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 משנה מקום 
 משנה הטבה

 
 העתקה  , מענקים והטבות להקמה    
 והרחבת מפעלים      
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  שינוי ולנוכח ,וידע תעשייה מפעלי על גלובאלית תחרות של בעולם

 מנסה ,בינלאומית בקבוצה חברות בין רווחים בחלוקת המשחק כללי

  הפעילות את ולשמר להתמודד העידוד חוק של החדש התיקון

 .בישראל

 

  הפריון לעידוד המדינה פועלת מס והטבות מענקים של בשילוב
 .התעשייה במפעלי והחדשנות



 תכנית 'אזור פיתוח א שאר הארץ

-   20% 
 מההשקעות החדשות של המפעל  

  -חוק עידוד 
 מענקי השקעות

  10%עד  -
 ועוטף עזה ובצפון   שדרות לרבות

 באשכול פריפריאלי

  -חוק עידוד 

 מענק נגב

 

16%  /12% 

6% 

 
7.5% 

6% 

 מופחתיםשיעורי מס  –חוק עידוד 
 טכנולוגי  / מועדף 

 טכנולוגי מיוחד

     מסלול תעסוקה–  
 אוכלוסיות מיוחדות

-    מסלול תעסוקה–  
 שכר גבוה

50%-30%  50%-30%  
+ 

10% / 25%   

 ת"מופ
 )מחקר ופיתוח בתעשיית הייצור( 

- 30%   
 במחוז צפון

 תוכנית להעלאת הפריון בתעשייה
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 ?על מה נדבר
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 הטבות חוק עידוד

מס  
 מענקים מופחת
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 הטבות חוק עידוד

 מענקים

 'אזור פיתוח א אזור פיתוח אחר
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   מטרה

מיועד 
  לחברות

סך 
השקעה 
מזכה 
 במענק

 אמות
 מידה

  לתוספת ביחס השקעה ,וייצוא הכנסות תוספת

 מיקום ,מיוחדות אוכלוסיות העסקת ,עובדים

 חדשנות ,היישובי האבטלה שיעור ,המפעל

 .הפריון והגדלת טכנולוגית
 

  מתן תוך כלכלית ויוזמה הון השקעות עידוד

  על וזאת הפריון ולהגדלת לחדשנות עדיפות

  מההשקעות 20% בשיעור מענקים מתן ידי

 .)ומבנים קבוע ברכוש( המפעל של החדשות

חברות כולל( תעשייתי מפעל בעלות   
 .'א פיתוח באזור הממוקמות )טק -היי     

 

בר מפעל" בתנאי לעמידה דרישה  

 .)מינימאלי יצוא שיעור( "תחרות
 

מענקי  

השקעה  

מכוח חוק  

עידוד  

 השקעות הון
  ,"גדולות" :החברה בסוג כתלות 

 ."זעירות"ו "קטנות" ,"בינוניות"
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   :בחירה אפשרות                             

 

 

 

 

 ,התכנית לאישור הבקשה הגשת במועד החברה לבחירת בהתאם הבחינה אופן

 .התכנית בתקופת מהבחירה חזרה יכולת ללא

 

 

 

 

 

 מענקים  תכנית  -עמידה בתנאי ייצוא 

 ייצוא 

 מכלל המחזור

 ייצוא ביחס 

 לגידול במחזור

(הפרש הרחבה)   
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 חברה גדולה חברה בינונית חברה קטנה חברה זעירה

הכנסות  
)*( 

מיליון   10 עד
₪ 

 ₪מיליון  10 -החל מ
 ₪מיליון  75עד 

 ₪מיליון  75 -החל מ
 ₪מיליון  200עד 

  200 -החל מ
 ₪מיליון 

 עובדים
- 

 )**( 
 עובדים 250עד  עובדים 75עד 

  250 -החל מ
 עובדים

 חברהגודל 

 שנים  שלוש או בממוצע של , של החברה בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשההכנסותיה (*) 
 .אחרונות     

 26.10.2017 -החל מ(**) 
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 המזכה במענקההשקעה 
 

