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אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

")ב1( השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין 
הסכום המרבי שישלם מקבל האישור על פי סעיף קטן )ב()1( ו–)2( ";

במקום סעיף קטן )ז( יבוא: )ג( 

")ז( מהסכום הבסיסי לפי סעיף קטן )ב()1( או )2( יופחתו ההפרש כשהוא 
מוקטן בהתאם להוראות שיקבעו השרים והתמלוגים ששילם מקבל האישור 
בשל הידע; בהוראות כאמור יקבעו השרים את התקופה שבמהלכה יוקטן 
ההפרש לפי סעיף קטן זה ואת המועדים והשיעורים להקטנתו, ובלבד 
לביצוע  התקופה  תום  אחרי  לפחות  שנתיים  תהיה  התקופה  שתחילת 
התכנית המאושרת, ושסיומה יהיה לא מאוחר מ–12 שנים מתום התקופה 
כאמור; בסעיף קטן זה, "ההפרש" - ההפרש שבין הסכום הבסיסי לפי 
סעיף קטן )ב()1( או )2( לבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור, בתוספת 

ריבית שנתית ";

בסעיף קטן )י()2(, אחרי "לרבות תשלום למדינה מאת מקבל האישור" יבוא  )ד( 
"בתשלום אחד או לשיעורין";

במקום סעיף 42 יבוא:   )6(

"קרנות משותפות 
והסכמים הדדיים

על פי המלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאית 42  )א( 
או  אחרות,  מדינות  של  ממשלות  עם  להתקשר  הממשלה 
בהתאם לכללים שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה - 
עם ערים שיש להן יכולת בתחום הכלכלי ותשתיות בתחומי 
המחקר והפיתוח וכן יכולת בתחום הטכנולוגי, ושיתוף פעולה 
איתן יסייע לקידום מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים 
ישראליים, בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח 
משותפים או להקמת קרנות משותפות, במטרה לעודד את 
תעשייתיים  תאגידים  בין  ופיתוח  במחקר  הפעולה  שיתוף 
שהתאגדו בישראל לבין גורמים במדינות אחרות, לקידומן 

של מטרות חוק זה 

ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, יקבע כללים לעניין  )ב( 
אופן יישומם של הסכמים לפי סעיף קטן )א( ";

17)ב1( ו–19)ב2(  42א, במקום "הוראות סעיפים" יבוא "הוראות סעיפים  בסעיף   )7(
ו–)ב3(, לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים"; 

בסעיף 42ב, במקום "הוראות סעיפים" יבוא "הוראות סעיפים 17)ב1( ו–19)ב2( ו–)ב3(,   )8(
לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים" 

תחילתו של סעיף 19ב לחוק לעידוד מו"פ, כנוסחו בסעיף 17)5( לחוק זה, למעט סעיפים 18 חוק המו"פ - תחילה
19ב)ב1(  ו–)י()2( שבו, ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו לפי סעיף  קטנים )ב1( 

האמור 

פרק ז': תעשייה עתירת ידע - הוראת שעה

בפרק זה -19 הגדרות )א( 

"חוק לעידוד השקעות הון" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959  23;

"חוק לעידוד מו"פ" - חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984  24;

ס"ח התשי"ט, עמ' 234   23

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100   24
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"מחקר" ו"פיתוח" - כהגדרתם בחוק לעידוד מו"פ, ובלבד שהמדען הראשי אישר כי 
המחקר והפיתוח הם כהגדרתם בחוק האמור;

"הפקודה" - פקודת מס הכנסה  25 

לכל מונח אחר שאינו מפורש בפרק זה, תהיה המשמעות הנודעת לו בסעיפים 1  )ב( 
ו–88 לפקודה, לפי העניין 

התרת השקעה 
במניות כהוצאה

בסעיף זה -20  )א( 

"השקעה מזכה" - השקעה של יחיד בחברת מטרה בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו 
לו מניות בחברת המטרה באותה שנה; 

"חברת מטרה" - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים 
בישראל, שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:

למסחר  שלה  כלשהו  ערך  נייר  רשום  לא  ההטבה  תקופת  כל  במהלך   )1(
בבורסה;

