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מבוא

צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט-1959 )להלן: “הצוות”(, מונה על-ידי שר 
האוצר לשעבר, מר יאיר לפיד, בחודש נובמבר 2013.

חברי הצוות: 

מנכ”לית משרד האוצר ויו”ר הצוות, גב’ יעל אנדורן; יו”ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ’ יוג’ין 
משה  )רו”ח(  עו”ד  לישראל,  רשות המסים  לנג; מנהל  עמית  מר  קנדל; מנכ”ל משרד הכלכלה, 
אשר; מנהל מרכז ההשקעות, מר נחום איצקוביץ; הכלכלן הראשי במשרד האוצר, מר יואל נוה 
)החליף את ד”ר מיכאל שראל במהלך עבודת הצוות(; סגן הממונה על אגף התקציבים במשרד 

האוצר, מר יוני רגב.

מרכזת הצוות: 

גב’ איריס גינזבורג, יועצת כלכלית בכירה למנכ”לית משרד האוצר.

יועץ מקצועי לצוות: 

עו”ד מאיר קפוטא, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה.

 – הצוות מונה על רקע ביקורת ציבורית שעלתה בשנים האחרונות בנוגע לחוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט 
1959 )להלן: “החוק”, “חוק העידוד”, או “החוק לעידוד השקעות הון”(. הביקורת נמתחה על היקף הטבות המס 
הניתנות לחברות על פי החוק ועל ריכוזיות ההטבות בקרב החברות המוטבות, וכן על כך שעד היום לא נקבעו 
יעיל למעקב  ואין מנגנון  ומוגדרים לבחינת התועלות למשק הישראלי הנובעות מההטבות,  קריטריונים ברורים 

ובקרה לאורך שנים אחר יישום החוק והשלכותיו במישורים שונים.

לכלכלה  והתאמתם  מינונם  שבחוק,  התמיכה  מסלולי  האלה:  בנושאים  המלצות  ולגבש  לבחון  התבקש  הצוות 
מטרות  להשגת  ההטבות  ומסלולי  הקריטריונים  בפועל;  והשגתן  העידוד  חוק  נועד  לשמן  המטרות  הגלובלית; 
החוק; היקף ההטבות הניתנות על פי חוק העידוד והמנגנונים להגבלתן במקרים המתאימים; קריטריונים למדידת 

יעילות ההטבות ותרומתן למשק הישראלי; וקביעת מנגנוני מעקב ובקרה אחר יישום החוק לאורך שנים.
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לצורך גיבוש ההמלצות, סקר הצוות עמדות שהוצגו בפניו, בכתב ובעל-פה, על-ידי נציגי חברות ומומחים מהמגזר 
ובחן את תנאי תחרות המס הבינלאומית עמה מתמודדת  ביצוע  נתוני  ניתח  ומהאקדמיה,  והממשלתי  הפרטי 

ישראל.

דיוני הצוות התמקדו בשלושה נושאים מרכזיים: 

תחרות  בתנאי  ישראל  מדינת  של  התמודדותה  לצורך  החוק  שמספק  בכלים  לשיפורים  הצעות  גיבוש  א.  
המס הגלובלית, בהיבטים שאינם מטופלים כיום במידה מספקת, ובראשם משיכת חברות ענק גלובליות 
יישום המלצות  בישראל.  רוחני  קניין  חברות מבוססות  פעילותן של  עידוד  וכן  בישראל,  לפעול  חדשות 
פעילות  להרחבת  להביא  במטרה  החוק  של  והתחרותיות  האטרקטיביות  את  יגביר  זה  בתחום  הצוות 
הנגשה  שיאפשרו  צעדים  מוצעים  גם  זה  בחלק  בישראל.  רוחני  קניין  של  ולמיקום  בינלאומיות  חברות 
של ההטבות לחברות בתחילת דרכן – באמצעות האפשרות לעמידה מודרגת בתנאים המזכים על פי 
החוק; כמו כן, מוצעים שינויים בתנאי הייצור בישראל לצורך הכרה במקרים שבהם ביצוע חלק מפעילות 

החברות בחו”ל אינו מחליף ואף מעודד את הפעילות בישראל.

גיבוש המלצות לשדרוג מערך איסוף הנתונים, המעקב והבקרה, ובניית מנגנון לביצוע מחקר ובדיקות בנושא  ב.  
יעילות החוק ומידת הגשמת מטרותיו. תשתית זו תאפשר להמשיך ולבחון את תוצאות יישום החוק במונחי 

עלות – תועלת באופן שיטתי, ולגבש תיקונים משלימים בשנים הבאות.

הצורך בחיזוק הזיקה בין התנאים המזכים בהטבות לבין עמידת החברות המוטבות ביעדים שיקדמו את מטרות  ג.  
החוק. 

המלצות הצוות בשני הנושאים הראשונים מובאות בפרק ההמלצות של הדוח.

בנושא השלישי מחזיקים חברי הצוות בעמדות שונות ומגוונות, המובאות בנספח א לדוח.
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רקע

החוק לעידוד השקעות הון עבר שינויים לא מעטים מאז נחקק בשנת 1959, אך עד לפני כעשור נשמר המבנה 
הבסיסי של החוק, לפיו חברות תעשייה המבקשות לזכות בהטבות נדרשו ע”י מרכז ההשקעות לעמוד בתנאים 
שמקדמים את המטרות המרכזיות של החוק, ובראשם ביצוע השקעות הון בהקמת מפעלים והרחבתם ויצירת 
בסיסי, שביטל במסלול הטבת  שינוי  בחוק  בוצע   2005 מקומות תעסוקה חדשים בדגש על הפריפריה. בשנת 
ירוק”, שבו התנאים המזכים  ויצר “מסלול  המס את הצורך בקבלת “אישור מפעל מאושר” ממרכז ההשקעות, 
מעוגנים בחקיקה, ומקנים זכאות אוטומטית לכל חברה תעשייתית העומדת בהם. ביסוד התיקון עמדה השאיפה 
לפשט את הבירוקרטיה הכרוכה בכניסה למסגרת החוק, על רקע התמשכות הליכי הבדיקות לצורך קבלת אישור 
מפעל מאושר ממרכז ההשקעות. עם זאת, בשלב ההוא התיקון לא שינה באופן מהותי את התנאים אותם נדרשו 

החברות למלא, אשר יצרו זיקה בין מתן הטבות המס לקידום יעדי החוק. 

בתחילת שנת 2011 נעשה בעניין זה שינוי יסודי במסגרת תיקון 68 לחוק. מחד, בוטלה מגבלת התקופה שבה 
ניתן הפטור ממס לתקופה מוגבלת של מספר שנים. כמו כן, הפטור היה מותנה,  הוענק הפטור ממס )עד אז 
מבחינה זו שהוא בוטל אם הרווחים הפטורים חולקו כדיבידנד(. מאידך, בוטל התנאי של השקעה מינימלית בנכסים 
יצרניים, וכן בוטל המנגנון המורכב לייחוס שיעורי מס מופחתים. אם כן, התיקון ביטל את המימדים התוספתיים 
שהיו קיימים עד אז בתנאים המזכים, וצמצם אותם לכדי שתי דרישות עיקריות: סיווג המפעל כ”מפעל תעשייתי”; 

והיותו “מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי”.

התיאוריה שאומצה בתיקון 68, והיא זו שעומדת ביסוד החוק במתכונתו הנוכחית, היא שעצם קיומה של סביבת 
ובראשן  החוק,  מטרות  למימוש  יביא  בינלאומית,  בהשוואה  לתחרותית  ישראל  את  שהופכת  אטרקטיבית,  מס 
משיכת השקעות, עידוד יזמות כלכלית ויצירת מקומות תעסוקה. כפי שיוסבר בהמשך, אין תמימות דעים בקרב 
חברי הצוות, האם המעבר לשיטה הנוכחית, שבה הזכאות להטבות מוענקת באופן אוטומטי לכל חברה שממלאת 
אחר שתי דרישות בלבד – היותה “מפעל תעשייתי” המסווג כ”בר-תחרות” – החליש את הזיקה שבין מתן הטבות 
המס לבין קידום מכלול המטרות הכלכליות והחברתיות שבבסיס החוק. אי-ההסכמה נוגעת גם לשאלה, האם 
החוק במתכונתו הנוכחית משקף איזון מיטבי בין השאיפה לפשטות יחסית ביישומו לבין העומק הנדרש בתנאי 

הזכאות לצורך קידום כלל מטרותיו.
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מוקדי הבעיות בחוק

זוהו ארבעה מוקדי בעיות בחוק במתכונתו הנוכחית. ביחס לשלושת המוקדים הראשונים הייתה  בדיוני הצוות 
אחדות דעים בקרב כלל חברי הצוות לגבי זיהוי הבעיות והכיוונים המוצעים לפתרונן. ביחס למוקד הרביעי היו 

בצוות דעות שונות, הן מבחינת זיהוי הבעיות והן ביחס להמלצות שגובשו לפתרונן.

מוקד הבעיות הראשון כולל חולשות ברמת התחרותיות של החוק בזירה הבינלאומית. החולשות מתייחסות בעיקר 
ומידת האטרקטיביות שיוצר  לישראל  גלובליות חדשות  נושאים: אפקטיביות החוק במשיכת חברות ענק  לשני 
הוא  ישראל  של  ההתמודדות  אתגר  אלה,  נושאים  בשני  רוחני.  קניין  בעלות  חברות  של  פעילות  לעידוד  החוק 
במשיכת פעילות חברות ברמת ניידות גבוהה במיוחד, המצויות כיום במוקד תחרות המס העולמית. בהקשרים 
אלה, שבהם גם מדינות אחרות פועלות לתמרץ קיום והעברה של פעילות לתחומן, מציע הצוות לפעול לשיפור 

רמת התחרותיות של ישראל, וזאת בלי לשנות את שיעורי מס החברות המופחתים הקבועים בחוק העידוד.

וניתוחם לצורך הסקת מסקנות על השלכות  מוקד הבעיות השני מצוי במנגנון איסוף נתוני הביצוע של החוק 
ושיטת איסוף הנתונים מהדוחות הכספיים של החברות המוטבות על  החוק. מאגר הנתונים הקיים הוא חלקי, 
ואינם  קודמות,  לשנים  מתייחסים  הנתונים  שבו  למצב,  מביא  הכנסה  מס  בפקודת  הקבועים  הדיווח  מועדי  פי 

מעודכנים לזמן אמת. מציאות זו מקשה על הסקת מסקנות שיאפשרו ביצוע התאמות במדיניות ובחקיקה. 

קידום  בהערכת  ממוקד  אינו  האוצר,  במשרד  הראשי  הכלכלן  אגף  ע”י  שוטף  באופן  שמבוצע  הנתונים,  ניתוח 
מכלול מטרותיו של החוק. מי שמבקש לדעת אם חוק העידוד קידם בשנים האחרונות יזמות כלכלית והשקעות 
הון במשק הישראלי, תרם ליצירת מקומות תעסוקה, תמרץ פעילות חדשנית ושיפר את מצבה של הפריפריה – 
יתקשה למצוא במחקרים הקיימים תשובות מספקות. גם מבקר המדינה נדרש לכך, ובדוח שפרסם ציין, כי אין כל 

גורם העוקב אחר האפקטיביות של הטבות המס מעקב סדור ושיטתי ועל פי אמות מידה מוגדרות.

העדר  היא  הקיימות  החולשות  אחת  המענקים.  בתחום  הטיפול  וגמישות  ליעילות  נוגע  השלישי  הבעיות  מוקד 
גמישות מספקת בכל הקשור לתעדוף הפריפריה הרחוקה מבחינת שיעור המענקים. חולשה שנייה היא סרבול 
התהליך של הוספת מסלולי הטבות מנהליים בידי שר הכלכלה. חולשה שלישית קיימת בתהליך הגשת ערעור 

על החלטות הִמנהלה. 

המוקד הרביעי, שלגבי מידת הבעייתיות שבו היו לחברי הצוות דעות שונות, מתייחס לרציונל שבבסיס תיקון 68, 
לפיו ניתן לוותר על זיקה ישירה בין מתן הטבות לעמידה ביעדים תוספתיים המקדמים את מטרות החוק. בעקבות 
אימוץ גישה זו, יושם בחוק מודל, לפיו הזכאות להטבות מס מוקנית באופן אוטומטי, במסגרת מסלול ירוק, לכל 
חברה במגזר התעשייה שעומדת בתנאים המצטברים של “מפעל תעשייתי ו”מפעל בר-תחרות” התורם לתוצר 
המקומי הגולמי. הסדר זה יוצר מתכונת אחידה, שחלה באופן זהה על כלל החברות התעשייתיות – בין אם הן 
חברות קטנות ובינוניות, שזוכות להטבות בהיקף צנוע, ובין אם מדובר בחברות ענק, שנהנות מהטבות בהיקפים 
כיום הזכאות להטבות מס במסלול הירוק )שחל למעשה על כל החברות המוטבות, פרט לחברה  גדולים מאוד.1 
בתעסוקה  גידול  כגון  החוק,  של  מרכזיות  מטרות  המקדמים  תוספתיים  ביעדים  בעמידה  מותנית  אינה  אחת( 
איכותית, השקעות הון בהקמת מפעלים והרחבתם, קידום חדשנות וכיוצא באלו. עובדה זו מצמצמת את יכולת 

חלק מהחברות זוכות להטבות מס בהיקפים שמגיעים למאות מיליונים ואף מיליארדי ש״ח מדי שנה. חשוב לציין, שחישוב שווי ההטבות מבוצע על   1
פי ״מודל סטאטי״, שבו ההנחה היא שפרט לשינוי שיעור המס לא חל שינוי בשאר המרכיבים. כפי שיובהר בפרק 3 לדוח, שווי ההטבות המתקבל 
הנו סכום תיאורטי, שלא משקף בהכרח את הירידה הצפויה בהכנסות המדינה בעקבות הטבות המס, שכן במציאות כל שינוי בשיעורי המס עשוי 

להביא לשינוי התנהגות החברות.
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המדינה להשפיע באמצעות תמריצי המס על החלטות החברה ביחס לפעילותה בישראל – החברה תזכה באותן 
הטבות מס בין אם תגדיל ובין אם תקטין את פעילותה בישראל; בין אם תיקח סיכונים עסקיים ותשקיע בייזום 
פעילות חדשה וחדשנית ובין אם תימנע מביצוע השקעות בהון ובחדשנות; בין אם תגדיל את היקף התעסוקה 

האיכותית ובין אם תצמצם אותה.

זכאות  בין  זיקה  יקיים  שהחוק  נדרש  האם  העידוד:  חוק  של  קיומו  שבבסיס  רבות  בשאלות  עסקו  הצוות  דיוני 
להטבות מס לבין קידום כלל מטרותיו ובאיזו דרך; האם ראוי ליחס לפשטות הפעלת החוק משקל מכריע, גם אם 
התוצאה היא קבלה אוטומטית של הטבות מס בהיקפים גבוהים במיוחד, ללא בקרה; האם היתרונות התפעוליים 
המושגים כתוצאה מצמצום תנאי הזכאות, בלי להבחין בין סוגי חברות שונים ובין הטבות בהיקפים שונים, שקולים 
כנגד החסרונות הכרוכים בוויתור מראש של המדינה על יכולתה לקדם את מטרות החוק באמצעות יצירת זיקה 

בין מתן ההטבות למימוש יעדים בעלי חשיבות לאומית.

בנושאים אלה לא הייתה אחדות דעים בקרב חברי הצוות. חילוקי הדעות משקפים תפיסות שונות ביחס למהות 
חוק העידוד ואף ביחס למושג “הטבות מס”, תעדוף מטרות החוק ושיווי המשקל שצריך להתקיים בין השיקולים 

והאינטרסים השונים.

“הטבות מס”.  כאל  העידוד  בחוק  לשיעורי המס המופחתים  על עצם ההתייחסות  חולקים  הצוות  חלק מחברי 
לדעתם, המדינה כלל אינה מעניקה הטבות מס במסגרת החוק, אלא מטילה את אותו שיעור מס שלדעתה הנו 
שיעור ראוי בנסיבות אופי פעילותן של החברות בישראל ובשל קיום תחרות עולמית על משיכת חברות וגמישות 

רבה בניוד פעילות כלכלית ממדינה למדינה.

לדעת אותם חברים, כל ניסיון לשנות את הסדרי המס הקיימים – בין אם באמצעות הגבלת היקף ההטבות ובין 
וגידול  ובמו”פ  בהון  ביצוע השקעות  כגון  “תמורה” מהחברות, בדמות פעילות תוספתית  דרישת  אם באמצעות 
בתעסוקה – עלול להביא חברות להפסיק את פעילותן בישראל ולהעתיקה לחו”ל, תוך פגיעה בהכנסות ממסים 
והקטנת התועלות הכלכליות והחברתיות שנובעות מפעילותן של חברות בישראל. זאת ועוד, כל ניסיון של המדינה 
להשפיע על השיקולים העסקיים של החברות, באמצעות יצירת זיקה בין מתן הטבות לביצוע פעולות תוספתיות 

כלשהן מצד החברות, עלול לגרום לעיוותים בפונקציית הייצור ולפגוע ביעילות פעילות החברה.

יש חברים בצוות שמתנגדים לכל שינוי בחוק שיצמצם אפילו במקצת את “המסלול הירוק”, ויעביר חלק מהחברות 
למסלול פרטני, שבו יידרשו לעמוד בתנאים מורכבים כתנאי לקבלת הטבות בסדרי גודל גבוהים במיוחד. זאת 
בנימוק שהדבר יהיה כרוך בבירוקרטיה, יביא לחוסר ודאות, ויוביל להפעלת לחצים לא רצויים על מקבלי ההחלטות 

ועל דרגים פוליטיים.

חברים אלה לא מזהים בעיה במתכונת החוק הנוכחית, לפיה לא נדרשת זיקה של ממש בין מתן ההטבות למימוש 
יעדי החוק, ולא רואים צורך בשינוי החוק בנושא זה.

חברים אחרים בצוות אכן רואים בעיה משמעותית בהעדר זיקה ישירה בין הזכאות להטבות לבין עמידה בתנאים 
שמקדמים את מטרות החוק. חוק העידוד הוא אחד מכלי המקרו החשובים שעומדים לרשות המדינה בבואה 
לקדם יעדים בעלי חשיבות כלכלית וחברתית, ולתפיסת חברי צוות אלה, חובת המדינה לוודא שהחוק יקדם את 
אותם יעדים בצורה אפקטיבית. לדעתם, ויתור מראש על זיקה בין מתן ההטבות למימוש היעדים פוגע בקידום 
מטרות החוק. כדוגמה בלבד, ניתן להצביע על הירידה בהיקף השקעות ההון במשק הישראלי בשנים האחרונות, 
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יותר בחוק  יהיה להשפיע באופן חיובי על משיכת השקעות באמצעות שימוש אפקטיבי  ולשאול האם לא ניתן 
העידוד, כך שיקשור בין הזכאות להטבות לבין ביצוע השקעות במשק.

ריכוזיות ההטבות בקרב מספר מצומצם של חברות מאפשרת לבצע מהלך שיגדיל את  לדעת אותם חברים, 
התועלות למדינה ממתן ההטבות בלי לפגוע בפשטות הפעלת החוק. זאת, באמצעות המשך החלת המסלול 
הירוק כמעט על כל החברות, פרט ל-10 עד 20 חברות שזוכות להטבות בהיקף גבוה במיוחד, אשר לגביהן יחול 
מסלול פרטני, שבו תידרשנה לעמוד ביעדים תוספתיים. זאת, בדומה למצב הקיים במסלול המועדף המיוחד 
החל על חברות רב-לאומיות, שהנו מסלול פרטני, שבו נדרשות החברות לעמוד בדרישות מסוימות כתנאי לקבלת 

ההטבות.

מאחר שחברי הצוות לא גיבשו המלצה מוסכמת בנושא זה, הוא לא נכלל בפרק ההמלצות, אלא צורף כנספח 
א לדוח, תוך הצגת העמדות השונות.

מהחברים,  חלק  של  נוספות  עמדות  מפורטות  ב,  בנספח  וכן  לדוח,   6 בפרק  המובאות  מההמלצות  חלק  בצד 
בנושאים שלגביהם לא הושגה הסכמה בין כלל חברי הצוות.
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המלצות

1. שינויים בתנאי המסלול המועדף המיוחד

העידוד שנועדו  בחוק  גלובליות חדשות כמעט שלא עשו שימוש במסלולים המיוחדים  בעשור האחרון חברות 
לקדם משיכת פעילות של חברות גלובליות לישראל )המסלול "האסטרטגי", שנוסף בתיקון 2,60 והמסלול המועדף 
המיוחד, שנוסף בתיקון 68(.3 מוצע להכניס מספר שינויים בתנאי המסלול המועדף המיוחד, שינגישו את השימוש 
בו לחברות גלובליות המבקשות לפעול בישראל. שינויים אלה כוללים התאמות בדרישת המחזור בישראל, גמישות 

בהקניית יציבות בתנאי המס למשך תקופת הזכאות, ומתן דגש על פעילות תוספתית.

חוק העידוד קובע, שאישור "מפעל מועדף מיוחד" יינתן ע"י מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה ומנהל 
יינתן האישור  "המנהלים"(. מוצע לקבוע שבמקרים בהם הגישה החברה בקשה למענק,  )להלן:  רשות המסים 

לאחר התייעצות עם מנהל מרכז ההשקעות.

מוצע לתקן את תנאי הסף המתייחס למחזור המינימלי השוטף של החברה בישראל, ולהורידו מ-1.5 מיליארד 
ש"ח ל-1 מיליארד ש"ח.4 כמו כן, מוצע לבחון הפחתת היקף המחזור השנתי הגלובלי הנדרש בתנאי הסף, העומד 
המיוחד  במסלול  ההטבות  אישור  את  להתנות  המנהלים  סמכות  את  בחוק  ולעגן  ש"ח,5  מיליארד   20 על  כיום 

בביצוע פעילות תוספתית משמעותית, מעבר לתנאי הסף הקבועים בחוק.

למנהלים תינתן הסמכות להקל בתנאי המחזור השנתי השוטף הנדרש של החברה בישראל, באופן שיתאפשר 
לחברה להגיע למחזור הנדרש בהדרגה, במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנות מס, תוך עמידה באבני דרך, 

כפי שיקבעו המנהלים. אבני דרך אלה ייכללו בתכנית העסקית שתגיש החברה ויאשרו המנהלים.

כלומר, חברה שהמחזור הקבוצתי הכולל שלה )בישראל ובחו"ל( עומד על 20 מיליארד ש"ח, ועד כה לא הייתה 
לה פעילות בישראל, או שהייתה לה פעילות קודמת והיא מבקשת להקים מפעל חדש או להתחיל פעילות חדשה 
בישראל או להעצים את פעילותה הקיימת, כך שהמחזור השנתי של המפעל או הפעילות יגיעו ל-1 מיליארד ש"ח 
לפחות, תוכל להגיע למחזור הנדרש בהדרגה, במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנות מס, תוך עמידה באבני 
דרך. בשנה שבה תגיע החברה למחזור השנתי הקבוע באבן הדרך, היא תהיה זכאית לשיעורי המס הקבועים 
החברה  תגיע  לא  הרביעית  בשנה  אם  אחר.  באזור  ו-8%  א'  פיתוח  באזור   5% היינו  המיוחד,  המועדף  במסלול 
המיוחד  במסלול  הקבועים  השיעורים  בין  המס  בהפרש  רטרואקטיבית  תחויב  היא  ש"ח,  מיליארד  של  למחזור 
לשיעורים החלים על מפעל מועדף רגיל. המנהלים יקבעו את אבני הדרך, היינו, את היקף המחזור השנתי שבו 
העסקית  בתכנית  ייכללו  ואלו  הזכאות,  לתקופת  הראשונות  השנים  משלוש  אחת  בכל  לעמוד  החברה  תחויב 

שתגיש החברה ותאושר על-ידי המנהלים.

המנויים  התנאים  מסוגי  אחד  בלפחות  עמידה  להיות  ימשיך  המיוחד  המועדף  המסלול  להחלת  מוקדם  תנאי 

סעיף 51א)4( לחוק העידוד, שבוטל בתיקון 68.  2

חוק העידוד, סימן ב2: הטבות במס חברות בשל מפעל מועדף מיוחד, סעיפים 51יט – 51כג )להלן: "מפעל מועדף מיוחד", או "מסלול מועדף   3
מיוחד", או "מסלול מיוחד"(.

סעיף 51כ)א()1( לחוק העידוד.  4

סעיף 51כ)א()2( לחוק העידוד.  5



10

דוח צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון   //   2015 ם י ל ה נ מ ת  י צ מ ת

כיום במסלול המיוחד: חלופת ההשקעה בנכסים, חלופת העובדים או חלופת ההשקעה במו"פ.6 עם זאת, לדעת 
חברי הצוות, חלופת ההשקעה במו"פ במתכונתה הנוכחית אינה מהווה אינדיקטור מתאים לצורך כניסה למסלול 
המיוחד, ומוצע לתקן אותה, כך שיידרש במסגרתה גידול שנתי בשיעור שיקבעו המנהלים וייכלל בתכנית העסקית.7 

בזיקה  ע"י המנהלים  ל-10 שנים, כאשר תקופת ההטבות המדויקת תיקבע   5 בין  תינתן לתקופה של  ההטבה 
לתמורה הצפויה למדינה, בהתאם לתכנית העסקית שתאושר. זאת, בשונה מהקבוע בחוק כיום, לפיו כל חברה 
שחל לגביה המסלול המועדף המיוחד זוכה באופן אוטומטי לתקופת הטבות בת עשר שנים. מתן שיקול דעת 
ביחס לאורך תקופת ההטבות יאפשר למנהלים ולחברות יתר גמישות בגיבוש תמהיל התכנית העסקית והדרישות 

מהחברה.

למנהלים תהיה, בין השאר, סמכות להעלות את הרף הקבוע בתנאי הסף )חלופת השקעה, עובדים או מו"פ( או 
לדרוש קיום מצטבר של מספר תנאי סף, בהתחשב במכלול המאפיינים של המפעל ואזורי פעילותו, וכן להתנות 
את הכניסה למסלול המיוחד בתנאים נוספים, כמו חדשנות טכנולוגית, מאפיינים ייחודיים לגבי הרחבת מפעל, 
מיקום הפעילות באזור גאוגרפי המרוחק מאזור המרכז וסינרגיה עם פעילויות אחרות שמתבצעות באזור, על פי 

תכנית אסטרטגית לקידומו.

בנוסף, מוצע כי "שנת האפס", שהיא שנת המס הראשונה שבה תהא זכאית החברה לשיעורי המס המופחתים 
במסלול המועדף המיוחד, תיקבע בידי המנהלים ולא בידי החברה.8 המנהלים יהיו רשאים לקבוע, כי שנת המס 
הראשונה להטבות תהיה בפרק הזמן שבין תחילת ההשקעה למועד ההפעלה המלאה של המפעל, ובמקרים 

מיוחדים ומטעמים שיירשמו, גם לאחר מועד זה.

2. הנגשת הזכאות להטבות לחברות קטנות ובינוניות

במטרה לסייע לחברות קטנות ובינוניות חדשות בתחילת דרכן, מתוך הכרה בפוטנציאל התרומה העתידי של חברות 
מסוג זה למשק, מוצע לאפשר להן עמידה הדרגתית בתנאי הזכאות במסגרת הגדרת "מפעל בר-תחרות". 

מושא ההמלצה הוא חברות קטנות ובינוניות בתחילת דרכן, שלא זכו בעבר להטבות מכוח החוק לעידוד השקעות 
הון, והכנסתן השנתית אינה עולה על 100 מיליון ש"ח. מדובר בחברות העומדות בתנאי היותן מפעל תעשייתי, אך 
מתקשות להגיע להיקף מכירות בשוק מסוים בשיעור של לפחות 25% מהמחזור, כנדרש לצורך סיווגן כ"מפעל 
בר-תחרות". לחברות אלה תינתן האפשרות להגיע אל הסף האמור בהדרגה. כלומר, בשנה הראשונה לפעילותן 
ומחזור  ל-25% לפחות,  יגיע השיעור  ובלבד שבשנה השלישית   ,20% 15%, בשנה השנייה  יהיה  השיעור הנדרש 
בשנה  הנדרש  לרף  שתגיע  חברה  הקודמות.  בשנתיים  הממוצע  מהמחזור  יפחת  לא  שנה  באותה  המכירות 
בר- כ"מפעל  למפרע  תסווג  לעיל,  שפורטו  לשיעורים  הגיעה  הקודמות  שבשנתיים  לאחר  כאמור,  השלישית 

תחרות", ותהיה זכאית להחזר עודף המס ששילמה בשנתיים הראשונות. 

סעיף 51כ)ב( לחוק העידוד.  6

כיום, חלופת ההשקעה בנכסים מחייבת השקעה ברכישת נכסים יצרניים בהיקף של 400 מיליון ש"ח באזור פיתוח א' ו-800 מיליון ש"ח באזור   7
פיתוח שאינו אזור פיתוח א'. חלופת ההשקעה במו"פ מחייבת השקעה במו"פ בהיקף של 100 מיליון ש"ח באזור פיתוח א' או 150 מיליון ש"ח באזור 
פיתוח שאינו אזור פיתוח א' בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות. חלופת העובדים מחייבת העסקה של 250 עובדים חדשים באזור פיתוח א' או 

500 עובדים באזור פיתוח שאינו אזור פיתוח א' ביחס למספר העובדים בשנה שקדמה לשנת האפס.

לפי סעיף 51כב)א( לחוק, חברה הזכאית למסלול מועדף מיוחד רשאית לבחור את שנת המס הראשונה לשיעורי המס המופחתים )שנת האפס(.  8
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התיקון יחול גם לעניין זכאות למענקים. למנהל מרכז ההשקעות ולמינהלה תהיה סמכות לאשר מתן מענק לפני 
בשיעורי המכירות  לא תעמוד  החזר המענק אם החברה  שיבטיח את  מנגנון  לגיבוש  בכפוף  השנה השלישית, 

המינימליים בשוק מסוים, כמפורט לעיל. 

התיקון יכלול הוראה שתמנע העברת פעילות לחברות חדשות משיקולי מס.

תיקון זה יבוצע כהוראת שעה לשלוש שנים, במהלכן ייבחנו תוצאותיו.

3. עדכון תנאי הייצור המקומי ועיגונו 

מוצע לעגן את ההסדר שקיים ביחס לחברה שחלק מפעילותה מתבצע בישראל וחלק אחר מתבצע בחו"ל )להלן: 
"תנאי הייצור המקומי"( ולתקנו, באופן שייצור איזון בין השאיפה להבטיח ביצוע של כל פעילות הייצור בישראל – 
דבר חיוני לצורך קיום מקומות תעסוקה בישראל – לבין המציאות העסקית, המחייבת לעתים לבצע חלק מסוים 
מהפעילות בחו"ל, במישרין או באמצעות קבלני משנה, משיקולים של שרשרת אספקה ובהתאם למודלים עסקיים 
מקובלים. כמו כן, מוצע שתנאי הייצור המקומי יעוגן בכללים שיקבע מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם מנכ"ל 
משרד האוצר ומנכ"ל משרד הכלכלה )להלן בדוח זה: "המנכ"לים"(, לצורך הגשמת מטרות החוק ולצורך הגברת 

הוודאות, האחידות והשקיפות בתנאי הזכאות להטבות על פי החוק.