ח"מיליון ש 5עד   

ח"מיליון ש 20עד   

ח"מיליון ש 50עד   

ח"מיליון ש 125עד   

 לחברות זעירות

 לחברות קטנות

 לחברות בינוניות

 לחברות גדולות

והכל בכפוף לשיקול דעתה של המנהלה במסגרת  

 התקציב העומד לרשותה באותה שנת תקציב
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               10%פריון  20% חדשנות

 מיוחדות' אוכ תוספת הכנסות השקעה לעובד

 שיעור אבטלה יישובי   פ"באזמיקום 

 מפעל תעשייתי יצרני

 מפעל בר תחרות

 'אזור פיתוח א

 :להלן כמפורט המידה אמות לפי מדורגות תכנית לאישור הבקשות
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 מסלול בני מיעוטים

 נוסחת הגידול בפריון

 ניקוד שיעור הגידול בפריון

 0 10% -מתחת ל 

10% - 14% 7.5 

 10 ומעלה 15%

   :הנוסחה מרכיבי
  בתוספת במפעל המועסקים כלל של שנתית כוללת שכר עלות - "הבסיס בשנת לעובד פריון"1.

  המשרות במספר מחולק הבקשה הגשת למועד שקדמה הקלנדרית בשנה מס לפני רווח
 .שנה באותה

 .המתחייבים בשינויים ,בסיס בשנת כמפורט - "מלאה תפוקה בשנת לעובד פריון"2.

 :  הנוסחה לחישוב
 

 מלאהפריון לעובד בשנת תפוקה 
 הבסיספריון לעובד בשנת 

10% 
 

1- 
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 ההשקעותמאפייני החדשנות במרכז 
 (26.10.2017 -החל מ)

 (קיים או בהקמה)החדשנות הכללית המאפיינת את המפעל 

תהליכית המאפיינת את תכנית ההשקעה  /החדשנות הטכנולוגית 

 המאפיינת את המוצרים המקושרים לתכנית ההשקעה החדשנות 

 ההשקעהפ בהקשר ישיר לתכנית "תהליכי מויישום 

ידע ייחודי בהקשר לתכנית ההשקעה /יישום של קניין רוחני 

 משופרים בהקשר לתכנית ההשקעה /של תקנים חדשיםהטמעה 

 תכנית ההשקעההמאפיינת את הציוד והבינוי הכלול במסגרת החדשנות 
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 מסלול בני מיעוטים

 מענק נגב

בשדרות  מפעל "מענק כאמור יכול להינתן גם ל 1.1.2017החל מ 

 ". פריפריאליבצפון באשכול ולמפעל עזה ף טעווביישובי 
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 כתב במסגרת שאושרה מהשקעה נוסף מקסימאלי מענק 10%•
 .01.01.2017 מיום החל שאושרו אישור כתבי על האישור

. 

 

כפוף  -)*( מפעלים בנגב ומפעלים בצפון באשכול פריפריאלי •
 .לאישור מנהלת הרשות להשקעות

 

מה כוללת  
בקשה וכיצד 
 נעשה החישוב

  .בנקודות אותה שיזכו בקריטריונים לעמוד נדרשת החברה•
 .הקריטריונים לפי לניקוד כנגזרת הנוסף ההשקעה מענק שיעור

 מענק נגב

 ההטבה

מועמד מי 

להיות  

 זכאי

 ומפעל  , 1.4.2011 כתב אישור לאחר יום קיבל ו 100שמקום מושבו דרומית לקו רוחב מפעל  -מפעל בנגב )*( 
 עזהמושבו בשדרות וביישובי עוטף שמקום     
 המשויכים לאשכול , ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפוןמפעל  -מפעל בצפון באשכול פריפריאלי     
 של רשויות מקומיות   4עד  1פריפריאליות     
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ניקוד  

 מקסימאלי
 קריטריונים

 – מלאה במשרה עובדים שכר 4
   יותר גבוה ניקוד יינתן ,במשק ולמינימום לממוצע ביחס גבוה שיותר ככל

   -תוספת העובדים במשרה מלאה ביחס לעובדי הבסיס  2
 ככל שהגידול באחוזים גבוה יותר יינתן ניקוד גבוה יותר

