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 10.2016ם חוזר תמריצי
חלון הזדמנויות לקבלת פטור מתמלוגים עבור מענקי 

מתחום התעשייה מו"פ לחברות מתחילות 
מעורבת -המסורתית והמסורתית  

 

 ,לקוחות וידידים יקרים

המעורבת נהנות ממסלול חברות בתחומי הטכנולוגיה המסורתית והמסורתית 

 ייחודי לקבלת מענקים לטובת ביצוע תכניות מחקר ופיתוח, כמפורט בחוזר המלא.

לחברות  31.12.2016פטור מתשלום תמלוגים יינתן לבקשות שיוגשו עד למועד 

 שיעמדו בתנאי הסף כדלקמן:

  7%אינו עולה על  הגשת הבקשהלמועד מו"פ בשנה שקדמה ההוצאות היקף 

 -)למעט חברה בה מחזור המכירות היה קטן משל החברה ממחזור המכירות 

 .(₪מיליון  10

  מיליון דולר ארה"ב. 70 -היה נמוך מ 2015היקף הכנסותיהן בשנת 

 המבוקשת התקופה בהכללת) החברה שתקבל המצטברת תקופת הסיוע 

 ועדלמ שקדמו השנים 5 מתוך סיוע שנות 3 על עולה אינה(, הנוכחית בבקשה

 שאושרה. האחרונה המאושרת התוכנית סיום

 בישראל יבוצע התוכנית מתוצרי שינבע מהייצור 50% לפחות. 

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


עד כה לא ניתנה הארכה נוספת להטבת הפטור מתשלום תמלוגים ולא ידוע אם 

היא תמשיך לשנה הבאה. אנו קוראים לחברות המתאימות לנצל את חלון 

 ההזדמנויות הצר ולהיערך להגשת בקשות לתמיכה במו"פ עד סוף השנה הנוכחית.  

 

 

 
 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 , מחלקת התמריצים, חטיבת המס, מנהלת בכירה ,שירן רוזנבלום

 03-6085275טל': 

 בכירה, מחלקת התמריצים, חטיבת המס,  מנהלת ,דגני אנני

 03-6086192טל': 

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

 .החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו מטרת

 .כל הזכויות שמורות© 
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