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8.20117 תמריציםחוזר   

 בידע לשימוש הרשאה למתן החדשנות רשות הוראות

 ענק לאומי רב לתאגיד לישראל מחוץ

 

 

 שלום לכולם,

 המיועדות חדשות הוראות פרסמה( הראשי המדען לשכת לשעבר) החדשנות רשות

 ."(תאגיד רב לאומי)" ומעלה דולר מיליארד שני הםשהכנסותי, לאומיים רב לתאגידים

 

 תאגיד של, בעקיפין או במישרין, המלאה בבעלותו לחברות מאפשרות אלה הוראות

 לצרכי מוגבל השימוש כאשר, לישראל מחוץ בידע לשימוש הרשאה לתת, לאומי רב

  .רשותהשקבלה את תמיכת  החברה בפעילות פוגע שלא ובאופן, לאומי הרב התאגיד

 

 תמלוגיםיהיה באמצעות  בידע לשימוש ההרשאה מתן עבור התשלוםבמקרה זה, 

 , לפי הכללים שלהלן:ממכירות

  לשימוש בידעמתן ההרשאה ההכנסות הנובעות ממשישולמו התמלוגים שיעור 

 .5%בסך  הלתאגיד הרב לאומי יהי

  מגובה המענק שהתקבל מרשות החדשנות,  1.5תקרת התמלוגים תהיה עד פי

היתרה בין גובה המשויך לידע עליו חלה ההרשאה, בתוספת ריבית מצטברת. 



ממתן אך ורק כנסות הנובעות המה בתמלוגים, תשולם 1.5המענק לתקרה של פי 

 ידע לתאגיד הרב לאומי.ב לשימושההרשאה 

 

 ישראליות בחברות להשקיע לאומיים רב תאגידים לתמרץ נועדו החדשות הוראותה

 הידע השארת תוך, גבוה בסיכון טכנולוגיות של ובפרט, בישראל ופיתוח ובמחקר

 .בישראל הפעילות וחיזוק בארץ הישראלית החברה של והטכנולוגיה

 

 ועסקאות השקעות, חברות של ומיזוג רכישה בעת ביטוי לידי באות אלה הוראות

 רשות נתמך בידע המחזיקות או, החדשנות רשות נתמכות חברות בין מסחריות

 העסקית ההאסטרטגי את לבחון ממליצים אנו. לאומיים רב לתאגידים, החדשנות

 וגם חדשות בעסקאות גם ליישומן האפשרות את ולשקול, אלה הוראות לאור

 .לאומיים רב לתאגידים נתמכות חברות בין קיימות בהתקשרויות

 

 רב תאגידים פעילות של רחב בהקשר אלה הוראות לראות ממליצים אנו, כן כמו

 טכנולוגי מפעל במסגרת, מס בהטבות הקשורים היבטים גם ולבחון, בישראל לאומיים

 .העברה ובמחירי, מיוחד מועדף

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 כאןלחצו  - ה בהוראות באתר רשות החדשנותילצפי

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

, חטיבת Global Investment and Innovation Incentivesשותף,  ,רו"ח נדב גיל

 03-6085378, טל': Deloitteהמס, 

, חטיבת Global Investment and Innovation Incentives, יתדירקטור ,אנני דגני

  03-6086192טל':  Deloitte,המס, 

 

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

 תשומת לבך לאמור בו.את 

 כל הזכויות שמורות.© 
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