 (ס"הלמנקבע על ידי )מדד פריפריאליות של מיקום המפעל  2

 :מהות התכנית המאושרת 2
 נק 2 –אזור פיתוח א להקמה או העתקה של מפעל 

 לא תזכה בניקוד  -אזור פיתוח א בהרחבה 

 1 
 בונוס

מהעובדים תושבי ישראל המתגוררים בנגב   90% –מיקום תושבי המפעל 
  10שסך הניקוד לא עלה על תינתן נקודה ובלבד ) ובצפון באזור פריפריאלי

 (נקודות

 קריטריונים -מענק נגב 

 נקודות 10 –ניקוד מקסימאלי אפשרי 
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 הטבות חוק עידוד

 מס מופחת
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 שיעורי מס מופחתים -בישראל חוק עידוד השקעות הון 

 

 

 מועדף מפעל

 - מועדף טכנולוגי מפעל
 73 תיקון

 

2011 2005 1959 

 60תיקון  - מוטב מפעל

 60תיקון טרם  -מאושר מפעל

 68תיקון  – מועדףמפעל 

2017 

 ייקבעו כללי מעבר 
 בין המסלוליםותיאום 
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 מועדף מאושר

 מוטב

מפעל  

טכנולוגי  

 מועדף

 ייקבעו על ידי שר האוצר הוראות מעבר ושיתוף בין המסלולים *

0/10-25% 

0/10-25% 

7.5%  /16% 

6%   /7.5% ,12% 



אזור פיתוח 
 אחר

אזור פיתוח 
 'א

  –בפרקטיקה 
 ליניאריההטבות באופן חישוב 

 מעבר אזור פיתוח במהלך השנה  
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מפעל 
 מועדף

תיהנה משיעור מס 
כלל  מופחת על 

הכנסותיה המועדפות 
בהתאם לאזור  

הפעילות בו ממוקם 
 מפעלה

אינן  הטבות המס 
בזמןלתקופה קצובה   

על החברה לבדוק את  
קיום התנאים להטבות 
המס בכל שנה מחדש 

 ולדרשם בהתאם
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 אי וודאות–מפעל מועדף 
 

 

שנה באותה החוקי המצב לפי נקבעת ההטבה - הטבות יציבות אין. 

ג"התשס ,)פיתוח אזורי של התחומים קביעת( הון השקעות לעידוד לצו בהתאם-

 כלל בדרך מוארך הצו .'ב -ו 'א פיתוח אזורי נקבעו ,השנים עם עודכן אשר ,2002

  .שנתיים של לתקופה

שנה למשך מצבו שהורע לפני שהיו כפי ההטבות עליו יחולו - הורע שמיקומו מפעל  

 .נוספת

31/12/21ה עד מעודכן הצו כרגע 
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 מועד
 ההשקעה

31/12/17 

 שנה+ 

 תום  

 התקופה

1/1/16 31/12/16 

תקופת  

 ההטבה



 הגדרה -מפעל מועדף 
  מפעל היותו לעניין (ג) ו (ב)א18 סעיף הוראות בו מתקיימות אשר תעשייתי מפעל"

  האנרגיה בתחום תחרות בר מפעל או הגולמי המקומי לתוצר התורם תחרות בר

 "המתחדשת

 :מצטברים מבחנים בשני לעמוד המועדף המפעל על

 ."תעשייתי מפעל" להגדרת בהתאם התעשייתיות מבחן1.

 " מפעל בר תחרות"2.

 

 

 

 

 

 :מאלה אחד בו מתקיימים "תחרות בר" מפעל

 
מפעל אשר הכנסתו בשנת  

ממכירות המפעל בשוק , מס

  75% אינה עולה על, מסוים

מכלל הכנסתו ממכירות  

 המפעל באותה שנת מס

 

,  או יותר מכלל הכנסתו %25 

,  ממכירות המפעל, בשנת מס

הן ממכירות משוק מסוים  

תושבים * מיליון 14המונה 

 לפחות

עיקר  מפעל אשר 

הינה  פעילותו 

-ביוטכנולוגיה או ננו

 טכנולוגיה

מפעל בתחום  

האנרגיה  

 המתחדשת

בינואר של   1 -ביחס למספר התושבים ב 1.4%בשיעור של , בינואר של כל שנת מס 1-ב, התושבים יעלהמספר  2012משנת המס . מיליון תושבים 12התנאי מנה  2011עד שנת * 

 .שנת המס הקודמת
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 ייצוא בתנאי עמידה אישור - משנה קבלני

