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חוזר תמריצים 4.2017
חלופות בחינת תנאי "בר-תחרות" בבקשות למפעל מאושר
במסלול מענקים בעקבות תיקון  73לחוק לעידוד השקעות הון
אפשרות ליישום התיקון גם על בקשות משנת  2016שטרם
התקיים בהם דיון במנהלה – הגשת בקשה חדשה עד
14/03/2017

שלום לכולם,
בתיקון מס'  73לחוק לעידוד השקעות הון שתחולתן ביום  1.1.17נקבעה חלופה
לאופן חישוב תנאי "בר-תחרות" )עמידה בתנאי ייצוא) לעניין מסלול מענקים בלבד
(ולא לעניין הטבות המס) .לפי התיקון מפעל יוכל לבחור האם בעת בחינת דוח הביצוע
הסופי התנאים הנדרשים בסעיף 18א(ג)(()1ג) לחוק שעניינם ייצוא של 25%
מההכנסות יחולו רק על הכנסות המפעל שנוספו בשל ההרחבה (לעומת מחזור
הבסיס) או על כלל הכנסות המפעל .זאת ,בתנאי שמדובר בהרחבה של המפעל
שבוצעה לאחר כניסה לתוקף של התיקון ושהמפעל בחר את שיטת החישוב מראש
בעת הגשת הבקשה לרשות להשקעות ולא שינה את אופן החישוב לכלל תקופת
התכנית .לעניין הטבות מס יובאו בחשבון כמקודם הכנסות מכלל מכירות המפעל.
לאור התיקון הנ"ל פרסמו משרד הכלכלה והתעשייה והרשות להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה (לשעבר" :מרכז ההשקעות") הודעה בדבר יישום התיקון גם על
בקשות משנת  2016שטרם התקיים בהן דיון במנהלה.

חברה המעוניינת בכך תגיש לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה את
 בחירת החברה באופן חישוב ההכנסות כאמור לעיל.14/03/2017 בקשתה עד ליום
 המועד הקובע להכרה בהשקעות ישתנה למועד, בנוסף.היא ללא זכות חזרה
.הבקשה החדשה
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