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  36/13פר חוזר מקצועי מס  

 ופיתוח מחקר עידודחוק ל חדשות תקנותכי לאחרונה פורסמו , ברצוננו להביא לידיעתכם
-ב"תשע, )לחוק) 2(-ו) 1)(ב(ב19 סעיף לפי ידע העברת בעד לתשלום המרבי הסכום (בתעשייה

 ,במסגרת מחקר שפותח ,מוכרת ידע במקרים בהם חברה כי , קובעות החדשותהתקנות .2012
 לסך עליון רף  יוצב,1984-ד"תשמ, בתעשייהיתוח ופחקר מחוק מתוקף  מענק בגינו מתקבל ש

 גובההמבוסס על  מכפיל ידי על ייקבערף ה(שהחברה תידרש לשלם למדינה  התשלומים
 . )הראשי מהמדען בפרויקט לתמיכה החברה קיבלה אשר ,המענקים

 התעשייה במשרד הראשי המדען לשכת ידי על שנתמכו ,חברות,  התקנותלפרסום עדכי , נזכיר
חקר המ במסגרת שפותח ,ידע  או למכורלהעביר, העסקית פעילותן במסגרת, וביקשו והמסחר
  . התקנות במסגרת הוגבל שלא תשלום למדינה לשלם נדרשו - ל"לחו המתוקצב והפיתוח

  : החדשותהתקנות עיקרי להלן

  :יהיה האישור מקבל שישלם המרבי הסכום •
o תמיכהומסלולי  פ"המו חוק במסגרת שנתקבלו ,המענקים מסך 6 פי עד -ידע מכירת בגין 

 בתקנות כהגדרתה, שנתית ריבית בתוספת, ידע לאותו בנוגע, המנהל ראש של אחרים
  .1996- ו"תשנ, )לתשלומם וכללים התמלוגים שיעור (בתעשייה ופיתוח מחקר לעידוד

o ממנה שכתוצאה ,האישור מקבל של מכירה רתבמסג, לישראל מחוץ ידע העברת בגין 
 המענקים כל מסך 6 פי עד - בישראל המואגד תאגיד להיות האישור מקבל הפסיק
 בתוספת המנהל ראש של אחרים תמיכה מסלולימסגרת וב ,העידוד חוק לפי שקיבל
  .שנתית ריבית

, גיםלהעברת ידע שנתקבל במסגרת המחקר נשוא התמלובמקרה בו נישום קיבל אישור  •
, יחויב בו מהתשלום לקזז רשאית המחקר ועדת -  ל"לחו ידע להעברת בקשהה להגשת קודם
  .לחוק) 1)(ב(ב19 סעיף לפי ששילם התשלום את

 נאלצת שבהם במקרים גם (בארץ םפעילותאת  להשאיר ומשקיעים חברות לעודד בכדי, מנגד
 את ישאירו אשר ,לחברות העדפה לתת הוחלט -) לישראל מחוץ אל הידע את להוציא החברה
 ,המענקים מסך 3 פי על יעלה לא התגמולים תשלוםבכך ש - בארץ והפיתוח המחקר פעילות
 בתוספת, נהלהמ ראש של אחרים תמיכה מסלולי חוומכ ,העידוד חוק חומכ החברה שקיבלה
  .שנתית ריבית

 ממשרות 75% לפחות השארת הינה בארץ והפיתוח המחקר פעילות השארת משמעותכי , יצוין
   .שנים שלוש למשך, האישור מקבל אצל המשרה מהיקף יפחת שלא בהיקף, הבסיס

 על, ביטחונות בקבלת הידע להעברת האישור את להתנות רשאית המחקר ועדתנקבע כי , כמו כן
 שקיבל המענקים מסך 3 פי של הסכום לבין החוק לפי לתשלום המרבי הסכום שבין ההפרש
   .שנתית יתריב בתוספת האישור מקבל

  :ל לפנות ניתן נוספות שאלות בדבר
  il.org.mbt@eyal   ,3632125-520 :בטלפון, אייל לבנת) משפטן(ח "רו
 il.org.mbt@amin ,7731956-050 בטלפון, נאוה עמי ר"ד
   il.org.mbt@galina, 6382842-03  בטלפון,גייזרסקי גלינה ח"רו

  פ"מענקי מו  שקיבל בעברידע העברת בעד לתשלום המרבי הסכום
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