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1

מטרה
להגדיר ולקבוע מתכונת אחידה לדיווח ותשלו תמלוגי מהכנסות הנובעות מתכניות מו"פ שנתמכו
ע"י לשכת המדע"ר.

2

רקע
 2.1לשכת המדע"ר ממונה על יישו וביצוע החלטות ועדת המחקר ,בדבר תמיכה בתכנית מו"פ,
שאושרה על ידה.
2.2

נוהל זה נועד לקבוע את מתכונת דיווחי החברה בכל הנוגע לתשלו תמלוגי מהכנסות
הנובעות מתכניות מו"פ מאושרות על ידי ועדת המחקר.

 2.3נוהל זה נועד לקבוע את מחויבות החברה ,בא תכנית המו"פ נכשלה ,לאחר סיו תכנית
המו"פ.
 2.4למע הסר ספק ,בכל מקרה של סתירה בי האמור בנוהל לאמור בחוק המו"פ ובתקנות
התמלוגי ,קובעי החוק והתקנות.
 3דיווח ותשלו תמלוגי
 3.1מחויבות לתשלו תמלוגי
 3.1.1לחברה מחויבות לתשלו תמלוגי על כל הכנסה שמקורה במוצר המפותח ובנגזרותיו,
כהגדרתו בחוק ובתקנות ,ובכלל זה הכנסות ממת! שרותי יעו והדרכה ,שרותי התקנה
ותחזוקה ,מת! זכויות לשיווק ,מכירת יידע וכו' .הכל כאמור בחוק המו"פ ובתקנות התמלוגי.
 3.1.2ועדת המחקר בא תאשר את בקשת התמיכה במו"פ ,תדו! ותחליט על בסיס חוות דעת
הבודק המקצועי ,ראש התחו המקצועי ,ועמדת החברה בא שונה מחוות דעת ,על
המוצרי/טכנולוגיה עליה ישולמו תמלוגי ,ובא על החברה לשל תמלוגי מוגדלי.
 3.1.3כתב ההתחייבות שישלח ע"י לשכת המדע"ר יפרט את המוצרי  /טכנולוגיה עליה ישולמו
תמלוגי .כמו כ! יצוינו התיקי הקודמי השייכי לתכנית המו"פ כאשר הקריטריוני לשיו$
תיקי הינ:
 3.1.4שימוש הנעשה בתיק המו"פ הנוכחי בתוצרי פיתוח/ידע מתיקי/תכניות אחרות.
 3.1.5המוצר נשוא תיק המו"פ שיי $לאותו קו מוצרי ו/או מופנה לאות סוגי לקוחות כמו מוצרי
התיקי הקודמי.
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 3.2חיוב בשיעור תמלוגי מוגדל
ועדת המחקר תדו! ותחליט על חיוב בשיעור החזר תמלוגי מוגדל ,בתוכניות המפורטות להל!,
כאמור בתקנות התמלוגי:
 3.2.1תוכניות לפיתוח מוצרי המתבססות על ידע בסיסי שפותח במסגרת תוכנית שקיבלה
הטבות על פי החוק או הטבות אחרות מלשכת המדע"ר;
 3.2.2תוכניות לפיתוח מוצרי שאור $חייה! בשוק מוגבל;
 3.2.3תוכניות לפיתוח מוצרי הזהי או דומי למוצרי שתוכניות לפיתוח! קיבלו או
אמורות לקבל מועדת המחקר אישור לפי החוק או לפי כל די! ,ובלבד שקיימת או תתקיי
תחרות שיווקית בי! המבקשי את האישור.
 3.3תקרת החזר התמלוגי
 3.3.1חברה מחויבת בתשלו תמלוגי בגי! ההכנסות הנובעות מהפיתוח שנתמ $ע"י לשכת
המדע"ר ,כאמור בתקנות התמלוגי ,עד לתקרה החזר המחושבת ברמת התכנית.
 3.3.2תקרת ההחזר של התכנית ,תחושב לפי סכימת תקרות ההחזר של כל תיקי התכנית כפי
שאושר ע"י ועדת המחקר כאשר תיקי שתקופת ביצוע החלה לפני  ,01/01/94תקרת
ההחזר תחושב לפי  100%או  150%מסה"כ המענק שקיבלה החברה וזאת בהתא
להוראות התקנות הישנות ובהתא למסלולי השוני .תיקי שתקופת ביצוע החלה
אחרי  ,01/01/94תקרת ההחזר )לגבי כל המסלולי( תחושב לפי  100%מסה"כ המענק
שקיבלה החברה.
 3.3.3לצור $חישוב התקרות ,סכו המענק הצמוד שקיבלה החברה יהיה ע"פ רישומי לשכת
המדע"ר .מענקי המו"פ צמודי כאמור לדולר ונושאי ריבית שנתית בגובה ריבית הליבור
)ריבית ליבור חלה על תיקי תכניות שאושרו החל מה – (1.1.99
 3.3.4סכו המענק הצמוד
3.3.4.1