75 אחוזים לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, אשר בשלו הוקצו   )2(
לו מניות בחברה, משמשים להוצאות מחקר ופיתוח, לא יאוחר מתום תקופת 

ההטבה;

75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה במהלך   )3(
תקופת ההטבה הוצאו בישראל;

הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה, לא עלו   )4(
הכנסותיה של החברה על 50 אחוזים מסכום הוצאות מחקר ופיתוח;

במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו   )5(
או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה;

עד לשנת המס שבה התקיים התנאי האמור בפסקה )2(, בכל אחת משנות   )6(
המס במהלך תקופת ההטבה, לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור, 

הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70 אחוזים לפחות, מכלל הוצאות החברה;

"קרוב" - מי שמנוי בפסקאות )1( ו–)2( בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

"תקופת ההטבה" - שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה 
שולם לחברת המטרה 

על אף האמור בכל דין, סכום השקעה מזכה במניות של חברת מטרה, עד לגובה  )ב( 
של 5 מיליון שקלים חדשים )בפרק זה - סכום ההשקעה המרבי(, יותר ליחיד ניכויו 

מכלל הכנסתו בשנת המס, במשך תקופת ההטבה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר   )1(
2011( לבין יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(; 

בחברת  המזכה  להשקעתו  בתמורה  לו  שהוקצו  במניות  החזיק  היחיד   )2(
המטרה במשך כל תקופת ההטבה;

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות   )3(
של ההשקעה 

בחישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד  )ג( 
בחברת המטרה, במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   25

"מחקר" ו"פיתוח" - כהגדרתם בחוק לעידוד מו"פ, ובלבד שהמדען הראשי אישר כי 
המחקר והפיתוח הם כהגדרתם בחוק האמור;

"הפקודה" - פקודת מס הכנסה  25 

לכל מונח אחר שאינו מפורש בפרק זה, תהיה המשמעות הנודעת לו בסעיפים 1  )ב( 
ו–88 לפקודה, לפי העניין 

בסעיף זה -20  התרת השקעה )א( 
במניות כהוצאה

"השקעה מזכה" - השקעה של יחיד בחברת מטרה בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו 
לו מניות בחברת המטרה באותה שנה; 

"חברת מטרה" - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים 
בישראל, שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:

למסחר  שלה  כלשהו  ערך  נייר  רשום  לא  ההטבה  תקופת  כל  במהלך   )1(
בבורסה;

75 אחוזים לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, אשר בשלו הוקצו   )2(
לו מניות בחברה, משמשים להוצאות מחקר ופיתוח, לא יאוחר מתום תקופת 

ההטבה;

75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה במהלך   )3(
תקופת ההטבה הוצאו בישראל;

הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה, לא עלו   )4(
הכנסותיה של החברה על 50 אחוזים מסכום הוצאות מחקר ופיתוח;

במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו   )5(
או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה;

עד לשנת המס שבה התקיים התנאי האמור בפסקה )2(, בכל אחת משנות   )6(
המס במהלך תקופת ההטבה, לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור, 

הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70 אחוזים לפחות, מכלל הוצאות החברה;

"קרוב" - מי שמנוי בפסקאות )1( ו–)2( בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

"תקופת ההטבה" - שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה 
שולם לחברת המטרה 

על אף האמור בכל דין, סכום השקעה מזכה במניות של חברת מטרה, עד לגובה  )ב( 
של 5 מיליון שקלים חדשים )בפרק זה - סכום ההשקעה המרבי(, יותר ליחיד ניכויו 

מכלל הכנסתו בשנת המס, במשך תקופת ההטבה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר   )1(
2011( לבין יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(; 

בחברת  המזכה  להשקעתו  בתמורה  לו  שהוקצו  במניות  החזיק  היחיד   )2(
המטרה במשך כל תקופת ההטבה;

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות   )3(
של ההשקעה 

בחישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד  )ג( 
בחברת המטרה, במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברה 

ספר החוקים 2271, א' בשבט התשע"א, 2011 1 6



154

שסכום  יחיד  בידי  המטרה  חברת  של  מניות  במכירת  הון  רווח  חישוב  לעניין  )ד( 
ההשקעה המזכה הותר לו בניכוי לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי של המניות בכל 

