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הנדון :הוראות רשות החדשנות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל לתאגיד רב לאומי ענק

רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות המיועדות לתאגידים רב לאומיים ,בנוגע
למתן הרשאה לשימוש בידע שפותח במסגרת תכנית מו"פ שנתמכה על ידי רשות החדשנות.
הוראות אלה נועדו לתמרץ תאגידים רב לאומיים להשקיע בחברות ישראליות ובמחקר ופיתוח בישראל ,ובפרט של
טכנולוגיות בסיכון גבוה ,תוך השארת הידע והטכנולוגיה של החברה הישראלית בארץ וחיזוק הפעילות בישראל.
ככלל ,ידע שפותח בתמיכת רשות החדשנות (להלן" :הידע") נדרש להשאר בבעלותה הבלעדית של החברה מקבלת
התמיכה (להלן" :החברה הנתמכת") ,בישראל; הוצאתו או שיתופו של הידע מחוץ לישראל כפופים לאישור רשות
החדשנות ועשויים להיות כרוכים בתשלום.
ההוראות החדשות מתייחסות לתאגיד שהכנסותיו היו למעלה משני מיליארד דולר בשנה הקלנדרית שקדמה למועד
הגשת הבקשה למתן ההרשאה לשימוש בידע (להלן" :תאגיד רב לאומי") .הוראות אלה מאפשרות לחברות בבעלותו
המלאה ,במישרין או בעקיפין ,של התאגיד הרב לאומי ,לתת הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל ,כאשר השימוש
מוגבל לצרכי התאגיד הרב לאומי ,ובאופן שלא פוגע בפעילות החברה הנתמכת (להלן" :הרשאה לשימוש בידע").
תנאי התשלום עבור מתן ההרשאה לשימוש בידע ,עשויים להיות נוחים יותר מאשר במקרים אחרים של מתן אישור
להוצאת ידע מחוץ לישראל.

מתן ההרשאה
מתן ההרשאה לשימוש בידע כפוף לאישור רשות החדשנות ,בהתאם לתנאים שלהלן:


ההרשאה נועדה אך ורק לחברות הנמצאות בבעלותו המלאה ,במישרין או בעקיפין ,של התאגיד הרב לאומי.



ההרשאה לא מהווה פגיעה או הגבלה בתכנית העסקית של החברה הנתמכת.



מתן ההרשאה יאפשר למשק הישראלי השגת תשואה עודפת ,הגדולה משמעותית מזו שהייתה מושגת ללא
ההרשאה.



התחייבות החברה הנתמכת והתאגיד הרב לאומי ,שכל ידע חדש שנובע מתכנית שנתמכה על ידי רשות
החדשנות ,ואשר יפותח על ידי החברה הנתמכת ,יהיה בבעלותה של החברה הנתמכת.

מתן ההרשאה לשימוש בידע יהיה מוגבל בזמן ,בהתאם להתרשמות רשות החדשנות מהכוונות העסקיות של התאגיד
הרב לאומי והחברה הנתמכת ,ומדרישות המחקר והפיתוח הקשורים לידע.
על מנת לקבל את ההרשאה ,יש להגיש את המסמכים הבאים לרשות החדשנות:


תכנית עסקית של החברה הנתמכת והתאגיד הרב לאומי .רשות החדשנות תקבע נהלים בדבר הפרטים שיש
לכלול בתכנית העסקית ,והמסמכים שיש לצרף אליה.



התחייבות החברה הנתמכת והתאגיד הרב לאומי ,כי כל ידע חדש הנובע מתכנית מאושרת שיפותח על ידי
החברה הנתמכת ממועד אישור ההרשאה לשימוש בידע ,יהיה בבעלות החברה הנתמכת.



דו"ח מחירי העברה או חוות דעת כלכלית ,הקובעים את התמורה לה תהיה זכאית החברה הנתמכת מהתאגיד
הרב לאומי בגין מתן ההרשאה לשימוש בידע.

תשלום תמלוגים
מתן ההרשאה לשימוש בידע לתאגיד הרב לאומי ,מחייב את החברה הנתמכת בתשלום תמלוגים לפי הכללים שלהלן:


שיעור התמלוגים שישולמו מההכנסות של החברה הנתמכת ממוצרים שפותחו במסגרת תמיכת רשות החדשנות
יהיו בהתאם להוראות שיעור התמלוגים (סעיף ( 3א)) .להוראות  -לחצו כאן.



שיעור התמלוגים שישולמו מההכנסות הנובעות ממתן ההרשאה לשימוש בידע לתאגיד הרב לאומי יהיה בסך
.5%



תקרת התמלוגים תהיה עד פי  1.5מגובה המענק שהתקבל מרשות החדשנות ,המשוייך לידע עליו חלה
ההרשאה ,בתוספת ריבית מצטברת (להלן" :המענק").
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לאחר תשלום גובה המענק ,יתרת התשלום עד לתקרה של פי  1.5מגובה המענק ,תשולם בתמלוגים מההכנסות
הנובעות ממתן ההרשאה לשימוש בידע לתאגיד הרב לאומי.

דיווחים לרשות החדשנות
החברה הנתמכת והתאגיד הרב לאומי יגישו בסוף כל שנה קלנדארית ,במשך התקופה שאושרה על ידי רשות
החדשנות ,דיווח בדבר עמידתם בתכנית העסקית ,כפי שאושרה על ידי רשות החדשנות.
אי עמידה בתנאים
במידה ורשות החדשנות תהיה סבורה כי החברה הנתמכת והתאגיד הרב לאומי לא עמדו בתנאים להרשאה ,למשל
אם נפגעה או הוגבלה פעילות החברה הנתמכת ,היא רשאית לשנות את תנאי האישור לתנאים הרגילים של העברת
ידע לחברה זרה.
יישום והמלצות
ההוראות החדשות באות לידי ביטוי בעת רכישה ומיזוג של חברות ,השקעות ועסקאות מסחריות בין חברות נתמכות
רשות החדשנות ,או המחזיקות בידע נתמך רשות החדשנות ,לתאגידים רב לאומיים .אנו ממליצים לבחון את
האסטרטגייה העסקית לאור הוראות אלה ,ולשקול את האפשרות ליישומן גם בעסקאות חדשות וגם בהתקשרויות
קיימות בין חברות נתמכות לתאגידים רב לאומיים.
כמו כן ,אנו ממליצים לראות הוראות אלה בהקשר רחב של פעילות תאגידים רב לאומיים בישראל ,ולבחון גם היבטים
הקשורים בהטבות מס ,במסגרת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד (ראה חוזר בנושא מתוך חוברת תום שנת המס של
משרדנו – לחצו כאן) ,ובמחירי העברה.
לצפייה בהוראות באתר רשות החדשנות – לחצו כאן
לצפייה בהוראות התמלוגים – לחצו כאן
אנו נשמח להמשיך ולסייע בליווי ,בהכנת ובהגשת בקשותיכם לרשות החדשנות ,ובכל שאלה שמתעוררת.
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.
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