מרכז  מדיניות  את  אימצה  המסים  רשות  בישראל.9  מפעילותו  מפעל  של  הכנסתו  על  חלות  המס  הטבות 
שמקורן  להכנסות  בחו"ל  בפעילות  שמקורן  הכנסות  בין  לפצל  יש  פיה  על  לחוק,   60 תיקון  טרם  ההשקעות, 
בפעילות בישראל. הנוסחה קובעת, שכל עוד המשקל היחסי של ההכנסות שמקורן בפעילות בחו"ל לא עולה על 
10% מתוך כלל ההכנסה המועדפת, החברה תהיה זכאית להטבות על מלוא הכנסתה המועדפת. לעומת זאת, 
כאשר משקל ההכנסות מחו"ל גבוה מ-10%, יש לפצל את ההכנסה המועדפת למרכיביה, ולהחיל את ההטבות 

רק על החלק היחסי שהופק בישראל.10 

כדי להתאים את הנוסחה לאופי הפעילות המקובל כיום בקרב חברות גלובליות, מוצע להקל ולאפשר לחברה 
10% כיום(, להיות זכאית  25% )במקום  נובעת מפעילות שבוצעה בחו"ל בהיקף של עד  שהכנסתה המועדפת 

להטבות על פי החוק על כל הכנסתה המועדפת. 

עם זאת, הזכאות להטבות המס בגין פעילות שמקורה בחו"ל תינתן בכפוף להבטחת שימור היקף הפעילות בישראל 
טרם השינוי כאמור, כפי שייקבע בכללים.

בהתאם  המסים,  רשות  מנהל  ע"י  ייקבעו  בישראל  פעילות  הפחתת  למניעת  והתנאים  ההכנסות  ייחוס  כללי 
למדיניות הקיימת ובהתייעצות עם המנכ"לים, ויפורסמו ברשומות.

סעיף 51 לחוק, ההגדרה "הכנסה מועדפת".   9

הפיצול )המכונה "ביזור"( מתבצע מכוח סעיף 74)ו( לחוק העידוד, שבו נקבע: "מנהל רשות המסים רשאי לקבוע כללים לעניין ייחוס הכנסותיו של   10
מי שפועל באזורי פיתוח שונים, של מי שפועל באזור פיתוח ובאזור אחר או של מי שפועל בישראל ומחוץ לישראל, בין אזורי הפעילות השונים".
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4. עידוד פעילות בתחום הקניין הרוחני בישראל

רוחני בקניין  הקשורה  פעילות  שתתמרץ  מס  סביבת  וליצור  העידוד  חוק  תחרותיות  את  לשפר   מוצע 
(IP – Intellectual Property). היבט זה בחוק העידוד מקבל משנה חשיבות על רקע פרויקט ה-BEPS של ארגון 
ה-OECD, שבעקבותיו חברות רב-לאומיות צפויות לרכז את פעילות הקניין הרוחני שלהן במדינות שבהן קיימת 

תשתית מתאימה לביצוע פעילות ייצורית ופעילות מו"פ.

הזכאות לשיעורי מס מופחתים מכוח חוק העידוד ביחס להכנסות שנובעות מקניין רוחני מצומצמת כיום. עובדה 
זו פוגעת בתחרותיות סביבת המס ובתמריץ למקם בישראל את הבעלות על קניין רוחני. 

מוצע אפוא להחיל את הטבות החוק על הכנסות מ-IP, כדי למנוע תמריצים לחברות להעדיף השקעות בפעילות 
קניין רוחני בחו"ל על פני השקעות בחברות בישראל.

מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם המנכ"לים, יתקין כללים )להלן: "הכללים"( שיפורסמו ברשומות, ובהם ייקבעו 
תנאים להחלת שיעורי המס המופחתים הקבועים בחוק העידוד על הכנסות מ-IP של חברות במסלול הירוק. 
בכללים ייקבע באילו נסיבות תוכל החברה להחיל את שיעורי המס המועדפים ללא צורך בקבלת אישור מראש, 

ומתי ההטבה תהיה מותנית בקבלת אישור מקדמי מרשות המסים.

בנסיבות שבהן תידרש החברה להגיש בקשה לאישור מקדמי כאמור, היא תגיש לרשות המסים תכנית עסקית, 
שבה יפורטו היקף ההכנסות הצפוי מהקניין הרוחני שיירשם בישראל והיקף הפעילות האחרת )מו"פ / ייצור / 

שיווק( הקשורה אליו אשר תבוצע בישראל, וכן פרטים נוספים שייקבעו בכללים.

ההטבה במסגרת מסלול זה תינתן רק לגבי קניין רוחני הקשור לפעילות ייצורית קיימת או עתידית של החברה 
בישראל, המסווגת כמפעל מועדף, והיא תותנה בהגדלת היקף הפעילות הייצורית וההכנסות שמקורן בישראל 
לאחר רישום ה-IP בשיעור מינימלי שייקבע בכללים. כמו כן, מנהל רשות המסים יהיה רשאי לקבוע בכללים, בין 
בגין הכנסות  חוץ ששולמו  זיכוי מסי  לניצול  וכן את האפשרויות   IP-ב ניכוי ההוצאות הקשורות  אופן  היתר, את 

כאמור. 

על תמלוגים שמקורם בנכסי קניין רוחני יחולו שיעורי מס החברות הרגילים בחוק העידוד, קרי 9% / 16%. אם על 
יחולו על ההכנסות מ-IP שיעורי המס החלים במסלול המיוחד, בכפוף  החברה חל המסלול המועדף המיוחד, 

לתנאים שייקבעו ע"י המנהלים כחלק ממתן האישור למסלול מועדף מיוחד.

שיעורי המס על ההכנסות הנובעות מתמלוגים בגין ה-IP של מפעל מועדף שיש לו פעילות בישראל גם באזור 
פיתוח וגם באזור אחר, ייקבעו בהתאם לכללי ייחוס ההכנסות שחלים על כלל הכנסותיו.

עם התקדמות תהליך גיבוש ההמלצות של ארגון המדינות המפותחות בנושא מניעת שחיקת בסיס המס, והיווצרות 
הזדמנויות חדשות למשוך לישראל חברות גלובליות הפעילות בתחום הקניין הרוחני, מוצע לבחון אם יש צורך 
לבצע התאמות כלשהן במסלול המועדף המיוחד, כדי להתאימו למאפיינים הייחודיים של חברות גלובליות אלה. 
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המנהלים יוכלו לאשר הפחתה של שיעור המס ל-5% על דיבידנד המחולק לחברת אם זרה שהיא בעלת שליטה 
רוחני  מקניין  שנובעות  מתמלוגים  בהכנסות  הדיבידנד  מקור  אם  הדיבידנד,  את  שמחלקת  בחברה  מלאה11 

שהועבר לישראל. 

המנהלים יוכלו לאשר יציבות הטבות לתקופה של בין 5 ל-10 שנים ביחס להכנסות מ-IP שהועבר לישראל, וזאת 
בהתאם לתנאים שייקבעו בכללים. 

בקביעת תנאי הזכאות לשיעורי המס המופחתים ולמשך תקופת היציבות יובאו בחשבון מרכיבים שונים, ובהם 
היקף הפעילות בישראל, מספר המועסקים, היקף השקעות ההון והיקף ההטבות הצפויות להינתן לחברה. 

ההסדר יחול כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, שבה יוכלו תאגידים רב-לאומיים לרשום את הקניין הרוחני 
בישראל. ההטבות ביחס לדיבידנד, שמקורו בהכנסות החברה בתקופה האמורה, יחולו גם על דיבידנד שיחולק 
לאחר תום תקופת ההטבות. במהלך תקופת הוראת השעה תיבחן התועלת למשק לצורך קבלת החלטה על 

הארכתה.

המתכונת הסופית של ההסדר תותאם לכללי ה-OECD, כפי שייקבעו במסגרת פרויקט ה-BEPS, ולסטנדרטים 
הבינלאומיים בנושא זה.

בנוסף, מוצע להגביר את הוודאות והשקיפות בתנאי הזכאות להטבות על פי החוק ביחס לקניין רוחני. מנהל 
רשות המסים יקבע בכללים את התנאים שבהתקיימם יחולו הטבות החוק על הכנסות מתמלוגים עבור ידע 
ותוכנה, וזאת במסגרת מסלול ירוק, ללא צורך בקבלת אישור מוקדם. במקרים שלא נכללים במסלול הירוק, 
הזכאות להטבות תהיה מותנית באישור מוקדם של רשות המסים, שתמציא את החלטתה בתוך פרק זמן של 
עד 90 יום מהמועד שהחברה המציאה את כל המידע הנדרש לצורך קבלת ההחלטה. במקרים חריגים תוארך 

התקופה, עד ל-180 יום.12 

5. הפחתת שיעור המס על דיבידנד במסגרת המסלול המועדף המיוחד

רב-לאומיות  חברות  של  הכניסה  פוטנציאל  את  להגדיל  ובמטרה  המיוחד,  המועדף  המסלול  חיזוק  במסגרת 
חדשות לפעילות משמעותית בישראל, מוצע לשלב בו הטבת מס על דיבידנד, שתותנה בעמידה ביעדים מוגדרים 

המקדמים את מטרות החוק.

נמוך  20%, אלא אם נקבע שיעור  הוא  זרה  דיבידנד שמחולק לחברה  כיום שיעור המס מכוח חוק העידוד על 
יותר באמנה למניעת כפל מסים בין ישראל למדינת התושבות של החברה הזרה. ככלל, שיעורי הניכוי במקור 
יחסית בהשוואה  גבוהים  ישראל עם שותפות הסחר העיקריות שלה הם  דיבידנדים ברוב אמנות המס של  על 

בינלאומית. 

מוצע, כי במסגרת המסלול המועדף המיוחד יוסמכו המנהלים לאשר שיעור מס מופחת על דיבידנד המחולק 
לחברת אם זרה שהיא בעלת שליטה מלאה בחברה שמחלקת את הדיבידנד, עד סף תחתון של 5%. בקביעת 

חברה "בעלת שליטה מלאה" – המחזיקה ב80% לפחות מהון המניות של חברת הבת.  11

לצורך עמידה במועדים למתן האישורים לפי דוח זה, רשות המסים תבחן יחד עם אגף התקציבים תגבור של כוח אדם מיומן.  12
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חלק  יהיה  זה  צעד  מענקים.  כגון  החברה,  שקיבלה  ההטבות  מכלול  את  המנהלים  בחשבון  יביאו  המס  שיעור 
מתמהיל הטבות המורכב מהטבות מס ומענקים, על פי תנאים שייקבעו בחקיקה, שייצרו זיקה נאותה בין היקף 

ההטבות לעמידה ביעדים מוגדרים המקדמים את מטרות חוק העידוד.

ההסדר יחול במסגרת הוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, ובמהלכה ייבחנו תוצאותיו.

6. עיגון התנאי להעסקת מספר מינימלי של עובדים ועידוד חברות בתחילת 
דרכן 

לצורך השגת מטרות החוק והגברת הוודאות והשקיפות, מוצע לעגן בחקיקה את ההסדר המתייחס להעסקת 
בהעסקת  הדרגתיות  דרכו  בתחילת  מועדף  למפעל  לאפשר  וכן  מועדף,  במפעל  עובדים  של  מינימלי  מספר 

מספר מינימלי של עובדים.

אחת ממטרות החוק ִהנה יצירת מקומות תעסוקה. על פי הפרשנות הקיימת, על מנת שמפעל ייחשב "מפעל 
תעשייתי", עליו להעסיק לפחות עשרה עובדים הקשורים במישרין לפעילות הייצור במפעל החברה. כדי להגביר 
את הוודאות בעניין זה, מוצע לעגן דרישה זו בחקיקה. למנהל מרכז ההשקעות וכן למינהלת מרכז ההשקעות 

תהיה סמכות להקל, על פי שיקול דעתם, בתנאי האמור ביחס למתן מענקים בלבד.

גם אם  יוכל להיחשב מפעל תעשייתי  כי  לגבי מפעל שטרם תבע הטבות מכוח החוק,  במקביל, מוצע לקבוע 
מספר עובדי הייצור כאמור נמוך מעשרה עובדים. הטבה זו תחול בשנת המס הראשונה שבה החברה תובעת 
הטבות מס מכוח החוק וכן בשנת המס שלאחריה, ובלבד שהחל בשנת המס השלישית החברה עומדת במכסת 

העובדים המינימלית. 

7. פעילות פרואקטיבית למשיכת חברות ענק רב-לאומיות 

פעילות  למקם  רב-לאומיות  ענק  חברות  לעודד  במטרה  הממשלה,  מצד  היזומה  הפעילות  את  להגביר  מוצע 
משמעותית בישראל.

ביצוע פעילות פרואקטיבית  לצורך  לקידום השקעות במשרד הכלכלה,  ליחידה  נציגים שיחברו  ימנו  המנהלים 
משולבת למשיכת חברות ענק רב-לאומיות להשקיע בישראל. הטיפול בהגעה להסכם עם אותן חברות ייעשה 

.One stop shop במתכונת

נוספים שקיימים במשרד הכלכלה: מסלול תעסוקה, המדען הראשי,  הפעילות תיעשה תוך סינרגיה עם כלים 
הכשרה מקצועית ועוד. 

המנהלים יפעלו לביצוע כל הפעולות הנדרשות, ובכלל זה אצילת סמכויות ככל שמתבקש, על מנת לקצר הליכים 
ולצמצם בירוקרטיה בטיפול באותן חברות.
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8. מיסוד מנגנונים לבקרה על יעילות החוק לאורך זמן

לבניית  אחראי  יהיה  המסים,  ברשות  וכלכלה  תכנון  חטיבת  עם  בתיאום  האוצר,  במשרד  הראשי  הכלכלן  אגף 
מתודולוגיה ותכנית מחקר לאיסוף נתונים וניתוחם לצורך מעקב ובקרה על ההשלכות והתוצאות של חוק העידוד. 
יאושרו בצוות היגוי, שיורכב ממנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנהל  המתודולוגיה ותכנית המחקר 
רשות המסים, מנהל מרכז ההשקעות, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה והממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר 

)להלן: "צוות היגוי"(.

חברות מוטבות בכל המסלולים יכללו בדוח השנתי נתונים שיוגדרו, אשר יאפשרו מעקב אחר מכלול הפרמטרים 
הקשורים להתנהלותן בקשר לחוק העידוד )כגון מספר עובדים, שכר, מכירות, יצוא והשקעה(. 

בנוסף, חברות מוטבות העונות על קריטריונים שייקבעו ע"י צוות ההיגוי, ידווחו במסגרת הדוח השנתי על שינויים 
נגזרת הטבת המס שלהן  )בשנתיים העוקבות לשנת המס המדווחת( בפרמטרים שמהם  צפויים  משמעותיים 

)למשל אם מתוכננת, או כבר החלה להתבצע, השקעה גדולה(.

רשות המסים, באמצעות שע"מ, תעמיד לרשות אגף הכלכלן הראשי את הנתונים הבאים באופן שוטף:

קבצי 126 של המעסיקים;	 

מסד נתונים הקושר בין תיק המע"מ של החברה לתיק מס ההכנסה שלה )לצורך איסוף נתונים שוטפים על 	 
משקל היצוא בסך מכירות החברה(; 

מסד נתונים מטופסי 6111 הכולל את השדות הרלבנטיים הדרושים לחישוב ההשקעה של החברה.	 

למשק  שנבעה  התועלת  על  ההשקעות,  ומרכז  הכלכלה  משרד  בשיתוף  מחקר,  ירכז  הראשי  הכלכלן  אגף 
מהטבות המס שניתנו לחברות בחמש השנים האחרונות.

אחר  שוטף  מעקב  שיתאפשר  כך  מוטבות,  לחברות  ביחס  הנתונים  עיבוד  לביצוע  קדימות  תיתן  המסים  רשות 
התפתחות הטבות המס.

אגף הכלכלן הראשי, בשיתוף משרד הכלכלה, מרכז ההשקעות ואגף התקציבים, יבצעו ניתוחי יעילות במתכונת 
רב-שנתית – על בסיס קריטריונים אחידים – והערכת השווי המשוקלל של עלות התמריצים הניתנים והתועלת 
המשקית הנובעת מהם, באמצעות מדדים שיוגדרו מראש ויאושרו בוועדת ההיגוי. המדדים ישלבו: רמת פריון, ערך 
מוסף, פיזור אוכלוסין, תעסוקה, השקעה במו"פ, תל"ג והשפעות חיצוניות )זליגת ידע(. ממצאי המחקרים יועברו 

לצוות ההיגוי לצורך הסקת מסקנות, גיבוש מחקרי המשך ובחינת הצורך בתיקוני חקיקה.

9. שקיפות - פרסום מידע לגבי יישום החוק

צוות ההיגוי יגבש מסגרת לפרסום מידע הכלול בבסיס הנתונים שייבנה לגבי חוק העידוד, על פי פרמטרים שייקבעו, 
מבלי שייחשפו נתונים עליהם חלה סודיות מסחרית.
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10. גובה המענקים באזורי הפריפריה הרחוקה

הקרובה  הפריפריה  לעומת  אחרים  מיוחדים  מאפיינים  בעלת  או  הרחוקה  הפריפריה  של  תעדוף  לבטא  מוצע 
באמצעות דיפרנציאציה של שיעור המענקים.

גובה המענק ברוב אזורי הארץ הוא כיום 20% מהמחיר המקורי של נכסי המפעל.13 כחריג לכך נקבע, כי זכאי 
שמקום מושבו דרומית לקו רוחב מסוים יהיה זכאי למענק נוסף בגובה 10% )להלן: "מענק מוגדל"(.14 

מוצע להסמיך את שר האוצר ושר הכלכלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע תנאים ביחס למפעלים 
אלה  תנאים  מוגדל.  למענק  זכאות  יקנה  שקיומם  ייחודיים,  צרכים  בעלת  או  הרחוקה  בפריפריה  הממוקמים 
יתבססו, בין השאר, על מיקום גאוגרפי ]יישוב הממוקם דרומית או צפונית לקווי רוחב מסוימים, או מזרחית לקו 
אורך מסוים[, וכן על דירוג היישוב במדד הפריפריאליות של הלמ"ס ועל צרכים ייחודיים שמתקיימים לגבי אותו 

יישוב בהתחשב במדדים כלכליים-חברתיים או ביטחוניים. 

11. מסלולי מענקים חדשים

סעיף 18ג)א( לחוק העידוד מאפשר אישור מסלולי מענקים חדשים במסגרת חוק העידוד. כיום תהליך האישור 
הוא אטי, ולא תואם את ההתפתחויות הכלכליות המהירות, שמחייבות גמישות במתן פתרונות לצורכי השקעות 
הון. מוצע לתקן את הסעיף באופן שאת המסלולים החדשים יאשרו במשותף שר האוצר ושר הכלכלה, בהליך 

מהיר ויעיל.

12. ערעור על החלטת המינהלה

לוועדת ערר, שממליצה  בנוגע למתן מענק נעשה תחילה  כיום, ערעור על החלטת מינהלת מרכז ההשקעות 
לשרים, ורק לאחר מכן ניתן לפנות בערעור לבית המשפט. הניסיון מלמד, שתהליך הערר וקבלת ההחלטות בידי 
השרים הוא ממושך ומסורבל.על כן, מוצע לקצוב את הזמן לקבלת החלטה בערר ל-90 יום ממועד הגשת הערר. 
אם הוגש ערר ולא התקבלה לגביו החלטה סופית בתוך 90 ימים ממועד הגשתו, יראו לכל דבר ועניין את ועדת 
הערר והשרים כאילו קיבלו החלטה בערר לאשר את החלטת המנהלה, והעורר יהיה רשאי מיד לאחר מכן להגיש 

ערעור לבית המשפט על ההחלטה.

13. התניית הזכאות להטבות מס בסכומים גבוהים במיוחד במעבר למסלול 
פרטני

לבין  מס  להטבות  זכאות  בין  מספקת  זיקה  יוצר  הנוכחית  במתכונתו  החוק  האם  בשאלה,  נחלקו  הצוות  חברי 
קידום מטרות החוק, והאם ראוי כי הטיפול במספר חברות גדולות שנהנות מהטבות מס בהיקפים גבוהים במיוחד 
יועבר למסלול פרטני, שבו יידרשו החברות לעמוד בדרישות שיש בהן כדי לקדם את מטרות החוק כתנאי לקבלת 
הטבות מעל תקרה מסוימת. הצעה בעניין זה מובאת בנספח א לדוח, ובצדה נימוקי חברי הצוות שתומכים בה 

ונימוקי רוב חברי הצוות שמתנגדים לה. 

סעיף 40ג)א( לחוק מפנה לתוספת הראשונה, שבה נאמר ששיעור המענק יהיה 20%.  13

סעיף 40ג)ג( לחוק קובע שמענק השקעה לזכאי, כאמור בסעיף 40ב, שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל שיטת קסיני-סולדנר,   14
יהיה כאמור בסעיף 3 לתוספת.
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צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון )להלן: "הצוות"( מונה ע"י שר האוצר לשעבר, מר 
יאיר לפיד, בחודש נובמבר 2013. 

שינויים  בחוק  הוכנסו  האחרון  בעשור  חקיקה.  תיקוני   71 בו  בוצעו  היום  ועד   ,1959 בשנת  נחקק  העידוד  חוק 
מהותיים,15 ששינו את מטרות החוק, התנאים המזכים, רמת ההטבות והמנגנונים המנהליים המעורבים באישור 

הזכאות להטבות. במסגרת תיקונים אלה, הושם דגש על פישוט הפעלתו של החוק.

נתונים שפורסמו בשנים האחרונות בנוגע להיקף ההטבות, ריכוזיותן בקרב מספר מצומצם של חברות גדולות, וכן 
העדר ממצאים מספקים לגבי יעילות החוק בהשגת מטרותיו, גררו ביקורת ציבורית, לרבות העלאת הנושא בדוח 
השנתי 64א של מבקר המדינה. על רקע זה התבקש הצוות לבחון את החוק לעידוד השקעות הון ולגבש המלצות 

בנושאים הבאים: 

בחינה מחודשת של מסלולי התמיכה המסורתיים, מינונם והתאמתם לכלכלה הגלובלית;  .1

המטרות שלשמן נועד חוק העידוד והשגתן בפועל;   .2

הקריטריונים ומסלולי ההטבות להשגת מטרות החוק;   .3

היקף ההטבות הניתנות על פי חוק העידוד והמנגנונים להגבלתן במקרים המתאימים;   .4

יישום  ובקרה אחר  וקביעת מנגנוני מעקב  ותרומתן למשק הישראלי  יעילות ההטבות  קריטריונים למדידת   .5
החוק לאורך שנים.

בגיבוש ההמלצות נסמך הצוות על הניסיון המצטבר של הגורמים הממשלתיים שנציגיהם היו שותפים לעבודתו, 
ועל דיונים ופגישות עם מספר רחב של אנשי מקצוע, אקדמיה ונציגים מהמגזר העסקי בישראל ובחו"ל. כן בחן 

הצוות ניירות עמדה מקרב הציבור הרחב, שהתקבלו בהמשך לפרסומו של קול קורא.

הצוות קיים 23 ישיבות בפורום של מליאת הצוות, וישיבות נוספות בפורום של תתי צוותים.

במסגרת ניירות העמדה שהועברו לצוות על ידי גורמים שונים והשימועים שהתקיימו בפני מליאת הצוות ותתי 
הצוותים, ניתן ביטוי רחב למגוון עמדות ודעות, של אנשי אקדמיה, גורמים במשרדי הממשלה הרלוונטיים, חברות 
רב לאומיות, חברות מקומיות, התאחדויות מקצועיות ועוד.16 לאחר שקילת מכלול הסוגיות ובהתחשב בעמדות 

ובנתונים שהוצגו בפניו, גיבש הצוות את המלצותיו.

במסגרת תיקון מס' 60 ]ספר חוקים 1997 מיום 11 באפריל 2005[, תיקון מס' 68 ]ספר חוקים 2271, פורסם ביום 6 בינואר 2011, ונכנס לתוקף   15
ביום 1 בינואר 2011[, ותיקון 71 ]ספר חוקים 2405, פורסם ביום 5 באוגוסט 2013 ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2014[.

רשימת המומחים אשר הופיעו בפני הצוות או פירטו את עמדותיהם בכתב מצורפת לדוח כנספח ד.  16

ת ו ו צ ה ת  ד ו ב ע ל ע  ק ר
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המלצות הצוות המפורטות בפרק 6 לדוח, מבקשות להתמודד בעיקר עם שני נושאים:

שיפור רמת התחרותיות של ישראל בסביבת המס הבינלאומית וההתנהלות המנהלית הכרוכה ביישום החוק;  .1

בניית תהליך מסודר של איסוף נתונים, בקרה ומחקר מתמשך לגבי מידת היעילות של החוק.  .2

העידוד  חוק  מכוח  ההטבות  מתן  שבין  הזיקה  חיזוק  בעניין  הצוות  חברי  מיעוט  של  המלצה  מובאת  א  בנספח 
לבין קידום מטרותיו בתחום התעסוקה, השקעות הון בישראל וחדשנות, תוך התמקדות בחברות הנהנות מהיקף 

הטבות גבוה במיוחד.

הצוות סבור, שאימוץ ההמלצות יגביר את יעילותו של חוק העידוד, ייתן מענה לבעיות וכשלים הקיימים במתכונתו 
הנוכחית, וייצור תשתית לשיפור נוסף בעתיד לאחר הפעלתו של מערך איסוף הנתונים והבקרה. 

חברי הצוות מבקשים להודות לגב' איריס גינזבורג, יועצת כלכלית בכירה למנכ"לית משרד האוצר, שהייתה מרכזת 
יועץ מקצועי לצוות, על תרומתם  מאיר קפוטא, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה, ששימש  ולעו"ד  הצוות, 

הרבה לגיבוש ההמלצות ולכתיבת הדוח.

כמו כן, חברי הצוות מבקשים להודות לנציגי המשרדים הבאים, אשר השתתפו בדיוני הצוות ותרמו לעבודתו:

הלשכה המשפטית, משרד האוצר: עו"ד אסי מסינג; עו"ד טלי ארפי; עו"ד יואל בריס.

אגף הכלכלן הראשי – מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר: גלית בן נאים; רו"ח פרידה ישראלי; 
טל וולפסון.

רשות המסים לישראל: רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ; עו"ד ערן יעקב.

המועצה הלאומית לכלכלה: נתנאל עודד; דרור עופר.

מרכז ההשקעות, משרד הכלכלה: רו"ח אסף גרינוולד.

אגף תקציבים, משרד האוצר: יאיר זילברשטיין; אמיר רשף.

משרד הכלכלה: תאיר איפרגן.

לבסוף, הצוות מבקש להודות לכל מי שהגישו לצוות נייר עמדה או השמיעו בפניו את עמדותיהם בעל-פה.
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הדוח כולל 6 פרקים כדלקמן:

פרק 1 – מבוא

פרק 2 – עקרונות החוק 

פרק 3 – נתוני ביצוע 

פרק 4 – השוואות בינלאומיות

פרק 5 – בעיות בחוק 

פרק 6 – המלצות

נספח א – חיזוק הזיקה בין זכאות להטבות מס לקידום מטרות החוק

נספח ב – המלצת מרכז ההשקעות בעניין מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה

נספח ג – כתב מינוי

נספח ד – רשימת הגורמים שהגישו נייר עמדה
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החוק לעידוד השקעות הון נחקק בשנת 1959, ומטרותיו המוצהרות היו עידוד יוזמה כלכלית והשקעות הון לשם 
פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור מאזן התשלומים, קידום פיתוח אזורי שיאפשר קליטת עלייה ופיזור 

אוכלוסין ברחבי המדינה, ויצירת מקורות עבודה חדשים.

החוק משלב בין מסלול מענקים למסלול הטבות מס. שני המסלולים משלימים זה את זה, ואמורים להביא יחד 
למימוש מטרות החוק.

עד אמצע העשור הקודם כלל מבנה תמריצי המס מספר מסלולים מרכזיים. במסלול הבסיסי חל מס חברות 
בשיעור 25%, ואם כמה מבעלי המניות בחברה היו תושבי חוץ, הופחת מס החברות לשיעור של בין 10% ל-20%, 
בהתאם לשיעור השקעת החוץ בחברה.17 על חלוקת דיבידנד חל שיעור מס מופחת של 15%. תקופת ההטבות 
במס חברות הוגבלה ל-7 עד 10 שנים, ואילו תקופת ההטבות לגבי דיבידנד לא הוגבלה בזמן, כדי למנוע תמריץ 
לחלוקה מוקדמת של דיבידנדים. מסלול זה אפשר לקבל במקביל גם מענק השקעה בגובה 15% – 30%, בהתאם 

לאזור שבו נמצא המפעל. 

מסלול הטבות אחר נקרא "מסלול הטבות חלופי",18 ובו ניתנו הטבות מס מוגדלות במקום מענק:19 

באזור פיתוח א' – פטור ממס ל-10 שנים )15 שנים – במקרה של "חברה עתירת השקעות חוץ"(; 	 

באזור פיתוח ב' – פטור ממס ל-6 שנים ושיעורי מס מופחתים בין 10% לבין 25% לשנה נוספת; 	 

בשאר האזורים – פטור ממס לשנתיים ושיעורי מס מופחתים בין 10% לבין 25% למשך 5 שנים נוספות.	 

ההטבה במסלול החלופי במישור החברה כללה פטור מוחלט ממס חברות למשך עשר שנים. עם זאת, מדובר 
היה בפטור מותנה, שכן במקרה של חלוקת דיבידנד נדרשה החברה לשלם את מלוא מס החברות לגביו קיבלה 
קודם לכן פטור. הוראה זו נקבעה במטרה לתמרץ את החברות להשקיע את רווחיהן מחדש בפעילות המפעל 
המאושר ולא לחלקם כדיבידנדים. עם השנים, חלק מהחברות צברו רווחים בלתי מחולקים בהיקפים גדולים, שלא 

הושקעו בהכרח בפעילות השוטפת )וזכו לכינוי "רווחים כלואים"(.

ל-10%.  ב' מ-15%  פיתוח  ובאזור  ל-20%,  א' מ-30%  פיתוח  הוקטנו מענקי ההשקעה באזור  בסוף שנות ה-90 
במרכז הארץ בוטלו המענקים.

על רקע טענות בדבר סרבול בירוקרטי במתן אישורי מפעל מאושר ע"י מרכז ההשקעות, תוקן החוק בשנת 2005 
)תיקון 60 לחוק(.20 התיקון קבע "מסלולים ירוקים", שאפשרו לכל חברה שעומדת בתנאים שנקבעו בחוק ליהנות 

מהטבות המס, בלי שתידרש לקבל אישור מראש ממרכז ההשקעות. 

חברת משקיעי חוץ, תיקון 25, 1985  17

סעיף 51 לחוק.  18

על פי סעיף 40יא, מי שבחר במסלול החלופי חדל להיות זכאי למענק השקעה.  19

נכלל בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 )תיקוני חקיקה(, התשס"ה-2005, ופורסם בס"ח 1997 מיום 11 באפריל 2005.   20

א ו ב מ  –  1 ק  ר פ
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לצורך זכאות להטבות במסגרת החוק נדרש המפעל להיות מסווג כ"מפעל תעשייתי", שעיקר פעילותו ייצורית, 
ולפחות 25% מהכנסתו נובעת ממכירות בשוק מסוים המונה יותר מ-14 מיליון איש, או שסך מכירותיו של המפעל 
לשוק מסוים לא יעלו על 75%, וזאת ללא תלות במספר התושבים באותו השוק )להלן: "מפעל בר-תחרות"(.21 כמו 
כן, היה עליו לבצע השקעת הון בסכום מינימום מסוים בהקמת מפעל או בהרחבתו, וההטבות ניתנו רק להכנסות 

הקשורות לאותה השקעת הון.22 

דעת  חוות  ולבקש  המסים  לרשות  לפנות  היה  יכול  בקריטריונים,  עומד  הוא  כי  מראש  לוודא  שביקש  נישום 
מוקדמת.23 במידה שלא ביקש אישור מראש, זכאותו להטבות המס נבדקה במסגרת הטיפול בשומה.