 

  רכיב בתוכו הכולל מוצר המוכר תעשייתי מפעל

 המוכר למפעל להמציא נדרש אחר מוצר של

 .ייצוא בתנאי עמידה על אישור הרכיב את לו

0/10-25% 
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עמידה  
 בתנאי ייצוא

מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס  

אחוזים מכלל   65 לא עלו על
הכנסות המפעל באותה שנת מס  

אחוזים או יותר   35-או ש
ממכירותיו בשנת מס הן מכירות  

 בשוק מסוים

  –וכן 

  20סכום מכירותיו לפחות  
ח"מיליון ש  

מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס  

אחוזים מכלל   50לא עלו על 
הכנסתו ממכירות המפעל באותה 

 שנת מס 

אחוזים או יותר   50-או ש
ממכירותיו בשנת המס הן מכירות 

 בשוק מסוים 

-וכן   

מיליון   15סכום המכירות לפחות 
ח"ש  

מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס  

אחוזים מכלל   75לא עלו על 
הכנסתו ממכירות המפעל באותה 

 שנת מס 

אחוזים או יותר   25-או ש
ממכירותיו בשנת המס הן מכירות 

 בשוק מסוים

 אחראזור 

 'אזור א

 אזור אחר 

 חברת מחקר ופיתוח

 למפעל במפעל המוכר רכיב יראו תנאים שבהתקיימם 
 זכאי להטבהאחר מפעל 
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במפעל משרה מנושא אישור קבלת 

 רואה באישור צורך ללא ,(*) האחר

 .האחר המפעל של החשבון

 

120 תוך (**) האישור את להמציא יש 

 תחילת או הבקשה הגשת ממועד יום

  העוקבת השנה של ספטמבר חודש

 .כמאוחר ,האישור נדרש לגביה

 

 2014רטרואקטיבית משנת חל. 

 

 
 

 

 

 .ובתנאי שלא קיימים יחסי תלות(*)  
 .902טופס (**) 

 

 קבלני משנה
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 מועדף מאושר

 מוטב

מפעל  

טכנולוגי  

 מועדף

0/10-25% 

0/10-25% 

7.5%  /16% 

6%   /7.5% ,12% 

 גודל -מפעל 

 עובדי פיתוח וייצור

≤ 10 

 ברולינגים הכנסה מס עמדת 
 )חוק עידוד תעשייה מיסים, חוק עידוד השקעות הון(

ההסדרים חוק     

  למספר בהתאם "תעשייתי מפעל" הגדרת לתיקון הכנסה מס דרישת

 :כדלקמן הייצורית לפעילות במישרין הקשורים העובדים

 'אזור פיתוח א   8      

 אזור פיתוח אחר 10         
≤ 

 לעליה מדורגת במספר העובדים אפשרות (

 )בחברה קטנה
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb5qSDiKTJAhUCSD4KHeavDysQjRwIBw&url=http://www.gypsum.co.il/doc/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D&bvm=bv.108194040,d.cWw&psig=AFQjCNHBLpL0V6POjYTBVUKHUfmOaRn28A&ust=1448282790182476


 .כל הזכויות שמורות. ישות שוויצרית  KPMG International Cooperative (”KPMG International“) ,-שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל, חייקיןסומך  2018  © 

 מועדף מאושר

 מוטב

מפעל  

טכנולוגי  

 0/10-25% מועדף

7.5%  /16% 

6%   /7.5% ,12% 

 ביזור בארץ

 'אזור פיתוח א

 אזור פיתוח אחר

>10% 

 מפעל תעשייתי

 קבלני משנה מפעל תעשייתי

 אזור פיתוח אחר

 'אזור פיתוח א
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 ...מסובךפשוט  הכל

נובמבר 
2017 

פורסם חוזר  
 מס הכנסה 

2017מאי   

פורסמו  
 תקנות 

 –החל מ 
1/1/2017 

 תיקון חקיקה

 מפעל טכנולוגי מועדף –חוק עידוד השקעות הון 
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 'שיעורי מס מופחתים באזור פיתוח א

 לתושבי חוץ על דיבידנד 4%ייתכן שיעור מס מופחת של , ומעלה 90%כאשר שיעור משקיעי החוץ הינו )*( 