חברה אשר תוכנית המו"פ שלה אושרה ,מקבלת את תשלומי המענקי לאור$
תקופת המו"פ .כל תשלו המבוצע על ידי לשכת המדע"ר מתורג ביו הוצאת
הוראת התשלו לערכי דולרי ,נצבר בערכי אלו ונזק -לחובת החברה בתיק
הספציפי.

 3.3.4.2בסיו תכנית המו"פ ולאחר ביקורת רו"ח מטע לשכת המדע"ר ,נקבע סופית מהו
סכו המענק המצטבר אשר קיבלה החברה בגי! תכנית המו"פ.
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 3.3.4.3אוס -המענקי המצטברי בכל תיקי התכנית מוכפל בתקרת ההחזר הספציפית
לכל תיק )ע"פ מסלול התמיכה ו/או ע"פ החלטת הועדה( יוצר את חובה התאורטי
של החברה ללשכת המדע"ר.
 3.3.4.4יצוי! כי כל הפעילות מול קר! תמורה )דיווח ,תשלו התחשבנות וכו'( מתבצעת
ברמת התכנית ולא ברמת הבקשה )תיק(.
3.4

שיעור התמלוגי
החברה מחויבת בתשלו תמלוגי לאוצר המדינה בשיעורי משתני ,כאמור בתקנות
התמלוגי וכמפורט בטבלה להל!:

שני מתחילת החזר התמלוגי
שלוש שני ראשונות
מתחילת שנה רביעית ואיל$

שיעור תמלוגי

שיעור תמלוגי

רגיל ב% %

מוגדל ב% %

3%

4%

3.5%

4.5%

 3.5תשלו תמלוגי
 3.5.1הכנסה החייבת בתמלוגי כאמור בתקנות התמלוגי מחויבת ברישו נפרד בהנהלת
החשבונות של החברה לצור $תשלו תמלוגי ע רישו ההכנסה בספריה )בסיס מצטבר(,
ההכנסות תתורגמנה לערכי דולרי ותצברנה בערכי אלו עד למועד הקובע לתשלו
התמלוגי ,ביו הקובע יתורג הסכו הדולרי לערכי שקליי וישול על ידי החברה
לחשבו! לשכת המדע"ר.
התשלו יבוצע על ידי החברה באמצעות שובר תשלו לחשבו לשכת המדע הראשי המתנהל
בבנק הדואר מס' חשבו . 0%24830%7 %נית! לקבל את שובר התשלו במחלקת קר! תמורה.
כל פיגור בתשלו יחייב את החברה בהפרשי ריבית והצמדה כחוק מהמועד הקובע ועד למועד
סילוק החוב.
 3.5.2מחיר המכירה החייב בתמלוגי
מחיר המכירה החייב בתמלוגי הינו המחיר המלא אותו רשמה החברה בספריה ובדוחותיה
המבוקרי .נית! להפחית ממחיר המכירה הוצאות בגי! מס קניה ,מע“מ וביטוח שער בלבד.
למעט האמור לעיל והאמור בסעי 4.6.5 -לא נית! להפחית כל הוצאה אחרת.
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 3.5.3מכירה דר חברות קשורות
כאשר מוכרת החברה את מוצריה לחברה קשורה) ,כאמור בסעי 21 -לחוק המו"פ( מחיר
המכירה לצור $חישוב תשלו התמלוגי יהיה המחיר שמכרה החברה הקשורה ללקוח.
לעניי! זה מועד המכירה החייב בתמלוגי הינו המועד בו מכרה החברה לחברה הקשורה וכפי
שנירש בספרי החברה.
 3.5.4מכירת אב טיפוס
מכירת אב טיפוס שאושר במסגרת תכנית המו"פ לאחר סיו תקופת המו"פ ,מחייבת את
החברה בתשלו תמלוגי ממחיר המכירה של אב הטיפוס ,בשיעור הזהה לשיעור המענק של
התכנית לפיה אושר אב הטיפוס.
3.5.5

