרי( מ לפחות"ק 11מרחק של )

 . 1.1.1111וזאת החל מיום 

קיימת עדיפות , כלומר. כי שלילת ההוצאות לא חלה על הוצאות ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה, בעניין זה נדגיש

וזאת על מנת , על פני מימון ארוחת בוקר בנפרד מהלינה ,בו השינה מותרת בניכוי, מלוןהארוחת בוקר בבית  להזמנת

 .ליהנות מהאפשרות לתבוע את ההוצאה בניכוי

 .רווחה מעט מדרגת המס הראשונה שחלה על הכנסתו של יחיד, כי במקביל לשינוי זה, יצויין

  ות פטורהשינוי סיווג קרן נאמנות חייבת לקרן נאמנ

, לפיה קרן נאמנות חייבת רשאית לשנות את סיווגה, לפקודת מס הכנסה נקבעה הוראת מעבר 119מסגרת תיקון ב

 .1111בינואר  1לא יאוחר מיום , לקרן נאמנות פטורה, פעמי–באופן חד

באופן חד , טורהניתנה האפשרות לשינוי הסיווג מקרן חייבת לקרן פ 11.1.1111מיום  לפקודת מס הכנסה 131תיקון ב

באופן חד , לפי הוראה זו קרן חייבת תהיה רשאית להודיע על שינוי סיווגה לקרן פטורה. אך הפעם כהוראת קבע, סטרי

 .ימים לפני תחילתה של שנת מס בו היא תהפוך לקרן פטורה 31עד , פעמי
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הקרן כנמכרים ביום האחרון של א לפקודה כי יראו את כל נכסיה של 33קובע סעיף , כאמור, לאחר הגשתה של ההודעה

ומנהל הקרן ישלם את המס בשל הכנסות אלה , את הכנסותיה כאילו התקבלו ביום זה, שנת המס שבה הוגשה הודעה

  .ימים מיום זה 31בתוך 

יום הרכישה של היחידה יהיה היום האחרון של שנת , נקבע כי לעניין בעל יחידה הפטור ממס רווח הון במכירתה, כמו כן

 .ומחירה המקורי של היחידה יהיה שוויה ביום זה, ס בה הוגשה ההודעההמ

 מיסוי מקרקעין

 קבוצות רכישהמיסוי 

 . של מס ערך מוסףבהיבט מיסוי מקרקעין והן הן בהיבט של במסגרת החוק הוסדר עניין מיסוי קבוצות הרכישה 

, ת במקרקעין ולבניית נכס על הקרקעקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכוהוגדרה לענין זה כ" קבוצת רכישה"

מוגדר כמי שפועל  "גורם מארגן", כמו כן. ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית, באמצעות גורם מארגן

לרבות הכנת המסגרת החוזית שבאמצעותה , בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה

 . נוי והכל בתמורה בעבור פעולות הארגון כאמורתפעל הקבוצה לקבלת נכס ב

 אדם פרטי לקבוצת רכישהכך שגם מכירת זכות במקרקעין מ, "עסקת אקראי"התווספה חלופה שלישית להגדרת  -מ"מע

  .מ"תיחשב כעסקת אקראי ותחויב במע

על עסקאות של מכירת  למעט 1.1.1111כי הוראות התיקון יחולו על מכירת זכות במקרקעין כאמור החל מיום , נבהיר

זכות במקרקעין שהיא מימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין או מימוש אופציה שדווחו למנהל מיסוי מקרקעין עד יום 

13.11.1111. 

