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חוזר מיסים 2442024
המדען הראשי – הקלות חדשות לחברות במסלול המו"פ
התעשייתי
לקוחות וידידים יקרים,
משרד הכלכלה הודיע על שורת הקלות חדשות לחברות התעשייה הטכנולוגית בעת
פנייתן לקבלת מענקים מהמדען הראשי .זאת במטרה לעודד את שיפור התחרות של
התעשייה הטכנולוגית והחדשנית בישראל ,לקדם את הייצוא ולהשאיר את הייצור ואת
הפעילות העסקית בארץ .להלן פירוט עיקרי ההטבות:









עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ -תקרת עלות השכר לעובדי מו"פ תעמוד על
 ₪01,111ל 011%-משרה (במקום  ,₪40,111כפי שהיה עד כה) .הטבה זו
מיועדת לבקשות שיוגשו החל מאוקטובר  4102ומועד תחילת ביצוען יהיה החל
מינואר .4100
ההטבה תביא להגדלת התקציב האפשרי ב ₪04,111 -לשנה ,עבור כל עובד
מו"פ.
העלאת גובה המקדמה השוטפת -המקדמה השוטפת הניתנת עם החתימה על
כתב האישור ,תעמוד על שיעור של ( 53%במקום 4)40%
הטבה זו תביא להקלה תזרימית בעת תחילת ביצוע תכנית מו"פ.
אישור לדיווח ותשלום חודשי בגין הוצאות המו"פ -הגשת דיווחי הוצאות
חודשיים (במקרים מסוימים) במקום רבעוניים .גם התשלום בגין הוצאות אלו
יהיה חודשי.
מתן אישור לפריסת החזר תמלוגים לחברות בקשיים
לחברות בדרום – מתן ארכה בלו"ז בנושאים שונים
כמו גם לחברות שעובדיהן גויסו במהלך מבצע צוק איתן.
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.מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
.© כל הזכויות שמורות

Home | Security | Legal | Privacy

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Brightman Almagor Zohar
1 Azrieli Center
Tel Aviv 67021
P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164
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
© 2014 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Unsubscribe

.