הכנסות ממוצרי הקשורי בעקיפי לידע הממומ
א .מוצרי אשר פותחו במימו! החברה ללא סיוע/תמיכת המדע"ר אול מתבססי על
ידע שפותח בסיוע המדע"ר יחויבו בתשלו תמלוגי כאילו היו מוצר שפותח בסיוע
המדע"ר.
ב .מוצר אשר פותח ברובו ללא סיוע לשכת המדע"ר אול לצור $השלמתו או שיפורו
קיבל את תמיכת המדע"ר יחויב לפי השיעורי הקבועי בתקנות וממחיר המכירה
המלא.

3.5.6

חלקיות המוצר
א מוצר אשר פותח רובו במימו! עצמי של החברה או גופי אחרי וקיבל תמיכה
לסיו הפיתוח או שיפורו יחויב בתשלו תמלוגי ממחיר המכירה המלא של המוצר
ללא התחשבות בחלק היחסי של השקעת החברה בפיתוח.
ב .במידה והחברה מוכרת מערכת הכוללת תתי מערכות עצמאיות העומדות בפני עצמ!,
כאשר האחת פותחה בסיוע לשכת המדע"ר והשנייה פותחה ללא סיוע ,יחושבו
התמלוגי כדלהל!:
ג .ראשית תבח! )ע"י לשכת המדע"ר( מידת העצמאיות של תתי המערכות ,כאשר
המבח! הוא מידת הקשר בניה! ,כלומר מידת ההתערבות הטכנולוגית שנדרשה
במהל $הפיתוח ע"מ שתתי מערכות אלו ישתלבו למערכת אחת עובדת.
אישרה ועדת המחקר שאכ! תתי המערכות עצמאיות ,יכולה החברה לשל תמלוגי
לפי מחיר תת המערכת בשוק הפתוח )מחיר קטלוגי( .במידה ותת המערכת אינה
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נמכרת בשוק הפתוח ,יחושב מחיר המכירה החייב בתמלוגי לפי יחס עלויות הייצור
של תתי המערכות.
למע הסר ספק ,מובהר בזאת כי צורת תשלו זו תאושר א ורק ע"י ועדת המחקר ומראש
ובכתב ,כל עוד לא נתקבל האישור ,תדווח החברה על מחיר המכירה המלא של המערכת
הכוללת.
 3.6דיווח לקר תמורה
3.6.1

החברה מחויבת פעמיי בשנה לדווח לקר! תמורה על גבי טופס דיווח תמלוגי )נספח א'(
על מצב תכנית המו"פ .במידה והיו לחברה מכירות במהל $החציו! ,עליה לדווח ולשל
בהתא.

3.6.2

הדיווח כאמור הינו חציוני ,המועד הקובע לדיווח ותשלו הינו חודשיי מתו החציו!0
לדוגמא ,עבור החציו! הראשו! של שנת ) 2001חודשי  ( 01006.01יש לדווח ולשל עד ל0
 . 31.08.01עבור החציו! השני של שנת ) 2001חודשי  (7012.01יש לדווח ולשל עד ל0
.28.02.01

3.6.3

יש לציי! כי חובת הדיווח חלה ג על תכניות אשר עדיי! לא הבשילו ולא הגיעו למכירות או
תכניות שנכשלו מכל סיבה שהיא.

3.6.4

פע בשנה ובצמוד למועד הדיווח של המחצית השנייה של כל שנת דיווח ,יצור -ע"י החברה
טופס הצהרת מנהלי החברה ודו"ח מיוחד של רו"ח המאשרי את דיווחי החברה לכל השנה
)יש להגיש את הנוסחי המצורפי בנספח ב' בלבד – נוסחי אחרי לא יתקבלו(.

3.6.5

במידה ולחברה חברות בת ,יימסרו הנתוני הכלליי ) כמפורט בסעי 5 -בנספח א'( ה! לגבי
החברה עצמה וה! לגבי הנתוני המאוחרי.

3.6.6

את דיווחי החברה יש להעביר בדואר ללשכת המדע! הראשי 0קר! תמורה ,מבוא המתמיד
 ,4ת.ד 2197 .מיקוד  91021ירושלי .יש לצר -לדיווחי צילו ספח שובר התשלו.