. לפי שווי המכירה של הנכס הבנוי 5%בשיעור יחול מס רכישה , במסגרת קבוצת רכישה נכסברכישת  -מס רכישה

. יחול מדרגות מס הרכישה החלות על רכישת דירת מגורים, המיועדת לשמש למגוריםבמידה ומדובר בנכס שהוא דירה 

 .1.1111תחולת התיקון הינה מיום 

רישום מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה : בפנקס המקרקעיןסקת מקרקעין על ידי קבוצת רכישה רישום ע

או שניתנה ערבות מ בגין המכירה "מע בפנקס המקרקעין מחייבת המצאת אישור מנהל מס ערך מוסף לפיו שולם

 .לתשלום המס וזאת בנוסף להמצאת אישורו של מנהל מיסוי מקרקעין

 בינוי-הרחבת ההקלות לפינוי

ר את וכהמאפשר למ, בינוי-במסגרת הפרק העוסק בפינוי, סעיףהתווסף לחוק מיסוי מקרקעין  19' במסגרת תיקון מס

( 1: )וזאת בכפוף למספר תנאים ובכללם, בפטור ממס, ורת כסף בלבדתמ, ביחידת המגורים במתחם ליזם הזכויות

בתוך שנים עשר החודשים שלפני המכירה או שנים עשר החודשים , כולה או חלקה, המוכר רכש בכספי התמורה

לאו שנים או שטרם מ 11מלאו למוכר או לבן זוגו ( 1); למגוריו או למגורי בן זוגו, שלאחריה זכות למגורים בבית אבות
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 .1.1.1111פטור זה הוענק רטרואקטיבית מיום  .שנים אך הוא נזקק לשירותי סיעוד 11לאחד מהם 

, הפטורה ממס" תקרת השווי"חלופה שלישית להגדרת ( 1()א)כב19נציין כי במסגרת התיקון נוספה לסעיף , כמו כן

ולא יותר , של יחידת המגורים הנמכרתמשטחה  151%ששטחה , שווי דירת מגורים באותו מתחם פינוי ובינוי : כדלהלן

אך , משטח דירתו 151%דירה ששטחה  גם מי שמוכר את דירת מגוריו שבמתחם בתמורה לקבלת , כלומר. ר"מ 111-מ

 .ייהנה מהפטור ממס במסגרת פרק זה, ר"מ 111 -לא יותר מ

 83א "תמ בעסקאות שלהמכירה דחיית יום 

נקבע כי מכירת זכות מקרקעין שהתמורה המשתלמת  1113מקרקעין משנת לחוק מיסוי  11במסגרת תיקון כי , נזכיר

תהיה פטורה , (33א "תמ)בעדה מושפעת מזכויות בנייה שהוקנו לפי תוכנית חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה 

ה פטורה תהי, 33א "שינויים ברכוש המשותף בין הדיירים לצורך הוצאתה לפועל של תמ, בנוסף. ממס שבח ומס מכירה

 .13' מס -להרחבה בעניין זה ראה מידעון אשכול המיסים . ממס שבח וממס רכישה

, לחוק מיסוי מקרקעין 13חוקק תיקון , 33א "מאחר ועסקאות אופציה או מכר מותנה שכיחות מאוד בעסקאות של תמ

ות נמכרת או במכירת ובו נקבע כי במכירה מותנית בתנאי מתלה של זכ, 11.11.1111אשר התפרסם ברשימות ביום 

 : יידחה יום המכירה עד למוקדם מבין שני אלה, (אופציה)זכות לרכישת זכות נמכרת 

 ; המועד שבו התקיים התנאי או שבו מומשה האופציה .1

 .המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק .1

. כירה עד להתקיימות אחד התנאים לעיליידחה יום המ, על אף שנחתם חוזה אופציה או חוזה עם תנאי מתלה, כלומר

 .תיקון זה בא להקל על העוסקים בתחום ולדחות את הדיווחים והחישובים שיש לבצע עד ליציאת העסקה לפועל

ימים מיום  31כי במסגרת התיקון נקבע כי על המוכר להודיע למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם המכירה בתוך , יצוין

קיימת חובה לשלוח הודעה למנהל מיסוי , למרות שיום המכירה נדחה, כלומר. מנהלעל גבי טופס שקבע ה, ההסכם

 .מקרקעין אודות חתימת העסקה

 . 31.11.1111 ליוםועד  13.15.1115מיום הוראות התיקון יחולו על מכירת זכות נמכרת שהתבצעה 

