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להגדלת היקף המכירות עבור חברות  סיוע -"כסף חכם"

 המשווקות לחו"ל 

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

סיוע לחברות כנית שיק משרד הכלכלה תה ,לסייע לחברות המשווקות לחו"לבמטרה 

 "כסף חכם". - תמריצים חדש בחו"ל על ידי מסלוללהגדלת היקף המכירות 

התמריץ יינתן על ידי מתן מענקים על החזרי הוצאות מוכרות בעבור פעילויות שיווק עד 

 לחברה.  ₪  011,111לסכום של 

 

 ₪.  מיליון  01על עומד  4102-4100לשנים "כסף חכם" סך התקציב שהוקצה לתוכנית 

 

 מקצים בתאריכים הבאים: 2 -הבקשות ייבחנו ב

 

  42.92.9.4ועד ליום  4202.9.4מיום  -שהסתיים ראשוןמקצה 

 2.9.4..4.2ועד ליום  42.92.9.4מיום  -מקצה שני 

 4.242.9.1ועד ליום  2.2.9.1.מיום  -מקצה שלשי 

 49222.9.1ועד ליום  242.9.1.מיום  -מקצה רביעי 

 

 הבקשות הראשונות המלאות שיוגשו.  01דונו יבכל מקצה י

 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא

  לחצו כאן -הכלכלהלצפייה בפרסום של משרד 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 10-8100000: טל חטיבת המס, ,תמריצים מחלקתשותף, מנהל  ,נדב גילח "רו

 10-0000802: טל חטיבת המס, ,מחלקת תמריצים ,אלי כרמל

  
  שנה שלישית ברציפות!

חטיבת המס שלנו דורגה כמובילה בשוק 

 Worldידי מגזין המיסוי הבינלאומי -הישראלי על

Tax  
 World Tax את הדירוג ניתן לראות באתר

2015 

 
 

 קישורים רלבנטיים:

  

 BEPSלכתבת מגזין "ערך מוסף" בנושא תכנית 

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 4102לארכיון חוזרים מקצועיים 

 ון חוזרים מקצועיים בין השניםלארכי

4110-4100 
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 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 
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