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חוזר תמריצים 10.2016
חלון הזדמנויות לקבלת פטור מתמלוגים עבור מענקי
מו"פ לחברות מתחילות מתחום התעשייה
המסורתית והמסורתית -מעורבת

לקוחות וידידים יקרים,
חברות בתחומי הטכנולוגיה המסורתית והמסורתית המעורבת נהנות ממסלול
ייחודי לקבלת מענקים לטובת ביצוע תכניות מחקר ופיתוח ,כמפורט בחוזר המלא.
פטור מתשלום תמלוגים יינתן לבקשות שיוגשו עד למועד  31.12.2016לחברות
שיעמדו בתנאי הסף כדלקמן:
 היקף הוצאות המו"פ בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה אינו עולה על 7%
ממחזור המכירות של החברה (למעט חברה בה מחזור המכירות היה קטן מ-
 10מיליון .)₪
 היקף הכנסותיהן בשנת  2015היה נמוך מ 70 -מיליון דולר ארה"ב.
 תקופת הסיוע המצטברת שתקבל החברה (בהכללת התקופה המבוקשת
בבקשה הנוכחית) ,אינה עולה על  3שנות סיוע מתוך  5השנים שקדמו למועד
סיום התוכנית המאושרת האחרונה שאושרה.
 לפחות  50%מהייצור שינבע מתוצרי התוכנית יבוצע בישראל.

עד כה לא ניתנה הארכה נוספת להטבת הפטור מתשלום תמלוגים ולא ידוע אם
 אנו קוראים לחברות המתאימות לנצל את חלון.היא תמשיך לשנה הבאה
.ההזדמנויות הצר ולהיערך להגשת בקשות לתמיכה במו"פ עד סוף השנה הנוכחית
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 שכן אין,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
.© כל הזכויות שמורות

www.deloitte.co.il
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 244,400 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors
and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares
are traded on the Israeli, US and European capital markets.
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

