
קובץ התקנות 7827, כ"ד בסיוון התשע"ז, 18.6.2017  1230

תקנות לעידוד השקעות הון )תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב 
למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 18א)ג()2( לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-11959, אנו 
מתקינים תקנות אלה:

המוכר  במפעל  יראו  שבהתקיימם  )תנאים  הון  השקעות  לעידוד  לתקנות   1 בתקנה   .1
רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה(, התשס"ז-22007 )להלן - התקנות העיקריות(, 

אחרי ההגדרה "מפעל אחר" יבוא:

"נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי כמשמעותם 
בחוק החברות, התשנ"ט-31999 )להלן - חוק החברות(, או חשב הכספים;

""קרוב" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה; 

"רואה חשבון מבקר" - כהגדרתו בחוק החברות." 

בתקנה 2)א( לתקנות העיקריות -   .2
בפסקה )3(, במקום "מ–20 מיליון שקלים חדשים" יבוא "מ–15 מיליון שקלים חדשים";  )1(

המפעל  של  משרה  נושא  של  אישור  שניתן  בתנאי  "והכול  יבוא  הסיפה  במקום   )2(
מהמפעל   שנרכש  הרכיב  עלות  סכום  בדבר  שלו  מבקר  חשבון  רואה  של  או  האחר 
ושיעור המכירות של המוצר הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר, וכן אישור 
של רואה החשבון המבקר של המפעל בדבר סכום עלות הרכיב שנמכר למפעל האחר; 
יינתנו  המפעל,  בעלת  החברה  של  קרוב  האחר  המפעל  בעלת  החברה  היתה  ואולם 

האישורים כאמור בידי רואי החשבון המבקרים של המפעלים האמורים בלבד".

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"אישור על ידי 
המפעל האחר

התנאים בה  שמתקיימים  מפעל,  בעלת  )א( חברה   2א. 
בעלת  מהחברה  אישור  בכתב  לבקש  רשאית   ,2 שבתקנה 
המפעל האחר בעד שנת המס הקודמת, וזאת לא יאוחר מתום 

שנת המס העוקבת.

בתקנת כאמור  אישור  מפעל  בעלת  חברה   )ב( ביקשה 
משנה )א(, תמציא החברה בעלת המפעל האחר לחברה בעלת 
המפעל את האישור בתוך 120 ימים מהמועד שבו התקבלה 
העוקבת,  המס  שנת  של  בספטמבר   1 ליום  עד  או  הבקשה 

המאוחר מביניהם."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום "ועל מפעל מוטב כהגדרתו בסעיף 51 לחוק" יבוא   .4
"ועל מפעל מועדף או על מפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי כהגדרתם בסעיף 51 לחוק".

לתקנות  2א)א(  בתקנה  כאמור  אישור  ולהגיש  לבקש  רשאית  מפעל  בעלת  חברה   .5
העיקריות כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה גם לשנות המס 2014 עד 2016. 
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ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 261.  1

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 748.

3 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.


