חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק
ההשוואה להלן הינה על פי עיקרי סעיף  20לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו( 2012-תיקוני חקיקה),
תשע"א( ,2011-להלן" :חוק האנג'לים"" ,החוק").
על מנת לקבל את ההטבה ,על החברה והמשקיע לעמוד בתנאים המפורטים כפי שנקבעו בחוק ובחוזרי מס
הכנסה מס'  12/2011ו 2/2017-וכפי שיפורסמו מעת לעת על ידי רשות המסים.
על משקיע המעוניין לקבל את ההטבה לפי חוק האנג'לים לבצע את הבחינות הדרושות לשם הכרה האם הוא
עומד בדרישות החוק לצורך קבלת ההטבה.

חברת מטרה

חברה מתחילה

וודאות למשקיע

בתום תקופת ההטבה ( 3שנים במועד ההשקעה
ממועד ההשקעה)

וודאות לחברה

בתום תקופת ההטבה ( 3שנים בתום תקופת ההטבה ( 3שנים ממועד
ההשקעה) או במהלך התקופה הנוספת
ממועד ההשקעה)
(שנתיים המתחילות בתום תקופת ההטבה)

סוגי אישורים

מקדמי/מלא

תנאי סף:
 מס' חודשיםשחלפו ממועד
הקמת החברה

אין תנאי מקדמי

 סוג חברה(פרטי/ציבורי)
 -היקף השקעות

 -היקף הכנסות

למועד ההשקעה/מלא

עד  48חודשים (או  60חודשים באזור
פיתוח א') או עד  12חודשים מתום תקופת
הסיוע שניתן על ידי רשות החדשנות באחד
ממסלולי ההזנק שאושרו ע"י הממונה על
התקציבים באוצר ומנהל רשות המסים

במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום אין תנאי מקדמי
נייר ערך כלשהו שלה למסחר
בבורסה
אין תנאי מקדמי

היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו
לה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה,
ובכלל זה סכום ההשקעה המזכה ,אינו
עולה על  12מיליון ₪

אין תנאי מקדמי

היקף המכירות הכולל של החברה מיום
התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה
על  4.5מיליון  ,₪והיקף המכירות בכל אחת
משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא
עלה על  2מיליון ₪
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חברת מטרה
 -היקף הוצאות

חברה מתחילה

אין תנאי מקדמי

סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד
למועד ההשקעה לא עלה על  12מיליון ,₪
וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס
שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 3
מיליון ₪

 היקף הוצאותהמו"פ

אין תנאי מקדמי

 70%לפחות מהוצאות החברה ,בתקופה
שמיום התאגדותה עד יום ההשקעה ,הוצאו
במישרין או בעקיפין ,בקשר למוצר המבוסס
על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה (להלן:
"תנאי המו"פ במתחילה")

 בעלות עלהמוצר המפותח

אין תנאי מקדמי

המוצר שפותח והזכויות הנובעות ממנו הינם
בבעלות החברה מיום היווצרו או שהחברה
רכשה או קיבלה את המוצר שפותח מיחיד
או מוסד יוצר (להלן" :תנאי הבעלות על
הקניין הרוחני")

עמידה בתנאי
החוק:

 היקף הוצאותהמו"פ

 היקף הוצאותבישראל
 ייעוד ההשקעהלמו"פ

 היקף הכנסותלאחר ההשקעה

אי עמידה בתנאי
ההטבה

במשך כל תקופת ההטבה  3 -שנים במשך כל תקופת ההטבה  3 -שנים מהשנה
בה חל מועד ההשקעה ,ובתקופה נוספת
מהשנה בה חל מועד ההשקעה
של שנתיים המתחילות בתום מועד
ההשקעה
הוצאות המחקר והפיתוח מהוות תנאי הסף שהרשות בוחנת ממשיכים
 70%לפחות ,מכלל הוצאות החברה ,להתקיים בתום כל שנה במהלך תקופת
בכל שנת מס במהלך תקופת ההטבה (תנאי המו"פ במתחילה ותנאי
הבעלות על הקניין הרוחני)
ההטבה

 75%לפחות מהוצאות המחקר בתום כל שנת מס במהלך תקופת ההטבה
והפיתוח שהוציאה החברה במהלך או בתקופה הנוספת יותר מ 50%-מהוצאות
החברה הוצאו בישראל
תקופת ההטבה הוצאו בישראל
 75%לפחות מסכום ההשקעה ,אשר
בשלו הוקצו למשקיע מניות בחברה,
משמשים להוצאות מחקר ופיתוח,
לא יאוחר מתום תקופת ההטבה 3 -
שנים מהשנה בה חל מועד ההשקעה

מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקע
בחברה הוצא בידי החברה עד המועד
הקובע ( 3שנים של תקופה הטבה ועוד
שנתיים של התקופה הנוספת) במישרין
לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח

בשנה שבה חל מועד ההשקעה אין תנאי
המזכה ובשנה שלאחריה ,לא עלו
הכנסותיה של החברה על 50%
מסכום הוצאות המו"פ
המשקיע יידרש לשלם את החזר החברה תידרש לשלם את החזר ההטבה
ההטבה
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