סכום ההשקעה שהותר בניכוי כאמור  

הפחתת רכישת 
מניות כהוצאה

בסעיף זה -21  )א( 

"חברה מוטבת", "חברה מועדפת" - כהגדרתן בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון;

"חברה מזכה" - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים 
בישראל, שמתקיימים לגביה כל אלה:

בשנת הרכישה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;  )1(

בשנת הרכישה היא חברה מוטבת או חברה מועדפת, לפי העניין;  )2(

בשנת הרכישה הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל שבבעלותה   )3(
באותה שנת מס, לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, 
לא פחתו מ–25 אחוזים ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח 
שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לאחר שהופחתו מהן מענקים 
שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ–25 אחוזים מסך מחזורו בשנת המס 

ובשנה שקדמה לה;

או  המס  בשנת  בה  העובדים  מכלל  לפחות  אחוזים   40 הרכישה  בשנת   )4(
זה,  לעניין  אקדמאים;  עובדים  הם  לה,  שקדמה  ובשנה  המס  בשנת  בממוצע 
בחישוב האחוזים יובא בחשבון עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק 
משנת המס בלבד לפי היקף משרתו או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי העניין, 
וחישוב הממוצע ייעשה לפי חלוקת סך העובדים האקדמאים באותן שתי שנים, 

בסך כל העובדים בחברה בשנים האמורות;

כל הוצאות המחקר והפיתוח שמוציאה החברה בכל אחת משלוש שנות   )5(
המס הראשונות של תקופת ההפחתה, בוצעו לשם קידומו או פיתוחו של המפעל 
שבבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת, ו–75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר 

והפיתוח האמורות, בכל שנה כאמור, הוצאו בישראל;

בשנת הרכישה אין לה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, כהגדרתן   )6(
בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963  26, בין בישראל ובין מחוץ 

לישראל;

בשנת הרכישה היא אינה מחזיקה באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר   )7(
בני אדם אחר, או, אם היא מחזיקה באמצעי שליטה כאמור - פעילותו של חבר 

בני האדם האחר טפלה לפעילותה והיא כרוכה ושלובה בפעילותה;

"חברה רוכשת" - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים 
בישראל, שבשנת הרכישה מתקיימים לגביה כל אלה:

היא חברה מוטבת או חברה מועדפת, לפי העניין;  )1(

הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל שבבעלותה בשנת מס, לאחר   )2(
שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ–7 אחוזים 
ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס 
ובשנה שקדמה לה, לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד 

מו"פ, לא פחתו מ–7 אחוזים מסך מחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה;

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   26
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20 אחוזים לפחות מכלל העובדים בה, בשנת המס או בממוצע בשנת המס   )3(
ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים; לעניין זה, בחישוב האחוזים יובא 
בחשבון עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק משנת המס בלבד לפי היקף 
משרתו או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי העניין, וחישוב הממוצע ייעשה 
לפי חלוקת סך העובדים האקדמאים באותן שתי שנים, בסך כל העובדים בחברה 

בשנים האמורות;

ב–12 החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לה יותר מ–25 אחוזים באחד   )4(
או יותר מאמצעי השליטה בחברה המזכה;

"סכום הרכישה הנקי" - הסכום שהוציאה החברה הרוכשת לרכישת אמצעי שליטה 
בחברה המזכה, שלא בדרך של הקצאה, בהפחתת סכום ההון העצמי של החברה 
המזכה; לעניין זה, "סכום ההון העצמי" - הסכום המתקבל מצירוף הסכומים של 
כל אלה: עודפים ורווחים, הון מניות, פרמיה על מניות ופריטים אחרים כיוצא 

באלה;

"עובד אקדמאי" - עובד בעל תואר אקדמי בתחומי ההנדסה, המחשבים, מדעי הטבע 
השכלתו  בתחום  החברה  שבבעלות  במפעל  העובד  המדויקים,  המדעים  או 

האקדמית כאמור;

"קרוב" - מי שמנוי בפסקה )3( בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

"שנת הרכישה" - השנה שבה חברה רוכשת רכשה אמצעי שליטה בחברת מטרה;