יכול היה לבחור בין שני מסלולים: מסלול שבו ניתן פטור מלא  מפעל שענה על הקריטריונים )"מפעל מוטב"( 
ומסלול שבו חל מס חברות בשיעור  דיבידנד,  לדחיית מס במקרה של חלוקת  מוגבלת, שהפך  ממס לתקופה 
סופי של 11.5%, ללא תשלום מס נוסף ע"י החברה בעת חלוקת דיבידנד )להלן: "מסלול אירלנד"(.24 יחיד שקיבל 
דיבידנד ממפעל מוטב חויב במס הכנסה בשיעור של 15%, ואילו על דיבידנד שקיבל תושב חוץ מרווחי מסלול 

אירלנד חל מס מופחת בשיעור של 4%.

900 מיליון ש"ח   / 600 20 מיליארד ש"ח, שביצעו השקעה מזכה בגובה   / 13 לחברות ענק בעלות מחזור של 
)בהתאם לאזור שבו ממוקם המפעל(, ניתן פטור מוחלט ממס חברות, וכן פטור ממס על חלוקת דיבידנד )קרי, 

פטור מלא "עד הבית"(.25

68 לחוק.26 בהתבסס על מסקנותיה של ועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר  2011 נחקק תיקון  ינואר  בחודש 
דאז, מר חיים שני. הסדרי המס החדשים יושמו בהדרגה, וחלק מהחברות המשיכו במסלולי הטבות קודמים מכוח 
זכאותן לתקופת יציבות גם לאחר מועד תיקון החוק. גם שיעורי מס החברות בחוק השתנו בשנים 2011 – 2013, 
ורק בתחילת שנת 2014 התייצב השיעור על 9% באזור פיתוח א' ו-16% באזור אחר.27 במקביל, הועלה שיעור המס 

על דיבידנד באותה שנה מ-15% ל-20%. 

בדוח שנתי 64א של מבקר המדינה לשנת 2013 )להלן: "דוח מבקר המדינה"( מתח המבקר ביקורת על התאמת 
החוק לתכליותיו. בין השאר קבע, כי הממצאים מצביעים על גידול חד בעלות החוק למשק, וחלק ממטרות החוק 
אינן מושגות. עוד ציין, שרוב הטבות המס ניתנות למספר מועט של חברות גדולות, אשר משלמות מס חברות נמוך 

מאוד, ואין כלל ודאות בדבר הערך המוסף של ההטבות לפיתוח התעשייה, בייחוד בפריפריה.28 

מבקר המדינה אף הצביע על העובדה, שאין כל גורם שעוקב אחר האפקטיביות של הטבות המס באופן סדור 
ושיטתי ועל פי אמות מידה מוגדרות. לאור זאת קבע המבקר שיש להציב יעדים ברורים ומדידים, לאסוף נתונים 

המונח "שוק" הוגדר בסעיף 18א)א( לחוק כ"מדינה או טריטוריית מכס נפרדת".  21

סעיף 51 לחוק כלל הגדרה של "השקעה מזערית מזכה", שהבחינה בין הקמת מפעל חדש ובין הרחבת מפעל קיים.  22

סעיף 51ט לחוק.  23

סעיף 51א)א( ו-51ב לחוק.  24

סעיף 51א)א()4( ו-51ב)ג()3( לחוק.  25

נכלל בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 )תיקוני חקיקה(, התשע"א-2011, ופורסם בס"ח 2271, מיום 6 בינואר 2011.  26

תיקון 71 לחוק – נכלל בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014(, התשע"ג – 2013, ופורסם   27
בס"ח 2405, מיום 5 באוגוסט 2013.

דוח מבקר המדינה, עמ' 177.  28
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עדכניים הנדרשים למעקב אחר השגת מטרות החוק, ולכונן מנגנון בקרה. מנגנון מומלץ זה יבחן באופן שוטף את 
מתן הטבות המס, יסייע בהקצאתן לחברות, ויאפשר לבצע שינויים בחוק כאשר הדבר נדרש להשגת יעדי החוק. 

הצוות בחן את החוק הקיים, גם על רקע דוח מבקר המדינה, וגיבש הצעות שישפרו את יעילות החוק ויתנו מענה 
לכשלים נוספים שזוהו על-ידי הצוות. 
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ק  ו ח ה ת  ו נ ו ר ק ע  –  2 ק  ר פ

ויוזמה כלכלית,  1 לחוק וכוללות: עידוד השקעות הון  מטרותיו של החוק לעידוד השקעות הון מפורטות בסעיף 
באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור 
חדשים  עבודה  למקומות  תשתית  ויצירת  בינלאומיים  בשווקים  תחרות  בתנאי  להתמודד  העסקי  המגזר  יכולת 

ובני-קיימא. 

או  חדשים  מפעלים  הקמת  קרי  כלכלית,  ויוזמה  הון  השקעות  עידוד  של  מרכזית  מטרה  לחוק  לאמור,  בהתאם 
הרחבת מפעלים קיימים, תוך מתן עדיפות לאותן השקעות על פי שני פרמטרים:

אזור הפעילות – עדיפות למפעלים באזורי פיתוח;	 

ומייצרות 	  – עדיפות למפעלים שפעילותם מסווגת כחדשנית, קרי חברות שמשקיעות במו"פ  סוג הפעילות 
מוצרים חדשניים.

מטרות נוספות של החוק, שעומדות בזיקה למטרה המרכזית ומשלימות אותה הן אלו:

תעסוקה – יצירת תשתית לתעסוקה בת קיימא;	 

תחרותיות – שיפור רמת התחרותיות של המגזר העסקי בשווקים בינלאומיים;	 

תוצר – פיתוח כושר הייצור של משק המדינה.	 

לצורך השגת מטרותיו מקנה החוק שני סוגי הטבות: מענקים והטבות מס. 

מסלול מענקים – במסלול זה, חברות המבצעות השקעה הונית באזור פיתוח א' זכאיות למענק בשיעור של 20% 
מההשקעה שביצעו. המענקים ניתנים בהקצאה תחרותית, כאשר כל חברה מגישה תכנית עסקית, אשר מנוקדת 
על-ידי מינהלת מרכז ההשקעות על פי אמות מידה כגון אלו: מיקום גאוגרפי, עלות שכר לעובדים, סיווג סוציו-

אקונומי, הגדלת הפריון, חדשנות טכנולוגית ויציבות פיננסית. חברות שקיבלו ניקוד הגבוה מציון הסף מקבלות 
את המענק, אשר 65% ממנו ניתנים במהלך ביצוע ההשקעה, והיתר לאחר עמידה באופן מלא ביעדי התכנית 

המאושרת. 

מסלול הטבות מס )המסלול המועדף או המסלול הירוק( – מאפשר לחברות העומדות בתנאים הקבועים בחוק 
ליהנות מהטבת מס מרכזית: הפחתת שיעור מס החברות ל-9% באזור פיתוח א' ו-16% בשאר אזורי הארץ. בנוסף 
על הטבה זו, ניתנת הטבה בחלוקת דיבידנד מרווחי המפעל – מס מופחת בשיעור 20% במקום השיעור הרגיל 
)25% או 30%(. בניגוד למצב לפני תיקון 68, כיום ההטבה במס חברות היא סופית, ואינה מתבטלת בעת חלוקת 

דיבידנד.29 

כדי לזכות בהטבות, על המפעל להיחשב "מפעל מועדף", היינו שמתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים:30

בעבר המסלול החלופי הקנה פטור מלא ממס, אך הוא הותנה בכך שהחברה לא תחלק דיבידנד מההכנסה המוטבת, ובמקרה של חלוקה כאמור   29
בוטל הפטור. זאת, כדי לתמרץ השארת רווחים בחברה ושימוש בהם לקידום הפעילות העסקית.

ההגדרה "מפעל מועדף", שבסעיף 51 לחוק.  30
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המפעל הוא "מפעל תעשייתי"; א. 

הוא נחשב ל"מפעל בר-תחרות".  ב. 

"מפעל תעשייתי" הוא מפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא ייצורית. בפסיקה נקבעו מספר מבחנים 
כלליים לצורך סיווג פעילות כ"ייצורית", כאשר המבחן הראשי הוא יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר. הכוונה, 

בעיקרה, היא לפעילות הייצור המקובלת בשפת יום-יום בתעשייה. 

הגדרת "מפעל תעשייתי" הורחבה כך שתכלול גם ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, וכן ביצוע מו"פ תעשייתי עבור תושב 
חוץ, בכפוף לקבלת אישור מגורמים ממשלתיים המופקדים על תחום המו"פ במשרדי הממשלה.

התנאי השני שנדרש לצורך כניסה למסגרת החוק הוא שהמפעל יסווג כ"מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי 
 14 הגולמי". מפעל ייחשב ככזה, אם לפחות רבע מהכנסתו בשנת המס מקורה במכירות בשוק מסוים המונה 

מיליון תושבים לפחות. ממסגרת דרישה זו הוחרגו מפעלים בתחום הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה.

מפעל שעונה על שני התנאים יזכה בהטבת המס על כל הכנסותיו מפעילות המפעל בישראל, לרבות הכנסות 
ממכירת מוצרים שייצר מרכיבים שיוצרו במפעל אחר, ולרבות הכנסות משירות נלווה למכירות. בנושא זה חל שינוי 
משמעותי בתיקון 68, שכן עד אז התייחסו ההטבות רק לאותו חלק בהכנסות החברה שנבע מהקמת מפעל חדש 
או הרחבת מפעל קיים. במקרה של הרחבת מפעל קיים, ניתנו ההטבות רק לחלק ההכנסה שמשקף את הגידול 
במחזור בשל ההרחבה.31 תיקון 68 הרחיב את בסיס ההכנסות המזכה בהטבות,32 כך ששיעור המס המופחת חל 

על כל ההכנסה המועדפת של המפעל.

תיקון משמעותי נוסף בוצע בנושא משך תקופת ההטבות. בעבר הוגבלה תקופת ההטבות למספר שנים )7 או 
10 שנים(. תיקון 68 ביטל מגבלה זו, וכעת ההטבות ניתנות ללא הגבלת זמן,33 כך שחברה זכאית להטבות המס 

בכל שנה שבה היא עומדת בקריטריונים המזכים.

מלבד שני הקריטריונים שצוינו, החברה לא נדרשת למלא אחר תנאים נוספים. החוק לא מתנה את ההטבות 
בביצוע פעילות תוספתית מהסוג שמופיע ברשימת מטרות החוק, ועל כן החברה לא נדרשת לבצע השקעות הון, 
לא מתבקשת להגדיל את כושר הייצור, לא מחויבת ליצור תשתית ליצירת מקומות תעסוקה חדשים בני קיימא, 
ולא אמורה להשקיע בפיתוח חדשני או ברכישת ידע. הקריטריונים כלל לא מתייחסים לשינויים בהיקף פעילות 

החברה ולא מתמרצים פעילות תוספתית. 

במסגרת  אוטומטי  באופן  חלה  אלא  ממשלתי,  מגורם  מקדמי  אישור  בקבלת  מותנית  אינה  להטבות  הזכאות 
"מסלול ירוק" על כל החברות, קטנות כגדולות. לכך קיים חריג אחד בחוק, החל על חברות ענק. אלו יכולות לפנות 
למסלול פרטני, המכונה "מסלול מועדף מיוחד", ומזכה בשיעורי מס נמוכים יותר: 5% באזור פיתוח א ו-8% באזור 

אחר,34 בכפוף למילוי תנאים מסוימים. 

סעיף 74 לחוק.  31

שיטת השכבות נותרה רק לגבי בתי מלון.  32

סימנים ב1 ו-ב2 לחוק.  33

ההוראות הקודמות בקשר למפעל מוטב נותרו בתוקף ביחס למפעלי תיירות.  34
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1.5 מיליארד ש"ח  מיוחד, המחזור השוטף של החברה צריך לעמוד על  לזכות במעמד של מפעל מועדף  כדי 
לפחות, ואילו מחזור הקבוצה כולה בישראל ובחו"ל צריך להגיע ל-20 מיליארד ש"ח. 

כמו כן, נדרש אישור של מנכ"לי משרד האוצר ומשרד הכלכלה ומנהל רשות המסים לכך, שבהתאם לתכנית 
בו  ויש  בישראל,  הכלכלית  לפעילות  מהותית  תרומה  לתרום  המועדף  המפעל  צפוי  החברה,  שהגישה  עסקית 
כדי לקדם יעדים לאומיים במשק המדינה; בין השאר, בהתחשב במיקום הגאוגרפי של המפעל המועדף וברמת 

השכר שצפוי כי תיקבע לעובדיו.

על מפעל מועדף מיוחד להגיש למנהלים תכנית עסקית שתכלול את אחת החלופות הבאות:

שקלים  מיליון   400 של  בהיקף  בניינים,  למעט  יצרניים,  נכסים  ברכישת  השקעה  בנכסים:  השקעה  חלופת  א. 
חדשים לפחות באזור פיתוח א' ו-800 מיליון שקלים חדשים בשאר הארץ, בתוך שלוש שנות מס מתחילת 

תקופת הזכאות להטבות.

חלופת השקעה במו"פ: השקעה במחקר ופיתוח בהיקף 100 מיליון שקלים חדשים לפחות באזור פיתוח א'  ב. 
ו-150 מיליון שקלים חדשים לפחות בשאר אזורי הארץ, בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות להטבות.

חלופת עובדים: העסקת 250 עובדים חדשים לפחות באזור פיתוח א' ו-500 עובדים חדשים לפחות בשאר  ג. 
אזורי הארץ, בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות להטבות, והכול ביחס למספר העובדים בשנה שקדמה 

לשנה שבה החלה תקופת הזכאות להטבות.

תקופת הזכאות להטבות במס חברות במסלול המיוחד נמשכת עשר שנים, והחברה זכאית לבחור את השנה 
הראשונה שבה תחל תקופת הזכאות )שנת האפס(. חלוקת דיבידנד תזכה בהטבות ללא הגבלת זמן.

הזכאות  הותנתה  בעבר  בלבד.  א'  פיתוח  באזור  למפעלים  מענקים  לאשר  רשאית  ההשקעות  מרכז  מינהלת 
להטבת מס במסלול החלופי בוויתור על מענק, אך בעקבות תיקון 68 מפעל תעשייתי יכול לזכות במענק במקביל 

להטבות המס. 

תחומי אזורי הפיתוח נקבעים על בסיס משולב: גאוגרפי, חברתי, כלכלי ומגזרי, והם מפורטים בתוספת לחוק.35 

כאמור, מעגל הזכאות להטבות מבוסס על שני קריטריונים: פעילות ייצורית ומפעל בר-תחרות. בכך יוצר החוק 
מעגל זכאות שכולל את אותו חלק בענף התעשייה והתוכנה העומד בתנאי של מפעל בר-תחרות. 

החוק מוציא מגדר הזכאות חברות תעשייה להפקת מחצבים ומוצרי נפט, חברות ממשלתיות בבעלות מלאה 
ומפעלים חקלאיים. כמו כן, הטבות המסלול המועדף לא ניתנות לחברות בתחום החקלאות, שלגביהן קיים חוק 

נפרד. כך גם מפעלי תיירות, אשר עליהם ממשיכים לחול מסלולי ההטבות הישנים. 

גם אחרי תיקון 68 רשאים השרים לקבוע תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלים תיירותיים.  35
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בסיס נתוני הביצוע ביחס לחוק העידוד מבוסס על מאגרי הנתונים של שע"מ ברשות המסים לישראל המתקבלים 
מהדוחות השנתיים המוגשים לאחר תום שנת המס. עיבודם של הנתונים אורך כשנתיים עד שניתן לעשות בהם 
הנתונים  ניתוח  לכן   .2012 משנת  הם  כיום  המסים  רשות  שבידי  האחרונים  המלאים  הנתונים  מחקרי.  שימוש 

מבוסס על שנים שונות, שבחלקן הסדרי המיסוי לא היו זהים להסדרים הקיימים כיום. 

האמידה הסטטיסטית של השפעות החוק הנה מורכבת. לאור הגמישות הגבוהה של מיקום פעילויות עסקיות 
במדינות שונות ביחס למדיניות המס, יש קושי להעריך את ההשפעה על הכנסות המדינה בשל מתן שיעורי מס 
מופחתים לפעילויות תעשייתיות הנכללות במסגרת חוק העידוד. בחישוב תחזית הטבות המס המצורפת מדי 
שנה לחוק תקציב המדינה, וכן בביצוע הניתוחים המתבצעים ע"י אגף הכלכלן הראשי, לרבות בדוח זה, נעשה 
שימוש במודל סטאטי, שבו נמדדת "הטבת המס" כפער התיאורטי בין חבות המס של החברות, אילו היו חייבות 
במס חברות מלא, לבין הסכום שהחברות משלמות בפועל. סכום זה אינו משקף את ההשפעה האמיתית על 
ומיקומה של הפעילות הכלכלית. ללא  ישירה על היקפה  הכנסות המדינה, משום שלמדיניות המס השפעה 
תמריצי המס, חלק מהחברות המוטבות היו משנות התנהגות, ולא היו משלמות בפועל את מלוא הפרש המס 
בישראל – למשל באמצעות הסטת רווחים לחו"ל בדרכים חשבונאיות או העברת פעילותן לחו"ל. כך, לעתים 
גמישות  ולא להעלותן.  צמצום מסלולי מס מועדפים לחברות עשויה לצמצם את הכנסות המדינה ממסים, 
גבוהה זו של אפשרויות המיקום של פעילויות אלה עבור חלק מהחברות, ותרומתן למשק הישראלי, היא אחת 

מההצדקות למתן התמריצים מכוח החוק. 

למרות חסרונות המודל הסטאטי, כל מדינות העולם, לרבות ישראל, עושות בו שימוש לצורך חישוב שווי הטבות 
יותר להצגת נתונים אודות מדיניות מס מסוג זה. השימוש בו מתבצע,  המס, שכן אין בנמצא מודל חלופי טוב 
ניתוחים  ביצוע  לצורך  וכן  לצורך הכנת תחזית הטבות המס המצורפת מדי שנה לתקציב המדינה,  בין השאר, 
המס  הטבות  לשווי  ביחס  להלן  שיובאו  הנתונים  גם  המדינה.  הכנסות  מינהל  של  השנתי  בדוח  המתפרסמים 
מתבססים על מודל זה. לכן בכל מקום שבו מוזכר שווי הטבות המס, יש להביא בחשבון שמדובר בשווי תיאורטי, 

על פי המודל הסטאטי.

פי המודל הסטאטי( על בסיס מסלולי הטבות קודמים,  )התיאורטיות, על  רוב הטבות המס  ניתנו   2011 בשנת 
שהמשיכו לחול גם על ארבע החברות הגדולות. כך, בשנת 2011, מתוך הכנסה מוטבת בהיקף כולל של כ-37 
מיליארד ש"ח, על כ-31 מיליארד ש"ח חלו מסלולי ההטבות הקודמים, ורק על כ-6 מיליארד ש"ח חל המסלול 
נבעו  ש"ח  מיליון  כ-650  רק  ש"ח,  מיליארד  כ-7  של  כולל  בהיקף  הטבות  מתוך   .68 בתיקון  שנקבע  המועדף 
מהמסלול המועדף. עם זאת, בשנת 2012 כבר קרוב למחצית מההטבות ניתנו על בסיס החוק החדש, ובכלל זה 

שתיים מארבע החברות המוטבות הגדולות.

בנוסף, שיעורי המס החדשים )9% / 16%( נכנסו לתוקף רק בשנת 2014. בשנים 2011 – 2012 שיעורי מס החברות 
בחוק העידוד היו 10% / 15%, ובשנת 2013: 7% / 12.5%. 

לאור העובדה שבשנת 2012 טרם באו לידי ביטוי מלא השפעות תיקון 68, בניתוח השפעת תיקון זה על ריכוזיות 
ההטבות והיקפן התבססנו על סימולציה המשיתה את שיעורי המס החדשים בתיקון 68 על רווחי החברות בשנת 

  36.2011

מאחר ובעת עריכת הסימולציות היו זמינים רק נתוני 2011, על מנת לוודא שאין השפעה של נתונים בעלי אופי חד-פעמי נבדקה הסימולציה גם   36
על נתוני 2010. לא נמצאו הבדלים מהותיים בתוצאות סימולציות אלו.



28

דוח צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון   //   2015 ע  ו צ י ב י  נ ו ת נ  –  3 ק  ר פ

מאפייני האוכלוסייה המוטבת א. 

א.1. מספר החברות המוטבות

בתקופה שבין שנת 2003 לבין שנת 2011 קיבלו כ-2,200 חברות הטבות מס מכוח החוק לעידוד השקעות הון. 
קבוצת החברות המוטבות מהווה כ-7.5% מסך חברות התעשייה ושירותי התוכנה שהיו פעילות באותן השנים.

חלק מהחברות זכו להטבות המס מכוח החוק לאורך כל התקופה, וחלקן מימשו את זכאותן להטבות במהלך 
תקופה קצרה יותר.

ל-829  החברות  מספר  הגיע   2011 בשנת  המוטבות.37  החברות  במספר  ניכר  גידול  חל  ו-2012   2011 בשנים 
)לעומת 475 חברות בשנת 2010(, ובשנת 2012 הגיע מספר החברות המוטבות לכ-1,050 חברות.38 

הסרת  –ובמרכזם   68 בתיקון  שהוכנסו  משינויים  בחלקו,  נבע,  אלה  בשנים  המוטבות  החברות  במספר  הגידול 
מגבלת תקופת הזכאות להטבות, שהחזירה למעגל החברות המוטבות חברות שסיימו את תקופת זכאותן לפי 
מתכונת החוק הקודמת. חלק אחר של הגידול אינו נובע ישירות מתיקון 68, אלא ממעבר לרווח של חברות שהיו 

זכאיות גם בעבר להטבות, אך לא ניצלו אותן בפועל כיוון שהיו להן הפסדים. 

חברות מוטבות חדשות בשנת 2012 – ניתוח הגורמים לכניסה לתחולת ההטבות

מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

בדוח זה נשתמש במונח "חברות מוטבות" לציון חברות שהיו זכאיות להטבות מס ומימשו את זכאותן בפועל.  37

)מסלול   25% היו חברות מפסידות או בעלות הכנסות בשיעור מס של  1200 חברות במעמד מפעל מוטב, אבל כ-150 מהן  היו   2012 בשנת   38
המענקים הישן(, שלא נחשב להטבה ב-2012.
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א.2. גודל החברות המוטבות

שכיחות המפעלים המוטבים בקרב חברות קטנות ובינוניות )לפי גודל מחזור( נמוכה בהשוואה לשכיחותם בקרב 
חברות גדולות. לדוגמה, בשנת 2011 כמחצית מכלל חברות התעשייה הנמצאות במאון העליון היו חברות מוטבות. 
מנגד, בקרב חברות התעשייה שמחזור המכירות שלהן היה עד גובה המחזור החציוני )דהיינו, מחצית מהחברות(, 

אחוז החברות המוטבות היה מזערי – 2.7% בלבד.

שכיחות מפעלים מוטבים לפי התפלגות גובה המחזור

מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

2011 על כ-200 מיליון ש"ח. ההתפלגות  מחזור המכירות הממוצע של כלל החברות המוטבות עמד בשנת 
משקפת את פערי המחזור בין העשירונים: מחזור המכירות הממוצע בקרב חברות שכלולות במאונים 1 – 25 
נע בין 5 – 10 מיליון ש"ח; המחזור הממוצע של חברות שכלולות במאונים 26 – 50 נע בין 20 – 30 מיליון ש"ח; 
75 עמד על כ-100 מיליון ש"ח; המחזור הממוצע של   –  51 המחזור הממוצע של חברות שכלולות במאונים 
החברות בעשירון העליון עמד על כ-300 מיליון ש"ח; והמחזור הממוצע של החברות הממוקמות במאונים 95 

– 100 עמד על כ-700 מיליון ש"ח. 
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התפלגות מחזור המכירות של החברות המוטבות 

מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

א.3. היקף ההכנסה המוטבת

בעשור האחרון חל גידול משמעותי ברווחי החברות המוטבות ובמשקל ההכנסות המוטבות בסך ההכנסות של 
החברות המוטבות, כאשר רוב הגידול התרכז במאון העליון. ההכנסה העסקית של ארבע החברות הגדולות ביותר 
עלתה מסך של 3.2 מיליארד ש"ח בשנת 2003 לסך של 20.3 מיליארד ש"ח בשנת 2011 – גידול נומינלי של 531%. 
ההכנסה העסקית של יתר החברות המוטבות עלתה בשיעור נומינלי של 173% )מ-7.7 מיליארד ש"ח ב-2003 

ל-20 מיליארד ש"ח ב-2011(.39 

4 החברות  נתונים אלה מצביעים על פערי הרווחיות הגבוהים הקיימים בקרב חברות התעשייה בישראל: רווחי 
המוטבות הגדולות גבוהים יותר מהרווחים המצטברים של כל שאר 825 החברות המוטבות ביחד.

בצד כל האמור לעיל, אסור לשכוח את התמונה הכוללת: הגידול בהיקף הטבות המס משקף גידול בהיקף רווחי 
החברות בישראל – התפתחות חיובית שאינה מובנת מאליה. כמו כן, יש לזכור שסך הכנסות המדינה ממס חברות 

עלה בתקופה הנבחנת לצד הגידול בהיקף ההטבות. 

נתון זה מוטה כלפי מעלה בשל גידול חד של 5 מיליארד ש"ח ברווחי ארבע מחברות אלו בין השנים 2010 – 2011. ברווחי יתר החברות נרשם גידול   39
של 29% בלבד. 
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ב. הטבות המס

ב.1. היקף הטבות המס 

בשנת 1999 היקף הטבות המס השנתיות )התיאורטיות, על פי המודל הסטאטי( מכוח החוק לעידוד השקעות הון 
עמד על כ-2.7 מיליארד ש"ח. בשנת 2000 עלה היקף ההטבות ל-3.5 מיליארד, ובשנים 2001 – 2003, בעקבות 
2012 חל   –  2004 2.5 מיליארד ש"ח. בשנים   – ההאטה הכלכלית במשק, חלה נסיגה לרמה ממוצעת של כ-2 
גידול בהיקף הטבות המס, שנבע בעיקרו מעלייה ברווחים של מספר חברות גדולות ומעלייה במשקל ההכנסות 

המוטבות, ובפרט ההכנסות הפטורות ממס, בסך ההכנסות של החברות המוטבות.

היקף הטבות המס בשנים 1999 – 2012

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

סך ההטבות ל-2012 עשוי להתעדכן בכמה אחוזים בודדים כלפי מעלה, עם השלמת תקצור דוחות   *
החברות.

מגמת הגידול בהיקף הכולל של הטבות המס נמשכה גם לאחר כניסת תיקון 68 לתוקף. בשנת 2011 הגיע היקף 
ההטבות לכ-7.2 מיליארד ש"ח, גידול של 1.4 מיליארד ש"ח לעומת שנת 2010, שמהווה גידול ריאלי בשיעור של 

20% בהשוואה לשנת 2010, בהמשך לעלייה ריאלית של 7% בשנת 2010 לעומת שנת 2009. 

במהלך אותה התקופה הופחת שיעור מס החברות הסטנדרטי מ-36% ב-2003 ל-24% ב-2011. לו שיעור מס 
החברות היה נותר 36% בשנת 2011, ובהתבסס על גובה ההכנסות המוטבות בפועל, הייתה הטבת המס בשנת 

2011 מסתכמת ב-11.3 מיליארד ש"ח.
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וסכום   ,2011 שנת  לעומת  ש"ח  מיליארד   0.8  –  0.5 של  המס  הטבות  בהיקף  נוספת  עלייה  חלה   2012 בשנת 
ההטבות הכולל לאותה שנה התקרב ל-8 מיליארד ש"ח.

הגידול בסך של 1.4 מיליארד ש"ח בהטבות המס בשנת 2011 בהשוואה ל-2010 נבע בעיקר מהגורמים הבאים: 
כ-45% מקורם בגידול ברווחיות של חברה בודדת. 27% נוספים מקורם בחברות שהיו מפסידות ב-2010 ועברו 
לרווח בשנת 2011 – כמחצית מסכום זה התרכז בחברה אחת. 37% נוספים מקורם בחברות שלא היו מוטבות 
בשנת 2010, למרות שהיו מרוויחות באותה שנה, זאת כתוצאה מיישום תיקון 68 לחוק )במסגרתו, בין היתר, בוטל 

תנאי ההשקעה המזכה ותקופת הזכאות המוגבלת לקבלת ההטבות(.

חלק  אלה  שבשנים  מאחר   ,68 תיקון  השפעת  מלוא  את  משקפים  לא  ו-2012   2011 בשנים  ההטבות  נתוני 
מהחברות המשיכו ליהנות ממסלולי הטבות קודמים שאושרו לפני כניסת תיקון 68 לתוקף. בשנת 2011 המשיכו 

כ-300 חברות )מתוך 829( ליהנות מהטבות מס לפי מסלולים קודמים.

תחזית הטבות המס לשנים 2013 – 2015

הטבות המס במיליוני ש”ח, מחירים שוטפים

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

על  )התיאורטיות,  ההטבות  היקף  על  ומנוגדות  צולבות  השפעות  צפויות  הבאות  בשנים   68 תיקון  להבשלת 
פי המודל הסטאטי(. מחד גיסא, ביטול הפטור המוחלט ממס אמור להביא לעלייה בשיעור המס האפקטיבי 
ולהקטנת היקף ההטבות. מאידך גיסא, הרחבת בסיס ההכנסה המוטבת והסרת המגבלה על תקופת ההטבות 

צפויות לפעול בכיוון הפוך, של הגדלת היקף ההטבות.

כאמור, טרם נצברו מספיק נתונים שיאפשרו לאמוד את השפעת כל אחד מהמרכיבים האמורים. עם זאת, ניתוח 
2011 לעומת שנת  2011 הראה, שמתוך גידול של כ-20% בהטבות המס שהוענקו בשנת  שנערך ביחס לשנת 
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2010, כמחצית מהטבות המס של החברות המוטבות החדשות ניתנו לחברות שלפני תיקון 68 היו רווחיות לפחות 
בשנים  ההטבות  לתחולת  כניסתן  את  שמנעה  מגבלה  הסיר  החקיקה  שינוי  כי  להניח,  ניתן  לפיכך  אחת.  שנה 

קודמות.

אשר למרכיב של הרחבת בסיס ההכנסה המוטבת, לפני תיקון 68 עמד שיעור ההכנסות המוטבות מסך ההכנסה 
זה,  יגרום להעלאת שיעור   68 80%. תיקון   – העסקית של החברות הנהנות ממעמד מפעל מאושר על כ-75% 

בעקבות החלת ההטבות על כל ההכנסה המזכה של החברה. 

