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  14.2018 תמריצים חוזר
 החדשנות לרשות תמלוגים דוחות של שנתי לדיווח מעבר
 5,000-מ נמוך בהיקף תמלוגים המשלמות חברות עבור
 השנה של הראשונה במחצית ב"ארה דולר

 

 

 ,לכולם שלום

 

וראות לעניין שיעור התמלוגים והכללים לתשלומם עבור חברות לאחרונה, עודכנו הה

)כלומר, לא ההכנסות החייבות בתמלוגים, אלא תשלום שסכום התמלוגים לתשלום 

 במחצית הראשונה של שנת הדיווח. דולר ארה"ב 5,000-נמוך מ התמלוגים בפועל(

 

של  1.3-ה על תשלום התמלוגים, עד למועדדיווח שנתי חברות אלה זכאיות להגיש 

 שנתי.-השנה העוקבת לשנת הדיווח, וזאת במקום דיווח חציוני, דו

כמובן, שחברות העומדות בקריטריון ויעברו לדיווח שנתי לא יחויבו בתשלום של 

 הפרשי ריבית והצמדה.

 

 יודגש כי הדיווח השנתי יכלול שני דוחות:

 יוני(. -ינוארדיווח תמלוגים בגין המחצית הראשונה של שנת הדיווח )חודשים  .א

 דצמבר(.-דיווח תמלוגים בגין המחצית השנייה של שנת הדיווח )חודשים יולי .ב

 

 חברות שיהיו מעוניינות בכך יוכלו להמשיך ולהגיש דיווחי תמלוגים חציוניים.

 

דולר ארה"ב במחצית  5,000חברות שסכום התמלוגים לתשלום שלהן עולה על 

 חציוני:  הראשונה של שנת הדיווח, ימשיכו בדיווח

יוני( יוגש עד -דיווח תמלוגים בגין המחצית הראשונה של השנה )חודשים ינואר .א

 של אותה שנת הדיווח. 1.9-הלמועד 

דצמבר( יוגש עד -דיווח תמלוגים בגין המחצית השנייה של השנה )חודשים יולי .ב

 של השנה העוקבת לשנת הדיווח. 1.3-הלמועד 



 

 . 2018הוראות אלו נכנסות לתוקף החל מתחילת שנת 

 

 לחצו כאן –לצפייה בהוראות המעודכנות 
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