3.6.7

כנגד חברות אשר לא ידווחו במועד ינקטו צעדי בהתא לסעי 45 -לחוק עידוד מחקר
ופיתוח בתעשיה התשמ"ד 19840ועיקר :הפסקת תשלומי ,הקפאת הטיפול בבקשות
החברה ולבסו -דרישה להחזר כל ההטבות שניתנו לחברה .כמו כ! ,תמלי קר! תמורה בפני
יחידות אחרות במשרד התעשיה והמסחר על הקפאת הטיפול בבקשות החברה.

3.7

ביקורות תמלוגי
חברה אשר דיווחה לקר! תמורה )ג א צירפה אישור רו"ח לדיווחיה( ולא קיבלה כל השגה
שהיא מקר! תמורה לגבי דיווחיה אי בכ משו אישור לנכונות הדו"ח על ידי לשכת המדע
הראשי .

מדינת ישראל
משרד התעשייה והמסחר

המדע הראשי
פרק:

עבודת החברות מול לשכת המדע"ר במסגרת חוק המו"פ

ש
הנוהל:

דיווח ותשלו תמלוגי

מס'
הנוהל:

 200-04מהדורה:

עמוד:

6

מתו:

9

תק מתארי 2 :בנובמבר 2003

03

הלשכה מבצעת באופ! שוט ,-מעת לעת ,ביקורות תמלוגי בחברות .במסגרת הביקורת
נבדקת נאותות ואמינות דיווחי החברה תו $התייחסות לתקנות התמלוגי ולתנאי
הספציפיי אשר נקבעו לחברה בכתבי האישור ובכתבי ההתחייבות.
 3.8סגירת תכניות בקר תמורה
3.8.1

חברה רשאית להגיש בקשה לפטור עצמה מחובת דיווח ,בא נתקיי אחד מאלה  ,כאמור

בתקנות התמלוגי :החברה אינה פעילה; תכנית המו"פ נכשלה; החברה אינה מוכרת את
המוצר.
 3.8.2שי לב ,הגשת הבקשה לסגירת תכנית בקר! תמורה לא פוטרת את החברה מהמש $דיווח.
על החברה להמשי $ולדווח לקר! תמורה עד קבלת אישור בכתב על סגירת התכנית בקר!
תמורה.
 3.8.3בטופס הבקשה )נספח ג'( תצהיר החברה על מצב התוכנית ,השתלשלות האירועי אשר
הביאו את החברה להכריז על כישלונה וכי החברה לא עשתה שימוש בידע הנובע מהתוכנית ולא
העבירה את הידע לחברה אחרת .בנוס -תדווח על המוצרי שמכרה במהל $השני מיו
תמיכת המדע! ועד להגשת הבקשה.
3.8.4

יחידת קר! תמורה תעביר לבדיקת הבודק המקצועי אשר טיפל בתכנית בשלב הפיתוח את

בקשת החברה .בא נדרש תופנה הבקשה לבודק מקצועי אחר ,לאחר התייעצות ע סג!
המדע"ר טכנולוגי.
הבודק המקצועי ,לאחר שבדק את בקשת החברה ,כולל ביקורת באתר החברה ,יגיש את

3.8.5
המלצתו המנומקת,למנהל קר! תמורה ,תו $התמקדות באימות נכונות נתוני החברה ובאפשרות
החברה לייש את הידע שנרכש בתוכנית בעתיד.העתק ההמלצה ישלח על0ידו לראש התחו
המקצועי.
 3.8.6מנהל קר! תמורה לאחר שבח! את חוות דעת הבודק המקצועי ולאחר שקיבל את הערות
הגורמי השוני בלשכת המדע"ר ,יעביר המלצתו למדע"ר תו 14 $ימי .המדע"ר ,או מי
שהוא הסמיכו ,יודיע על החלטתו לחברה.
 3.8.7בהינת! פטור ,החברה תתחייב לדווח למדע! הראשי על כל שינוי במצב התוכנית ועל ידיעתה
כי אי! במת! אישור על הכרה בתוכנית ככשלו! משו שחרורה ממחויבותה לקיו דרישות חוק
המו"פ.
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הסדר פירעו תמלוגי – חברות עתירות השקעה במו"פ
4.1

בהמש $לתיקו! התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה )הסדר פרעו! חוב( ,התשס"א –
) 2001מצ"ב(,חברה גדולה ועתירת השקעה במחקר ופיתוח )להל! :חברה( אשר מבקשת
להצטר -להסדר פרעו! תמלוגי תגיש את בקשתה לקר! תמורה .תהלי $בדיקת הבקשה
יהיה באחריות קר! תמורה אשר תגיש את המלצתה לוועדה לפרעו! חוב בראשות החשב
הכללי )להל! :הוועדה(.

