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 5.2020תמריצים חוזר 

 פליטות להפחתת בפרויקטים להשקעות סיוע מסלול

 עד בקשות הגשת - אנרגטית והתייעלות חממה גזי

 2020 אוקטוברב 29

 

 

  שלום לכולם,

 

לאחרונה מקצה בכדי לקדם את היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה, פורסם 
חדש של מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות 

 אנרגטית.
 

תנאי הסף להגשת בקשות במסגרת המקצה הינם רבים ומפורטים בחוזר המלא 
ועוסקים בזהות מבקש הסיוע, מחזור המכירות בו ועוד, אך בכל מקרה ההשקעה 

 ₪.אלף  400הינה לפחות המינימלית הדרושה מצד מבקש הסיוע 
 

 6מסך ההשקעה המזכה ועד תקרה של  20%זוכים במסלול יוכלו ליהנות ממענק של 
 ₪.מיליון 

 
 .2020 אוקטוברב 29המועד האחרון להגשת בקשה במכרז זה הינו 

 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2020/5.2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2020/5.2020.pdf


: "מסלול סיוע להשקעות 4.41לצפייה בהוראת מנכ"ל 
בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות 

 לחצו כאן -אנרגטית" 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 ,Deloitte, חטיבת המס, מנהל קבוצת התמריצים שותף, ,רו"ח נדב גיל

 03-6085378טל': 

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

  03-6085278טל': 

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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