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עבור לקוחות המשרד
הרשאת שימוש בידע שפותח בתמיכת הרשות לחדשנות
לתאגידים רב לאומיים בעלי הכנסות שנתיות של מעל שני
מיליארד דולר
כידוע ,חברה אשר קיבלה סיוע מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות") כפופה לחוק
לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות בתעשייה התשמ"ד"( 1984-חוק המו"פ") ,אשר אוסר על
העברת ידע הקשור לטכנולוגיה נתמכת ללא אישורה של הרשות בין אם במכירה ובין אם במתן
זכויות שימוש במסגרת רישיון.
לאחרונה עודכנו הוראות הרשות לאישור רישיונות שימוש בידע ,ונקבעו בהן תנאים מיוחדים
ומקלים עבור חברות בנות לתאגידים רב לאומיים בעלי הכנסות גבוהות מ 2-מיליארד דולר,
המעוניינים לשתף ידע אשר נתמך ע"י הרשות בין חברות התאגיד השונות ,וזאת בתמורה
לתשלום תמלוגים בתנאים מיוחדים.
תנאי ההרשאה העיקריים
התנאים החדשים מאפשרים לרשות לאשר לתאגיד ,לקבל ולתת הרשאה מחברות שבבעלותו
המלאה (במישרין או בעקיפין) בכל הנוגע לשימוש בידע נתמך רשות מחוץ לישראל ,על סמך
השיקולים הבאים:






ההרשאה מיועדת לשימושן של חברות התאגיד ,ככל שהן בבעלותו המלאה של התאגיד
(במישרין או בעקיפין);
מתן ההרשאה לא יגביל או יפגע בפעילות החברה הישראלית נתמכת הרשות ,ויביא
לתשואה עודפת למשק הישראלי;
הצגת תכנית עסקית רלוונטית אשר תבטיח את האמור לעיל;
הצגת דו"ח מחירי העברה או חוות דעת כלכלית הקובעים את היקף התמורה לה תהיה
זכאית החברה הישראלית בגין מתן ההרשאה הנדונה.
התחייבות החברה הישראלית והתאגיד כי כל ידע חדש שיפותח על בסיס הידע הנתמך
בגינו ניתנת ההרשאה ,יהיה בבעלות החברה הישראלית.

ההטבה
מתן ההרשאה כפוף לתשלום תמלוגים בשיעור של  5%מתוך כלל ההכנסות הנובעות ממתן
ההרשאה ,וזאת עד לתקרה בהיקף השווה ל 150%-מסך מענקי הרשות שהתקבלו בגין פיתוח
הידע ,בתוספת ריבית לייבור.
זאת ,במקום היקפי ותקרות תשלום גבוהים יותר בהליכי הרשאה רגילים.
העדכון הנ"ל צפוי לסייע בעידוד תאגידים רב לאומיים להגביר את פעילותם בישראל תוך יצירת
והגדלת סינרגיה בין חברות התאגיד הפועלות בישראל לחברות התאגיד הפועלות בחו"ל,
וככזה ,יכול לסייע גם בעסקאות מיזוג ורכישה בין התאגיד לבין חברות ישראליות אשר קיבלו
את תמיכת הרשות.
כמו כן ,העדכון אף יכול לסייע לתאגיד בקבלת מענקים מאת הרשות באמצעות חברות
מקומיות.

ניתן ורצוי להתייעץ עם משרדנו בנושא זה בכל הנוגע לסיוע בהבנת המשמעויות והאפשרויות
הנגזרות ,כמו גם בכל הנוגע להתקשרות מול הרשות והגשה של בקשה רלוונטית.
מחלקת תמריצים גלובליים במשרדנו תשמח לסייע לכם עם הסברים נוספים לגבי ההוראות
החדשות והשפעתן.
לפרטים נוספים אנא פנו אל יפעת לרנר;Yifat.lerner@il.ey.com ,03-6276179 ,
או לגל גינת.Gal.Ginat@il.ey.com 04-8654089 ,
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים,
והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי ההוראות החדשות בלבד .בהתאם ,אין
ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ

