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חוזר מיסים 264202.
סיוע לקליטת עובדים נוספים ב 5 -מסלולים :חברות סייבר ,שכר
גבוה ,עוגן ,משולב ואוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה
נמוך
לקוחות וידידים יקרים,
במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה ,פרסם
לאחרונה משרד הכלכלה הודעה על שתי הקצאות חדשות במסגרת הוראות מנכ"ל
 81.4ו 81.4-למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים כדלקמן:


הקצאה ראשונה -בארבעה מסלולים :מסלול חברות סייבר ,מסלול שכר גבוה,
מסלול עוגן והמסלול המשולב4
התקציב 87 :מיליון  .₪הדגש בהקצאה זו ,הוא על חברות אשר מחזור המכירות
הכולל שלהן (לרבות חברות אם ,חברות בנות וחברות קשורות) עולה על  .11מיליון
.₪
שיעורי הסיוע :במסלול חברות סייבר שיעור הסיוע הממוצע עומד על 77145%
ובמסלולים של שכר גבוה ,עוגן והמסלול המשולב השיעורים עומדים על  55%מעלות
שכר העובד ולא יותר מתקרת השכר שנקבעה לכל מסלול1



הקצאה שנייה -מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך4
התקציב 51 :מיליון  .₪הדגש של הקצאה זו הינה עידוד קליטת עובדים חדשים
ממגזרים שונים באוכלוסייה ,אשר שיעור השתתפותם בתעסוקה בישראל נמוך בכל
רחבי הארץ.
שיעור הסיוע :שיעור ממוצע של  4415%מעלות שכר העובד (ולא יותר מתקרת שכר
בגובה 1(₪ .5,111

קישורים רלבנטיים:
לכתבת מגזין 'ערך מוסף'" :טורפים את הקלפים"

המועד להגשת בקשות בשתי ההקצאות הוא עד  261221202.בשעה .00:11

לחוזר המלא  -לחץ כאן

דף הבית של חטיבת המס
לניוזלטר "רשת המס"
לארכיון חוזרים מקצועיים 4102

להוראת מנכ"ל על מסלולים של חברות סייבר ,שכר גבוה ,עוגן והמסלול
המשולב -לחצו כאן

לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
4112-4100

להוראת מנכ"ל על מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן
בתעסוקה נמוך -לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.10-8145744 :
אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.10-4.4.848 :
רן אפרים ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.10-8145846 :

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.
© כל הזכויות שמורות.
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