מדינת ישראל

משרד הכלכלה והתעשייה
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
נוהל מנהלה להקלות למפעלים בעקבות משבר נגיף הקורונה
רקע:
נוהל זה בא לקבוע הקלות מינהליות המצויות בסמכות המנהלה לתכניות השקעה במסלול מענקים.
נגיף הקורונה גרם למשבר עולמי בכל החזיתות .לרוב המפעלים בארץ ובעולם לא יהיה קל להתאושש
מהמשבר הנוכחי ,יש מפעלים שסגורים כעת ,חלק עובדים במתכונת חלקית/חירום ,חלקם מתקשים
בקבלת חומרי גלם/מכונות וציוד וחלקם מתקשים בביצוע מכירות בארץ ובחו"ל והדבר יבוא לידי ביטוי
בעיכוב ביצוע תכניות המענקים שקיבלו אישור מהמנהלה ,וכן בבקשות להקלה והתחשבות.
נוהל זה אושר בישיבת מנהלה מס'  1952מיום . 30.3.2020

הגדרות:
"כתבי אישור פעילים" – כתבי אישור שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתן כתב אישור לתכנית
המאושרת המקורית (לפי סעיף (94א)(5א)(א) לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט( 1959-להלן:
"החוק")).

ההקלות:
א .הארכת תקופת ביצוע של תכניות מאושרות משנתיים לחמש שנים –
 .1כל כתבי האישור הפעילים נכון ליום פרסום נוהל זה ,וכן כל כתבי האישור שיינתנו בשנת ,2020
יוארכו/יינתנו עד לתום חמש שנים מיום מתן כתב האישור לתכנית המאושרת המקורית .אישור
זה הוא בהתאם לאמור בסעיף (94א)(5א)(א) לחוק.
 .2על אף האמור בסעיף  5.2ל" נוהל טיפול בשינויים ועדכונים בתכנית מאושרת" ,לא תידרש הגשת
בקשה להארכת מועד ביצוע התכנית המאושרת עד לתום השנה החמישית.
 .3הקלה זו תחול גם על בקשות תלויות ועומדות להארכת מועד ביצוע עד חמש שנים ובלבד שכתב
האישור עונה להגדרת "כתבי אישור פעילים".

 .4חברה שדיווחה על ביצוע של  100%מההשקעות המאושרות בתכנית המאושרת ,לפני תום חמש
שנים מיום שניתן כתב האישור לתכנית המקורית ,תידרש להגיש דו"ח ביצוע סופי בתוך שלושה
חודשים ממועד השלמת ביצוע ההשקעות.
 .5דרישות לתשלום מענקים שיתבקשו בתקופת התכנית (כולל ההארכה עד חמש שנים) ,ישוחררו
בהתאם לנהלים המקובלים ברשות להשקעות ,ו/או כל נוהל אחר שייקבע לעניין זה.

ב .בחינה ואישור שנת הפעלה –
בכתבי האישור הפעילים ,על אף האמור בסעיף  7ל"נוהל שנת הפעלה של התכנית המאושרת" ,תורחב
הסמכות לאשר שנה מסוימת כשנת הפעלה גם במקרים בהם יש חריגה מהקריטריונים שבנוהל ,לסגנית
מנהל הרשות להשקעות בתיאום עם מנהל תחום ביקורת ביצוע השקעות .על ההחלטה להיות מנומקת.

ג .הקלות בבדיקת דוחות ביצוע סופיים –
בהתקיים אחד מאלו:
(א) המועד האחרון לביצוע ההשקעות בתכנית המאושרת חל במהלך השנים ( 2020-2021הכוונה
לכך שהשנה החמישית ממועד כתב האישור מסתיימת בשנת  2020או בשנת .)2021
(ב) שנת ההפעלה שנקבעה עבור התכנית היא שנת  2019או .2020
יחולו שני אלו:
 .1על אף האמור בסעיף  8.1ל"נוהל בדיקה ואישור דו"ח ביצוע סופי" ,מנהל מחלקת ביקורת ביצוע
השקעות ,יוכל לאשר עד שנתיים הקפאת הטיפול בד"וח הביצוע (ולא שנה).
 .2יש לקרוא את האמור בסעיף  8.2ל"נוהל בדיקה ואישור דו"ח ביצוע סופי" ,במקום המילה" :משנה"
יבוא "משנתיים" (המנהלה תוכל לאשר הקפאת טיפול בדב"ס מעבר לשנתיים).

ד .בחינת עמידה ביעדים –
להלן הקלות ב" נוהל בחינת עמידה ביעדי כתב אישור בהחלטות לפי סעיפים 75 ,75א ו75-ב לחוק
לעידוד השקעות הון" (להלן" :נוהל עמידה ביעדים") ,אשר יחולו על כתבי אישור פעילים אשר עומדים
באחד משני התנאים הבאים:
(א) המועד האחרון לביצוע ההשקעות בתכנית המאושרת חל במהלך השנים ( 2020-2021הכוונה
לכך שהשנה החמישית ממועד כתב האישור מסתיימת בשנת  2020או בשנת .)2021
(ב) שנת ההפעלה שנקבעה עבור התכנית היא שנת  2019או .2020
להלן ההקלות:

 .1בעל כתב אישור אשר עמד בתנאי הסף "מפעל בר תחרות" ,ועמד ביעדי התכנית המאושרת
בשיעור של  70%ומעלה ,יינתן למחלקת ביקורת שיקול הדעת לבחון האם ניתן לראות בנסיבות
העניין את בעל כתב האישור כאילו עמד במלוא היעדים מנימוקים שיפורטו (על פי נוהל עמידה
ביעדים ,במקרה רגיל ,נדרשת עמידה בשיעור של  80%ומעלה).
 .2בשיקולים לדרישת החזר חלקי של הטבות על פי נוהל עמידה ביעדים ,יתווסף שיקול נוסף שהינו
"השפעת נגיף הקורונה" .המנהלה תהיה רשאית להתחשב בשל סעיף זה וזאת לאחר שהמפעל
הציג לה מסמכים ותיעוד ,וכן הוכח קשר סיבתי בין השפעת התפרצות הנגיף לאי עמידה מלאה
בתנאי התכנית המאושרת.

 .3למען הסר ספק בעלי כתבי אישור יידרשו לעמוד בתנאים האחרים הקבועים בנוהל עמידה ביעדים.

ה .הנחיות נוספות –
 .1בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוהל זה להוראות החוק ,הוראות החוק יגברו.
 .2אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע משיקול דעתה של המנהלה לאשר בקשה כלשהי ,באופן
מלא או חלקי ,או לא לאשר בקשה כלשהי ,והכל בהתאם לנסיבות העניין ומנימוקים שיירשמו.

ו.

תחולה –
תחולת נוהל זה מיום פרסומו באתר המשרד.

תאריך30.3.2020 :