לפי אומדנים ראשוניים של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בשנת 2013 צפוי להיגרע מסך הטבות המס לפי 
החוק לעידוד השקעות הון סך של כמיליארד ש"ח )בהשוואה לשנת 2012, בהינתן רווחי הפירמות קבועים(, וזאת 
כתוצאה ממיצוי ההטבות במסלולים הישנים בקרב מרבית החברות במרכז הארץ. לפיכך, היקף ההטבות לשנת 
2013 צפוי לעמוד על כ-7 מיליארד ש"ח. בשנים 2014 ו-2015 צפוי גידול מתון בסך הטבות המס, לסדר גודל של 

7.5 – 8.5 מיליארד ש"ח.

ב.2. ההטבה הממוצעת לחברה

2011 חל במקביל לירידה חדה בשיעור  הגידול במספר החברות המוטבות ובהיקף הכולל של ההטבות בשנת 
מתפלגות  החברות  ׁ)כאשר  מהעשירונים  אחד  בכל  חלה  זו  ירידה  הממוצעת.  ההטבה  בגובה   35% של  ריאלי 
בעשירונים לפי סך ההטבות הניתנות לחברה לפי חוק העידוד(, בעוד ממוצע ההטבה של ארבע החברות הגדולות 
נותר ללא שינוי. ירידה זו בגובה ההטבה הממוצעת יכולה להיות מוסברת בכניסתן של חברות קטנות ובינוניות 

חדשות לגדר החוק, שההכנסה המזכה שלהן נמוכה ביחס להכנסת החברות המוטבות הוותיקות.

ב.3. התפלגות הטבות המס 

במקביל לגידול בהיקף הטבות המס, חלה בשנים 2003 עד 2010 עלייה חדה בריכוזיות ההטבות. בתקופה זו 
92% מסך הטבות המס.   – והגיע ל-91%  עלה משקל העשירון העליון בסך הטבות המס ב-7.6 נקודות אחוז, 
2011 רמת ריכוזיות  חלקו של המאון העליון בהטבות המס עלה ב-30 נקודות אחוז, מ-38% לכ-68%. בשנת 
ההטבות נותרה גבוהה, כאשר 90% מהחברות נהנו מ-8.8% בלבד מהסך הכולל של הטבות המס, בעוד ש-91% 
מהטבות המס הגיעו ל-10% בלבד מהחברות. באותה שנה עמדה ההטבה המצטברת של 50% מהחברות על 
2011 שמונה חברות, נטל כ-60% מהטבות  פחות מ-1% מסך הטבות המס. המאון העליון, אשר מנה בשנת 
המס. בהשוואה לשנת 2010 מדובר אמנם בירידה של 8 נקודות אחוז, אולם ההסבר העיקרי לכך הנו חשבונאי 

)הוצאות פחת מואץ בגובה חריג, אשר שחקו את הרווח של אחת החברות הגדולות(. 

משקל החברות המוטבות החדשות בהטבות המס נמוך משמעותית ממשקלן הכמותי: סך הטבות המס שלהן 
ב-2011 עמד על 404 מיליון ש"ח, כ-6% בלבד מסך הטבות המס באותה שנה. בשנת 2012 עלה מעט יחס זה 

ל-9%. ממוצע ההטבה של ארבע החברות הגדולות נותר ללא שינוי.
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התפלגות הטבות המס בשנת 2012

חלק בהטבותאחוזונים

50 – 10.8%

60 – 510.6%

70 – 611.1%

80 – 711.9%

90 – 814.8%

99 – 9121.3%

10069.5%

מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

להערכת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בשנים הקרובות צפויה ירידה מתונה בלבד בריכוזיות ההטבות.

שינויים בהתפלגות ההטבות לפני ואחרי תיקון 68

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
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ב.4. שיעורי המס האפקטיביים 

החברות  ששילמו  האפקטיביים  המס  בשיעורי  בשינויים  משתקפת  האחרון  בעשור  ההטבות  בריכוזיות  העלייה 
אחוז.  נקודות  ב-10.5  העליון  במאון  האפקטיבי  המס  שיעור  ירד   2012  –  2003 השנים  בין  השונים.  בעשירונים 
לעומת זאת, בעשירון הנמוך של הטבות המס הסתכמה הירידה בשיעור המס האפקטיבי ב-4.8 נקודות אחוז 
בלבד. ככלל, ניתן להבחין כי הירידה בשיעור המס האפקטיבי בין השנים 2003 – 2011 גבוהה יותר ככל שהעשירון 

גבוה יותר .

התפלגות שיעור המס הממוצע לפי עשירוני הכנסה עסקית בשנים 2011-2008

20082009201020112012עשירון

118.219.412.817.612.8

219.314.212.516.813.2

315.913.015.515.312.0

414.915.810.812.013.6

513.416.210.712.213.8

617.114.617.912.312.7

714.913.013.012.411.6

813.215.411.611.211.9

911.414.512.911.011.0

107.94.95.76.87.1

7.22.93.55.75.5מזה: מאון עליון

8.46.26.77.47.8סה"כ

מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
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השינויים בשיעור המס האפקטיבי של חברות מוטבות

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

כאשר מפלחים את העשירון העליון למאונים, ניתן להבחין כי קיימת שונות גבוהה לא רק בין העשירון העליון 
ליתר העשירונים, אלא אף בתוך העשירון העליון עצמו, בין המאון העליון לתשעת המאונים 99-91. כך, בעוד 
 ,10.5% 2010 על  שבתשעת המאונים הנמוכים בעשירון העליון עמד שיעור המס האפקטיבי הממוצע בשנת 
הרי ששיעור המס הממוצע במאון העליון עמד על 3.5% בלבד. כשכוללים יחד את מס החברות ומס רווחי הון, 

השיעור הממוצע הגיע ל-16%. 
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שיעור המס האפקטיבי של 10 החברות הגדולות

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

ב.5. היחס בין תקבולי המס להטבות המס 

במקביל לגידול בהטבות המס לעשירון העליון של החברות חלה ירידה ביחס שבין סך תקבולי המס )מהחברות 
המסים  היקף  הקודם,  העשור  בתחילת  הסטאטי(.  המודל  פי  על  )התיאורטיות,  המס  הטבות  לסך  ועובדיהן( 
שנגבו מהחברות המוטבות היה גבוה פי 2.2 מהיקף ההטבות. במחצית השנייה של העשור היקף המסים היה 
גבוה רק ב-40% מהיקף ההטבות. בשנת 2010 לא עלה סך המס ששילמו החברות המוטבות על הטבות המס 
להן זכו, ובשנת 2011 תקבולי המס מהחברות המוטבות היו גבוהים ב-17% בלבד לעומת הטבות המס. שיעורים 
אלה הם ממוצע של כלל החברות המוטבות, כאשר במאון העליון הפרופורציות מוקצנות יותר – בשנת 2011 
2010 היחס היה אף נמוך  תקבולי המס הגיעו רק למחצית מהטבות המס להן זכו החברות הגדולות, ובשנת 

יותר – 29% בלבד. 

כשמסכמים את הסך המצטבר של חיובי מס חברות וניכויי מס משכר העובדים של החברות המוטבות בשנים 
2011-2003, עולה שחיובי המס היו גבוהים ב-32% מסך הטבות המס. לעומת זאת, בקרב ארבע החברות הגדולות 

בהטבות המס חיובי המס היו נמוכים ב-33% מסך הטבות המס.
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סך המס הנובע מהחברות המוטבות ביחס להטבות המס

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

ג. תעסוקה

ג.1. מספר מועסקים

לא  ותוכנה  תעשייה  חברות  ואילו  עובדים,  אלף  כ-200  העסיקו  מוטבות  ותוכנה  תעשייה  חברות   2010 בשנת 
מוטבות העסיקו כ-307 אלף עובדים. 

שיעור הגידול במספר העובדים משנת 2005 עד 2010 בשתי הקבוצות הוא דומה: כ-26% – 28%. יחד עם זאת, 
כאשר בוחנים את התפתחות התעסוקה שאינה נובעת מהקמה של חברות חדשות, נמצא כי שיעור הגידול 
בתעסוקה במפעלים המוטבים גבוה משמעותית מזה של החברות הלא מוטבות )21% לעומת 4%, בהתאמה(.
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חברות מוטבות לעומת לא מוטבות – התפתחות התעסוקה בשנים 2005 – 2010

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

2005 – 2010 הגיע ל-70%, בעוד בקרב החברות  שיעור החברות המוטבות שרשמו גידול במספר העובדים בין 
הלא מוטבות עמד שיעור זה על 38% בלבד.

פילוח החברות לפי השינוי בתעסוקה – מוטבות לעומת לא מוטבות

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
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ג.2. זיקה בין הטבות לתעסוקה

הטבות המס שניתנות לפי חוק העידוד עומדות ביחס ישיר לרווחיות החברה, בעוד שרמת התעסוקה אינה 
משליכה על גובה ההטבות. בניתוחי אגף הכלכלן הראשי לא נמצאה קורלציה בין היקף הטבות המס להיקף 
ואולם  אחת,  לחברה  המס  הטבות  מסך  שליש  ניתן   2010  –  2005 בשנים  למשל,  כך  בחברה.  המועסקים 
1% בלבד. שליש נוסף מסך ההטבות ניתן לחברות  משקלה בתעסוקה בענפי התעשייה והתוכנה עמד על 

שהעסיקו יחד 4% מהמועסקים בענף.

משקל בהטבות ומשקל בתעסוקה בענפי התעשייה ושירותי התוכנה

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
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ג.3. שכר

ככלל, רמת השכר בחברות המוטבות בשנים 2005 – 2010 הייתה גבוהה יותר מאשר בלא מוטבות, והשכר הלך 
וגדל ככל שההטבה הייתה גבוהה יותר, למעט בחברה הגדולה ביותר. מנגד, בהשוואה בין שתי הקבוצות האמורות 

בכל הקשור להתפתחות השכר, לא נמצאו ביניהן פערים משמעותיים.

שכר ממוצע 2005 – 2010 לפי קבוצת גודל הטבה

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

ד. פריפריה / מרכז

ד.1. משקל הפריפריה במספר החברות המוטבות

החברות  כלל  מתוך   40% היה  בפריפריה  הממוקמות  המוטבות  החברות  מספר   2010  –  2005 השנים  בין 
המוטבות. בשנים 2011 ו-2012, לאחר תיקון 68, פחת מספרן היחסי ל-36% מתוך כלל החברות המוטבות. 
מביטול  כתוצאה  הארץ  במרכז  הממוקמות  המוטבות  החברות  במספר  שחל  בגידול  נעוץ  לשינוי  הטעם 

המגבלה על תקופת ההטבות ומעבר של חברות מהפסד לרווח.
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התפלגות מספר החברות המוטבות – פריפריה ומרכז

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

ד.2. משקל הפריפריה בהטבות המס

ו-62%  30 מיליארד ש"ח,  2010 הסתכם בסכום של   –  2005 סך הטבות המס שניתנו לפי חוק העידוד בשנים 
הון( ששילמו החברות המוטבות  רווחי  )ללא מס  זה קיבלו חברות הפועלות בפריפריה. סך מס חברות  מסכום 

בשנים 2005 – 2010 עמד על 13 מיליארד ש"ח, וכ-43% מסכום זה שילמו חברות בפריפריה.

התפלגות הטבות המס – פריפריה ומרכז 2005 – 2010

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
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בשנת 2012 משקלן של החברות הפועלות בפריפריה בסך ההטבות עלה ל-71%, כאשר כל הגידול )סכום של 
600 מיליון ש"ח( התרכז בשתי חברות.

התפלגות הטבות המס – פריפריה ומרכז 2011 – 2012

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

ד.3. התפלגות ההטבות לפי מחוז מגורי העובדים

מיקומו  )ולא  המוטבות  החברות  בכלל  העובדים  מגורי  מחוז  לפי  ההטבות  התפלגות  את  בוחנים  כאשר 
במפעלים  המועסקים  במספר  משקלה  לעומת  יורד  בהטבות  הפריפריה  משקל  המפעל(,  של  הגאוגרפי 
2011 הטבות כאמור לפי מגורים בת"א ובמרכז עמדו על מחצית מסך ההטבות  המוטבים. לדוגמה, בשנת 
)53%(, ואילו הטבות לפי מגורים בפריפריה )דרום וצפון( עמדו על כ-28% בלבד מסך הטבות המס. הטבות 
במפעלים  המועסקים  בסך  משקלן  כי  אף  המס,  מהטבות  בלבד   7% על  עמדו  לבדו  בצפון  מגורים  לפי 

המוטבים עמד על 20%. 
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התפלגות הטבות המס לפי מחוז מגורי העובדים

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

ד.4. שיעורי המס האפקטיביים בפריפריה

זאת, בפועל, שיעורי המס האפקטיביים בפריפריה  68 העניק החוק העדפה לפריפריה. למרות  גם לפני תיקון 
בעשור האחרון, ובכלל זאת בשנת 2011, לא היו נמוכים מאלו שבמרכז הארץ.

התפלגות שיעור המס האפקטיבי לפי מחוז המפעל – 2011

 מקור: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר



45

דוח צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון   //   2015 ת ו י מ ו א ל נ י ב ת  ו א ו ו ש ה  –  4 ק  ר פ

ת ו מי או ל נ י ב ת  או ו השו  –  4 ק  פר

א. תחרותיות סביבת המס

מערכי  את  להעביר  יכולות  חברות  ועובדים.  כלכלית  פעילות  הון,  יחסית  בקלות  לנייד  ניתן  הגלובלית  בסביבה 
הייצור שלהן ממדינות שעלות העבודה בהן גבוהה למדינות שמציעות עלות עבודה זולה. חברות יכולות לפצל את 
פעילותן הכלכלית בין מספר מדינות, באופן שהייצור ייעשה במדינה אחת, השירות והשיווק יהיו במדינות אחרות, 
והבעלות על נכסי הקניין הרוחני תמוקם במדינה נפרדת. גמישות הניוד מביאה להגברת התחרות בין מדינות 
על משיכת פעילות כלכלית, כאשר כל מדינה מנסה להציע סל של תנאים ושירותים שיהיה תחרותי יותר מזה 
שמציעות המדינות האחרות. אחד המרכיבים המרכזיים בסל זה הנו סביבת המסים, המורכבת מהדין הפנימי, 

רשת אמנות המס ומערכת תמריצי עידוד.

המרחק  מבחינת  שונות  למדינות  שיש  יחסיים  חסרונות  רקע  על  מיוחדת  חשיבות  המס  סביבת  לתחרותיות 
משווקי היעד, הסיכון הביטחוני, גודל השוק הפנימי, גובה עלויות הייצור, הבירוקרטיה ועוד.

חברות רב-לאומיות, השוקלות היכן להקים מפעל חדש, מעדיפות לעתים קרובות להרחיב פעילות במדינות שבהן 
יש להן כבר תשתית מוכנה. לכן כשמדינה מתחרה על הבאת חברות חדשות, היא מצויה בנחיתות יחסית לעומת 

מדינות שבהן אותן חברות כבר פועלות. לפיכך הן מנסות להתמודד עם החיסרון היחסי באמצעות תמריצים.

כשמבצעים השוואה בינלאומית של רמת התחרותיות במדינות שונות, יש לדון במיוחד בסוגי פעילויות והכנסות, 
כמו הכנסות מקניין רוחני או פעילות מו"פ, שבהן התחרות העולמית עזה במיוחד, ומדינות רבות מעניקות תמריצי 

עידוד מגוונים. 

יש קושי לבצע השוואות בינלאומיות בתחרותיות סביבת המס. זאת, בשל השונות הגדולה בין המדינות במרכיבי 
המס ובשיטות התמרוץ השונות והמגוונות שמכוונות למשיכת השקעות ועידוד פעילות כלכלית. כך למשל, מדינה 
מסוימת יכולה להציע שיעורי מס חברות נמוכים מאוד, אך הם מותנים בסוגים מוגדרים של פעילויות או חברות. 
ההטבה גם יכולה להיות מוגבלת לתקופה מוגדרת או לאזור גאוגרפי מסוים. מדינה אחרת יכולה להציע רמת 
הטבות נמוכה יותר, אך רחבה יותר מבחינה גאוגרפית, שאינה מוגבלת בזמן, ואינה מוגבלת לסוגי פעילויות או 

לבסיס הכנסה מצומצם.

מס  בשיעור  הטבות  תעניק  אחת  מדינה  התמרוץ.  בכלי  שונות  תיתכן  להטבות,  לזכאות  התנאים  בצד  כן,  כמו 
החברות, ואילו מדינה שנייה תיתן הטבות נוספות, כגון ניכוי הוצאות נדיב, מענקים, זיכויי מס וכו'.

הכלולים  ההשקעות,  עידוד  לתחום  הספציפיים  המס  מהסדרי  רק  לא  מושפעת  התחרותיות  רמת  ועוד,  זאת 
בחקיקה ייחודית. הסדרים אלה הם נדבך המשתלב במכלול סביבת המס. ייתכן למשל, שמדינה לא תעניק הטבת 
מס ספציפית בהקשר של עידוד השקעות, אך מערכת המס שלה אטרקטיבית מלכתחילה, גם ללא תמריצים 
ספציפיים. לדוגמה, ייתכן ששיעור מס החברות הרגיל באותה מדינה הוא נמוך. עוד ייתכן שיש בה הסדר מובנה, 
ושיעור המס  נשחק,  החייבת  בסיס ההכנסה  וכתוצאה מכך  קבוע מראש,  לפי תחשיב  הוצאה  ניכוי  שמאפשר 

האפקטיבי יורד. 



46

דוח צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון   //   2015 ת ו י מ ו א ל נ י ב ת  ו א ו ו ש ה  –  4 ק  ר פ

הצטרפה  שאליהן  המס  אמנות  מרשת  גם  אלא  הפנימית,  מהחקיקה  רק  לא  מורכבת  הכללית  המס  סביבת 
המדינה. קיומה של רשת אמנות מס רחבה ושיעורי ניכוי מס במקור נמוכים במסגרת אמנות המס מקלים על 

ביצוע סחר והשקעות במדינה המארחת ומהמדינה המארחת. 

משקל חשוב בקביעת תחרותיות מערכת המס יש גם להיבטים שאינם קשורים ישירות בתוכן חקיקת המס, כמו 
יעילות הטיפול הבירוקרטי בנישומים, מהירות הוצאת החלטות מיסוי )רולינגים(, רמת הוודאות שיש למשקיעים 

באשר ליציבות הסדרי המיסוי ועוד.

בשל כך, יש להתייחס לנתונים ולהשוואות בינלאומיות בזהירות, ולראות בהם אינדיקציה כללית לגבי מערכות 
התמרוץ הנהוגות כיום בקרב מספר רב של מדינות. אין מקום לקחת נתון בודד ולהשוותו לנתון מקביל במדינה 

אחרת, אלא רצוי לראות את התמונה הכוללת בראייה רחבה.

ב. תמריצי עידוד

רובד תמריצי המס במדינות השונות מותאם לסקטורים, לפעילויות כלכליות או לסוגי משקיעים שונים שאותם 
מבקשת המדינה לתמרץ. התמריצים הפיסקליים השכיחים ביותר הם תמריצים מבוססי השקעות בהון או במו"פ 

ותמריצים מבוססי רווח. 

רוב המדינות מפעילות תמהיל מגוון של הטבות, שכולל אמצעי תמרוץ שונים. רוב המדינות מכוונות את התמריצים 
התמריצים  את  מעניקות  מהמדינות  חלק  בתחומן.   IP רישום  ועידוד  במו"פ  השקעה  כמו  ממוקדים,  לתחומים 

לסקטורים ספציפיים, וחלק מאפשרות לסקטורים כלכליים רבים ליהנות מההטבות.

בין  מזיקה  מס  תחרות  נגד  לפעול  מגמה  קיימת   ,OECD-ה של  הפעולה  מתוכנית  וכחלק  האחרונה,  בתקופה 
המדינות. יחד עם זאת, נראה כי גם בעתיד הנראה לעין, מדינות העולם ימשיכו להעניק הטבות מס. נראה, כי תנאי 
לכך שהטבת מס לא תיחשב אסורה יהיה קיום פעילות מהותית ומשמעותית במדינה בה רשום ה-IP. התפתחויות 
בתחום הרגולציה בהקשר זה עשויות להקנות יתרונות למדינות בעלות תעשיית מו"פ מפותחת, שכן חברות רב-

לאומיות עשויות לבחון מחדש את מבני האחזקה ואסטרטגיית המס שלהן. כדי לעמוד בכללי המיסוי החדשים, 
אותן חברות עשויות להעדיף לרשום את ה-IP במדינות שבהן יש להן פעילות מחקר וייצור משמעותית, המצדיקה 
את ייחוס ההכנסות לאותה מדינה )בניגוד למצב היום, שבו חלק מהחברות מצליחות למקם חלק ניכר מההכנסות 

במקלטי מס או במדינות בעלות שיעור מס נמוך במיוחד, שבהן אין לאותן חברות פעילות ריאלית(.

בחינת יעילות מערכת הטבות המס במדינות השונות נעשית על רקע היעדים והמטרות שההטבות נועדו לקדם. 
יעילות  את  בוחנות  והולנד(  בריטניה  אירלנד,  )כגון:  במו"פ  שלהן  התמיכה  את  הממקדות  מדינות  לדוגמה,  כך 

ההטבות באמצעות בחינת המו"פ התוספתי הנגזר מתוכניות התמרוץ.

משתנים נוספים שבוחנות מדינות אלו הם פיזור הטבות המס )לפי סקטורים כלכליים, גודל חברות, חברות רווחיות 
/ חברות בהפסדים(, מספר התביעות, מספר המועסקים בחברות, המחזור המצרפי של החברות, עמדת נשואי 
ההטבות כלפי מערכת התמריצים, השפעת התמריצים על החלטות ההשקעה של הפירמה, ושביעות הרצון של 

הפירמות מאופן תפקודה של מערכת ההטבות. 
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תמריצי עידוד במדינות נבחרות40

הנתונים ההשוואתיים בפרק זה נסמכים, בין השאר, על סקירות השוואתיות שהוכנו באגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר, וע"י פירמת ארנסט   40
המטרה  יותר.  קודמות  לשנים  וחלק   2014 לשנת  מעודכנים  מהנתונים  חלק  הצוות[.  עבור  שהוכן  בינלאומית  סקירה  דוח   –  EY[ יאנג  אנד 
בהצגתם היא לתת תמונה כללית על סביבת המס המקובלת ברוב מדינות העולם בשנים האחרונות, ולא להציג באופן מלא ומדויק את הסדרי 

המיסוי הקיימים כיום בכל מדינה ומדינה.

תמריץ המס המשמעותי שמקבלות החברות בבלגיה הנו לפטנטים. עיקרו הוא החלת מס החברות רק על 20% מהכנסות הנובעות מפטנטים.   41
כלומר, מס אפקטיבי של 6.8% על הכנסות מפטנטים.

מערכת המס באסטוניה קובעת, כי כל עוד הרווחים לא מחולקים, הם לא ימוסו. פטור זה מכסה רווחים מהכנסות אקטיביות )מכירות( ופסיביות   42
)הכנסות ריבית, תמלוגים, דיבידנדים מסוימים ורווחי הון(. מס החברות יחול על רווחי החברה כאשר הם יחולקו כדיבידנד או כהוצאות ללא מטרה 

עסקית, כגון מתנות, תרומות וכו’.

43  דיבידנדים מסוימים פטורים ממס אם הם משולמים מרווחים שנבעו ממקורות כגון: דיבידנדים שהתקבלו מחברות אסטוניות / חברות איחוד 
אירופי שבהן יש לחברה לפחות 10% מהמניות ורווחים המופקים באמצעות מוסד קבע באיחוד האירופי או אזורים כלכליים מיוחדים באירופה.

44  בארה”ב שיעור המס הרשמי גבוה יחסית לעולם, ובצדו הטבות מס רבות, כך ששיעור המס האפקטיבי שונה משמעותית משיעור המס הרשמי.

תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

אירלנד

שיעור מס חברות: 12.5%

IP מקנה שיעורי מס מופחתים אפקטיביים משטר
של עד 2.5% על הכנסות שוטפות ועל 

רווחי הון הנובעים מסוגים שונים של 
קניין רוחני: פטנטים, סימנים מסחריים, 

מדגמים וכו'. 

חברות התובעות הטבות במסגרת 
מסלול זה לא רשאיות לתבוע הטבות 

במסגרת מסלולים אחרים.

.IP רווחים הנובעים מתוצרי חברות בעלות
IP כמוגדר בחקיקה.

זיכוי הוצאות מו"פ –

 R&D Tax Credit
זיכוי של 25% מהוצאות המו"פ 

התוספתיות )ביחס למחזור הבסיס, 
שהנו שנת 2003(. אפשרות לקבלת 

החזר במזומן לחברות בהפסדים.

ניתן לחברות בכל סקטור 
כלכלי.

מותנה בביצוע מו"פ 
מזכה.

אסטוניה

דיבידנדים מסוימים 21% – רק במועד חלוקת הרווחים.41
פטורים ממס.42

ארה"ב

מס פדרלי של 35%.

מס מקומי לפי מדינה, הנע בין 0% 
ל-43.12%

הטבות ותמריצים 
לחברות טכנולוגיה עילית, 
ובכלל זה חברות תרופות. 

התמריצים הנם בעיקר 
למחקר ופיתוח.

בלגיה

6.8% על הכנסות 34%
מפטנטים.44

מענקים וסובסידיה על 
הוצאות מו"פ; 

ניכוי הוצאות על נכסים 
"ידידותיים לסביבה";

הטבות במיסוי דיבידנד.
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תכנית ”Patent Box Regime“ – מס של 10% בלבד על הכנסות שנגזרות ממכירות של פטנט רשום חדש או מכירות תוכנה )חברות היי-טק, תחת   45
תנאים מסוימים(.

שנה של פטור ממס לחברה שתשקיע במפעלים / נכסים חדשים החוסכים / יעילים באנרגיה.  46

שיעור מס החברות הרשמי בגרמניה עומד על 15%. אולם לשיעור מס זה מתווסף “מס סולידריות” של 0.825% ומס מסחר מקומי, הנע בין 7%   47
ל-17%. בפועל, שיעור המס האפקטיבי בגרמניה נע בין 30% ל-33%.

הטבות המס חלות בעיקר על השקעות במזרח גרמניה לגבי השקעות במו”פ ולגבי השקעות באנרגיה. התמריצים כוללים בעיקר הכרה בפחת   48
כהוצאה מוכרת וניכוי תשלומי ריבית.

במסגרת רפורמה במערכת המס הישיר בהודו מתוכנן להשוות את שיעור מס החברות לחברות זרות ומקומיות ולהעמידו על 30%.  49

(SEZ – Special Economic Zones), מתמרצת הגדלת היצוא והשקעה בתעשיות ספציפיות )כגון  הודו מעודדת השקעה באזורים לא מפותחים   50
אלקטרוניקה ותוכנה(. הקלות המס תלויות בסוג התעשייה והאזור, והן כוללות בעיקר ניכויים ומענקים למחקר ופיתוח. כמו כן, חברות המוקמות 
באזורי SEZ זכאיות, בכפוף לתנאים מסוימים, לפטור מלא ממס למשך 5 שנים ול-50% פטור ממס למשך 5 השנים הבאות. במסגרת רפורמה 

מתוכננת יבוטלו חלק מהתמריצים ויישארו רק תמריצי השקעה ספציפיים )ניכויים על הוצאות פיתוח, השקעה והרחבת מפעלים(.

תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

בריטניה

 Patent Box– שיעורי 20%
מס מופחתים של 10% 

על הכנסות ורווחי הון 
הנובעים מפטנטים 

ומכירות תוכנה.45 

ניכוי מוגדל 

 –Super Deduction:
ניכוי מוגדל של 130% – 
225% מהוצאות המו"פ; 

מותנה בביצוע מו"פ 
מזכה.

זיכוי ממס 

 –Above the line tax
credit:

 זיכוי של 10% ומעלה 
על הוצאות מו"פ )תקף 

משנת 2013(. חברות 
בהפסדים יכולות לקבל 

החזר מזומן מרשויות 
המס.

ניכויים בגין השקעות 
באזורי פיתוח; הקלות 

להשקעות חוסכות 
אנרגיה.46

גרמניה

ניכוי פחת וניכוי ריבית 30% – 33%47
מואץ באזורים ספציפיים 

או בתחומי פעילות 
ספציפיים.48

הודו

30% – לחברות מקומיות;
40% – לחברות זרות.49

על השקעות באזורים לא 
מפותחים:

פטור ל-5 שנים + 50% 
פטור ל-5 שנים נוספות.50

הולנד 

פירוטתמריצי עידודשיעור מס חברות
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תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

הולנד 

מסלול IP: שיעור מס של 20 / 25
5% על הכנסות מפטנטים 

רשומים.

סובסידיות, מענקים 
והלוואות שניתנים 
לחברות שפועלות 

לטובת מחקר ופיתוח, 
סביבה נקייה, יצוא ויצירת 

מקומות עבודה. בנוסף, 
הולנד מנהלת משא ומתן 

עם כל חברה חדשה, 
שבסופו נקבעים התנאים 

לטווח ארוך, כמעט ללא 
הפרעות או שינויים.

ניכוי ממס על מו"פ

R&D Tax Allowance
ניכוי מוגדל של 54% 

אפשרי על הוצאות מו"פ 
מזכות )ללא הוצאות 

שכר(. נדרש אישור מראש 
על מנת לזכות בהטבה.

קבוצת יעד: חברות בכל 
סקטור כלכלי.

תנאים מרכזיים: ביצוע 
מו"פ מזכה.

זיכוי ממס על הוצאות 
שכר

R&D Tax Credit

הוצאות שכר מו"פ. 
זיכוי ממס כנגד ניכויי 

שכר שמשלם המעביד. 
זיכוי של 38% אפשרי 

ביחס ל-200 אלף האירו 
הראשונים, ולאחר מכן 

הזיכוי יורד ל-14%. תקרת 
ההטבה למעביד היא 14 

מיליון אירו.

קבוצת יעד: חברות בכל 
סקטור כלכלי.

תנאים מרכזיים: ביצוע 
מו"פ מזכה.

Innovation Box משטר זה מביא למיסוי
אפקטיבי על הכנסות 
המיוחסות לפטנטים 

שפיתחה החברה בשיעור 
של כ-5%, במקום מס 
החברות הסטטוטורי, 

העומד על 25%.

קבוצת יעד: חברות 
.IP בעלות

תנאים מרכזיים: רווחים 
 ,IP הנובעים מתוצרי

כמוגדר בחקיקה.
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התכנית נקראת”Development tax allowance“ , ומקנה הנחה של 80% משיעור המס המשולם ל-10 שנים. התנאים לכך הם סכום השקעה   51
מסוים וכמות מסוימת של מועסקים חדשים. הטבה זו יוצרת, בהינתן שיעור מס החברות הנוכחי בהונגריה, שיעור מס אפקטיבי של 3.8% ל-10 

שנים לחברה המוטבת.

הונגריה מעודדת השקעות זרות ומפעילה תכניות תמריצים מגוונות לעידוד השקעה, כמו מענקים על פי החלטת הממשלה )שתלויים בסכום   52
ההשקעה, בכמות מסוימת של העסקת עובדים חדשים ובמיקום הגאוגרפי(.

שיעור מס החברות הלאומי הוא 25.5%; שיעור המסים המקומיים 13% – 14%.  53

התמריצים כוללים, בין היתר, הנחה של 7 נקודות אחוז משיעור מס החברות )הסטנדרטי( לתקופה של 5 שנים להקמת מרכזי מו”פ ומטות חברות;   54
5 שנים פטור ממס למפעלים חדשים באזורים מועדפים )מוכי אסון(.

השנים   6 במשך   0% חברות  מס  כוללים  התמריצים   .)SEZ( מיוחדים  פיתוח  באזורי  האבטלה  ובצמצום  בהשקעות  מתמקדים  המס  תמריצי   55
הראשונות לאחר השקעה; 50% הפחתת מס חברות על פני 10 השנים הבאות; פטור ממס על דיבידנדים; פטור ממס על נדל”ן. מתן הטבות 

מרחיקות לכת אלו מותנה בהשקעה של מיליון יורו לפחות ובעמידה בתנאים מסוימים.

תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

הולנד

מס חברות מופחת 
להכנסות נמוכות.

מס חברות מופחת של 
20% חלף מס של 25% 

להכנסות חייבות הנמוכות 
מ-200,000 אירו לשנה.

קבוצת יעד: רלוונטי 
.SME's בעיקר ל

הונג קונג

פטור על רווחי הון, פטור על רווחים בחו"ל.16.5%
דיבידנדים, הוצאה על 
מו"פ והכנסות ריבית. 
ליברליות כלכלית, אי 

התערבות ממשלתית, 
מעט בירוקרטיה.

הונגריה

מס אפקטיבי בשיעור 19%
3.8% למשך 10 שנים, 

המותנה בסכום השקעה 
מסוים ובכמות מסוימת 
של מועסקים חדשים.51

מענקים לעידוד השקעות, 
ע"פ החלטת ממשלה 

)תלויים בסכום ההשקעה, 
בכמות מסוימת של 

העסקת עובדים חדשים 
ובמיקום הגאוגרפי(.52

יפן

36% ]מורכב ממס חברות לאומי ומסים 
מקומיים[.53

תמריצים להשקעה 
במו"פ להקמת מטה 

החברות ביפן ולהשקעה 
באזורים מוכי אסון 

הצונאמי.54 

הטבות במסים מקומיים, 
לפי שיקול הממשל 

המקומי )בעיקר באזורים 
מוכי אסון(.

ליטא

פטור מלא או חלקי ממס 15%
חברות, מוגבל בתקופה 

ומותנה בהשקעות.55

השקעה בטכנולוגיות 
חדשות – 50% הנחה במס 

חברות;

הוצאות מו"פ – ניכוי של 
300% מהוצאות המו"פ.



51

דוח צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון   //   2015 ת ו י מ ו א ל נ י ב ת  ו א ו ו ש ה  –  4 ק  ר פ

שיעור מס החברות הרשמי בסין הוא 25%. בסין קיימת מדיניות של עידוד פרויקטים. במסגרת עידוד החברות העונות על הקריטריונים נכללים,   56
בין היתר, תמריצים כגון: מכסות פטורות ממכס ליבוא הון )ציוד ומכונות( והטבות במסים. התמריצים כוללים, בין היתר: א( שיעור מס חברות של 
15% לחברות עתירות טכנולוגיה; ב( חברות העומדות בתנאים מסוימים יהיו זכאיות לשנתיים של פטור מלא ממס ולאחר מכן לשלוש שנים של 

מס בשיעור 12.5%; ג( ניכוי של 50% מס על הוצאה לשם מו”פ.

תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

מקסיקו

17.5% על חברות זרות 28%
הפועלות באזור סחר 

חופשי.

חברות זרות הפועלות 
באזור סחר חופשי נהנות 

מהטבות מס נוספות, כגון 
פטור מִמסי יבוא.

סין

251556 – 12.5

סינגפור

5% – 10% לתקופה של 17%
5 – 10 שנים לחברות 
בינלאומיות מבוססות;

5% – 15% להקמת מטה 
החברה בסינגפור )עם 

הבחנה בין מטה מקומי 
ומטה עולמי(;

פטור ממס ל-15 שנים 
לחברות שנחשבות 

לחלוצות בתחום, 
חדשניות, מקדמות את 

התעשייה וכו'.

חברות זרות משלמות 
מס אך ורק על הכנסות 

שהופקו ממקור בסינגפור 
עצמה. על הכנסות 

המגיעות מחוץ לסינגפור 
קיים פטור מלא ממס; 

לא מוטל מס על הכנסות 
מדיבידנד ורווחי הון; 

תמריצי השקעה, כגון 
קצבאות, ניכויים, מענקים 

ועוד מגוון רחב של 
הטבות.

שיעור מס מופחת / פטור 
למפעלים בעלי ערך 
מוסף גבוה / חלוצים 

בתחומם / ולסקטורים 
מסוימים.

שיעורי מס מופחתים של 
5% – 10% לחברות בעלות 

ערך מוסף בפעילותן 
ולסקטורים ספציפיים. 

כמו כן, במסלול של חברה 
חלוצית בגדרה מוענק 
פטור ממס ל-15 שנה 

לחברות חלוציות היכולות 
לבצע פעילויות שישפיעו 

לחיוב על הצמיחה 
והכלכלה. המסלולים 

תלויים באישור מראש 
מהרשויות.

קבוצת יעד ותנאים 
מרכזיים: לחברות בעלות 

ערך מוסף בפעילותן 
ולסקטורים ספציפיים. 

כמו כן, מסלול של חברה 
חלוצית.
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תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

סינגפור

כלי מרכזי לתמיכה במו"פ ניכוי מס מוגדל
הוא הטבת ניכוי מוגדל 

שנעה בין 150% ל-400% 
מהוצאות המו"פ המזכות. 

קיימת אפשרות לקבלת 
החזר מזומן במצב של 

חברה בהפסדים.

קבוצת יעד ותנאים 
מרכזיים:

לחברות בעלות ערך 
מוסף בפעילותן 

ולסקטורים ספציפיים. 
כמו כן מסלול של חברה 

חלוצית.

מס חברות מופחת 
להכנסות נמוכות

על הכנסות נמוכות 
מוטלים שיעורי מס 

מופחתים. כך, שיעור המס 
האפקטיבי להכנסות עד 

10,000 דולר סינגפורי 
הוא 4.25%, וב-290 אלף 

הבאים שיעור המס 
האפקטיבי הנו 8.5%;

הנחת מס של 30%, 
המוגבלת בתקרה של 

30 אלף דולר סינגפורי, 
מוענקת לחברות בשנות 

המס 2013 – 2015.

קבוצת יעד ותנאים 
מרכזיים:

רלוונטי בעיקר

.SME's ל

ספרד

תמריצים המיועדים 30%
לצמצום אבטלה, הכשרת 

עובדים, עידוד מחקר 
ופיתוח והשקעה באזורים 

לא מפותחים;

40% – 50% הפחתה 
ממס על הכנסות ממו"פ, 

השקעה בטכנולוגיות, 
יצירת מקומות עבודה;

מס חברות מופחת )15%( 
.IP לחברות בעלות

סובסידיות, מענקים, 
מימון הוצאות על העסקת 

והכשרת עובדים;

הטבות בביטוח לאומי 
למעסיקים;

מימון של עד 50% 
מהוצאות מו"פ.
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59 58 57

 .)SEZ( 57  תמריצי המס ניתנים ליצירת מקומות עבודה, מו”פ, השקעות זרות והשקעות באזורי פיתוח
תמריץ המס המשמעותי פטור ממס חברות מהכנסות הנובעות מהשקעות באזורי הפיתוח של פולין, תחת הגבלה לפיה הסכום המקסימלי של   
ההטבה יהיה עד 50% מעלות ההשקעה או 50% מסכום משכורות העובדים החדשים במשך שנתיים. להשקעות של פחות מ-50 מיליון יורו הסכום 

המקסימלי יכול להגיע ל-70% מעלות ההשקעה / משכורות העובדים.
אופן חישוב סכום ההטבה:  

 X+ 50%*Y+ 34%*Z50%(*( = סכום ההטבה המקסימלי  
כאשר:  

X – גובה ההשקעה, עד סכום של 50 מיליון יורו.  
Y – חלק ההשקעה החורג מ-50 מיליון יורו ואינו עולה על 100 מיליון יורו.  

Z – חלק ההשקעה החורג מ-100 מיליון יורו.  

פטור ממס חברות עד 10 שנים לחברה חדשה בצ’כיה )ישות משפטית חדשה(, תחת הגבלה הנקבעת באופן הבא: עד סכום של 40% משווי נכסי   58
החברה )אם המכונות הם לפחות חצי משווי הנכסים( או שכר ברוטו של שנתיים למועסקים חדשים בחברה.

מס חברות מופחת ל-10 שנים במקרה של השקעה / הרחבה של חברה קיימת בצ’כיה, תחת הגבלה הנקבעת באופן הבא: עד סכום של 40%   59
משווי נכסי החברה )אם המכונות הם לפחות חצי משווי הנכסים(, או שכר ברוטו של שנתיים למועסקים חדשים בחברה. חברה המבקשת ליהנות 
משיעור מס מופחת נדרשת לעמוד במספר תנאים. ניתנת לה תקופה של שלוש שנים לעמידה בתנאים )במהלכן היא משלמת מס חברות רגיל(. 
סכום המס המשולם בעשר שנות ההטבה מחושב לפי סכום המס הגבוה ששולם מבין השנתיים הקודמות להשלמת תנאי הטבת המס. כלומר, 
החברה לא תשלם מס גבוה יותר ממה ששילמה בשנתיים שלפני השלמת התנאים להטבה. אם סכום המס שאמור להיות משולם יהיה נמוך 

מסכום המס הגבוה יותר ששולם בשנתיים הראשונות, החברה תשלם מס נמוך יותר או לא תשלם מס כלל.

תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

פולין

ניתנים תמריצי מס 19%
מגודרים בתקרה ליצירת 

מקומות עבודה, מו"פ, 
השקעות זרות והשקעות 

(SEZ)57 באזורי פיתוח

מענקים, סובסידיה, פטור 
מִמסי מקרקעין, פטור 

מִמסי עירייה.

צ'כיה

פטור ל-10 שנים לחברה 19%
חדשה, מגודר בתקרה 
בשיעור מההשקעה או 

משכר העובדים.58

מס חברות מופחת 
לחברה קיימת שמקימה 

או מרחיבה מפעל; מגודר 
בתקרה ובתקופה.59 

צרפת

33%; על חברות גדולות – 36%.

מס החברות בצרפת הנו מס 
טריטוריאלי.

15% מס חברות על 
הכנסות פטנטים וקניין 

רוחני;

זיכוי במס של 30% – 40% 
מההוצאות על מחקר 

ופיתוח עד 100 מיליון יורו 
ו-5% מעל 100 מיליון יורו.

תמריצי המס בצרפת 
מתמקדים בעיקר במו"פ 
וחדשנות. בנוסף ניתנים 

תמריצי מס ליצירת 
מקומות עבודה חדשים 

וצמצום פערים כלכליים 
בין אזורים שונים במדינה.
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64 63 62 61 60

מס החברות בדרום קוריאה הנו מס פרוגרסיבי. בנוסף על מס החברות ישנו גם מס מקומי, אשר שיעורו 10% ממס החברות המשולם. השיעורים   60
בטבלה הם של מס החברות בשקלול עם המס המקומי.

חברה זרה היא חברה לא קוריאנית עם מוסד קבע בקוריאה או מקור הכנסה קבוע בקוריאה, אך השליטה והניהול / המטה שלה אינם בקוריאה.  61

דרום קוריאה מציעה תמריצים רבים שמיועדים בעיקר לחברות זרות, בפרט לחברות הייטק ולחברות הממוקמות באזורים ספציפיים )כגון אזורי   62
סחר חופשי(. התמריצים כוללים, בין היתר, פטור מלא ממס לתקופה של 3 – 5 השנים הראשונות ופטור של 50% לשנתיים הבאות, אולם הטבת 
המס המצטברת לא תעלה על הסכום הנובע מחיבור שני אלה: 70% משווי ההשקעה )הזרה בלבד(; הנמוך מבין מספר העובדים כפול 9000 דולר 

/ 20% משווי ההשקעה )הזרה בלבד(.

שיעור מס החברות בקנדה מורכב ממס פדרלי של 15% ומס פרובינציאלי שנע בין 2.5% )במחוז יוקון( ל-16% )תלוי במחוז(. שיעור המס הממוצע   63
האפקטיבי עומד על 26.5%.

שווייץ הודיעה לאחרונה על רפורמה צפויה במיסוי החברות בתחומה, שעשויה להיכנס לתוקף בשנת 2018. במסגרת הרפורמה צפויים להשתנות   64
מסלולי הטבות מסוימים, תוך כדי התאמתם לכללים הבינלאומיים בקשר עם מהות כלכלית, אך שווייץ מצהירה כי גם לאחר הרפורמה היא 

תמשיך להעניק הטבות מס תחרותיות.

תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

דרום קוריאה 

עד כ-180 אלף דולר – 11%;

מ-180 אלף דולר עד 18 מיליון דולר – 
;22%

מעל 18 מיליון דולר – 60.24.2% 

הטבות לחברות זרות:61 
פטור / פטור חלקי, 

מגודר בתקרה, לתקופה 
מוגבלת, באזורים 

מסוימים )אזורי סחר 
חופשי( או לסוגי חברות 

)בעיקר היי-טק(62. 

מענקים למפעלים 
חדשים לפי קריטריונים 

של יצירת מקומות עבודה 
וחדשנות טכנולוגית; 
השכרה של שטחים 

נרחבים לאורך זמן ללא 
דמי שכירות או בשכירות 

נמוכה.

קנדה

מס אפקטיבי )פדרלי ומקומי( בשיעור 
63.26.5%

תמריצים בעיקר לעסקים 
קטנים ולחברות פרטיות 

קנדיות קטנות.

שבדיה

הטבות מס על דיבידנדים 22%
ורווחי הון.

הטבות מס על הכנסת 
עובדים בעלי מומחיות.

הטבות מס על הוצאות 
מימון.

שווייץ

12 – 24שיעור מס חברות

4.5 – 11.6שיעור מס מופחת64
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תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

שווייץ

Principal Company משטר מס המאפשר
ניהול של שרשרת 

האספקה באמצעות 
מטה בשווייץ –

  Principal Company.
תחת משטר זה פעולות 
הייצור והמכירה נעשות 

בקבלנות משנה 
באמצעות חברות 

המאוגדות מחוץ לשווייץ. 
משטר זה מאפשר שיעורי 

מס אפקטיביים כוללים 
נמוכים מאוד, שבין 4.5% 

.9% –

קבוצת יעד: חברות בכל 
סקטור כלכלי המכוון 

להקמת מטות בשווייץ. 
דרישת תעסוקה.

תנאים מרכזיים: רולינג 
קנטונלי.

 Nidwalden
License Box

קנטון נידוואלדן

שיעורי מס של 8.8% על 
 IP-הכנסות הנובעות מה
)הן IP מקומי והן IP זר(,  

וכולל גם רווחי הון. בנוסף 
לאמור, ניכוי הוצאות מו"פ 

אפשרי.

קבוצת יעד: חברות 
.IP בעלות

תנאים מרכזיים: רווחים 
 ,IP הנובעים מתוצרי

כמוגדר בחקיקה.

הטבות מס ברמה הפדרלית 
)מס חברות של 7.8%(

פטור ממס להשקעות 
חדשות או הרחבת 

פעילות.

תנאים מרכזיים: הקמה 
של פעילות כלכלית 

חדשה באזורים מזכים, 
בתחומי התעשייה 

והתעשייה הקרובה 
לשירותים; יצירת מקומות 
עבודה חדשים באופן ישיר 

ועקיף. אישור זה נותנות 
הרשויות הפדרליות על 

סמך בחינת התועלות מן 
ההשקעה.
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תנאים מרכזייםקבוצות יעדפרטיםסוג מס / הטבה

שווייץ

Mixed Company חברה שווייצרית או סניף
מקומי של חברה זרה 

בשווייץ זכאי ש75% עד 
100% מההכנסה הזרה 
שלו תהיה פטורה ממס 
קנטונלי בתנאי מרכזי, 
לפיו 80% מההכנסות 

ו-80% מההוצאות צמחו 
מחוץ לשווייץ. באמצעות 
מבנה זה מושגת תוצאת 

מס אפקטיבי כולל ברמה 
הקנטונלית והפדרלית 

בשיעור של 7.8% – 11.6%.

קבוצת יעד: רלוונטי 
בעיקר להכנסות 

ממקורות זרים.

תנאים מרכזיים: רולינג 
קנטונלי. 
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ב.1. תמריצים לעידוד מו"פ

)תעשייה,  הכלכליים  הסקטורים  בכל  העסקי  למגזר  מס  הטבות  להעניק  המגמה  רווחת   OECD-ה במדינות 
שירותים, מסחר ועוד( בגין מו"פ ולעידוד חדשנות. מתוך כלל המדינות החברות ב-OECD, 27 מדינות מעניקות 
הטבות למו"פ, יותר מכפול ממספר המדינות שהעניקו הטבות אלו בשנת 1995. מהספרות הכלכלית עולה, כי 
תמיכה ממשלתית במו"פ היא אמצעי יעיל להשגת המטרה של הגדלת עצימות המו"פ )שיעור ההוצאה הלאומית 

למו"פ מתוך התוצר המקומי הגולמי(.65

ב.2. תמריצים לקניין רוחני 

מגמה רווחת נוספת היא מתן תמריצים להכנסות מקניין רוחני. מדינות רבות הנהיגו "משטר IP", במסגרתו זכאיות 
חברות לשיעור מס אפקטיבי נמוך על הכנסות מקניין רוחני, כשהיעד הוא להתחרות על מיקום הקניין הרוחני של 

חברות רב-לאומיות.66

וכחלק מתכנית פעולה  )כדוגמת גרמניה(,  בעקבות לחץ של מדינות שאינן מעניקות הטבות מס משמעותיות 
 ,(BEPS–Base Erosion & Profit Shifting) בקשר לשחיקת בסיס המס והסטת רווחים OECD -כוללת של ארגון ה
 .IP-מסתמנת לאחרונה מגמה לפיה יוצבו תנאים למניעת תחרות מס מזיקה בין המדינות בקשר למשטרי ה
נראה, כי העיקרון המרכזי שיוצב בבסיס משטרים אלו )ככל שלא מתקיים כיום( הוא שההכנסות מ-IP, שבגינן 
יינתנו הטבות מס במדינה מסוימת, הן הכנסות שנובעות מיצירת ערך באותה מדינה, היינו ממו"פ שנעשה בה. 
בהקשר זה תגובש נוסחה שלפיה ייקבע היחס שישקף את חלק ההכנסות הזכאי להטבות. עיקרון זה משתלב 
לייחוס הרווחים של החברות הרב-לאומיות  עם המלצות אחרות במסגרת פרויקט ה-BEPS, החותרות ככלל 

למדינות שבהן מבוצעת הפעילות המהותית שלהן. 

ראו: הטבות פיסקאליות לעידוד השקעות מו"פ במגזר העסקי – דו"ח ביניים למול מו"פ, מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה,   65
עמ' 5.

דוגמאות: אנגליה, אירלנד, צרפת, ספרד, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, קפריסין.   66
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תמריצים לקניין רוחני במדינות נבחרות67

קפריסיןשווייץאירלנדבריטניהספרדהולנדלוקסמבורגהונגריהצרפת בלגיהמדינה
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מקור: פירמת ארנסט אנד יאנג – דוח סקירה בינלאומית שהוכן עבור הצוות.  67
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ג. סביבת המס הכללית

של  הכללית  המס  מסביבת  מושפעת  התחרותיות  רמת  העסקי,  בתחום  הספציפיים  התמרוץ  הסדרי  בצד 
המדינה. רובד זה כולל את שיעורי מס החברות הסטטוטוריים והוראות שונות בדין הפנימי, כגון ניכוי הוצאות, 
באלו.  וכיוצא  הדיבידנד(  על  )מיסוי  מהמדינה  רווחים  הוצאת  עלות  חברות,  בקבוצת  פעילות  הפסדים,  קיזוז 
גורמים נוספים כוללים ודאות, יציבות, פשטות ושקיפות מערכת המס של המדינה והקלות להתנהל מול רשויות 
של  וההשקעה  הסחר  שותפות  עם  מקיפה  מס  אמנות  רשת  של  לקיומה  חשיבות  קיימת  בנוסף,  בה.  המס 

המדינה ולשיעורי מס מופחתים על תשלומי דיבידנדים, תמלוגים וריבית הקבועים באמנות המס. 

ג.1. שיעורי מס מופחתים לעסקים קטנים

מספר מדינות מעניקות שיעורי מס מופחתים לעסקים קטנים )על בסיס מחזור, מספר מועסקים וכו'(. לדוגמה, 
2014 חויבו  20% על הכנסות נמוכות מ-200,000 אירו. בבריטניה עד שנת  בהולנד חל שיעור מס מופחת של 
חברות קטנות ובינוניות במס חברות בשיעור מופחת של 20% )החל משנת 2015 אוחדו שיעורי המס על החברות, 

והם עומדים על 20% לכל סוגי החברות(. 

ג.2. שיעורי מס על תמלוגים

ועוד.  יוצרים  זכויות  מסחר,  סימני  פטנטים,  בידע,  שימוש  זכות  עבור  המשתלמים  תשלומים  הם  תמלוגים 
שיעורי המס האפקטיביים על תמלוגים נגזרים משיעורי המס הסטטוטוריים הקבועים בדין הפנימי של כל אחת 

מהמדינות המעורבות, לאחר שהופחתו באמנות למניעת כפל מסים. 

תחרותיות שיעורי המס על תמלוגים משליכה על הכדאיות לפעול במדינה באמצעות חברה מקומית שתשלם 
תמלוגים לחו"ל עבור קניין רוחני שבבעלות חברה זרה. 

רמת התחרותיות של מיסוי תמלוגים משפיעה גם על הכדאיות לרישום IP – ככל שעולה שיעור המס הכולל על 
IP באותה  יקטן התמריץ לרשום  כך  רוחני הממוקם במדינה מסוימת,  קניין  בגין  זרה  תמלוגים שתשלם חברה 

מדינה. 

שיעור המס הסטטוטורי על תמלוגים בישראל זהה לשיעור מס החברות הרגיל, קרי 26.5%, ושיעור הניכוי במקור 
הרגיל על תשלום תמלוגים לתושב חוץ הוא 25% מהתשלום ברוטו, ללא ניכוי הוצאות.

במטרה להגדיל את האטרקטיביות של מדינה כיעד למיקום פעילות כלכלית המשלמת תמלוגים, אמנת המודל 
של ה-OECD מפחיתה לאפס את שיעורי הניכוי במקור על תמלוגים. 

 5% בין  על תמלוגים שנעים  שיעורי מס  קובעות  שותפות הסחר המרכזיות שלה  עם  ישראל  אמנות המס של 
.OECD-ל-15%. שיעורים אלה גבוהים בהשוואה לשיעורים הנהוגים ברוב מדינות ה
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הטבלה המפורטת להלן מציגה את שיעורי הניכוי במקור מתמלוגים תעשייתיים המשולמים לשווייץ, בריטניה, 
אירלנד, סינגפור, הולנד, גרמניה וישראל ממדינות נבחרות בעולם:

שיעורי ניכוי במקור מתמלוגים במדינות נבחרות

יפןדרום קוריאהצרפתגרמניהארה"ב

0%0%0%0%0%שווייץ

0%0%0%2%0%בריטניה

0%0%0%0%0%אירלנד

6830%8%5%10%12.5% סינגפור

0%0%0%0%0%הולנד

0%2%10%-0%גרמניה

15%5%10%2%10%ישראל

ג.3. שיעורי מס על דיבידנדים

שיעור המס המוטל בישראל על חלוקת דיבידנד לפי הדין הפנימי הוא 25%, ואם המקבל הוא בעל שליטה – 30%. 
יהיה הדיבידנד פטור ממס. אם הדיבידנד  ישראלית,  ישראלית לחברה  במקרה שבו הדיבידנד מחולק מחברה 

מחולק מתוך הכנסות של מפעל מאושר, יחול לפי הדין הפנימי שיעור מס של 20%. 

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, חלים שיעורי מס מופחתים על חלוקת דיבידנד לתושב מדינה אחרת, מכוח 
אמנות מס.

הטבלה שלהלן מציגה את שיעור ניכוי המס במקור שמחילות שווייץ, בריטניה, אירלנד, סינגפור, הולנד, גרמניה 
וישראל על תשלומי דיבידנד לחברות בעלות השקעה מהותית, תושבות מדינות שונות:

דין פנימי בארה”ב. אין אמנת מס בין ארה”ב לסינגפור.  68
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שיעורי ניכוי במקור מדיבידנדים

יפןדרום קוריאהצרפתגרמניהארה"ב

5%0%0%5%0%שוויץ

0%0%0%0%0%בריטניה69

0%0%0%0%0%אירלנד

0%0%0%0%0%סינגפור70

0%0%0%0%0%הולנד

0%5%15%-0%גרמניה 

ישראל )דיבידנדים המחולקים מרווחים תחת חוק עידוד 
השקעות הון(

15%25%10%10%5%

12.5%25%5%5%5%ישראל )שיעורים רגילים(

ד. בדיקות יעילות 

לגבי  יעילּות  בדיקות  עורכות  ובריטניה,  סינגפור  צרפת,  ארה"ב,  שווייץ,  אירלנד,  הולנד,  כדוגמת  רבות,  מדינות 
תמריצי עידוד השקעות, במטרה לוודא שהם מקדמים את השגת המטרות שעומדות ביסוד נתינתם. באנגליה 
בוחנת הממשלה את יעילות מערכת הטבות המס בדוחות תקופתיים. אחד התחומים עליהם מושם דגש הוא 
יעילות הטבות המס למו"פ. הקריטריון שנבחר להערכת היעילות הוא יחס המו"פ התוספתי כתוצאה מהתמיכה 

הממשלתית. מחקרים שנערכו הראו קשר סיבתי בין הטבות המס לגידול בהוצאות המו"פ של החברות.

ומבחינת  בעולם  למקובל  ביחס  האירית  ההטבות  מערכת  יעילות  את  לעת  מעת  בוחנת  אירלנד  ממשלת  גם 
האירי,  המס  שמשטר  כך,  על  מצביע  לאחרונה  שנערך  מחקר  המס.  בתחרות  אירלנד  של  התחרותי  מיצובה 
המעניק זיכוי הוצאות מו"פ, תמרץ במידה ניכרת את פעילות המו"פ באירלנד בעשור שבו הופעלה תוכנית זו. 
בין היתר, הראה המחקר שאוכלוסיית החברות שמימשו את ההטבה גדלה בצורה חדה בעקבות תמריצי המס, 

ובמקביל חל גידול ניכר בהיקף הוצאות המו"פ של החברות.

הולנד הנהיגה תכנית לבדיקת יעילות הטבות מס אחת לחמש שנים. במסגרת התכנית נבדקים נושאים רבים, 
כגון: היקף המו"פ התוספתי, הנטל העודף, השפעת ההטבות על חברות גדולות וקטנות, השפעת ההטבות על 
מו"פ  של  יותר  יעיל  תכנון  וביניהן:  עקיפות,  השפעות  חדשנות,  על  ההטבות  השפעות  העובדים,  פרודוקטיביות 
וגידול ביכולת לקבל ידע מגורמים חיצוניים, השפעות על המחזור והיצע השירותים, אטרקטיביות מנגנון התמרוץ 
גודל החברה, פילוח משקל החברות  מנקודת מבט החברות, התפלגות החברות שניצלו את הטבות המס לפי 
שניצלו את הטבות המס לפי גיל החברות, פילוח משקל החברות שניצלו את הטבות המס לפי סקטורים כלכליים, 
עלות תקציבית תוך הבחנה בין הסכום שאושר, הסכום שנוצל בפועל, הסכום שתוקצב וההפרש ביניהם, עלויות 

דין פנימי.  69

דין פנימי.  70
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 – עלות  השכר,  על  השפעות  המוגשות,  הבקשות  למספר  ביחס  מגמות  הטבה,  יורו  לכל  אדמיניסטרטיביות 
תועלת לפי מספר עובדים ולאורך זמן, ועוד. 

בישראל נערכות בדיקות יעילות בהקשר של מענקי המדען הראשי. כך למשל, פורסם מחקר על-ידי עמותת 
מתימו"פ – מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח, כזרוע הביצועית של לשכת המדען הראשי – שנערך 
במטרה לאמוד את השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי. המחקר שילב תוצאות 
2003, והוא   – 1996 של מספר מודלים אקונומטריים שנאמדו על נתוני סקרי התעשייה וסקרי המו"פ לשנים 
ישירה של תמיכה ממשלתית במחקר  מציג אומדנים לתוספת הכוללת הצפויה לתוצר התעשייתי כתוצאה 

ופיתוח.
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א. אפקטיביות מוגבלת של המסלול המועדף המיוחד

ישראל, כמו מדינות רבות אחרות, מעוניינת למשוך לתחומה פעילות של חברות ענק רב-לאומיות בשל תרומתן 
מיקום  בקביעת  אלה  חברות  של  הניידות  רמת  ועוד.  ידע  זליגת  חדשנות,  תעסוקה,  שונים:  במישורים  למשק 
פעילותן ִהנה גבוהה, וקיימת תחרות מתמדת בין מדינות על משיכת פעילותן של חברות אלה. לשם כך נחקקו 
בעשור האחרון מסלולי הטבות מיוחדים המיועדים לחברות רב-לאומיות גדולות. ברם, למרות המאמצים, עד כה 

מסלולים אלה לא היו אפקטיביים במשיכת חברות ענק רב-לאומיות חדשות. 

הנוכחי  ההסדר  בתחרותיות  שונות  חולשות  שפירטו  רב-לאומיות,  ענק  חברות  של  נציגים  הופיעו  הצוות  בפני 
מתוך  חולשות,  מאותן  לחלק  מענה  לתת  מיועדת  שגובשו  ההמלצות  רב-לאומיות.  חברות  של  ראותן  מנקודת 

מטרה לשפר את התאמת המסלול המיוחד למאפייני הפעילות הצפויים בישראל מצד חברות רב-לאומיות.

ב. קשיים בנגישות להטבות לחברות קטנות ובינוניות בתחילת
 דרכן

קשיחות הקריטריונים שתוחמים את מעגל אוכלוסיית החברות המוטבות מונעת הצטרפות של חברות בעלות 
פוטנציאל לתרום לקידום מטרות החוק. אחת האוכלוסיות שנפגעות מהקריטריונים הקיימים היא הקבוצה של 
חברות קטנות ובינוניות בתחילת דרכן, בעלות פוטנציאל להתפתח עד שיוכלו לעמוד בתנאים הדרושים. התנאים 
האלו אכן נועדו לוודא את יכולותיהן של החברות להתחרות ולקדם חלק ממטרות החוק, אך חברות אלה מתקשות 
בשלבי פעילותן הראשוניים לעמוד במלוא היקף המכירות הנדרש בסעיף 18א לחוק, המחייב ש-25% מהמחזור 

ינבע ממכירות "בשוק מסוים".

פוטנציאל  בעלות  נוספות  שיקיף חברות  על מנת  להרחבת מעגל החברות המוטבות  כחלק מהמהלך  לפיכך, 
לקידום מטרות החוק, מוצע בפרק ההמלצות לאפשר לחברות אלה להגיע לרף המכירות בחו"ל באופן הדרגתי.

