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 1.2020חוזר תמריצים ל עדכון

: חוץ סחר מינהל של ל"לחו בשיווק לסיוע תכניות

הגשת  - "בינלאומי לשיווק שער"-ו" חכם כסף"

 2020ביוני  20-בקשות החל מ

 

 

 שלום לכולם,

 

שבו פירטנו את נהלי  (2020ביוני  1 אתמול,מ) 1.2020תמריצים בהמשך לחוזר 

התכניות לסיוע בשיווק לחו"ל של מינהל סחר חוץ, ברצוננו לעדכנכם על כך 

ביוני  20-חל מתאריך ההמקצה ה שמשרד הכלכלה והתעשייה הודיע על פתיחת

 . 12:00בשעה  2020ביולי  20ועד תאריך  2020

 

שתוגשנה במלואן בכל תכנית הבקשות הראשונות  100בהתאם להוראות המנכ"ל, 

הבקשות שהוגשו  25תיבדקנה ראשונות ולאחר מכן, ככל שיישאר תקציב ייבדקו 

על כן יש  .בקשות, ככל שיוותר תקציב 25לאחר מכן, וכן הלאה בפעימות של 

 חשיבות גדולה להכנת הבקשה לפני פתיחת המקצה.

 

ולסייע להן להיוועץ עמנו סוגיות הנ"ל רלוונטיות לגביהן חברות אשר האנו מזמינים 

 להיערך בהתאם.

 

 לחצו כאן -לצפייה בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה 
 

 לחצו כאן - 2020ביוני  1-שהופץ ב 1.2020לצפייה בחוזר תמריצים 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/news/smart-money-shalav-update-270520
https://www.gov.il/he/departments/news/smart-money-shalav-update-270520
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/2020/1.2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/2020/1.2020.pdf


 למידע ופרטים נוספים:

שותף, מנהל מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת  רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ,

 073-3994157טל': , Deloitteהמס, 

  ,Deloitte מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת המס, ,אביב אליעזר שלורו"ח 

   03-6085278טל': 

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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