
 
 

 
 

1926/42232 

 , תשע"חסיון 'ז

 2018מאי,  21

 

 לכבוד

 חברי לשכת רואי חשבון בישראל

 

 .,נ.ח

 

של הרשות הלאומית לחדשנות  05-200במסגרת נוהל  חשבוןשל רואה  דוח מיוחדעדכון בנושא  הנדון:

 "רשות החדשנות"( –)להלן  1בטכנולוגיה
 

-200 בנוהל החדשנותלרשות  ,דוח מיוחד של רואה חשבוןלהחברים נוסח מעודכן  אנחנו מתכבדים להביא לידיעת

לאישורים על פי הנדרש בפקודת מס הכנסה  לחברות העוסקות במו"פ תובקשהקובע מתוכנת אחידה להגשת  05

 הטבותשל הארגון מחדש במסגרת . קישורבהמצורף "הנוהל"(,  –)להלן  ויות על פי חוקרשותמיכות אחרות מ

נוהל  עודכן רשות המסים ורשות החדשנות, לחברות העוסקות במו"פ באמצעות המדינהן נותנת והתמיכות אות

 5סעיף  .הצהרות המנהלים וחוות דעת רואי החשבון על אותן הצהרותובעקבות זאת נוסחו מחדש  05-200

חשבון על אותן הרואה דעת ות המנהלים וחוות ה נמצאים הצהר -בנספחים ב ,האישורים בנוהלמפרט את רשימת 

המפרט הוצאות המו"פ אליו מתייחסת הצהרת המנהלים בנספחים ב, ד  EXCELקובץ  מצורף כקישור הצהרות.

 4מצאות בסעיף . )הנחיות לגבי ההוצאות המוכרות נהדעתנותן רואה החשבון את חוות  הם)בנוסחים השונים( עלי

  בנוהל(.

 

המצורף , נוהלב מסלולי הבקשה השוניםהמתייחסים להצהרות ההנהלה וחוות הדעת הנוסחים של רשימת  להל"ן

    :לנוהל 5בסעיף ניתן למצוא  הסבר מפורטכקישור, 
 

במחקר השקעה לאישור בגין  הבדבר בקש הצהרת ההנהלהכולל חוות דעת רואה חשבון על  -נספח ב'  .1

/  א' לפקודת מס הכנסה104סעיף א' לפקודת מס הכנסה / הפחתת מחזור בסיס /  20ופיתוח עפ"י סעיף 

 "הנפקה בבורסהחוק האנג'לים / - 2011-2012)א( לחוק המדיניות הכלכלית 20חברת מטרה עפ"י סעיף 
 

במחקר  ה]"השקע בגיןלאישור  הצהרת ההנהלה בדבר בקשהכולל חוות דעת רואה חשבון על  - נספח ג' .2

 - לחוק העידוד 18סעיף מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ / -לחוק עידוד השקעות הון 51ופיתוח עפ"י סעיף 

 .ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה או כבעלת ידע כשיר / הרשות לפיתוח ירושלים"[
 

ין ]"השקעתה במחקר הנהלה בדבר בקשתה לאישור בגכולל חוות דעת רואה חשבון על הצהרת ה -נספח ד'  .3

 חוק האנג'לים".[ - 2011-2012)א( לחוק המדיניות הכלכלית 20ופיתוח בחברה מתחילה עפ"י סעיף 

 )בתקופת ההטבה/בתקופה נוספת(
 

                                                           
 .הראשי המדען לשכת לשעבר 1



 2 

כולל חוות דעת רואה חשבון על הצהרת ההנהלה בדבר בקשתה לאישור בגין ]"השקעתה במחקר  -נספח ה'  .4

 חוק האנג'לים".[ - 2011-2012( לחוק המדיניות הכלכלית )א20ופיתוח בחברה מתחילה עפ"י סעיף 

 )במסגרת אישור למועד ההשקעה(

 

 מחלקת תמריציםמנהלת  רו"ח שירה גולדשטוףתמיכות, אבירם זולטי מנהל חטיבת תפעול ול אנו מבקשים להודות

ו לכללים המקצועיים החלים עלינ ביםקשו םהיות  עלברשות החדשנות מחלקת תמריצים  ונטע טנג'י קרכטמן רו"ח

 כרואי חשבון.

 

 

 
  בכבוד רב,

 

 אורי מורד, רו"ח  אריאל פטל, רו"ח

 נוסחי לקביעת מ"מ יו"ר הועדה 

 דעת מיוחדים ואישורי חוות 

 רואי חשבון

 ר הועדה לקביעת נוסחי יו" 

 ואישורי  דעת מיוחדים חוות

 רואי חשבון
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