ג. צורך בעדכון קריטריון הייצור המקומי ועיגונו

חברה מועדפת, שעומדת בתנאים הנדרשים לצורך סיווגה כמפעל תעשייתי בר-תחרות, זכאית להטבות על פי 
חוק עידוד ביחס להכנסתה המועדפת, ובלבד "שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל 

מפעילותו בישראל".71

נקבעה  פיה  לחוק, על   60 תיקון  רשות המסים אימצה בדרך של פרשנות את מדיניות מרכז ההשקעות, טרם 
נוסחה שמאפשרת לחברות לבצע עד 10% מפעילותן בחו"ל, מבלי שהדבר יפגע בהיקף הטבות המס. אם החברה 

סעיף 51 לחוק.  71

ק ו ח ב ת  ו י ע ב  –  5 ק  ר פ
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מבצעת בחו"ל פעילות בהיקף שעולה על 10%, נשללות ממנה ההטבות ביחס לחלק יחסי מההכנסה; ומעבר לרף 
של 50%, נשללת ממנה לחלוטין הזכאות להטבות.

בהקשר זה נדרש לאזן בין הרצון לגרום לכך, שחלק גדול ככל הניתן מהפעילות העסקית יבוצע בישראל, לבין 
הצורך העסקי שקיים לעתים לבצע חלק מהפעילות בחו"ל. מצד אחד, רצוי שהמדינה תימנע מהתערבות בשיקולי 
החברות לגבי מודל הפעילות העסקי המתאים להן. מצד שני, מטרת התמריצים להבטיח ביצוע פעילות ייצורית 

בישראל.

מהחומר שהוצג בפני הצוות ומהניסיון שנצבר ברשות המסים עולה, שיש מקום לשנות את נקודת האיזון הנוכחית 
שעד אליה לא נשללות הטבות בגין פעילות שבוצעה בחו"ל. לעתים קרובות בוחרות חברות ישראליות משיקולים 
לפעול באמצעות קבלני  או  בחו"ל  ושיווק  שירותי תמיכה  או לספק  בחו"ל  שיוצרו  ברכיבים  עסקיים להשתמש 
וגדל  משנה בחו"ל. במצב הנוכחי, אם חלק ההכנסה היחסי שמקורו מחו"ל גבוה מ-10%, נפגעת הטבת המס 

שיעור המס האפקטיבי. מציאות זו פוגעת בתחרותיות משטר המס הישראלי.

זה  בנושא  הוודאות  את  ויגבירו  בחו"ל,  מפעילותן  חלק  שמקיימות  חברות  על  יקלו  זה  בעניין  הצוות  המלצות 
באמצעות עיגונו בכללים שיקבע מנהל רשות המסים ויפורסמו ברשומות.

ד. חוסר אטרקטיביות מספקת בחלק מהסדרי המס הקיימים
 בתחום הקניין הרוחני 

נותן מענה מספק לתחרות העולמית הגוברת בתחום הקניין הרוחני. הכנסות  החוק במתכונתו הנוכחית לא 
מקניין רוחני תופסות משקל גדל והולך בקרב חברות טכנולוגיה, והן ניתנות לניוד בצורה נוחה יחסית. חברות 
רב-לאומיות נוטות לבחור את המדינה שבה ימוקם הקניין הרוחני שבבעלותן בתוספת הפעילות העוטפת אותו 
בהתחשב בשיקולים שונים, ובהם שיקולי מס. חברות יכולות לפתח קניין רוחני בישראל ולנייד אותו לחו"ל, וכן 

להפך – לרכוש קנין רוחני שפותח בחו"ל ולניידו לישראל. 

כיום, חברה בעלת מפעל מאושר שרושמת בישראל IP שפותח בחו"ל, אינה זכאית להחיל על ההכנסות שנובעות 
ממנו את שיעורי המס המוטבים בחוק העידוד. לפיכך נפגעת הכדאיות לרשום בישראל IP שפותח בחו"ל וכן לרכוש 
 OECD-זו מחייבת תיקון, במיוחד על רקע ההמלצות המתגבשות בארגון ה ולייבאו לישראל. מציאות  IP מחו"ל 
במסגרת פרויקט BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). פרויקט זה נועד לקדם שינויי רגולציה אשר, בין 
השאר, יגבילו את יכולת החברות הרב-לאומיות לרשום את נכסי הקניין הרוחני שלהן במדינות שנחשבות למקלטי 
 ,OECD-ה המלצות  גיבוש  לאחר  מומחים,  להערכת  ממשית.  ייצור  או  פיתוח  פעילות  מתבצעת  לא  שבהן  מס, 
חברות רב-לאומיות ינסו למקם את נכסי הקניין הרוחני שלהן במדינות המשלבות בין תשתית מתאימה לביצוע 
בעקבות  הצפויים  לשינויים  ערוכה  אינה  העידוד  בחוק  התמריצים  מערכת  כיום,  נוחה.  מיסויית  לסביבה  מו"פ 
פרויקט ה-BEPS. אם ישראל תשכיל לבצע את השינויים הדרושים ביחס להכנסות מקניין רוחני, ניתן יהיה לנצל 

את חלון ההזדמנויות שנובע משינויי הרגולציה הצפויים. 
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המלצות הצוות בעניין זה יאפשרו לחברות ליהנות מהטבות חוק העידוד גם ביחס להכנסות מקניין רוחני שלא 
יוצר בישראל, ויקלו גם על חברות שמפיקות הכנסות מקניין רוחני שפותח בישראל.

ה. צורך בהגדלת התחרותיות מבחינת שיעור המס על דיבידנד

שלה  הסחר  משותפות  חלק  עם  ישראל  של  המס  ובאמנות  העידוד  בחוק  הקבועים  דיבידנד  על  המס  שיעורי 
גבוהים בהשוואה בינלאומית. 

המלצות הצוות בנושא זה יאפשרו למנהלים במקרים מתאימים, וכחלק מהסדר כולל שבו יידרשו החברות למלא 
תנאים שמקדמים את מטרות החוק, להפחית את שיעור המס על דיבידנד שמקורו במפעל מועדף, המחולק 

לחברת אם זרה, עד סף תחתון של 5%.

ו. העסקת מספר מינימלי של עובדים ע"י חברות קטנות
 בתחילת דרכן

כיום חברות נדרשות להעסיק לפחות עשרה עובדים על מנת להיחשב מפעל תעשייתי, והדבר מקשה על חברות 
בתחילת דרכן. כמו כן, הדרישה להעסקת מכסה מינימלית של עובדים אינה קבועה בחוק אלא מיושמת מכוח 

הוראה פרשנית, דבר שיוצר חוסר ודאות בקרב החברות.

ודאות לגבי פרשנות החוק היא אחד ממרכיבי התחרותיות של סביבת המס, ויש שמייחסים לה חשיבות שאינה 
פחותה מגובה שיעורי המס. היא תורמת להגברת נגישות החוק לחברות שעומדות בתנאי הזכאות ומיצוי זכאותן, 
ומצד שני מונעת טעויות ועלויות מיותרות מחברות שלא עומדות בתנאי הזכאות. חלק מהקריטריונים שרשות 

המסים מיישמת כיום אינם מעוגנים בחקיקה, ורשות המסים ממלאת את החלל באמצעות החלטות מיסוי. 

מציאות זו יוצרת חוסר ודאות מבחינת ציבור הנישומים, ומאלצת את החברות במקרים מסוימים להיזקק לאישור 
מראש )רולינג( של רשות המסים. באורח זה נפגע היעד של פישוט החוק, שעומד מאחורי קביעת "מסלול ירוק". 

המלצת הצוות נועדה להגדיל את הוודאות באמצעות עיגון הכללים בחקיקה, וכן להקל על חברות קטנות בתחילת 
דרכן, בכך שתאפשר להן להגיע למכסה בהדרגה.
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ז. צורך בחיזוק הפעילות הפרואקטיבית למשיכת חברות ענק
 רב-לאומיות 

לאחר שנים שבהן לא בוצעה פעילות יזומה מספקת לקידום המשק הישראלי כיעד להשקעה ולמיקום פעילות 
אתרי פיתוח וייצור של חברות רב-לאומיות, יזם משרד הכלכלה לאחרונה שינויים בהיערכות הארגונית בנושא זה. 

שעוסק  לצוות  יחברו  המסים  ומרשות  האוצר  ממשרד  שנציגים  בכך  זו,  פעילות  לתגבר  נועדה  הצוות  המלצת 
בנושא זה במשרד הכלכלה, ויגבשו מתכונת פעולה משותפת לצורך ריכוז הטיפול וליווי החברות בשלבי קבלת 

החלטה על פעילות בישראל והתנעתה.

ח. מיסוד מנגנונים לבקרה אחר יעילות החוק לאורך זמן

ח.1. איסוף ועיבוד נתונים

של  זמן  פרק  חולף  כן,  כמו  מספק.  אינו  מחקריים  לצרכים  כיום  הזמינים  העידוד  חוק  של  הביצוע  נתוני  היקף 
שנתיים עד שלוש שנים עד שהנתונים נקלטים ומעובדים במערכות רשות המסים. 

למטרות  מיועדת  ואינה  המסים,  גביית  צורכי  פי  על  בעיקר  נקבעת  המס  בדוחות  הכלולה  הנתונים  רשימת 
מחקריות, כגון הערכת אפקטיביות חוק העידוד. הנתונים מאפשרים בעיקר ביצוע מחקרים על היקף הטבות 
בנוגע להשפעות  החוק. המידע  בקידום מטרות  לבחון את אפקטיביות ההטבות  אך פחות מאפשרים  המס, 
החוק בתחומים שונים – התעסוקה, הפריפריה, הקמת מפעלים והרחבתם, החדשנות, הפריון, התרומה לתוצר 
וכיו"ב – הנו מוגבל וחלקי. לכן קיים קושי להסיק מסקנות מהמידע הקיים על השלכות ומגמות ארוכות טווח 

הנוגעות לחוק זה.

למיסוי  היבטים שאינם קשורים  גם  היבטי המיסוי  בצד  למזג  על החוק מחייבת  וממצה  קבלת תמונה מקיפה 
ונמצאים באחריות מרכז ההשקעות. כיום, כל אחד משני הגורמים הממשלתיים – משרד האוצר ומשרד הכלכלה 
– מבצע ניתוחים נפרדים על סמך הנתונים שברשותו, ואין עיבוד ופרסום מרוכז בראייה כוללת של כל מרכיבי 

החוק והשלכותיו.

המלצת הצוות נועדה לשדרג את תהליך איסוף וטיוב הנתונים, כמפורט בפרק ההמלצות, לרבות שילוב מסדי 
נתונים נוספים, ובהם נתוני למ"ס, בנק ישראל וביטוח לאומי.

ח.2. בקרה ומחקר

בהעדר מסד נתונים מתאים ומתודולוגיה מוסכמת, קיים קושי לבצע בדיקות יעילות שיטתיות בקשר להשלכות 
הסדרי המיסוי, ובפועל בדיקות כאלה אכן אינן מתבצעות.
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זו בדיקה  הבקרה על היבטי המיסוי שבחוק מתמקדת כיום בעמידת החברות המוטבות בקריטריונים המזכים. 
טכנית צרה, שלא בוחנת סוגיות רחבות יותר ביחס לאפקטיביות החוק בקידום מטרותיו.

מרכז ההשקעות ביצע בשנים האחרונות בדיקה לגבי יעילות החוק באמצעות חברה חיצונית, אך היא התמקדה 
בנושא המענקים שבתחום טיפול מרכז ההשקעות, ולא בהיבטי המיסוי.

כמפורט בפרק 4 לדוח, מדינות רבות, דוגמת אנגליה והולנד, מבצעות באופן עקבי ושיטתי בדיקות יעילות לגבי 
מערכות התמריצים שלהן.

לדעת הצוות, חיוני לגבש נוהל ומתודולוגיה מתאימים לביצוע בדיקות בדבר יעילות החוק. הטבות המס ניתנות 
בהיקפים משמעותיים, ומשכך, חובת המדינה לוודא שהיא מקבלת תמורה הולמת בדמות קידום אפקטיבי של 
מטרות החוק. אף-על-פי שקיים קושי לכמת במדויק את הערך הכספי של הטבות המס בשל חוסר היכולת לנבא 
שינויי התנהגות של חברות בסביבות מס שונות, ברור שגם ברמת המקרו, ובחלק מהמקרים גם ברמת החברה 
לכך. כפי  גם מעבר  בודדים  ובמקרים  ולמאות מיליוני ש"ח,  ניכר שמגיע לעשרות  הבודדת, מדובר בשווי כספי 
שהמדינה מחויבת להפעיל הליכי בקרה על מענקים שניתנים באופן ישיר מתקציב המדינה ולוודא את יעילותם 

בהשגת המטרות שלשמן הם ניתנים, עליה לפעול באופן דומה גם כאשר ההטבה הכספית ניתנת כהטבת מס.

כיום מתקיים פער גדול ולא סביר בין רמת ההקפדה והפיקוח שמופעלים בהקשר של מתן תמריצים בדרך של 
לבין רמת הפיקוח בהקשר של הטבות מס. כשמדובר במענקים שניתנים מתקציב המדינה, החברה  מענקים 
נדרשת לעמוד ביעדים מוגדרים, והיא נתונה לפיקוח צמוד והדוק. לעומת זאת, כאשר מדובר בתמריצים הניתנים 
בדרך של הטבת מס, החברה לא נדרשת לעמוד ביעדים, ורמת הפיקוח והבקרה נמוכה. זאת, למרות שבחלק 

מהמקרים ההיקף הכספי בו מדובר גבוה לאין שיעור לעומת היקף המענקים. 

חובת המדינה לוודא מקסום התועלות למשק המדינה, כחלק ממתן ההטבות לפי חוק העידוד, מתבקשת גם 
המס  שיעורי  את  להצדיק  מנת  על  וכן  והחברה,  המשק  בתחומי  לאומיים  יעדים  לקדם  השלטונית  מאחריותה 
המופחתים שחלים על חברות מוטבות, שהרי הטבות שניתנות לחברות זכאיות באות במידה מסוימת על חשבון 

חברות ונישומים אחרים המשלמים מס מלא. 

המלצת הצוות בנושא זה נועדה למסד היערכות מתאימה, שתאפשר לבצע בדיקות יעילּות באופן קבוע ומתמשך, 
אשר ישמשו בסיס לתיקונים עתידיים של החוק במידת הצורך.

ט. שקיפות – פרסום מידע סטטיסטי ופרטני לגבי יישום החוק

אגף  כחלק מתחזית הטבות המס שמפרסם  נעשה  העידוד  חוק  להטבות  בנוגע  נתונים  פרסום  לאחרונה,  עד 
הכלכלן הראשי במשרד האוצר. תחזית זו כוללת סכומים מצטברים, ללא חלוקה לסעיפי משנה. כמו כן, הפרסום 

מתייחס לתחזית ההטבות אקס אנטה, ולא להטבות שניתנו בפועל. 
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דוח מבקר המדינה מדגיש את הצורך במציאת איזון נכון בין אינטרס השקיפות לבין שמירה על חובת הסודיות, 
וזאת בהתחשב בכלל לפיו גוף שלטוני נדרש, בכפוף למגבלות מסוימות, להקפיד על שקיפות פעולותיו והחלטותיו. 
רעיון זה נובע מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בדבר חובת הנאמנות של רשויות השלטון כלפי הציבור, 

זכות הציבור לדעת וכללי השוויון. 

לעידוד השקעות  בנוגע לחברות הנהנות מהטבות המס מכוח החוק  הצוות סבור שבהקשר של פרסום מידע 
הון יש לתת עדיפות לאינטרס הציבורי, המחייב שקיפות ביחס להקצאת תקציבים והטבות מס, בכפוף לשמירה 
והעברת מידע בקשר  236 לפקודת מס הכנסה ביחס לפרסום  על עקרונות הסודיות המתחייבים מכוח סעיף 

לנישומים.

לאחרונה החל משרד האוצר להרחיב את היקף פרסום הנתונים בנוגע להטבות מס מכוח חוק העידוד, לרבות 
מידע פרטני המתייחס לחברות ציבוריות.

לדעת הצוות, מגמה זו מאזנת נכונה בין האינטרס הציבורי לשקיפות לבין הקפדה על עקרון הסודיות בהקשרים 
ובמינונים המתבקשים, והוא מציע כי צוות ההיגוי יגבש קריטריונים לפרסום נתונים וממצאים ביחס לחוק העידוד.

י. גובה המענקים באזורי הפריפריה הרחוקה

לדעת רוב חברי הצוות, בעניין גודל המענקים נוסח החוק הנוכחי לא גמיש דיו בכל הקשור למתן עדיפות לפריפריה 
הרחוקה ולפריפריה שיש לה צרכים ייחודיים. פרק ההמלצות מציע להגביר את הגמישות בעניין זה. 

יא. מסלולים חדשים

נדרשת  כיום להוסיף מסלולי הטבה חדשים, אך ההליך לאישורם ממושך, אף-על-פי שלעתים  החוק מאפשר 
בעניין זה החלטה מהירה ופעולה בטווח קצר. המלצת הצוות נועדה לאפשר קבלת החלטות בעניין זה בהליך 

מהיר יותר.

יב. ערעור על החלטת המינהלה

ערעורים על החלטות המינהלה ביחס למענקים מחייבים כיום הגשת ערר לדרג מנהלי, ורק אם הערר נדחה, 
ניתן להגיש ערעור לבית המשפט. הניסיון מראה, ששלב הערר נמשך לעתים זמן רב, מעבר לסביר. כדי לייעל 
את ההליך ולקצרו מוצע, כי החלטה בעניין תתקבל בתוך 90 ימים, ואם הדבר לא יבוצע, יראו כאילו נדחה הערר, 

ותיסלל הדרך להגשת ערעור לבית המשפט.
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1. שינויים בתנאי המסלול המועדף המיוחד

העידוד שנועדו  בחוק  גלובליות חדשות כמעט שלא עשו שימוש במסלולים המיוחדים  בעשור האחרון חברות 
לקדם משיכת פעילות של חברות גלובליות לישראל )המסלול "האסטרטגי" שנוסף בתיקון 6072 והמסלול המועדף 
המיוחד שנוסף בתיקון 68(.73 מוצע להכניס מספר שינויים בתנאי המסלול המועדף המיוחד, שינגישו את השימוש 
בו לחברות גלובליות המבקשות לפעול בישראל. שינויים אלה כוללים התאמות בדרישת המחזור בישראל, גמישות 

בהקניית יציבות בתנאי המס למשך תקופת הזכאות, ומתן דגש על פעילות תוספתית.

חוק העידוד קובע, שאישור "מפעל מועדף מיוחד" יינתן ע"י מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה ומנהל 
יינתן האישור  "המנהלים"(. מוצע לקבוע שבמקרים בהם הגישה החברה בקשה למענק,  )להלן:  רשות המסים 

לאחר התייעצות עם מנהל מרכז ההשקעות.

מוצע לתקן את תנאי הסף המתייחס למחזור המינימלי השוטף של החברה בישראל, ולהורידו מ-1.5 מיליארד 
ש"ח ל-1 מיליארד ש"ח.74 כמו כן, מוצע לבחון הפחתת היקף המחזור השנתי הגלובלי הנדרש בתנאי הסף, העומד 
ולעגן בחוק את סמכות המנהלים להתנות את אישור ההטבות במסלול המיוחד  20 מיליארד ש"ח,75  כיום על 

בביצוע פעילות תוספתית משמעותית, מעבר לתנאי הסף הקבועים בחוק.

למנהלים תינתן הסמכות להקל בתנאי המחזור השנתי השוטף הנדרש של החברה בישראל, באופן שיתאפשר 
לחברה להגיע למחזור הנדרש בהדרגה, במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנות מס, תוך עמידה באבני דרך, 

כפי שיקבעו המנהלים. אבני דרך אלה ייכללו בתכנית העסקית שתגיש החברה ויאשרו המנהלים.

20 מיליארד ש"ח, ועד כה לא  כלומר, חברה שהמחזור הקבוצתי הכולל שלה )בישראל ובחו"ל( עומד כיום על 
הייתה לה פעילות בישראל, או שהייתה לה פעילות קודמת והיא מבקשת להקים מפעל חדש או להתחיל פעילות 
ל-1  יגיעו  הפעילות  או  המפעל  של  השנתי  שהמחזור  כך  הקיימת,  פעילותה  את  להעצים  או  בישראל  חדשה 
מיליארד ש"ח לפחות, תוכל להגיע למחזור הנדרש בהדרגה, במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנות מס, 
תוך עמידה באבני דרך. בשנה שבה תגיע החברה למחזור השנתי הקבוע באבן הדרך, היא תהיה זכאית לשיעורי 
המס הקבועים במסלול המועדף המיוחד, היינו 5% באזור פיתוח א' ו-8% באזור אחר. אם בשנה הרביעית החברה 
לא תגיע למחזור של מיליארד ש"ח, היא תחויב רטרואקטיבית בהפרש המס בין השיעורים הקבועים במסלול 
המיוחד לשיעורים החלים על מפעל מועדף רגיל. המנהלים יקבעו את אבני הדרך, היינו, את היקף המחזור השנתי 
שבו תחויב החברה לעמוד בכל אחת משלוש השנים הראשונות לתקופת הזכאות, ואלו ייכללו בתכנית העסקית 

שתגיש החברה ותאושר על-ידי המנהלים.

המנויים  התנאים  מסוגי  אחד  בלפחות  עמידה  להיות  ימשיך  המיוחד  המועדף  המסלול  להחלת  מוקדם  תנאי 
זאת,  עם  במו"פ.76  ההשקעה  חלופת  או  העובדים  חלופת  בנכסים,  ההשקעה  חלופת  המיוחד:  במסלול  כיום 

סעיף 51א)4( לחוק העידוד שבוטל בתיקון 68.  72

חוק העידוד, סימן ב2: הטבות במס חברות בשל מפעל מועדף מיוחד, סעיפים 51יט – 51כג )להלן: "מפעל מועדף מיוחד", או "מסלול מועדף   73
מיוחד", או "מסלול מיוחד"(.

סעיף 51כ)א()1( לחוק העידוד.  74

סעיף 51כ)א()2( לחוק העידוד.  75

סעיף 51כ)ב( לחוק העידוד.  76

ת ו צ ל מ ה  –  6 ק  ר פ
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לדעת חברי הצוות, חלופת ההשקעה במו"פ במתכונתה הנוכחית אינה מהווה אינדיקטור מתאים לצורך כניסה 
למסלול המיוחד, ומוצע לתקן אותה, כך שיידרש במסגרתה גידול שנתי בשיעור שיקבעו המנהלים וייכלל בתכנית 

העסקית.77 

בזיקה  ע"י המנהלים  ל-10 שנים, כאשר תקופת ההטבות המדויקת תיקבע   5 בין  תינתן לתקופה של  ההטבה 
לתמורה הצפויה למדינה, בהתאם לתכנית העסקית שתאושר. זאת, בשונה מהקבוע בחוק כיום, לפיו כל חברה 
שחל לגביה המסלול המועדף המיוחד זוכה באופן אוטומטי לתקופת הטבות בת עשר שנים. מתן שיקול דעת 
ביחס לאורך תקופת ההטבות יאפשר למנהלים ולחברות יתר גמישות בגיבוש תמהיל התכנית העסקית והדרישות 

מהחברה.

למנהלים תהיה, בין השאר, סמכות להעלות את הרף הקבוע בתנאי הסף )חלופת השקעה, עובדים או מו"פ(, או 
לדרוש קיום מצטבר של מספר תנאי סף, בהתחשב במכלול המאפיינים של המפעל ואזורי פעילותו, וכן להתנות 
את הכניסה למסלול המיוחד בתנאים נוספים, כמו חדשנות טכנולוגית, מאפיינים ייחודיים לגבי הרחבת מפעל, 
מיקום הפעילות באזור גאוגרפי המרוחק מאזור המרכז וסינרגיה עם פעילויות אחרות שמתבצעות באזור, על פי 

תכנית אסטרטגית לקידומו.

בנוסף, מוצע כי "שנת האפס", שהיא שנת המס הראשונה שבה תהא החברה זכאית לשיעורי המס המופחתים 
במסלול המועדף המיוחד, תיקבע בידי המנהלים ולא בידי החברה.78 המנהלים יהיו רשאים לקבוע, כי שנת המס 
הראשונה להטבות תהיה בפרק הזמן שבין תחילת ההשקעה למועד ההפעלה המלאה של המפעל, ובמקרים 

מיוחדים ומטעמים שיירשמו, גם לאחר מועד זה.

2. הנגשת הזכאות להטבות לחברות קטנות ובינוניות

במטרה לסייע לחברות קטנות ובינוניות חדשות בתחילת דרכן, מתוך הכרה בפוטנציאל התרומה העתידי של חברות 
מסוג זה למשק, מוצע לאפשר להן עמידה הדרגתית בתנאי הזכאות במסגרת הגדרת "מפעל בר-תחרות". 

מושא ההמלצה הוא חברות קטנות ובינוניות בתחילת דרכן, שלא זכו בעבר להטבות מכוח החוק לעידוד השקעות 
הון, והכנסתן השנתית אינה עולה על 100 מיליון ש"ח. מדובר בחברות העומדות בתנאי היותן מפעל תעשייתי, אך 
מתקשות להגיע להיקף מכירות בשוק מסוים בשיעור של לפחות 25% מהמחזור, כנדרש לצורך סיווגן כ"מפעל 
בר-תחרות". לחברות אלה תינתן האפשרות להגיע אל הסף האמור בהדרגה. כלומר, בשנה הראשונה לפעילותן 
ומחזור  ל-25% לפחות,  יגיע השיעור  ובלבד שבשנה השלישית   ,20% 15%, בשנה השנייה  יהיה  השיעור הנדרש 
בשנה  הנדרש  לרף  שתגיע  חברה  הקודמות.  בשנתיים  הממוצע  מהמחזור  יפחת  לא  שנה  באותה  המכירות 
בר- כ"מפעל  למפרע  תסווג  לעיל,  שפורטו  לשיעורים  הגיעה  הקודמות  שבשנתיים  לאחר  כאמור,  השלישית 

תחרות", ותהיה זכאית להחזר עודף המס ששילמה בשנתיים הראשונות. 

כיום, חלופת ההשקעה בנכסים מחייבת השקעה ברכישת נכסים יצרניים בהיקף של 400 מיליון ש"ח באזור פיתוח א' ו-800 מיליון ש"ח באזור   77
פיתוח שאינו אזור פיתוח א'. חלופת ההשקעה במו"פ מחייבת השקעה במו"פ בהיקף של 100 מיליון ש"ח באזור פיתוח א' או 150 מיליון ש"ח באזור 
פיתוח שאינו אזור פיתוח א' בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות. חלופת העובדים מחייבת העסקה של 250 עובדים חדשים באזור פיתוח א' או 

500 עובדים באזור פיתוח שאינו אזור פיתוח א' ביחס למספר העובדים בשנה שקדמה לשנת האפס.

לפי סעיף 51כב)א( לחוק, חברה הזכאית למסלול מועדף מיוחד רשאית לבחור את שנת המס הראשונה לשיעורי המס המופחתים )שנת האפס(.  78
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התיקון יחול גם לעניין זכאות למענקים. למנהל מרכז ההשקעות ולמינהלה תהיה סמכות לאשר מתן מענק לפני 
בשיעורי המכירות  לא תעמוד  החזר המענק אם החברה  שיבטיח את  מנגנון  לגיבוש  בכפוף  השנה השלישית, 

המינימליים בשוק מסוים, כמפורט לעיל. 

התיקון יכלול הוראה שתמנע העברת פעילות לחברות חדשות משיקולי מס.

תיקון זה יבוצע כהוראת שעה לשלוש שנים, במהלכן ייבחנו תוצאותיו.

עמדת מרכז ההשקעות: מוצע שתקופת ההדרגתיות תיפרש על פני ארבע שנים במקום שלוש שנים.

3. עדכון תנאי הייצור המקומי ועיגונו 

מוצע לעגן את ההסדר שקיים ביחס לחברה שחלק מפעילותה מתבצע בישראל וחלק אחר מתבצע בחו"ל )להלן: 
"תנאי הייצור המקומי"( ולתקנו, באופן שייצור איזון בין השאיפה להבטיח ביצוע של כל פעילות הייצור בישראל 
חלק  לבצע  לעתים  המחייבת  העסקית,  המציאות  לבין   – בישראל  תעסוקה  מקומות  קיום  לצורך  חיוני  דבר   –
מסוים מהפעילות בחו"ל, במישרין או באמצעות קבלני משנה, משיקולים של שרשרת אספקה ובהתאם למודלים 
עסקיים מקובלים. כמו כן, מוצע שתנאי הייצור המקומי יעוגן בכללים שיקבע מנהל רשות המסים, בהתייעצות 
עם מנכ"לי משרד האוצר ומשרד הכלכלה )להלן בדוח זה: "המנכ"לים"(, לצורך הגשמת מטרות החוק ולצורך 

הגברת הוודאות, האחידות והשקיפות בתנאי הזכאות להטבות על פי החוק.

הטבות המס חלות על הכנסתו של מפעל מפעילותו בישראל.79 רשות המסים אימצה את מדיניות מרכז ההשקעות, 
טרם תיקון 60 לחוק, על פיה יש לפצל בין הכנסות שמקורן בפעילות בחו"ל להכנסות שמקורן בפעילות בישראל. 
הנוסחה קובעת, שכל עוד המשקל היחסי של ההכנסות שמקורן בפעילות בחו"ל לא עולה על 10% מתוך כלל 
ההכנסה המועדפת, החברה תהיה זכאית להטבות על מלוא הכנסתה המועדפת. לעומת זאת, כאשר משקל 
ההכנסות מחו"ל גבוה מ-10%, יש לפצל את ההכנסה המועדפת למרכיביה, ולהחיל את ההטבות רק על החלק 

היחסי שהופק בישראל.80 

כדי להתאים את הנוסחה לאופי הפעילות המקובל כיום בקרב חברות גלובליות, מוצע להקל ולאפשר לחברה 
10% כיום(, להיות זכאית  25% )במקום  נובעת מפעילות שבוצעה בחו"ל בהיקף של עד  שהכנסתה המועדפת 

להטבות על פי החוק על כל הכנסתה המועדפת. 

הפעילות  היקף  שימור  להבטחת  בכפוף  תינתן  בחו"ל  שמקורה  פעילות  בגין  המס  להטבות  הזכאות  זאת,  עם 
בישראל טרם השינוי כאמור, כפי שייקבע בכללים.

בהתאם  המסים,  רשות  מנהל  ע"י  ייקבעו  בישראל  פעילות  הפחתת  למניעת  והתנאים  ההכנסות  ייחוס  כללי 
למדיניות הקיימת ובהתייעצות עם המנכ"לים, ויפורסמו ברשומות.

סעיף 51 לחוק, ההגדרה "הכנסה מועדפת".   79

הפיצול )המכונה "ביזור"( מתבצע מכוח סעיף 74)ו( לחוק העידוד, שבו נקבע: "מנהל רשות המסים רשאי לקבוע כללים לעניין ייחוס הכנסותיו של   80
מי שפועל באזורי פיתוח שונים, של מי שפועל באזור פיתוח ובאזור אחר או של מי שפועל בישראל ומחוץ לישראל, בין אזורי הפעילות השונים".
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4. עידוד פעילות בתחום הקניין הרוחני בישראל

רוחני בקניין  הקשורה  פעילות  שתתמרץ  מס  סביבת  וליצור  העידוד  חוק  תחרותיות  את  לשפר   מוצע 
(IP – Intellectual Property). היבט זה בחוק העידוד מקבל משנה חשיבות על רקע פרויקט ה-BEPS של ארגון 
ה-OECD, שבעקבותיו חברות רב-לאומיות צפויות לרכז את פעילות הקניין הרוחני שלהן במדינות שבהן קיימת 

תשתית מתאימה לביצוע פעילות ייצורית ופעילות מו"פ.