4.2

בקשת החברה תכלול:
4.2.1

הצהרת מנכ"ל החברה כי החברה עומדת בתנאי הס -שהוגדרו בתקנות בסעי2.2 -
"חברה גדולה ועתירת מו"פ".

4.2.2

דוח כח אד האחרו! שהוגש לביטוח לאומי ובו ציו! העובדי העוסקי במו"פ.

4.2.3

דו"ח כספי מבוקר של השנה האחרונה שהסתיימה והדוחות הרבעוניי של השנה
השוטפת.

4.2.4

פרוט המענקי שניתנו לחברה בכל תיק ותיק כפי שרשו בספרי החברה.

4.2.5

קישור תיקי המו"פ שניתנו לחברה לתוכניות למחקר ופיתוח .הקשרי בי!
התיקי יהיו קשרי טכנולוגי כ $ובמידה והידע הנתמ $בתיק מסוי מבוסס על
ידע שנתמ $בתיק קוד ,תיקי אלו ישויכו לתכנית מו"פ אחת.

4.2.6

חלוקת המוצרי השוני של החברה לתכניות המו"פ השונות.

4.2.7

תחזית מכירות של מוצרי המבוססי על ידע נתמ $מדע! וחישוב הער $הנוכחי
)מהוו! בריבית של  (4%של התמלוגי שהחברה הייתה אמורה לשל ללשכת
המדע! בגי! מכירות אלו .תחזית המכירות תתבסס על סקרי מד -אשר נעשו ע"י
גור מקצועי מוכר ובלתי תלוי ואשר מנתחי את השוק בו פועלת הפירמה .שי
לב ,בהתא לתקנות ,תחזית המכירות המהוונת בתוספת התמלוגי ששולמו,
חייבת לעמוד על מינימו של  65%מס $המענקי ששולמו לחברה בתוספת
ריבית הליבור בתיקי הרלוונטי.

4.2.8

פרוט התמלוגי ששולמו ללשכת המדע! הראשי בתכניות השונות כפי שרשו
בספרי החברה.
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 4.3בדיקת הבקשה
את הבקשה תבדוק קר! תמורה בסיוע ראשי התחומי הטכנולוגי של לשכת המדע!
הראשי ורו"ח במידת הצור .$במידה ויהיו סתירות בי! עמדת קר! תמורה לעמדת החברה,
תנסה קר! תמורה ללב! את סתירות ע נציגי החברה.במידה והסתירות בי! קר! תמורה
לחברה לא ייושבו תגיש קר! תמורה את המלצותיה ואת עמדת החברה להחלטת הוועדה.
 4.4החלטת הוועדה
החלטות ועדת הסדר פרעו! חוב אינ! מחייבות את החברות המגישות בקשה לפרעו!.
במידה וחברה אינה מעונינת להגיע להסדר ,כפי שהחליטה הועדה ,היא רשאית לפנות
למסלול תמיכה רגיל בהתא לתקנות.
 4.5לו"ז
 4.5.1חברה רשאית להגיש בקשה לפרעו! תמלוגי במועד הנוח לה.
 4.5.2חברה המעוניינת להכנס להסדר לפני הגשת בקשות למענקי לשנת התקציב הבאה,
חייבת להגיש בקשה עד ל –  16/10/XXלקר! תמורה.
5

אחריות
 5.1האחריות הכוללת להפעלת נוהל זה מוטלת על סג! המדע"ר למנהל ותפעול.
 5.2האחריות לפרוש ולעדכו! נוהל זה הינה על סג! המדע"ר למנהל ותפעול.

6

7

נספחי
−

נספח א' –טופס דיווח תמלוגי.

−

נספח ב' – אישור רואה חשבו!.

−

נספח ג' – בקשה לסגירת תכנית בקר! תמורה.

תפוצה
−

מנכ"ל משרד התמ"ס.

−

הנהלת לשכת המדע"ר.

−

בודקי מקצועיי.

−

חברות המסתייעות במסלולי הסיוע של לשכת המדע"ר.
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מאשר הנוהל
ש:
חתימה:

אבי חסו

תפקיד:
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תארי:
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