
חוק לעידוד השקעות הון
הודעה בדבר ביצוע השקעה מיועדת

בהתאם לסימן ד לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון
(תיקון מספר 69 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (להלן: "הוראת שעה")
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יש למלא את הטופס בשני העתקים:
1. למשרד השומה בו מתנהל התיק
2. לנציבות מס הכנסה, חוקי עידוד

המועד בו הוגש טופס 969 על ידי החברה  (1)
סכום החיסכון במס מתוך טופס 969 שהוגש בעבר  (2)

השקעה מיועדת מתוך טופס 969 שהוגש בעבר  (3)
תקף לחברה שמועד הבחירה שלה הינו בשנת המס 2012  (4)

תקף לחברה שמועד הבחירה שלה הינו בשנת המס   (5)
חמש שנים שתחילתן בשנת המס שבה חל מועד הבחירה  (6)

מובהר בזאת כי הודעה זו אינה מהווה אישור של רשות המסים בדבר ביצוע ההשקעה המיועדת כאמור בהוראת השעה ו/או 
אישור בדבר הסכומים המפורטים לעיל.

ייובהר כי במידה ולא ביצעה החברה את מלוא ההשקעה המיועדת עד תום התקופה הקבועה בסעיף 52 ב (א) לחוק(6), תחוייב 
במועד זה על ההכנסה הצבורה הנבחרת, במס חברות נוסף על המס לפי סעיף 52א(ג) לחוק, בגובה ההפרש שבין ההשקעה 

המיועדת לבין ההשקעה שהשקיעה בפועל.

אישור החברה

אני, הח“מ מצהיר/ה כי כל הנתונים באישור זה הם מלאים ונכונים

❏ מנכ“ל     ❏ מנהל כספים
חתימה תפקיד שם  חותמת החברהתאריך

פרטי החברה (להלן: "החברה")
ת ב ו ת כ ם קש י ת ר  פ ס ןמ ו פ ל ט ר  פ ס מ

/

לכל מונח בטופס זה תהיה המשמעות האמורה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 (להלן: "החוק") ו/או בהוראת שעה

מועד הבחירה(1)                 /           /משרד השומה בו מתנהל התיק

ההשקעה המיועדת בוצעה באמצעות:

רכישת נכסים יצרניים
כהגדרתם בסעיף 51 לחוק,

למעט בניינים

השקעה במחקר ובפיתוח
בישראל

תשלום שכר עבודה של עובדים 
חדשים שנוספו למפעל, ביחס 

למספר העובדים שהועסקו
במפעל בתום שנת 2011, למעט 
שכר עבודה לנושא משרה בחברה

סה“כ

שנת 2012(4)

שנת 2013

שנת 2014

שנת 2015

שנת 2016
שנת 2017(5)

121סה"כ

החברה מתחייבת לבצע השקעה מיועדת במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתן במועד הבחירה,
סכום ההשקעה המיועדת(3) הוא

סה“כ סכום חיסכון במס(2)
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