"תקופת ההפחתה" - חמש שנות מס החל בשנה שלאחר שנת הרכישה 

על אף האמור בכל דין, סכום הרכישה הנקי ששולם בידי חברה רוכשת לרכישת  )ב( 
אמצעי השליטה בחברה מזכה, יותר לה ניכויו בשיעורים שנתיים שווים מכלל הכנסתה 

בשנת המס, במשך תקופת ההפחתה, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים להלן:

יום הרכישה הוא בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(   )1(
לבין יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(;

הרכישה היא בשיעור של 80 אחוזים לפחות בכל אחד מאמצעי השליטה   )2(
בחברה המזכה;

ביום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת והחברה המזכה אינן קרובות זו   )3(
לזו;

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות   )4(
של רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה, וניתן אישור המנהל על כך;

בכל שנת מס שבתקופת ההפחתה -  )5(

השליטה על עסקיה של החברה הרוכשת וניהולם מופעלים בישראל  )א( 
)3( בהגדרה "חברה  )1( עד  ומתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות 

רוכשת";

השליטה על עסקיה של החברה המזכה וניהולם מופעלים בישראל,  )ב( 
מתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות )1( ו–)2( בהגדרה "חברה מזכה" 
וכן התנאים האמורים בפסקאות )3( ו–)4( בהגדרה "חברה מזכה", בשינויים 
אלה: בפסקה )3(, בכל מקום, במקום "לא פחתו מ–25 אחוזים" יקראו "לא 
)4(, במקום "40 אחוזים לפחות" יקראו "20  פחתו מ–7 אחוזים" ובפסקה 

אחוזים לפחות";

20 אחוזים לפחות מכלל העובדים בה, בשנת המס או בממוצע בשנת המס   )3(
ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים; לעניין זה, בחישוב האחוזים יובא 
בחשבון עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק משנת המס בלבד לפי היקף 
משרתו או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי העניין, וחישוב הממוצע ייעשה 
לפי חלוקת סך העובדים האקדמאים באותן שתי שנים, בסך כל העובדים בחברה 

בשנים האמורות;

ב–12 החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לה יותר מ–25 אחוזים באחד   )4(
או יותר מאמצעי השליטה בחברה המזכה;

"סכום הרכישה הנקי" - הסכום שהוציאה החברה הרוכשת לרכישת אמצעי שליטה 
בחברה המזכה, שלא בדרך של הקצאה, בהפחתת סכום ההון העצמי של החברה 
המזכה; לעניין זה, "סכום ההון העצמי" - הסכום המתקבל מצירוף הסכומים של 
כל אלה: עודפים ורווחים, הון מניות, פרמיה על מניות ופריטים אחרים כיוצא 

באלה;

"עובד אקדמאי" - עובד בעל תואר אקדמי בתחומי ההנדסה, המחשבים, מדעי הטבע 
השכלתו  בתחום  החברה  שבבעלות  במפעל  העובד  המדויקים,  המדעים  או 

האקדמית כאמור;

"קרוב" - מי שמנוי בפסקה )3( בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

"שנת הרכישה" - השנה שבה חברה רוכשת רכשה אמצעי שליטה בחברת מטרה;

"תקופת ההפחתה" - חמש שנות מס החל בשנה שלאחר שנת הרכישה 

על אף האמור בכל דין, סכום הרכישה הנקי ששולם בידי חברה רוכשת לרכישת  )ב( 
אמצעי השליטה בחברה מזכה, יותר לה ניכויו בשיעורים שנתיים שווים מכלל הכנסתה 

בשנת המס, במשך תקופת ההפחתה, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים להלן:

יום הרכישה הוא בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(   )1(
לבין יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(;

הרכישה היא בשיעור של 80 אחוזים לפחות בכל אחד מאמצעי השליטה   )2(
בחברה המזכה;

ביום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת והחברה המזכה אינן קרובות זו   )3(
לזו;

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות   )4(
של רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה, וניתן אישור המנהל על כך;

בכל שנת מס שבתקופת ההפחתה -  )5(

השליטה על עסקיה של החברה הרוכשת וניהולם מופעלים בישראל  )א( 
)3( בהגדרה "חברה  )1( עד  ומתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות 