 יום המכירה בעסקאות שתלויות בשינוי יעוד תכנוני עתידי

י יום המכירה של עסקת מכירת זכות במקרקעין שתמורתה כולה אינה בכסף ואשר מותנית כ, במסגרת החוק נקבע

הינו יום אישור , יוגדלו אפשריות הניצול של הזכות השלפי, כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, בשינוי עתידי של תכנית

 .התכנית

ימים מהיום שהיה  31על המכירה בתוך  כי במסגרת החוק נקבע כי על הצדדים להודיע למנהל מיסוי מקרקעין, יצוין

 .על גבי טופס שיקבע המנהל, נקבע כיום המכירה אילולא הוראה זו
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 במיסוי מקרקעיןמס ה יות גבייתוהרחבת אפשר

או , ר חייב במס סופי את נכסיו למי שיש לו עמו יחסים מיוחדים ללא תמורה או בתמורה חלקיתיבנסיבות שבהן העב

בדומה , רשאי מנהל מיסוי מקרקעין, ו לו אמצעים בישראל לסילוק חובו כאמורולא נותר, העבירם לאחר ללא תמורה

ל החלטת המנהל אפשר ע. לגבות את המס המתחייב מאת מקבל הנכס, א לפקודה119להוראות הקבועות בסעיף 

יום מיום שנמסרה לפני ועדת  31יום מיום שנמסרה ועל החלטת המנהל בהשגה ניתן לערור בתוך  11להשיג בתוך 

 .הערר

 עידוד השקעות הון

 התרת השקעה במניות חברות תעשייה עתירות ידע כהוצאה

עשיות עתירות ידע באמצעות נקבעה הוראת שעה שמטרתה לעודד פעילות של חברות העוסקות בת, במסגרת החוק

 . בין אם המדובר בהשקעה של יחיד ובין אם המדובר בהשקעה של חברה, התרת ההשקעה במניותיהן כהוצאה

 יחידים

אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה תותר בניכוי , ₪מיליון  5עד לגובה של , "חברת מטרה"השקעה של יחיד ב

תקופה של שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה שולם סכום ההשקעה  במשך, כהוצאה מכלל הכנסתו בשנת המס

 :ובלבד שהתקיימו כל אלה, (תקופת ההטבה -להלן)לחברת המטרה 

 ;31.11.1115לבין  1.1.1111סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין  .1

 ;היחיד החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת המטרה במשך כל תקופת ההטבה .1

 .ות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעההימנע .3

שהתקיימו , לעניין זה הינה חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל" חברת מטרה"

 :לגביה התנאים הבאים

 ;במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה .1

עד לשנת המס בה . לא יאוחר מתום תקופת ההטבה, פ"מסכום ההשקעה משמשים להוצאות מולפחות  95% .1

, לרבות שנת המס בה התקיים התנאי, בכל אחת משנות המס במהלך תקופת ההטבה, מתקיים תנאי זה

 ;לפחות מכלל הוצאות החברה 91% מהוותפ "הוצאות המו

 ;ה הוצאו בישראלפ שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטב"מהוצאות המו 95% .3

מסכום הוצאות  51%לא עלו הכנסותיה של החברה על , בשנה שבה שולם סכום ההשקעה ובשנה שלאחריה .1

 ; פ"המו

 .פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה"במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המו .5

בחישוב , כמו כן. בוצעו על ידי קרובו של היחידיובאו בחשבון גם השקעות ₪ מיליון  5כי בחישוב התקרה בסך , יצויין

 .יוקטן המחיר המקורי בכל סכום ההשקעה שהותר בניכוי, ידי היחיד-על רווח ההון במכירת המניות של חברת המטרה
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 חברה

ואשר הוצאה שלא בדרך של , בניכוי סכום ההון העצמי של החברה המזכה, "חברה מזכה"ב" חברה רוכשת"השקעה של 