הזכאות לשיעורי מס מופחתים מכוח חוק העידוד ביחס להכנסות שנובעות מקניין רוחני מצומצמת כיום. עובדה 
זו פוגעת בתחרותיות סביבת המס ובתמריץ למקם בישראל את הבעלות על קניין רוחני. 

מוצע אפוא להחיל את הטבות החוק על הכנסות מ-IP, כדי למנוע תמריצים לחברות להעדיף השקעות בפעילות 
קניין רוחני בחו"ל על פני השקעות בחברות בישראל.

מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם המנכ"לים, יתקין כללים )להלן: "הכללים"( שיפורסמו ברשומות, ובהם ייקבעו 
תנאים להחלת שיעורי המס המופחתים הקבועים בחוק העידוד על הכנסות מ-IP של חברות במסלול הירוק. 
בכללים ייקבע באילו נסיבות תוכל החברה להחיל את שיעורי המס המועדפים ללא צורך בקבלת אישור מראש, 

ומתי ההטבה תהיה מותנית בקבלת אישור מקדמי מרשות המסים.

בנסיבות שבהן תידרש החברה להגיש בקשה לאישור מקדמי כאמור, היא תגיש לרשות המסים תכנית עסקית, 
שבה יפורטו היקף ההכנסות הצפוי מהקניין הרוחני שיירשם בישראל והיקף הפעילות האחרת )מו"פ / ייצור / 

שיווק( הקשורה אליו אשר תבוצע בישראל, וכן פרטים נוספים שייקבעו בכללים.

ההטבה במסגרת מסלול זה תינתן רק לגבי קניין רוחני הקשור לפעילות ייצורית קיימת או עתידית של החברה 
בישראל, המסווגת כמפעל מועדף, והיא תותנה בהגדלת היקף הפעילות הייצורית וההכנסות שמקורן בישראל 
לאחר רישום ה-IP בשיעור מינימלי שייקבע בכללים. כמו כן, מנהל רשות המסים יהיה רשאי לקבוע בכללים, בין 
בגין הכנסות  חוץ ששולמו  זיכוי מסי  לניצול  וכן את האפשרויות   IP-ב ניכוי ההוצאות הקשורות  אופן  היתר, את 

כאמור. 

על תמלוגים שמקורם בנכסי קניין רוחני יחולו שיעורי מס החברות הרגילים בחוק העידוד, קרי 9% / 16%. אם על 
יחולו על ההכנסות מ-IP שיעורי המס החלים במסלול המיוחד, בכפוף  החברה חל המסלול המועדף המיוחד, 

לתנאים שייקבעו ע"י המנהלים כחלק ממתן האישור למסלול מועדף מיוחד.

שיעורי המס על ההכנסות הנובעות מתמלוגים בגין ה-IP של מפעל מועדף שיש לו פעילות בישראל גם באזור 
פיתוח וגם באזור אחר, ייקבעו בהתאם לכללי ייחוס ההכנסות שחלים על כלל הכנסותיו.

עם התקדמות תהליך גיבוש ההמלצות של ארגון המדינות המפותחות בנושא מניעת שחיקת בסיס המס, והיווצרות 
הזדמנויות חדשות למשוך לישראל חברות גלובליות הפעילות בתחום הקניין הרוחני, מוצע לבחון אם יש צורך 
לבצע התאמות כלשהן במסלול המועדף המיוחד, כדי להתאימו למאפיינים הייחודיים של חברות גלובליות אלה.
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המנהלים יוכלו לאשר הפחתה של שיעור המס ל-5% על דיבידנד המחולק לחברת אם זרה שהיא בעלת שליטה 
רוחני  מקניין  שנובעות  מתמלוגים  בהכנסות  הדיבידנד  מקור  אם  הדיבידנד,  את  שמחלקת  בחברה  מלאה81 

שהועבר לישראל. 

המנהלים יוכלו לאשר יציבות הטבות לתקופה של בין 5 ל-10 שנים ביחס להכנסות מ-IP שהועבר לישראל, וזאת 
בהתאם לתנאים שייקבעו בכללים. 

בקביעת תנאי הזכאות לשיעורי המס המופחתים ולמשך תקופת היציבות יובאו בחשבון מרכיבים שונים, ובהם 
היקף הפעילות בישראל, מספר המועסקים, היקף השקעות ההון והיקף ההטבות הצפויות להינתן לחברה. 

ההסדר יחול כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, שבה יוכלו תאגידים רב-לאומיים לרשום את הקניין הרוחני 
בישראל. ההטבות ביחס לדיבידנד, שמקורו בהכנסות החברה בתקופה האמורה, יחולו גם על דיבידנד שיחולק 
לאחר תום תקופת ההטבות. במהלך תקופת הוראת השעה תיבחן התועלת למשק לצורך קבלת החלטה על 

הארכתה.

המתכונת הסופית של ההסדר תותאם לכללי ה-OECD, כפי שייקבעו במסגרת פרויקט ה-BEPS, ולסטנדרטים 
הבינלאומיים בנושא זה.

בנוסף, מוצע להגביר את הוודאות והשקיפות בתנאי הזכאות להטבות על פי החוק ביחס לקניין רוחני. מנהל רשות 
המסים יקבע בכללים את התנאים שבהתקיימם יחולו הטבות החוק על הכנסות מתמלוגים עבור ידע ותוכנה, 
הירוק, הזכאות  נכללים במסלול  צורך בקבלת אישור מוקדם. במקרים שלא  ירוק, ללא  וזאת במסגרת מסלול 
להטבות תהיה מותנית באישור מוקדם של רשות המסים, שתמציא את החלטתה בתוך פרק זמן של עד 90 יום 
מהמועד שהחברה המציאה את כל המידע הנדרש לצורך קבלת ההחלטה. במקרים חריגים תוארך התקופה, עד 

ל-180 יום.82 

5. הפחתת שיעור המס על דיבידנד במסגרת
המסלול המועדף המיוחד

במסגרת חיזוק המסלול המועדף המיוחד, ובמטרה להגדיל את פוטנציאל הכניסה של חברות רב-לאומיות חדשות 
לפעילות משמעותית בישראל, מוצע לשלב בו הטבת מס על דיבידנד, שתותנה בעמידה ביעדים מוגדרים המקדמים 

את מטרות החוק.

שיעור המס החל כיום מכוח חוק העידוד על דיבידנד שמחולק לחברה זרה הוא 20%, אלא אם נקבע שיעור נמוך 
יותר באמנה למניעת כפל מסים בין ישראל למדינת התושבות של החברה הזרה. ככלל, שיעורי הניכוי במקור 
יחסית בהשוואה  גבוהים  ישראל עם שותפות הסחר העיקריות שלה הם  דיבידנדים ברוב אמנות המס של  על 

בינלאומית. 

חברה "בעלת שליטה מלאה" – המחזיקה ב80% לפחות מהון המניות של חברת הבת.  81

לצורך עמידה במועדים למתן האישורים לפי דוח זה, רשות המסים תבחן יחד עם אגף התקציבים תגבור של כוח אדם מיומן.  82
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מוצע, כי במסגרת המסלול המועדף המיוחד יוסמכו המנהלים לאשר שיעור מס מופחת על דיבידנד המחולק 
לחברת אם זרה שהיא בעלת שליטה מלאה בחברה שמחלקת את הדיבידנד, עד סף תחתון של 5%. בקביעת 
חלק  יהיה  זה  צעד  מענקים.  כגון  החברה,  שקיבלה  ההטבות  מכלול  את  המנהלים  בחשבון  יביאו  המס  שיעור 
מתמהיל הטבות המורכב מהטבות מס ומענקים, על פי תנאים שייקבעו בחקיקה, שייצרו זיקה נאותה בין היקף 

ההטבות לעמידה ביעדים מוגדרים המקדמים את מטרות חוק העידוד.

ההסדר יחול במסגרת הוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, ובמהלכה ייבחנו תוצאותיו.

6. עיגון התנאי להעסקת מספר מינימלי של עובדים
ועידוד חברות בתחילת דרכן 

לצורך השגת מטרות החוק והגברת הוודאות והשקיפות, מוצע לעגן בחקיקה את ההסדר המתייחס להעסקת 
בהעסקת  הדרגתיות  דרכו  בתחילת  מועדף  למפעל  לאפשר  וכן  מועדף,  במפעל  עובדים  של  מינימלי  מספר 

מספר מינימלי של עובדים.

אחת ממטרות החוק הינה יצירת מקומות תעסוקה. על פי הפרשנות הקיימת, על מנת שמפעל ייחשב "מפעל 
תעשייתי", עליו להעסיק לפחות עשרה עובדים הקשורים במישרין לפעילות הייצורית במפעל החברה. כדי להגביר 
את הוודאות בעניין זה, מוצע לעגן דרישה זו בחקיקה. למנהל מרכז ההשקעות וכן למינהלת מרכז ההשקעות 

תהיה סמכות להקל על פי שיקול דעתם בתנאי האמור ביחס למתן מענקים בלבד.

גם אם  יוכל להיחשב מפעל תעשייתי  כי  לגבי מפעל שטרם תבע הטבות מכוח החוק,  במקביל, מוצע לקבוע 
מספר עובדי הייצור כאמור נמוך מעשרה עובדים. הטבה זו תחול בשנת המס הראשונה שבה החברה תובעת 
הטבות מס מכוח החוק, וכן בשנת המס שלאחריה, ובלבד שהחל בשנת המס השלישית החברה עומדת במכסת 

העובדים המינימלית. 

עדיפות  שתינתן  באופן  כלכלית  ויוזמה  הון  השקעות  עידוד  היא  החוק  ממטרות  אחת  ההשקעות:  מרכז  עמדת 
עלולה  להתייחס למאפייני המפעל,  בלי  המינימלי,  העובדים  ביחס למספר  קביעת מגבלה קשיחה  לחדשנות. 

לפגוע בחלק מהעסקים הזעירים והקטנים, שאמנם אינם עתירי עובדים אך מתאפיינים ברמת חדשנות גבוהה.

7. פעילות פרואקטיבית למשיכת חברות ענק רב-לאומיות 

פעילות  למקם  רב-לאומיות  ענק  חברות  לעודד  במטרה  הממשלה,  מצד  היזומה  הפעילות  את  להגביר  מוצע 
משמעותית בישראל.

ביצוע פעילות פרואקטיבית  לצורך  לקידום השקעות במשרד הכלכלה,  ליחידה  נציגים שיחברו  ימנו  המנהלים 
משולבת למשיכת חברות ענק רב-לאומיות להשקיע בישראל. הטיפול בהגעה להסכם עם אותן חברות ייעשה 

.One stop shop במתכונת
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נוספים שקיימים במשרד הכלכלה: מסלול תעסוקה, המדען הראשי,  הפעילות תיעשה תוך סינרגיה עם כלים 
הכשרה מקצועית ועוד. 

המנהלים יפעלו לביצוע כל הפעולות הנדרשות, ובכלל זה אצילת סמכויות ככל שמתבקש, על מנת לקצר הליכים 
ולצמצם בירוקרטיה בטיפול באותן חברות.

8. מיסוד מנגנונים לבקרה על יעילות החוק לאורך זמן

לבניית  אחראי  יהיה  המסים,  ברשות  וכלכלה  תכנון  חטיבת  עם  בתיאום  האוצר,  במשרד  הראשי  הכלכלן  אגף 
מתודולוגיה ותכנית מחקר לאיסוף נתונים וניתוחם לצורך מעקב ובקרה על ההשלכות והתוצאות של חוק העידוד. 
המתודולוגיה ותכנית המחקר יאושרו בצוות היגוי, שיורכב ממנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנהל 
והממונה על אגף התקציבים במשרד  יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה  רשות המסים, מנהל מרכז ההשקעות, 

האוצר )להלן: "צוות היגוי"(.

חברות מוטבות בכל המסלולים יכללו בדוח השנתי נתונים שיוגדרו, אשר יאפשרו מעקב אחר מכלול הפרמטרים 
הקשורים להתנהלותן בקשר לחוק העידוד )כגון מספר עובדים, שכר, מכירות, יצוא והשקעה(. 

בנוסף, חברות מוטבות העונות על קריטריונים שייקבעו ע"י צוות ההיגוי, ידווחו במסגרת הדוח השנתי על שינויים 
נגזרת הטבת המס שלהן  )בשנתיים העוקבות לשנת המס המדווחת( בפרמטרים שמהם  צפויים  משמעותיים 

)למשל אם מתוכננת, או כבר החלה להתבצע, השקעה גדולה(.

רשות המסים, באמצעות שע"מ, תעמיד לרשות אגף הכלכלן הראשי באופן שוטף את הנתונים הבאים:

קבצי 126 של המעסיקים.	 

מסד נתונים הקושר בין תיק המע"מ של החברה לתיק מס הכנסה )לצורך איסוף נתונים שוטפים על משקל 	 
היצוא בסך מכירות החברה(. 

מסד נתונים מטופסי 6111 הכולל את השדות הרלבנטיים הדרושים לחישוב ההשקעה של החברה.	 

אגף הכלכלן הראשי ירכז מחקר, בשיתוף משרד הכלכלה ומרכז ההשקעות, על התועלת שנבעה למשק מהטבות 
המס שניתנו לחברות בחמש השנים האחרונות.

אחר  שוטף  מעקב  שיתאפשר  כך  מוטבות,  לחברות  ביחס  הנתונים  עיבוד  לביצוע  קדימות  תיתן  המסים  רשות 
התפתחות הטבות המס.

אגף הכלכלן הראשי, בשיתוף משרד הכלכלה, מרכז ההשקעות ואגף תקציבים, יבצעו ניתוחי יעילות במתכונת 
רב-שנתית – על בסיס קריטריונים אחידים – והערכת השווי המשוקלל של עלות התמריצים הניתנים והתועלת 



76

דוח צוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון   //   2015 ת ו צ ל מ ה  –  6 ק  ר פ

המשקית הנובעת מהם, באמצעות מדדים שיוגדרו מראש ויאושרו בוועדת ההיגוי. המדדים ישלבו: רמת פריון, ערך 
מוסף, פיזור אוכלוסים, תעסוקה, השקעה במו"פ, תל"ג והשפעות חיצוניות )זליגת ידע(. ממצאי המחקרים יועברו 

לצוות ההיגוי לצורך הסקת מסקנות, גיבוש מחקרי המשך ובחינת הצורך בתיקוני חקיקה.

9. שקיפות – פרסום מידע לגבי יישום החוק

פרמטרים  פי  על  העידוד,  חוק  לגבי  שייבנה  הנתונים  בבסיס  הכלול  מידע  לפרסום  מסגרת  יגבש  ההיגוי  צוות 
שייקבעו, מבלי שייחשפו נתונים עליהם חלה סודיות מסחרית.

10. גובה המענקים באזורי הפריפריה הרחוקה

הקרובה  הפריפריה  לעומת  אחרים  מיוחדים  מאפיינים  בעלת  או  הרחוקה  הפריפריה  של  תעדוף  לבטא  מוצע 
באמצעות דיפרנציאציה של שיעור המענקים.

גובה המענק ברוב אזורי הארץ הוא כיום 20% מהמחיר המקורי של נכסי המפעל.83 כחריג לכך נקבע, כי זכאי 
שמקום מושבו דרומית לקו רוחב מסוים יהיה זכאי למענק נוסף בגובה 10% )להלן: "מענק מוגדל"(.84 

מוצע להסמיך את שר האוצר ושר הכלכלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע תנאים ביחס למפעלים 
אלה  תנאים  מוגדל.  למענק  זכאות  יקנה  שקיומם  ייחודיים,  צרכים  בעלת  או  הרחוקה  בפריפריה  הממוקמים 
יתבססו, בין השאר, על מיקום גאוגרפי ]יישוב הממוקם דרומית או צפונית לקווי רוחב מסוימים, או מזרחית לקו 
אורך מסוים[, וכן על דירוג היישוב במדד הפריפריאליות של הלמ"ס ועל צרכים ייחודיים שמתקיימים לגבי אותו 

יישוב בהתחשב במדדים כלכליים-חברתיים או ביטחוניים. 

עמדת אגף התקציבים: האגף מתנגד להמלצה זו מהנימוקים הבאים: על מנת להביא לשינוי אפקטיבי בהליך 
בתוספת  העדיפות  אזורי  של  האפס"  "קו  את  להזיז  יש  מיקומם,  בחירת  בעת  מפעלים  של  ההחלטות  קבלת 
הצפון  באזורי  למפעלים  המענק  הגדלת  הרחוקה.  הפריפריה  אל  ההשקעות  את  לדחוק  ובכך  לחוק,  השנייה 
והדרום הרחוקים, ללא ביטול האפשרות לקבל את המענק ולקבל שיעורי מס מופחתים באזורים הקרובים יותר 
לחלק הדרומי של מחוז הצפון ונפת חיפה, לא תחולל את השינוי המבוקש. לדעת האגף, מאחר שדיוני הצוות 
התמקדו בסוגיות שיעורי המס המופחתים וההטבות הנובעות מהם, לא מוצה הדיון באפקטיביות המענקים ככלי 

לעידוד השקעות.

סעיף 40ג)א( לחוק מפנה לתוספת הראשונה, בה נאמר ששיעור המענק יהיה 20%.  83

סעיף 40ג)ג( לחוק קובע, שמענק השקעה לזכאי כאמור בסעיף 40ב, שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל שיטת קסיני-סולדנר,   84
יהיה כאמור בסעיף 3 לתוספת.
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11. מסלולי מענקים חדשים

סעיף 18ג)א( לחוק העידוד מאפשר אישור מסלולי מענקים חדשים במסגרת חוק העידוד. כיום תהליך האישור 
הוא אטי, ואינו תואם את ההתפתחויות הכלכליות המהירות, שמחייבות גמישות במתן פתרונות לצורכי השקעות 
הון. מוצע לתקן את הסעיף באופן שאת המסלולים החדשים יאשרו במשותף שר האוצר ושר הכלכלה, בהליך 

מהיר ויעיל.

12. ערעור על החלטת המינהלה

לוועדת ערר, שממליצה  בנוגע למתן מענק נעשה תחילה  כיום, ערעור על החלטת מינהלת מרכז ההשקעות 
לשרים, ורק לאחר מכן ניתן לפנות בערעור לבית המשפט. הניסיון מלמד, שתהליך הערר וקבלת ההחלטות בידי 
השרים הוא ממושך ומסורבל. על כן, מוצע לקצוב את הזמן לקבלת החלטה בערר ל-90 יום ממועד הגשת הערר. 
90 יום ממועד הגשתו, יראו לכל דבר ועניין את ועדת  אם הוגש ערר ולא התקבלה לגביו החלטה סופית בתוך 
הערר והשרים כאילו קיבלו החלטה בערר לאשר את החלטת המנהלה, והעורר יהיה רשאי מיד לאחר מכן להגיש 

ערעור לבית המשפט על ההחלטה.

13. התניית הזכאות להטבות מס בסכומים גבוהים במיוחד
 במעבר למסלול פרטני

לבין  מס  להטבות  זכאות  בין  מספקת  זיקה  יוצר  הנוכחית  במתכונתו  החוק  האם  בשאלה,  נחלקו  הצוות  חברי 
קידום מטרות החוק, והאם ראוי כי הטיפול במספר חברות גדולות שנהנות מהטבות מס בהיקפים גבוהים במיוחד 
יועבר למסלול פרטני, שבו יידרשו החברות לעמוד בדרישות שיש בהן כדי לקדם את מטרות החוק כתנאי לקבלת 
הטבות מעל תקרה מסוימת. הצעה בעניין זה מובאת בנספח א לדוח, ובצדה נימוקי חברי הצוות שתומכים בה 

ונימוקי רוב חברי הצוות שמתנגדים לה. 
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מבוא

לאחר שורה ארוכה של דיונים, שמיעת עמדות של גורמים שונים, קריאת ניירות עמדה וניתוח נתוני הביצוע, 
חלק מחברי הצוות השתכנעו שלמסלול הירוק במתכונתו הנוכחית, לאחר תיקון 68, יש אמנם יתרונות מוסכמים 
במישור הפשטות התפעולית בשל הוויתור על קריטריונים מורכבים והחלת הזכאות להטבות באורח אוטומטי, 
אך במקביל יש לו חולשה מרכזית: הוא לא מייצר זיקה ישירה משמעותית בין מתן הטבות מס בידי הממשלה 

לבין השגת מכלול התועלות לחברה ולמשק הישראלי שאותן נועד החוק לקדם.

לדעת אותם חברים, כדי לקדם מטרות מרכזיות, כגון תעסוקה איכותית, נדרש לשלב בין מספר קריטריונים 
שיעור  כדוגמת  ופשוט,  בודד  זכאות  תנאי  הפעלת  תוך  יעילה  בצורה  זאת  לעשות  ניתן  ולא  מורכבות,  בעלי 
המכירות בחו"ל. לפיכך, למרות הרצון שלא לייצר מנגנונים מסורבלים, חברי צוות אלה הגיעו למסקנה, שעל 
מנת שהמשק הישראלי יוכל לייצר ערך נוסף מהטבות המס שנותנת המדינה, יש לאפשר למדינה, במקרים 
באותם  הירוק  המסלול  המרת  תוך  זאת,  המס.  הטבות  למתן  נוספים  קריטריונים  לקבוע  ומוגדרים,  מעטים 
בתמורה  יותר  מגוון  דרישות  סט  החברות  בפני  להציב  הזדמנות  למדינה  תהיה  שבו  פרטני,  במסלול  מקרים 

להטבות המס הניתנות להן.

מדובר ביעדים נוספים המקדמים את מימוש מטרות חוק העידוד, כגון השקעה בהקמת מפעל או בהרחבתו, 
לפריפריה  השקעות  ניתוב  במו"פ,  בהשקעות  גידול  איכותית,  תעסוקה  על  בדגש  המועסקים  מספר  הגדלת 

הרחוקה, גידול בפריון ובערך המוסף וכד'.

ההצעה מכוונת למספר מצומצם של חברות גדולות )10 – 20 חברות(, שנהנות בפועל מרוב הטבות המס מכוח 
חוק העידוד בסכומים גבוהים במיוחד. לגבי שאר החברות המוטבות )כ-1200 חברות(, ימשיך לחול המסלול 

הירוק הנוכחי ללא שינוי.

בהצעה זו תומכים חלק מחברי הצוות: יעל אנדורן, מנכ"לית משרד האוצר ויו"ר הצוות; יואל נוה, הכלכלן הראשי 
במשרד האוצר; נחום איצקוביץ, מנהל מרכז ההשקעות.

חילוקי הדעות בין חברי הצוות בעניין זה נגזרים, בין השאר, מתפיסה שונה של מהות הטבות המס על פי חוק 
העידוד, ומראייה שונה של רמת הזיקה הקיימת והנדרשת בין הזכאות להטבות לבין קידום מטרות החוק כפי 

שבאות לידי ביטוי במתכונתו הנוכחית. 

להלן תובא ההמלצה ונימוקי החברים התומכים והמתנגדים. 

נספח א – חיזוק הזיקה בין 
הטבות מס לקידום מטרות החוק
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המלצה להוספת מסלול פרטני להגברת הזיקה בין הטבות המס לקידום כלל 
מטרות החוק

גבוהים  בהיקפים  העידוד  חוק  מתוקף  מס  הטבות  ממתן  הישראלי  למשק  שנובעת  התועלת  הגברת  לצורך 
במסגרת  אוטומטי  באופן  הניתנות  ההטבות  היקף  את  הגידור"(  "סף  )להלן:  בתקרה  לגדר  מוצע  במיוחד, 
שבו  פרטני,  למסלול  יעברו  האמורה  לתקרה  מעבר  מס  מהטבות  ליהנות  שיבקשו  חברות  הירוק.  המסלול 

יידרשו לעמוד בתנאים נוספים הנגזרים ממכלול מטרות החוק.

רוב החברות המוטבות לא יגיעו אל התקרה המוצעת, ולגביהן יוסיף לחול המסלול הירוק.

ההצעה נוגעת לקבוצה מצומצמת של חברות )10 – 20 חברות(, שזוכות כיום ברוב הטבות המס. ביחס אליהן, 
המשך הזכאות להטבות מס מעבר לסף הגידור יותנה בהשתלבות במסלול פרטני, במסגרתו ייקבעו יעדים שבהן 

יהיה עליהן לעמוד. 

ייקבע  נוספים  יותנה המשך הזכאות להטבות על פי חוק עידוד בעמידה ביעדים  כי סף הגידור שמעליו  מוצע 
בזיקה לגובה ההכנסה החייבת, להוצאות השכר ולהשקעותיהן בישראל של החברות, לפי הגבוה מבין אלה:

הכנסה חייבת בגובה של 400 מיליון ש"ח; א. 

היקף הטבות מס בגובה: ב. 

100% מהוצאות 	   – פיתוח  באזור  פועל  הוא  ואם  בישראל,  60% מהוצאות השכר של המפעל המועדף 
השכר;

שלוש 	  ממוצע  פי  על   – ופיתוח  ובמחקר  בציוד  במכונות,  בישראל  המועדף  המפעל  מהשקעות   100%
השנים האחרונות; 

תמהיל שמשלב את שני הרכיבים האמורים.	 

 1 יוכלו לפנות בבקשה למנהלים )כהגדרתם בהמלצה מס'  חברות שעברו, או צופות כי יעברו, את סף הגידור, 
בדוח( לאישור החלת שיעורי המס המופחתים על ההכנסות העודפות למשך תקופה של עד חמש שנים, על בסיס 

תכנית עסקית שתבטיח עמידה באחד או יותר מהיעדים התוספתיים הבאים, כפי שייקבע בתקנות:

גידול שנתי במצבת העובדים וברמת השכר הכולל והחציוני )באחוזים, אך לא פחות ממספר כמותי מסוים(;	 

גידול שנתי מתמשך לאורך זמן בערך המוסף של החברה ]המחושב כצירוף של רווח / הפסד בתוספת שכר 	 
עבודה ובהפחתת הוצאות מימון, או נוסחה אחרת שתיקבע בתקנות[; 

היקף השקעות הון במכונות וציוד בפרק זמן של שלוש שנים.	 
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בהתאם לניסיון שייצבר בהפעלת המסלול הפרטני ולמעקב אחר תועלותיו, תיבחן הוספת מדדי יעילות ותועלת 
מורכבים יותר, בהתחשב בתכליות השונות של החוק, אשר ישוקללו עם המדדים האמורים לעיל, ובלבד שהבקרה 

הראשונית עליהם ניתנת לביצוע ע"י רואה החשבון של החברה. במסגרת זו ניתן לבחון את אלה:

הענף הכלכלי שבו עוסק המפעל בהתאם לסדרי עדיפויות לאומיים שייקבעו;	 

מיקום גאוגרפי – נקודות ייחוס על בסיס מרחק מהמרכז; 	 

מדד סוציו אקונומי – רמת הסיווג הסוציו-אקונומי של היישוב שבו ממוקם המפעל;	 

העסקת אוכלוסיות – שיעור העסקת אוכלוסיות שהמדינה מעוניינת להגביר שילובן בשוק העבודה;	 

חדשנות – לפי מדדים שייקבעו בשיתוף המדען הראשי;	 

רמת שכר – קביעת יעדים לרמות שכר ממוצע וחציוני;	 

השקעה במו"פ – לפי מדדים שייקבעו לכל ענף בהתאם למאפייניו; 	 

גידול ברמת הפריון.	 

שקלול המדדים ייעשה תוך הבחנה בין סוגי הענפים, המיקום הגאוגרפי ומדד סוציו-אקונומי.

נימוקי חברי הצוות התומכים בהמלצה

כללי

עד לתיקון 68 לחוק, הזכאות להטבות מס וגובהן היו מותנים בדרישה לפעילות תוספתית של החברות, שמקדמת 
תעסוקה,  מקומות  ויצירת  תעשייה  מפעלי  של  הרחבה  או  הקמה  בעיקר,  כללה,  זו  פעילות  החוק.  מטרות  את 
בדגש על אזורי הפריפריה. עד לשנת 2005 נקבעו התנאים באישור מפעל מאושר שהוענק לחברה בידי מרכז 
ההשקעות, ולאחר המעבר למסלול הירוק צומצמו התנאים ועוגנו בחקיקה. הזיקה שנוצרה בין הענקת הטבות 
מכוח החוק לביצוע פעולות המקדמות את מטרות החוק תרמה לקידום יעדי החוק המרכזיים, ובראשם הקמה 

והרחבה של מפעלי תעשייה ויצירת תשתית למקומות עבודה באזורי הפריפריה.

בעקבות המעבר למסלול ירוק, ועוד יותר בעקבות תיקון 68 לחוק, נחלש הקשר בין הזכאות להטבות מס לבין 
מקומות  וליצור  השקעות  לבצע  כיום  נדרשת  אינה  חברה  כך,  החוק.  מטרות  את  המקדמים  ביעדים  עמידה 
תעסוקה חדשים, והיא אף עשויה לצמצם את היקף פעילותה בישראל מבלי שתהיה לכך השלכה על זכאותה 

להטבות מס על פי חוק העידוד ועל היקפן. 
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המס,  מהיבט  ישראל,  של  האטרקטיביות  את  מגדילה  העידוד  חוק  במסגרת  מופחתים  מס  שיעורי  קביעת 
לצורך משיכת פעילות חברות, ובכך מקדמת את חיזוק התחרותיות של ישראל במסגרת התחרות העולמית 
על משיכת פעילות כלכלית והשקעות הון, שהיא אחת ממטרות החוק. כמו כן, הדיפרנציאציה בשיעורי המס 
בין אזור המרכז לפריפריה יוצרת העדפה מסוימת לפריפריה )אם כי יש הסבורים, שהפער בשיעורי המס בין 
אזור המרכז לאזורי הפריפריה אינו מספיק כדי לתמרץ ניתוב הפעילות העסקית לאזורי הפריפריה, ובמיוחד 

הפריפריה הרחוקה(.

אוטומטי  ישיר בתנאי הזכאות, המקנים באופן  ביטוי  לידי  אינן באות  ואולם, שאר המטרות המפורטות בחוק 
הפחתת מס קבועה לכל חברה תעשייתית ש-25% ממכירותיה הן בחו"ל. קריטריונים אלה אינם תוספתיים, 
והם לא מתמרצים חברות להגדיל את פעילותן בישראל, להשקיע בהקמת מפעלים חדשים או בהרחבה של 
מפעלים קיימים, להגדיל את היקף ההעסקה של עובדים ישראלים, להשקיע בחדשנות או להגדיל את הפריון 

והערך המוסף. 

לדעת חברי הצוות שתומכים בהצעה, קידום מגוון מטרות החוק אינו בא לידי ביטוי במידה מספקת במתכונתו 
הנוכחית, ויש לבצע בו תיקון להגברת הזיקה שבין הזכאות להטבות המס לתרומת החברות למשק, בהיבטים 
השונים המוגדרים במטרות החוק. בדומה למבקר המדינה בדוח 64א, גם חברי צוות אלה סבורים, שבמסגרת 
חובת המדינה לקדם באופן אפקטיבי את מכלול מטרות החוק, עליה לנסות למקסם את התמורה המתקבלת 
מהחברות המוטבות עבור ההטבות שניתנות להן. העלות השנתית של הטבות המס נאמדת במיליארדי ש"ח, 
והמדינה אינה חופשית להעניק הטבות מס בסדרי גודל כאלה מבלי לפחות לנסות לקבל עבורן תמורה הולמת 
ומידתית. חוק העידוד הוא אחד מכלי המקרו החשובים המאפשרים למדינה לקדם את מדיניותה הכלכלית 
חברתית, בין השאר מבחינת ניתוב השקעות ויצירת מקומות תעסוקה בפריפריה. מחובתה של המדינה לוודא, 
שהיא עושה שימוש יעיל בחוק העידוד לקידום השגת המטרות הכלכליות והחברתיות שעומדות ביסוד החוק 
ראוי להמשיך בהסדר הנוכחי שמקנה לחלק מהחברות הטבות מס בסדרי  והן בעלות חשיבות לאומית. לא 
גודל גבוהים במיוחד, בלי לדרוש מהן תמורה כלשהי ובלי לנסות אפילו לאמוד את מידת האפקטיביות של אותן 

הטבות מס בקידום מטרות החוק.

