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    2013 קטובראו 

  87/13פר חוזר מקצועי מס  

 ,שיועד לחלוקה בשנים הבאות ,דיבידנד חלוקת הקדמת לשקול המלצתנו אתברצוננו להזכירכם 
שינויים  "- 75/13בחוזרנו  ראו נא פירוט .מהותי בחבות המסעקב הגידול ה זאת, 2013 לשנת

 בדבר, אתכם עדכנו בו - " 2014 - 2013נים בחוק עידוד השקעות הון במסגרת חוק ההסדרים לש
   .2014בשנת , מועדף או מוטב, מאושר ממפעל הכנסות על המוטל המס שיעור העלאת

  : כי, נזכיר •

 6% - ו 2014 בשנת 7%במקום  (9% -ל המס יועלה -' א פיתוח באזור מועדפת חברה •
  .)2015 בשנת

       2014 בשנת 12.5%במקום  (16% - ל המס יועלה -' א פיתוח אזור שאינו באזור חברות •
 ).2015 בשנת 12% - ו

  .2014 בינואר 1 מיום תחול המס שיעור העלאת

  ועדף או מוטבמ, העלאת שיעור המס על חלוקת דיבידנדים ממפעל מאושר •

, חוץ ולתושב ליחיד,  מועדףממפעל מקורו אשר ,דיבידנד חלוקת על המוטל המס שיעור
המשמעות הינה הגדלת  ).כיום 15% במקום (20% -ל 2014 בינואר 1-ה מיום יועלה החל

  .סכום המס המשולם בשליש

 שנתהוו ,מרווחים שחולק ,בדיבידנד שמקורה ,חלוקה על גם תחולזו  ההעלאהכי , יובהר
  .2014 לשנת שקדמו ,המס בשנות

  הבאים במקרים %20 -ל %15 -מ עלה דיבידנד חלוקת בגין המס שיעור בנוסף •

 בשל מענק בלהישק, תיירותי מפעל שהוא מאושר מפעל בעלת חברה שחילקה דיבידנד •
 המנהלה בידי אושרה זו ותוכנית שלו קודמת הרחבה בשל או לראשונה מפעל הקמת
 . ואילך 2014 בינואר 1-ה ביום

 שהושגה ,מוטב מפעל שהוא תיירותי מפעל בעלת שהיא חברה שחילקה דיבידנד •
  .ואילך 2014 שנת שהיא ,בחירה בשנת שתחילתה ,ההטבות בתקופת

 שאושרה מתכנית מהכנסה מאושר חקלאי מפעל בעלת שהיא חברה שחילקה דיבידנד •
 . ואילך  2014 בינואר 1-ה ביום

  

  :ל לפנות ניתן נוספות שאלות בדבר
  il.co.mbtcpa@raviv         6382811-03: בטלפון, רביב ישיח "רו
  il.oc.cpambt@yosys       6382845-03: בטלפון, ח יוסי שלם"רו

   2013כדאיות חלוקת דיבידנד בשנת תזכורת בדבר 
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