 -להלן)בחמש שנות המס שלאחר שנת הרכישה , תותר בניכוי כהוצאה מכלל הכנסתה בשנת המס, יותהקצאת מנ

 :ובלבד שהתקיימו כל אלה, בשיעורים שנתיים שווים, (תקופת ההפחתה

 ;31.11.1115לבין  1.1.1111סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין  .1

 ;רה המזכהלפחות בכל אחד מאמצעי השליטה בחב 31%הרכישה היא בשיעור של  .1

 ;החברה הרוכשת והחברה המזכה אינן קרובות זו לזו, ביום שלפני יום הרכישה .3

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה של רכישת השליטה  .1

 ; וניתן אישור המנהל על כך, בחברה המזכה

כפי שיפורט , עומדות במספר תנאיםבכל שנת מס שבתקופת ההפחתה החברה הרוכשת והחברה המזכה  .5

 .בהמשך

לעניין זה הינה חברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל שבשנת " חברה רוכשת"

 :הרכישה התקיימו לגביה התנאים הבאים

 ;חברה מוטבת או חברה מועדפת .1

ענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד לאחר שהופחתו מהן מ, פ שהוציא המפעל שבבעלותה בשנת מס"הוצאות המו .1

פ שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה "או שהוצאות המו, ממחזורו בשנת המס 9%-לא פחתו מ, פ"מו

מסך מחזורו בשנת המס  9%-לא פחתו מ, פ"לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו, לה

 .ובשנה שקדמה לה

הם עובדים , מס או בממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה להבשנת ה, לפחות מכלל העובדים בה 11% .3

 .אקדמאים

לעניין זה הינה חברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל שהתקיימו " חברה מזכה"

 :לגביה התנאים הבאים

 ;בשנת הרכישה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה .1

 ;חברה מועדפתבשנת הרכישה היא חברה מוטבת או  .1

לאחר שהופחתו מהן מענקים , פ שהוציא המפעל שבבעלותה באותה שנת מס"בשנת הרכישה הוצאות המו .3

פ שהוציא המפעל "או שהוצאות המו, ממחזורו בשנת המס 15%-לא פחתו מ, פ"שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו

-לא פחתו מ, פ"ידוד מולאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לע, בשנת המס ובשנה שקדמה לה

 .מסך מחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה 15%

הם , לפחות מכלל העובדים בה בשנת המס או בממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה 11%בשנת הרכישה  .1

 ;עובדים אקדמאים
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בוצעו לשם , פ שמוציאה החברה בכל אחת משלוש שנות המס הראשונות של תקופת ההפחתה"כל הוצאות המו .5

, בכל שנה, לפחות מהוצאות אלו 95%-ו, ו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או בבעלות החברה הרוכשתקידומ

 ;הוצאו בישראל

 ;בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בשנת הרכישה אין לה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין .1

 –ואם היא מחזיקה , אחרבשנת הרכישה היא אינה מחזיקה באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם  .9

 .בה פעילותו של חבר בני האדם האחר טפלה לפעילותה והיא כרוכה ושלובה

שהאחרון בהם מתייחס לשנות המס בתקופת , תנאים 5-לשם התרת ההשקעה בניכוי נדרשת עמידה ב, כאמור

 :בשנים אלו נדרש כי. ההפחתה

ומתקיימים בה שלושת התנאים בהגדרה , להשליטה על עסקיה של החברה הרוכשת וניהולם מופעלים בישרא .1

 ".חברה רוכשת"

ומתקיימים בה שני התנאים הראשונים  ,השליטה על עסקיה של החברה המזכה וניהולם מופעלים בישראל .1

( 15%במקום ) 9%נדרש כי שיעור ההוצאה בתנאי השלישי בהגדרה יעמוד על  ,כמו כן". חברה מזכה"בהגדרה 

 .לפחות( 11%במקום ) 11%דמאים בתנאי הרביעי להגדרה יעמוד על ושיעור העובדים האק, לפחות