מפעל טכנולוגי  

 מועדף מיוחד
 

 טכנולוגי  
 מועדף

אזור   מועדף
 פיתוח

6% 
 

7.5% 
 

 'א 7.5%

 אחר 16% 12% 6%



 סוגיות -טכנולוגי מועדף מפעל 

דרישות 

 תיעוד  

 ומעקב

הכנסה  

 טכנולוגית

 נדרשת היערכות מראש
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 BEPSהשפעת ה 

 יציבות הטבות
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 שכר גבוה

 בני מיעוטים

בעלי  

שדרות ועוטף   מוגבלויות

 עזה

 חרדים

 ל"אפשרי גם לחברות שלא מייצאות לחו•

מתן מענקים לחברות המעסיקות •

 חדשים למשך מספר שניםעובדים 

 המענק הינו סבסוד עלויות זכר•

על פי רוב לא ניתן יהיה לקבל הטבות  •

 מענקיםלמסלול אלו במקביל 

המסלולים מתפרסמים מעת לעת •

 מוגדריםכמכרזים בעלי מועדי הגשה 

 

 

 מסלולי תעסוקה
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 בישראלסיוע לקליטת עובדים נוספים תכנית 

 קליטת עובדים נוספים באזורי סיוע (יישובי עוטף עזה, מחוז צפון ותחום ירושלים)

 ביישובי עוטף עזהקליטת עובדים נוספים 

 מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום

 4-1רשויות בפריפריאליות  -במחוז צפוןמסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים 

(*)מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך   

2 

1 

3 

4 

5 

 רלוונטי לכל אזור בארץ(*) 
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תעסוקה  

 איכותית

גובה עלות 

השכר 

 הממוצע

תנאי סביבת  

העבודה של  

 העובד

גמישות  

 בעבודה

אוכלוסיות  
 **מועדפות

 שיעורי סיוע רגיל *בדואים

חודשים ראשונים  10 30% 35% 37.5%
 להעסקה

 (כולל)חודשים  11-20 20% 25% 27.5%

 (כולל)חודשים  21-30 10% 15% 17.5%

 גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית*   
 נשים ערביות/אנשים עם מוגבלויות/גברים חרדים** 
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כולל  באזורי עדיפות לאומית  בישראל סיוע לקליטת עובדים נוספים תכנית 
 בעלות העסקה גבוההירושלים 

ה
ר
ט

מ
 

קליטת עובדים נוספים •
בשכר גבוה באזורי  

 עדיפות לאומית

 

שימת דגש על  •
העלאת שיעור  

הצמיחה במשק  
ויצירת מקומות עבודה  

איכותיים ופעילות  
ם כלכלית בפרפריה

פי
ת

ת
ש

מ
 

התכנית מיועדת  •
לעסקים בישראל  

הפועלים בענף  
התעשייה או  

בתחום הסייבר  
ומבקשים  

,  להרחיב, להעתיק
להקים שלוחה או  
סניף חדש באזור  

 עדיפות לאומית

ע
יו
ס

ה
 

הסיוע •
לתקופה של 

 חודשים 48

שיעור  •
ממוצע של 

מעלות   25%
 שכר העובד

מהשכר הממוצע   2.5פי 
 במשק

מהשכר   1.5פי 
 הממוצע

מעל השכר הממוצע  
 מהשכר 1.5במשק ועד 

 שכר ברוטו לעובד

מסך   10% -לא פחות מ
 העובדים החדשים

מסך   35%-לא פחות מ
 העובדים החדשים

מסך   55%-לא יותר מ
 העובדים החדשים

היקף העובדים  

 הנדרשים

  15מינימום 

 עובדים חדשים

מהעובדים החדשים יהיו מאזורי   60%לפחות 

מקום מגוריהם של העובדים  . עדיפות לאומית

 המזכים יהיה רק מאזורי הסיוע
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 מוגבלות עםמסלול סיוע לקליטת עובדים 
  

 עידוד קליטת עובדים עם מוגבלויות למעגל התעסוקה

 תאגיד או עוסק מורשה מכל הארץ. 1

 משרה מלאה 3/1העסקת לפחות עובד אחד חדש בהיקף של לפחות . 2

 עלות שכר ממוצעת לא תפחת משכר מינימום או מינימום מותאם. 3

משכר העובד 33%שנים בשיעור ממוצע של  3הסיוע יינתן לתקופה של   סיוע 

 מטרה

 משתתפים
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 הייצור בתעשיית ופיתוח מחקר מענקי - ת"מופ מסלול
 