יצוין, שהדרישות לביצוע פעילות תוספתית ממשיכות להתקיים, כבעבר, ככל שמדובר במתן מענקים מכוח 
החוק. לדעת אותם חברי צוות, אין סיבה לכך שמתן מענקים תקציביים חד-פעמיים, לעתים בסכומים נמוכים 
יחסית, יהיה כרוך בהצגת דרישות ותנאים לחברות, ואילו מתן מענקים בדמות הפחתת מס, שנה אחר שנה, 
על  המס  הטבות  היקף  האחרונות  )בשנים  התקציביים  למענקים  בהשוואה  שיעור  לאין  גבוהים  גודל  בסדרי 
20 בהשוואה להיקף המענקים התקציביים(, לא יהיה כרוך בהצגת דרישות  פי המודל הסטאטי היה גבוה פי 

כלשהן שיש בהן כדי לקדם את מטרות החוק.

לכן, לעמדת חברי הצוות שתומכים בכך, על המדינה לבחון כל אפשרות להגדלת התשואה שנובעת לה בתמורה 
להטבות הניתנות. ההצעה שגובשה היא מידתית וזהירה. היא אינה קובעת הגבלה ביחס להיקף ההטבות, אך 
חותרת להגדלת התמורה למדינה, וגם זאת רק במקרים שבהם היקף ההטבות גבוה במיוחד. זאת באמצעות 
ההטבות  והתניית  ירוק",  "מסלול  במסגרת  אוטומטי  באופן  בודדת  לחברה  הניתנות  להטבות  תקרה  קביעת 
העודפות במעבר למסלול פרטני, שבו תהיה למדינה הזדמנות להציב דרישות שמטרתן לקדם את מטרות חוק 
העידוד. מדובר במספר קטן מאוד של חברות גדולות, שזוכות כיום להטבות מס בהיקפים המתחילים בעשרות 

מיליוני ש"ח ומגיעים למיליארדי ש"ח לשנה. 
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אמנם, נכון שלמסלול הירוק יתרונות מסוימים מבחינת הפישוט התפעולי, אך פשטות היא אמצעי ולא מטרה. 
במקרים שבהם המחיר של החלת המסלול הירוק האוטומטי הנו החלשת אפקטיביות החוק בהשגת מטרותיו, 
ולהעביר את החברות למסלול פרטני. כאמור, מדובר  יש להעדיף את קידום המטרות על פני קידום הפישוט, 
והטיפול  מוטבות(,  חברות  מ-1,200  למעלה  מתוך  חברות  ל-20   10 בין  )הנאמד  חברות  של  מצומצם  במספר 
הפרטני בהן לא יפגע בפשטות הפעלת המנגנון האוטומטי, שימשיך לחול על שאר החברות. הצעד המוצע מידתי 

וסביר, וניתן להניח שלא יגרור שינויי התנהגות בדמות הוצאת פעילות לחו"ל.

להלן(,  )שיפורטו  החברים  שאר  שהעלו  לשיקולים  מודעים  זה  בנספח  הכלולה  בהצעה  שתומכים  הצוות  חברי 
אטרקטיביות  רמת  על  בשמירה  והצורך  התפעולית,  הפשטות  יתרונות  החקיקתית,  היציבות  חשיבות  ובראשם 

מיסויית, שתמשוך לישראל חברות ולא תדחוק אותן להוציא פעילות אל מחוץ לישראל.

יחד עם זאת, הם סבורים שההצעה מאוזנת, ומשלבת בין הצורך להגדיל את התועלת הנובעת למדינה ממהטבות 
לדעת  העולמית.  המס  בסביבת  ישראל  של  האטרקטיביות  ומידת  התפעולית  הפשטות  על  שמירה  לבין  המס 
אותם חברים, השינויים שבוצעו בחוק העידוד בעשור האחרון הלכו צעד אחד רחוק מדי מבחינת ייחוס משקל 
מכריע לממד הפשטות התפעולית, עד כדי פגיעה באפקטיביות החוק בהשגת מכלול יעדיו. מכיוון שכך, מתחייב 

מהלך מתקן, שייצור איזון נכון יותר בין מכלול שיקולי המדיניות הרלוונטיים. 

יסודי בשיטת התמרוץ, שיגביל את היקף  בשל שיקולי זהירות שפורטו לעיל, נמנעו חברי הצוות מלהציע שינוי 
השוואה  טבלת  )ראו  להטבות  תקרה  לקבוע  נהוג  שונות  שבמדינות  אף-על-פי  בודדת,  לחברה  המס  הטבות 

בינלאומית בפרק 4 לדוח(.

עם זאת, יש לשאוף להגדיל את התמורה למדינה מהחברות שמקבלות אותן הטבות מס גבוהות, וזאת באמצעות 
רבות,  במדינות  מקובל  כזה  מהלך  ההטבות.  לקבלת  בתמורה  למלא  מתבקשות  שהחברות  הדרישות  חיזוק 

והתקיים גם בישראל עד לפני ארבע שנים.

בביצוע המהלך ביקשו חברי הצוות להגיע לנקודת איזון בין הרצון לשמור על המסלול הירוק ולהימנע מהכנסת 
שינויים יסודיים במנגנון התמרוץ הקיים לבין הרצון לקדם בצורה אפקטיבית יותר את מטרות החוק. בשל הנסיבות 
הייחודיות, שבהן רוב ההטבות ניתנות לקבוצה מצומצמת של חברות, ניתן לבצע מהלך אפקטיבי בתחום זה תוך 
מיקודו במספר חברות מצומצם בלבד. טיפול פרטני במספר קטן של חברות אין בו כדי לחייב שינויים משמעותיים 
במנגנון הביצועי שמתפעל את החוק במשרדי הממשלה, ואין בו כדי להכביד על כלל החברות המוטבות. החברות 
והתשומות  גדולים במיוחד,  גדולות מאוד, שנהנות מהטבות מס בהיקפים  שייכנסו למסלול הפרטני הן חברות 

הנוספות שיידרשו להשקיע לצורך היערכות לשינוי המוצע הן זניחות ביחס למכלול עסקיהן.
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נימוקי חברי הצוות שמתנגדים להמלצה 

להטבות  האוטומטית  הזכאות  את  בתקרה  המגבילה  לעיל,  שפורטה  להמלצה  מתנגדים  צוות  חברי  ארבעה 
דרישות  יוצבו  ליתרת ההטבות במעבר למסלול פרטני שבו  ומתנה את הזכאות  הירוק,  מס במסגרת המסלול 
 לחברות לביצוע פעילות תוספתית. יצויין כי אין אחידות מלאה בנימוקי חברי הצוות ולכן בהמשך יפורטו הנימוקים 

והדגשים של כל אחד מהחברים בנפרד.

עיקרי הנימוקים הם שהדבר עלול לאותת למשקיעים שהמדינה פועלת לעידוד השקעות בתעשייה עד לנקודת 
רווחיות מסוימת בלבד, באופן שיפגע באטרקטיביות ההשקעה.

לתפיסתם, הרחבת הפעילות התעשייתית התחרותית בישראל באמצעות חוק העידוד מובילה בהכרח לשיפור 
להתערבות  מקום  ואין  המשק,  של  התחרותי  הייצור  כושר  ולשיפור  עבודה,  מקומות  ליצירת  המשקי,  הפריון 

ממשלתית נוספת בהקשר זה.

עוד הם מציינים, כי מכיוון שטרם בוצע מעקב רב-שנתי באשר לקידום מטרות החוק )תעסוקה, חדשנות, השקעות 
הון וכו'( במסגרת המסלול הירוק, נדרש מעקב מעמיק כזה בטרם יבוצע כל שינוי במסלול זה. 

לדעת חברים אלה, אין מקום להתייחס להפחתת שיעורי המס במסגרת חוק העידוד כ"הטבת מס". לתפיסתם, 
המדינה אינה מעניקה "הטבות" באמצעות שיעורי המס המופחתים, אלא קובעת את שיעורי המס המיטביים 
ולעודד  יותר,  גבוהים  הוטלו עליהן שיעורי מס  אילו  בישראל  פועלות  היו  לישראל חברות שלא  במטרה למשוך 

הרחבת פעילויות מצד החברות הפועלות כבר בישראל. 

להסטת  לגרום  עשויה  מס  הטבות  למתן  כתנאי  המדינה  מצד  נוספות  דרישות  שהצבת  סבורים,  הצוות  חברי 
פעילות מישראל לחו"ל, לפגוע בגביית המסים ולגרור השלכות שליליות, כמו צמצום מספר מקומות התעסוקה.

מעבר לכך, הם מתנגדים לכל צעד שיפגע ביציבות החקיקתית. מאחר שתיקון 68 התקבל לפני 4 שנים בלבד, 
ומאחר שבתחילת שנת 2014 הועלו שיעורי המס במסגרת תיקון 71 לחוק העידוד, הם מתנגדים לביצוע שינויים 

מהותיים בעת הזו, ובמיוחד שינויים שיש בהם משום הרעה מנקודת ראות החברות. 

לבסוף, חברים אלה סבורים שיש חשש שהמהלך יפגע בפשטות הפעלת החוק. לדעתם, כל שינוי שכרוך במעבר 
חברות מהמסלול הירוק האוטומטי למסלול פרטני שבו תידרשנה לעמוד בדרישות כלשהן, עלול לפגוע בפשטות 

התפעולית, ולכן יש להתנגד לו.

להלן פירוט העמדות והדגשים של כל אחד מחברי הצוות המתנגדים להמלצה:

יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל

והשפעות  במיוחד  גבוה  פריון  היא משיכת פעילויות תעשייתיות בעלות  הון  לעידוד השקעות  מטרת החוק 
פריון,  עתירות  ולפעילויות  ייחודי  תעשייתי  לידע  זקוקה  הישראלית  הכלכלה  לישראל.  ייחודיות  חיוביות 
שיעורי  מתן  זאת,  לאור  שלו.  והשכר  הפריון  את  כך  ומתוך  לעובד,  והטכנולוגיה  ההון  רמת  את  יגבירו  אשר 
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מס מופחתים גם לחברות בעלות רווחים גבוהים מתיישב היטב עם מטרות החוק. צמיחת החברות בשנים 
האחרונות לממדים גדולים צריכה להיחשב להצלחת החוק, ולא לבעייתיות הכרוכה בו. הפעילות התעשייתית 
עתירת הרווח מתבססת בדרך כלל על רמה גבוהה של הון פיזי ו/או אנושי, והינה בעלת השפעות חיצוניות 
חיוביות על שאר התעשייה. פעילות זו היא גם בעלת ניידות גבוהה, לאור התחרות העולמית עליה וההשפעה 
הגבוהה של משטר המס על רווחיותה. על כך מתריע ה- OECD באומרו, שהפעילות הכלכלית במדינה מאוד 
רגישה לשיעורי מס החברות בה. העלאת שיעורי המס עבור חברות אלה )או צמצום היקף הרווחים הזכאים 
לשיעור מס מופחת( תגרום להעברת הרווחים או הפעילויות מחוץ לישראל למשטרי מס אטרקטיביים יותר, 

תקטין את ההשקעות והצמיחה במשק, ותקטין את ההכנסות ממסים מחברות אלה ומהתעשייה בכלל.

חברות  עבור  בישראל  ופעילות  השקעה  של  האטרקטיביות  מידת  את  להרחיב  הוא  הנכון  המדיניות  כלי 
לחברות  המאפשר  ובהיר,  פשוט  אישורים  מסלול  שימור  תוך  גבוה,  פריון  בעלות  ורב-לאומיות  ישראליות 
תעשייתיות אחרות בנות-תחרות בשוק העולמי לשמר את פעילותן בישראל ולסייע בצמיחתן. רוב ההמלצות 

בדוח אכן הולכות בכיוון זה.

נוספת  עסקית  פעילות  של  הכלכליות  ההשפעות  כלל  של  מוקדמת  בהבנה  והקושי  המידע  פערי  בשל 
ניסיון להתאים באופן פרטני את שיעור המס הניתן לכל פעילות ביחס לתרומה המצופה ממנה  בישראל, 
והכרעות שרירותיות. התארכות הליכים פרטניים אלו הובילה לתיקונים  יוביל להליכים בירוקרטיים ארוכים 
האחרונים בחוק, אשר צמצמו אותם, וחזרה אליהם תהווה איתות שלילי למגזר העסקי לגבי כדאיות הפעילות 
וההשקעה בישראל. איתות שלילי זה רק יועצם לאור כמות השינויים שנעשתה בחוק בשנים האחרונות, אשר 

פוגעת ביציבות משטר המס, החשובה לביצוע השקעות ע"י המגזר העסקי.

עיקר ניתוח השפעות החוק והבעיות ביישומו ע"י מיעוט חברי הצוות התומכים בהמלצה התבססו על מודל 
אין  וכי למשטר המס  נתונה,  בישראל הנה  כי פעילות החברות הקיימות  "הטבות מס", המניח  סטאטי של 

השפעה על פעילות זו. ניתוח זה שגוי.

המדינה לא מעניקה "הטבות מס", אלא מנסה להגדיל את הפעילות הכלכלית והכנסות המדינה הנובעות 
זהו  בעולם.  תחרות  יש  שעליהם  נבחרות,  כלכליות  פעילויות  על  מופחתים  מס  שיעורי  באמצעות  ממנה 
ההיגיון העומד בבסיס החוק )וחוקים דומים בעולם(, והוא מאומת במגוון עבודות ומחקרים בנושא, העוסקים 
בגמישות הפעילות הכלכלית ביחס למסי חברות. הנתונים והניתוחים המוצגים בהקשר זה בתחזית הטבות 
המס המצורפת לחוק התקציב ובניתוחי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר עושים שימוש במודל סטאטי, 
אשר לא מתיימר לשקף במדויק את הירידה האמיתית בהכנסות ממסים, אלא מציג מעין "גבול עליון" של 
אובדן ההכנסות שנובע ממתן הטבות המס. על פי המודל הסטאטי, "הטבת המס" נמדדת כפער התיאורטי 
בין חבות המס של החברות, אילו היו חייבות במס חברות בשיעור מלא, לבין סכום המס שאותו הן משלמות 
בפועל. סכום זה אינו משקף את השינוי האמיתי בהכנסות המדינה, משום שלמדיניות המס השפעה ישירה 
משנות  היו  המוטבות  מהחברות  חלק  המס,  תמריצי  ללא  הכלכלית.  הפעילות  של  ומיקומה  היקפה  על 
התנהגות, ולא היו משלמות בפועל את מלוא הפרש המס בישראל – למשל באמצעות הסטת רווחים בדרכים 
חשבונאיות לחו"ל או העברת חלק מפעילותן לחו"ל. כמו כן, ייתכן שחברות אשר העבירו את פעילותן לישראל 
בשל הטבות המס, לא היו עושות זאת בלעדיהן. גמישות גבוהה של אפשרויות המיקום של פעילויות אלה 

עבור חלק מהחברות היא אחת מההצדקות למתן התמריצים מכוח החוק.

מאחר שהמדינה אינה מעניקה "הטבות מס", ממילא אין מקום להתנות את "ההטבות" בכך שהחברות ימלאו 
אחר דרישות ותנאים שמקדמים את מימוש מטרות החוק. החברות אינן "מקבלות הטבות", אלא משלמות את 
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שיעור המס שאותו בחרה המדינה להטיל עליהן. התמורה למדינה היא מיקום הפעילות התעשייתית כלכלית 
בישראל, הטומנת בחובה כמעט בהגדרה השקעות הון, יצירת מקומות עבודה והגברת פריון, ידע וטכנולוגיה.

סגן הממונה על אגף תקציבים, יוני רגב

הזכאות  במנגנון  שינוי  הכוללים  הון,  השקעות  לעידוד  בחוק  תכופים  שינויים  נעשו  האחרונות  בשנים  א. 
לשיעורי מס מופחתים, שינויים בשיעורי המס, שינוי ביציבות ההטבות, שינויים במסלולים המיוחדים ועוד. 
קידומו של שינוי נוסף במדיניות המס, הכולל הרעה במדיניות המס כלפי חברות מסוימות, עשוי להוות 
"איתות שלילי" למגזר העסקי. זאת בשל הפגיעה בוודאות וביציבות משטר המס, שהנן מהותיות לביצוע 
השקעות פרטיות, פגיעה ההופכת את המשק הישראלי לפחות אטרקטיבי בהיבט זה. מעבר לכך, קיים 
וכן קיימים  קושי בהבנה מוקדמת של כלל ההשפעות הכלכליות של פעילות עסקית נוספת בישראל, 
68 לחוק. לפיכך אגף תקציבים  פערי מידע נוכח הבעייתיות באיסוף נתונים שיעידו על השפעת תיקון 

סבור שאין מקום, בשלב זה, לכל שינוי מדיניות שיֵרע את מצבו של המגזר העסקי. 

נטען, כי להטבות המס ישנה זיקה נמוכה לחלק ממטרות החוק, לעומת המענקים. ואולם, אגף תקציבים  ב. 
שכן  המענקים,  ואת  המס  הטבות  את  במנותק  לבחון  שאין  מכיוון  זאת  נכונה.  איננה  זו  שטענה  סבור 
שניהם משלימים זה את זה במסגרת החוק: הטבות המס מושכות פעילות יצרנית לישראל, או גורמות 
להשארה או הרחבה של פעילות קיימת. בכך הן מעודדות תעסוקה, גידול בפריון ובעקיפין חדשנות. לצדן, 
המענקים מסייעים יותר לחברות קטנות ובינוניות, המתקשות לגייס את מלוא סכום ההשקעה הנדרשת 
בשווקים. במקרים אלה, עצם העמדת משאבים מתקציב המדינה מאפשרת את ביצוע ההשקעה. בעת 
יצירת תשתית למקומות  כגון  אישור המענק, נשקלים שיקולים הנותנים מענה לחלק ממטרות החוק, 
עבודה חדשים. במציאות של תחרות גלובלית, שיעורי המס קריטיים ליכולת התמודדות המגזר העסקי 
ללא  הונית.  השקעה  עבור  חד-פעמי  ממענק  יותר  הבינלאומיים  בשווקים  התחרות  תנאי  עם  המקומי 
או להעביר חלק  היו עשויות לבחור להרחיב את פעילותן במקום אחר,  תמריצי המס, חלק מהחברות 

מפעילותן הקיימת לחו"ל. לפיכך הטבות המס הן חלק בלתי נפרד ממימוש כלל מטרות החוק. 

לאור זאת, אגף תקציבים סבור שקיימת בעייתיות מובנית בהשקפת העולם שיש לבחון את הטבות המס  ג. 
כעלות משקית שיש לצמצמה ככל שניתן. יצוין שבדיוני ועדת שני, שהמלצותיה שימשו בסיס לתיקון 68 
לחוק העידוד, סוגיית המס לא נבחנה דרך עלות המס התיאורטי שלא נגבה, אלא דרך בחינת הכנסות 
המדינה שנוצרו בשל מדיניות המס. כלומר, בהנחה שהטבות המס משכו פעילות יצרנית לישראל, או 
גרמו להשארת או הרחבת פעילות קיימת, אזי המדינה למעשה "הרוויחה" הכנסות, שלא הייתה מקבלת 
בינלאומית העומדת בתנאי הסף שבחוק, אשר  על חברה  ניתן לחשוב  לולא ההטבות. לשם המחשה, 
הטבות  היקף  יגדל  זאת,  לאור  מופחתים.  מס  לשיעורי  זכאית  והיא  לראשונה,  בישראל  לייצר  החלה 
המס מכוח חוק עידוד השקעות הון, אך במקביל יירשם גידול בהיקף התעסוקה וההשקעות במשק, וכן 
בהיקף הכנסות המדינה. כך, לצד הגידול בהטבות המס, חל שינוי בעל אפקט חיובי מובהק על הכלכלה 

הישראלית.

בהקשר זה נציין, כי למסלול הירוק במתכונתו הנוכחית תועלת משקית רבה. הגידול במספר החברות   
המוטבות בשנים 2011 ו-2012 נובע בין היתר מהמסלול הירוק, והדבר הביא להגדלת הפעילות העסקית. 
לראיה, שיעור החברות המוטבות שרשמו גידול במספר העובדים בין 2005 ל-2010 הגיע לכ-70%, בעוד 
שבקרב החברות הלא מוטבות עמד שיעור זה על 38% בלבד. להדגשת עמדתנו נציין, כי על פי תחשיב 
שנעשה טרם אישור המענק לחברת אינטל בשנת 2014, נמצא כי הכנסות המדינה – בהינתן המענק 
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ושיעור המיסוי המופחת בעד הרחבת פעילות אינטל בישראל – גדולות מהמצב החלופי שהיה מתקיים 
הכנסות  גם  גדלו  המס"  "הטבת  הגדלת  לצד  כלומר,  פעילותה.  את  להרחיב  שלא  אינטל  בחרה  אילו 
הממשלה מִמסים. טיעון זה תקף גם לגבי השפעות נוספות על הפעילות המשקית בהעדר אותן חברות 

"מוטבות" – מספר המועסקים, היקף ההשקעות והיצוא, ההשפעה על ההון האנושי במשק וכיו"ב.

בהמשך לאמור לעיל, אגף תקציבים מתנגד ליצירת מסלול פרטני נוסף על המסלול המועדף המיוחד.  ד. 
"ירוק" מאופיין בפערי  ראשית, מסלול שאינו  ככלל, מסלול פרטני מאופיין במספר חסרונות מרכזיים: 
הזמנים  לוחות  ולהארכת  ההליך  לסרבול  המביא  בירוקרטי,  בעומס  וכן  לממשלה  החברות  בין  מידע 
בהקצאת  הצורך  לצד  זאת  גורמים ממשלתיים.  נרחב של  דעת  לשיקול  ונותן מקום  אישורים,  לקבלת 
משאבי המדינה, הן מבחינת הזמן הדרוש לבחינת הבקשות והן מבחינת כוח האדם הדרוש לשם כך. כל 
יוביל  ניסיון להתאים באופן פרטני את שיעור המס הניתן לכל פעילות ביחס לתרומה המצופה ממנה, 
להליכים בירוקרטיים ארוכים והכרעות שרירותיות. התארכות הליכים פרטניים אלו הייתה אחת הסיבות 
המרכזיות לתיקונים האחרונים בחוק, אשר צמצמו אותם. כאמור, הנתונים הקיימים בנקודת זמן זו אינם 
מאפשרים לבחון את השפעת אותם תיקונים, ועל כן אין בסיס לבצע שינוי שיחזיר את המצב לקדמותו. 
משמעות נוספת הנגזרת מיצירת מסלול פרטני הנה שגורמים ממשלתיים יעסקו במתן הטבות לגורמים 
והם  חיצוניות,  להתערבויות  נטייה  יש  כאלה,  במצבים  שקלים.  מיליוני  מאות  בשווי  ספציפיים  פרטיים 
פותחים פתח לשיקולים לא מקצועיים בקבלת ההחלטות. ניסיון העבר הראה, כי פתרון בעיות נקודתיות 
ויצירת מסלולים מיוחדים הביאו לסיבוכים בהפעלת החוק, דבר שהניע את הממשלה לעבור למסלול 
ירוק "ללא מגע יד אדם". בנוסף, מסלול פרטני נוסף עשוי להיות כרוך בהקניית יציבות הטבות למספר רב 

של חברות, בניגוד למצב הקיים כיום ובניגוד לשינוי שהוחלט עליו בתיקון 68.

בהתאם לכל האמור לעיל, אנו סבורים כי המסלול המועדף המיוחד, יחד עם השינויים המוצעים בדוח זה,  ה. 
יהווה כלי אפקטיבי למשיכת השקעות גדולות במשק של חברות רב-לאומיות. בנוסף על כך, "המסלול 
מסיביות  השקעות  מבצעות  שאינן  תעשייתיות  לחברות  נוחה  עסקית  סביבה  יצירת  מאפשר  הירוק" 

במשק.

מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג

שבמסגרתו  פרטני,  מסלול  ליצירת  להתנגד  אין  העקרונית  שברמה  היא  הכלכלה  משרד  מנכ"ל  עמדת  א. 
יוצבו בפני החברות דרישות נוספות שיש בהן כדי לקדם את מטרות החוק. ואולם, אין לעשות זאת תוך 
הגבלת ההטבות שניתנות במסלול המועדף הקיים, אלא באמצעות יצירת מסלולי הטבות חדשים, שיהיו 
אטרקטיביים יותר מהמסלול המועדף הנוכחי. מהלך כזה ישפר את התחרותיות של ישראל מול העולם. 
הוא יאפשר מצד אחד לשמר את הפשטות שבמסלול המועדף הקיים )מסלול ירוק(, ובמקביל ייצר עוד 
מתווה תחרותי באמצעות מדרגה חדשה של שיעורי מס אטרקטיביים, מתחת לשיעורי המס הקבועים 
כיום במסלול הירוק ומעל שיעורי המס במסלול המועדף המיוחד. השיעורים המוצעים למסלול הפרטני 

הם שיעורי מס משתנים בין 7% ל-14% )במקום 9% ו-16%(,
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הזכאות  החוק.  במטרות  עמידה  המבטיחים  שונים  פרמטרים  ייבחנו  הפרטני  למסלול  כניסה  לצורך  ב. 
לשיעורי המס תותנה בעמידה בקריטריונים, כגון חדשנות פורצת דרך, לשיעור מס של 14%, והתייחסות 
לעומק הפריפריה בשיעור מס של 7%. ככל שהחברה ממוקמת באזור פריפריאלי יותר, כך היא תקבל 
ועוד. אם  גידול בתעסוקה, בהשקעה  לצד  זאת  זה.  לשיעור מס  זכאותה  יותר, שיקדם את  גבוה  ניקוד 
החברה תעמוד בקריטריונים שייקבעו, היא תהיה זכאית לשיעורי המס המופחתים לתקופה של 8 – 10 

שנים, שלאחריה היא תשוב למסלול הירוק.

מתווה מסוג זה ישמור מחד את הוודאות )לגבי השינויים שבוצעו בתיקונים 68 ו-71 לחוק בקשר להחלת  ג. 
או  בינלאומיות  חברות  למשיכת  נוסף  מסלול  יאפשר  ובמקביל  בהתאמה(,  ו-16%   9% של  מס  שיעורי 
מקומיות, שאינן עומדות בקריטריונים של המסלול המועדף המיוחד )5% / 8%(, אך עומדות בפני צמיחה 

משמעותית או השקעה משמעותית, ובוחנות היכן לבצע השקעה זו.

מנהל רשות המסים, עו"ד )רו"ח( משה אשר

חוק עידוד השקעות הון מהווה מנוע צמיחה מרכזי בכלכלה הישראלית. החוק עבר בשנים האחרונות שני 
בהליך  הקשורות  בעיות  ולפתור  בישראל  התעשייתית  הפעילות  את  לעודד  במטרה  משמעותיים  תיקונים 
המנהלי, תוך התמקדות בתנאים המרכזיים בחוק, שהנם קידום של פעילות תעשייתית בישראל של "מפעלים 

בני תחרות".

לאור התחרותיות הקיימת בעולם במשיכת ועידוד חברות בעלות מפעלים תעשייתיים בתחומים שונים, הרי 
שהטבות המס הניתנות בחוק מהוות תמריץ משמעותי להרחבת הפעילות התעשייתית בישראל.

ככלל, שינויים תכופים בחוק, המשנים באופן מהותי את התנאים הנדרשים וההטבות המוקנות מכוח החוק, 
עלולים להביא למצב שבו תיחשב ישראל למדינה שאינה מקנה ודאות ויציבות למשקיעים ואינה מעודדת 

השקעות לטווח ארוך.

לאור זאת, יש להתמקד כיום בשינויים המהותיים במסגרת מסלול המפעל המועדף המיוחד ועידוד השארת 
הקניין הרוחני בישראל, אשר יביאו להרחבת הפעילות בישראל והשגת מטרות החוק.

בכל הנוגע למסלול הפרטני שהוצע, עמדת מנהל רשות המסים היא שמבחינה עקרונית אין מקום להתנגד 
חברות  למספר  מופחתים  מס  שיעורי  להחלת  כתנאי  נוספות  דרישות  יוצבו  שבמסגרתו  מסלול  להחלת 
בצורה  ייקבעו  בכך שהקריטריונים  מותנה  זאת, הדבר  במיוחד. עם  גדולים  בהיקפים  מצומצם, המרוויחות 
ברורה בחוק, ללא שיקול דעת מנהלי, ובאופן שניתן יהיה ליישמו תוך שמירה על פשטות ההפעלה של החוק 
ומבלי להתנהל עם כל חברה באופן פרטני. כמו כן, פרטי מודל הגידור, כפי שהוצע, עלולים להסיט פעילות 

מישראל ולהחטיא את מטרת החוק.
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מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה
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)בתי אריזה( מתקיימים תהליכים חקלאיים  לדעת מרכז ההשקעות, במפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה 
ייצוריים, המצדיקים לכלול אותם במסגרת חוק העידוד. רוב המפעלים האמורים ממוקמים בפריפריה, ולחיזוקם 
חשיבות גם בהיבט זה. ואולם, במסגרת תיקון 60 הוצאו מפעלים אלה ממסגרת חוק העידוד, והם אינם זכאים 

כיום להטבות מכוחו. 

עמדת מרכז ההשקעות היא שיש מקום לתיקון חוק העידוד בנושא זה, באופן שיתאפשר מתן הטבות למפעלים 
לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה, שהנם מפעלים תעשייתיים בני-תחרות, הממוקמים בפריפריה. 
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י ו נ י מ ה ב  ת כ  – ג  ח  פ ס נ
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רו”ח אבני אבידור

איגוד התעשייה הקיבוצית 

איגוד לשכות המסחר

פרופ’ אקשטיין צבי

פירמת ארנסט אנד יאנג

פרופ’ בן בסט אבי

בנק ישראל

גולדפרב זליגמן עורכי דין

האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות
 [IATA – Israel Advanced Technology Industries]

החברה לפיתוח הגליל בע”מ

המכון לאחריות תאגידית

התאחדות התעשיינים בישראל

התנועה למען איכות השלטון בישראל

התעשייה האווירית לישראל בע”מ

רו”ח זמיר אבנר, אשכול רשויות גליל מזרחי בע”מ 

זקהאם אורי

HP חברת

טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ

רשימת הגורמים שהגישו נייר עמדה או 
השמיעו עמדתם בעל-פה )לפי סדר אלפביתי(

ד  ח  פ ס נ
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IBM חברת

ד”ר יעקובי ניר

עו”ד מזרחי משה

מרכז אדווה

רו”ח משה אירית

ד”ר נוב אבי

סלע שיווק מוצרי בטון בע”מ

עמותת ה-CFO לקשרי ממשל ומשק

פרוגרמה מערכות לוגיסטיות בע”מ

ד”ר פריזט שלומי

קלצ’י אמנון

רוזנר אייל

ריבק אסתר, חב’ רבטק בע”מ

ד”ר רותם זאב

ריבק אסתר

שיווק מוצרי בטון בע”מ

עו”ד שרון זיו