הוצאות המחקר והפיתוח שמוציאה החברה המזכה מבוצעות לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או  .3

 .פ הוצאו בישראל"לפחות מהוצאות המו 95%-ו, בבעלות החברה הרוכשת

, (שנת ההפרה -להלן)אינם מתקיימים נת מס כלשהי התנאים כי אם בש, התיקון קובע לעניין שלושת התנאים הללו

אי עמידה בתנאים אלו לא יפגעו בזכאותה של , עם זאת. לניכוי ההוצאה בשנה זוהחברה הרוכשת לא תהיה זכאית 

ובלבד שטרם הסתיימה תקופת ההפחתה , החברה לניכוי ההוצאה בשנה שלפני שנת ההפרה או בשנה שלאחריה

 .בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריהושסכום שלא נוכה 

יוקטן המחיר המקורי בכל סכום ההשקעה שהותר , כי בחישוב רווח ההון במכירת המניות של חברת המטרה, יצויין

 .בניכוי

 פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי תושב מוטב

 או בית חוליםמוכר אקדמאי  שהוזמן לעבוד במוסד, תושב מוטבשל מתמלוגים כי יחול פטור ממס על הכנסתו , נקבע

החל מהשנה הראשונה , במשך חמש שנות מס, שמשלמת לו חברת יישום של אותו מוסד, בהיותו תושב חוץ, רשום

 :וזאת בהתקיים שני תנאים, שבה החל לקבל הכנסה מהחברה

 ;התושב המוטב התקשר בהסכם עם חברת יישום בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה עלה או חזר לישראל .1

וניתן אישור המנהל על , הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההסכם .1

 .כך

ושפותח או  חברת יישוםיש להדגיש כי הפטור ניתן רק על הכנסות חוץ שמקורן במתן זכות השימוש במוצר שבבעלות 

 .התגלה לפי ההסכם בינה לבין התושב המוטב
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, 31.11.1115לבין  1.1.1111הינו תושב ישראל שהיה לראשונה לתושב כאמור בתקופה שבין " בתושב מוט", לעניין זה

 .ל שש שנים רצופות לפחות"ל לאחר ששהה בחו"או תושב חוזר ששב והיה לתושב ישראל בתקופה הנ

ים שפותחו או רשום העוסק בפיתוח מוצר או בית חוליםמוכר אקדמאי הינה תאגיד בת של מוסד " חברת יישום", כמו כן

 .התגלו במסגרת פעילות של מחקר ופיתוח של המוסד

 הוראות המעבר -לחוק לעידוד השקעות הון  83תיקון  –תזכורת 

נקבעו הוראות מעבר לעניין מועד החלת הדין החדש ( 13' תיקון מס)במסגרת השינוי המקיף בחוק עידוד השקעות הון 

כי חברה עליה חלות הטבות המס במסלול החלופי , בע בהוראות המעברבין השאר נק(. 111' להרחבה ראה מידעון מס)

תימסר לא יאוחר מהמועד הקבוע תחת הדין הישן תוכל להחיל על עצמה את הדין החדש באמצעות הגשת הודעה ש

מן האמור עולה כי ניתן יהא . לגבי שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח וחולי ןלהגשת הדוח השנתי וה

ל שהחברה תודיע על בחירתה זו במסגרת דוח המס כאם וכ 1055ר למסלול המס החדש כבר החל בשנת לעבו

נקבע כי חברה במסלול המענקים תוכל לבקש לעבור לדין החדש באמצעות הגשת הודעה לרשות , כמו כן .1050לשנת 

בכל  ,ות חזרה מהודעה זוכל זאת בלא זכ, 1111ביחס להכנסותיהן החל משנת המס  31.1.1111המיסים עד ליום 

 (.לפי העניין, שלוש שנים או חמש שנים מתחילת שנת ההפעלה)מקרה אחר תחול תקופת הצינון הקבועה בחוק 

 