 פ ייחודיות"הכרה בהוצאות מו

פ של "מהוצאות המו 50% - 30%תמיכה בשיעור של 

 שאושרו  תכניות 

                  

 ' נוספים לאזור פיתוח א 10%               

   תמלוגים תשלום מחובת פטור•

   שיאושרו פ"מו בתכניות התמיכה שיעור•

 המאושר התקציב מן 50% על יועמד      

 לחברות קטנות ובינוניות
 
 

   שקדמה בשנה) $ מליון 70 עד מכירות מחזור .1 

 (הבקשה להגשת     

      שנים 3 -מ יותר של סיוע קיבלה לא החברה .2

       שקדמו השנים 5 -ב (הנוכחית הבקשה כולל)    

 האחרונה המאושרת התוכנית סיום למועד    
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 3< מספר עובדי ייצור *> 30%

 הייצור בתעשיית ופיתוח מחקר מענקי – ת"מופ מסלול
 

 ת"מופ

 עילית  -סיווג כטכנולוגיה מעורבת מסורתית-מעורבת/ מסורתיתסיווג כתעשייה 

 25> פ "מספר עובדי מו**< 10%

ל  "בתחומי הנ 50%<הכנסות מייצור 

 בשנה הקודמת להגשה

 נפט

 
 

 כימיקלים

 
 

 כלי

 הובלה

 
 

 מזון

 
 

 טקסטיל

 
 

 יחס עובדים מכלל עובדי החברה** מסך העובדים  * 
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 צפון מחוז – בתעשייה הפריון להעלאת תכנית

 או מפעלים קטנים ובינוניים בתעשייה מסורתית
 תעשייה מעורבת מסורתית

 זכאות

 ₪ מיליון  1.5>)*( מסך ההשקעות המזכות  30% – מפעל קטן
 ₪ מיליון  3> )*( מסך ההשקעות המזכות 30%-מפעל בינוני 

 שיעור הסיוע

ערך מוסף למשרה וערך מוסף  –במדדי פריון  30% שיפור של
 לשעה

 השיפור הנדרש במדדי הפריון

 :מחוז צפון
 נפת יזרעאל , נפת כנרת , עכונפת ,  נפת צפת , נפת רמת הגולן

 מיקום גאוגרפי
 

הכנסותיו בישראל בשנה הקודמת להגשת הבקשה או ממוצע  
 :הכנסותיו בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הבקשה

 ₪ מיליון  20-75:מפעל קטן
 ₪ מיליון  75-200: מפעל בינוני

 מחזור מכירות

 מספר העובדים   עובדים 250- 20בין 

שנים בתחום הפעילות ולא זכאית לקבל   5ניסיון של מעל 
 סיוע על פי חוק לעידוד השקעות הון

 ניסיון

ציוד מחשוב  , ציוד תעבורה בתוך המפעל, ציוד ומכונות חדשים כולל התקנה) וכוללות השקעות הון 4.44ל "לפי הוראת מנכ -ההשקעות המזכות)*( 
ייעוץ  )תשלומי ייעוץ , (ב"שיפור ההון האנושי וכיו, תכנון מדידה ובקרה, תהליכי ניהול, שיפור מצוינות תפעולית)השקעות רכות , (ב"ותקשורת וכיו

 (. יעוץ להכנת תוכנית להעלאת הפריון, או יעוץ לחדשנות מוצרים/אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו
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 הטבה

 סוף

  במחשבה

 !תחילה
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אין באפשרותנו להבטיח את , אף על פי שאנו משתדלים לספק מידע מדויק וזמין. המידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות

 .אין לפעול לפי המידע המוצג ללא ייעוץ מקצועי  מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי .עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד

 

(“KPMG International”) KPMG International Cooperative פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של . הינה ישות שוויצריתKPMG  מסונפות לKPMG International -       .

KPMG International לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את . אינה מספקת שירותים ללקוחותKPMG International   או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים

 .אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת KPMG International -ול
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