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עבור לקוחות המשרד
תיקון לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,תשמ"א 1980
לראשונה לאחר  20שנה ,משרד החקלאות הגיש תיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א – ( 1980להלן
– "חוק עידוד השקעות הון בחקלאות") ,אשר יטיב עם היצואנים החקלאיים ,על מנת לסייע בידיהם להתחרות
במגרש העולמי.
ההצעה עברה את אישור ועדת השרים בענייני חקיקה וצפויה לעבור לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה ,שנייה
ושלישית.
במסגרת התיקון ,צפויה להיערך רפורמה מקיפה בחוק זה על מנת ליצור הקבלה בין ההטבות הניתנות לתעשייה
לאלו הניתנות לחקלאות ,בשינויים מסוימים:


מסלול הטבות המס בחוק עידוד השקעות הון בחקלאות הופך למסלול "ירוק" ללא צורך בקבלת אישור וללא תלות
בתקציב.



בהתאם להצעה ,שיעורי המס המופחתים ישתוו לשיעורי מס הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון בתעשייה ,קרי
 16%/7.5% -לפי אזור הפיתוח ,שיעור מס של  20%בגין חלוקת דיבידנד ופחת מואץ.



הקלות המס יינתנו לחברה חקלאית המגדלת גידול בר תחרות התורם לתוצר הלאומי הגולמי – קרי ,עומד בתנאי
יצוא של  25%או פיזור שווקים.



בנוסף להטבות המס תתאפשר קבלת מענקי השקעה בשיעורים מוגדלים של  25%באז"פ א' ו –  20%באז"פ
ב' ,בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.



התיקון המוצע קובע כי הוא יחול גם על בתי אריזה ובהתאם לכך מוצע לתקן את חוק עידוד השקעות הון בתעשייה
כך שימעט פעילות מיון.



ההקלות במס יינתנו רק לחברה חקלאית ולא ליחידים .יחד עם זאת ,במסגרת התיקון נקבעה הוראת מעבר
שתאפשר לחקלאים שעובדים היום כיחידים להתאגד כחברה ,כך שבשנים  2018-2021יהיו זכאים להיכנס
למסגרת מתווה ההקלות במס .שיעור המס שיחול על הכנסתו חקלאית מועדפת של יחיד במסגרת הוראת המעבר
יהיו  26%באז"פ א' ו 33%-באזור אחר.

התיקון המוצע צפוי לחול משנת המס  2018ואילך.
מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לפרט בנוגע לשינויים האמורים ופירוט תנאי הזכאות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למעין קרני-יהודה (ת"א) Maayan.karni@il.ey.com :או בטלפון 03-6232596
ולענבל שחר (חיפה) Inbal.shachar@il.ey.com :או בטלפון 04-8654009

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

בכבוד רב,
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
רואי חשבון

