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 2442024 מיסים חוזר
הקלות חדשות לחברות במסלול המו"פ  –המדען הראשי 

 התעשייתי 

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

בעת  לחברות התעשייה הטכנולוגית על שורת הקלות חדשותמשרד הכלכלה הודיע 

במטרה לעודד את שיפור התחרות של . זאת לקבלת מענקים מהמדען הראשיפנייתן 

התעשייה הטכנולוגית והחדשנית בישראל, לקדם את הייצוא ולהשאיר את הייצור ואת 

 הפעילות העסקית בארץ. להלן פירוט עיקרי ההטבות:

 

 תקרת עלות השכר לעובדי מו"פ תעמוד על  -עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ

שהיה עד כה(. הטבה זו כפי ₪, 40,111משרה )במקום  011%-ל₪ 01,111

ומועד תחילת ביצוען יהיה החל  4102מיועדת לבקשות שיוגשו החל מאוקטובר 

 .4100מינואר 

לשנה, עבור כל עובד ₪ 04,111 -תביא להגדלת התקציב האפשרי ב ההטבה

 מו"פ. 

 המקדמה השוטפת הניתנת עם החתימה על  -העלאת גובה המקדמה השוטפת

 4(40%)במקום  53%של  שיעורכתב האישור, תעמוד על 

 תביא להקלה תזרימית בעת תחילת ביצוע תכנית מו"פ. הטבה זו

 הגשת דיווחי הוצאות  -אישור לדיווח ותשלום חודשי בגין הוצאות המו"פ

חודשיים )במקרים מסוימים( במקום רבעוניים. גם התשלום בגין הוצאות אלו 

 יהיה חודשי.

  בקשייםמתן אישור לפריסת החזר תמלוגים לחברות 

  מתן ארכה בלו"ז בנושאים שונים –לחברות בדרום 

 לחברות שעובדיהן גויסו במהלך מבצע צוק איתן. כמו גם 

 

 לחץ כאן - לחוזר המדען הראשי

 

 
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D48DE82F-F676-4278-8BD5-B8A4E3A826B1.htm
http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/Deloitte/Default.aspx?href=DLT/2014/08/01&pageno=1&view=document


 

 היכולות מינוף מאפשר הראשי למדען פ"מו בקשות הגשת של נכון תכנון

 החברה! של העסקיות

 

 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 10-5120400מנהלת, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל:  שירן רוזנבלום,

  10-5125094תמריצים, חטיבת המס, טל: מנהלת, מחלקת  אנני דגני,

 

 
 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 

 

 קישורים רלבנטיים: 

 

 "טורפים את הקלפיםלכתבת מגזין 'ערך מוסף': "   

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 4102לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
4110-4100 
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