רוכשת";

השליטה על עסקיה של החברה המזכה וניהולם מופעלים בישראל,  )ב( 
מתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות )1( ו–)2( בהגדרה "חברה מזכה" 
וכן התנאים האמורים בפסקאות )3( ו–)4( בהגדרה "חברה מזכה", בשינויים 
אלה: בפסקה )3(, בכל מקום, במקום "לא פחתו מ–25 אחוזים" יקראו "לא 
)4(, במקום "40 אחוזים לפחות" יקראו "20  פחתו מ–7 אחוזים" ובפסקה 

אחוזים לפחות";
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הוצאות המחקר והפיתוח שמוציאה החברה המזכה מבוצעות לשם  )ג( 
 קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת,
ו–75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח האמורות הוצאו בישראל 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, אם בשנת מס כלשהי במהלך תקופת ההפחתה  )ג( 
 )בסעיף זה - שנת ההפרה( לא התקיימו בחברה הרוכשת התנאים האמורים בסעיף

קטן )ב()5()א(, או לא התקיימו בחברה המזכה התנאים האמורים בסעיף קטן )ב()5()ב( 
ו–)ג(, לא תהיה החברה הרוכשת זכאית, בשנת ההפרה, לניכוי כאמור בסעיף קטן )ב(, 
ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכאותה בשנה שאחרי שנת ההפרה או לפניה, אם 
ההפחתה  תקופת  הסתיימה  שטרם  ובלבד  לזכאות,  התנאים  יתקיימו  שנה  באותה 

ושסכום שלא נוכה בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריה 

לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות החברה המזכה בידי החברה הרוכשת  )ד( 
שהותר לה ניכויו של סכום הרכישה הנקי לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי שלהן 

בכל הסכום שניכויו הותר כאמור 

פטור ממס על 
הכנסה מתמלוגים 

בידי תושב מוטב

בסעיף זה - 22  )א( 

"הכנסה מתמלוגים שמשלמת חברת יישום" - הכנסה מתמלוגים שמשלמת חברת יישום 
בשנת מס כלשהי, שמקורה במתן זכות שימוש במוצר שבבעלותה ושפותח או 
התגלה לפי ההסכם, מוכפלת בשיעור הכנסות החוץ של חברת היישום באותה 

שנה;

"הסכם" - הסכם בין תושב מוטב לבין חברת יישום, לפיתוח מוצר, שלפיו, בין השאר, 
יהיה התושב המוטב זכאי לתמלוגים מאת חברת היישום שמקורם במתן זכות 

שימוש באותו מוצר; 

"חברת יישום" - תאגיד בת של מוסד, העוסק בפיתוח מוצרים שפותחו או התגלו 
במסגרת פעילות של מחקר ופיתוח של המוסד;

"מוסד" - כל אחד מאלה:

התשי"ח- גבוהה,  להשכלה  המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  שהוכר  מוסד   )1(
;27  1958

בית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940  28;  )2(

"מוצר" - נכס מוחשי או ידע, לרבות תהליך ייצור ותוכנת מחשבים, הנובע ממחקר 
ופיתוח, על פי תכנית שהמדען הראשי אישר לפי הוראות חוק לעידוד מו"פ;

"שיעור הכנסות החוץ של חברת היישום" - השיעור המתקבל מחלוקת סכום ההכנסות 
הנובעות לחברת היישום ממתן זכות שימוש במוצר שבבעלותה ושפותח או 
התגלה לפי ההסכם, לתושב חוץ, למעט הכנסות כאמור שתשלומן מהווה הוצאה 
של מפעל הקבע של תושב חוץ בישראל, בכלל ההכנסות הנובעות ממתן זכות 
שימוש על ידי חברת היישום באותו מוצר, הכל לפי אישור רואה חשבון שצורף 
לדוח השנתי של חברת היישום; לא צורף אישור כאמור, יראו את שיעור הכנסות 

החוץ של חברת היישום - אפס;

"תושב מוטב" - תושב ישראל שהיה לראשונה לתושב כאמור בתקופה שבין יום כ"ה 
בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( לבין יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( 

או תושב חוזר; 

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   27

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   28
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