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 חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (תיקון מם׳ 3), התשם״דז-2005*

 ו. בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-984וי (להלן - החוק העיקרי),

 בסעיף 8י -

 (י) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא:

 ״(5) שינוי בהגדרת המוצר בתכנית המאושרת, לצורך קביעת ההכנסות הנובעות

 מהמוצר שמהן ישולמו תמלוגים;

 (6) תיקון טעויות שאינן מהותיות, שנפלו בכתב האישור לתכנית המאושרת.״;

 (2) בסעיף קטן(בי), בסופו יבוא ״המנין החוקי בישיבות ועדת משנה הוא שלושה

 חברים לפחות.״

 2. בסעיף 9י לחוק העיקרי -

 (י) בסעיף קטן(בי), בסופו יבוא ״אלא לפי הוראות סעיף 9יב״;

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום הרישה עד המילים ״סעיף 8י(ב)(4)״ יבוא ״ועדת המחקר או

 ועדת המשנה רשאיות, מכוח סמכותן כאמור בסעיף 8י, לאשר״;

 (3) סעיף קטן (ד) - בטל.

 3. בסעיף 9יא לחוק העיקרי -

 (י) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״והעברת ייצור מחוץ לישראל״;

 (2) האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), לשם הגשמת מטרות חוק זה, רשאית ועדת

 המחקר, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או

 לאחר סיומה, לפי בקשה מאת מקבל האישור, העברה של ייצור או של זכויות

 ייצור של מוצר שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה (בסעיף זה - העברת

 ייצור), אל מחוץ לישראל, שבשלה יפחת שיעור הייצור בישראל משיעור הייצור

 המקורי האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

 (י) מקבל האישור יחויב בתשלום תמלוגים בשל העברת הייצור, בשיעורים

 ובתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף י2(ג);

 (2) כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, יועברו לישראל ייצור או

 זכויות ייצור של מוצר ברמה טכנולוגית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא

 הבקשה להעברה (בפסקה זו - הייצור החלופי), ובלבד שהיקף התעסוקה

 ויצירת מקומות העבודה בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף

 השיווק לשוק העולמי, האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו

 לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור על

 פי התכנית המאושרת, שיועברו אל מחוץ לישראל; לא תיתן ועדת המחקר

 אישור להעברה לפי פסקה זו אלא לאחר שמקבל האישור הפקיד ערבות

 בנקאית, בסכום שקבעה, להבטחת הייצור החלופי.

 תיקון סעיף 18

 תיקון סעיף 19

 תיקון סעיף 19א

 התקבל בכנסת ביום י״ט באדר בי התשס״ה (30 במרס 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הממשלה — 141, מיום ט״ז בכסלו התשס״ה (29 בנובמבר 2004), עמי 306.

 ס״ח התשמ״ד, עמי 100; התשס״ג, עמי 106.
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 (ג) הוגשה בקשה נוספת לפי סעיף קטן (ב) יחולו, לצורך קביעת שיעור הייצור

 המקורי בישראל של מקבל האישור, הוראות אלה:

 (י) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (י) של סעיף קטן (ב) - יראו

 בשיעור הייצור בישראל, כפי שתוקן בהתאם לבקשה שאושרה, כשיעור

 הייצור המקורי של מקבל האישור;

 (2) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (2) של סעיף קטן (ב) - יראו

 בייצור החלופי כמשמעותו באותה פסקה, כמחליף את הייצור או את זכויות

 הייצור שהועברו אל מחוץ לישראל בהתאם לבקשה שאושרה.

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), העברת ייצור אל מחוץ לישראל, המביאה,

 במצטבר עם העברות ייצור קודמות של מקבל האישור, להפחתה בשיעור הייצור

 המקורי בישראל שאינה עולה על 0%י, אינה טעונה את אישור ועדת המחקר,

 ובלבד שמקבל האישור הודיע על כך, בכתב, לפני ביצוע ההעברה לוועדת

 המחקר, וועדת המחקר או ועדת המשנה שמונתה לפי סעיף 8י(ב), לא הודיעה לו

 על סירובה להעברת הייצור בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

 (ה) מגיש בקשה או מוסר הודעה לפי סעיף זה, חייב, לפי דרישה של ועדת המחקר

 או מי מטעמה, למסור לוועדה בכתב, בתוך המועד שתקבע בדרישה, הסבר, פירוט,

 ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בבקשה או בהודעה, לפי הענין.

 (ו) ועדת המחקר תקבע כללים בדבר הפרטים שיש לכלול בבקשה או בהודעה

 לפי סעיף זה, והמסמכים שיש לצרף אליה.״

ב י 9 ף י ע ת ס פ ס ו  4. אחרי סעיף 9יא לחוק העיקרי יבוא: ה

 ״העברת ידע 9יב. (א) בסעיף זה -
 מחוץ לישראל

 ״בורסה״, ״חברה פרטית״, ״חברה ציבורית״, ״חלוקה״, ״מיזוג״, ״מניות הטבה״
; - כהגדרתם בחוק החברות, התשנ״ט-999י2

 ״מחיר המכירה״, של ידע או של מקבל האישור - מחיר המכירה, בפועל, של
 הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, ובמכירה כאמור בסעיף קטן (ו)

- המחיר שקבעה ועדת המחקר לפי אותו סעיף קטן;

 ״מכירה״, של מקבל האישור - מכירת כלל נכסיו של מקבל האישור, מיזוגו,
 וכל עסקה אחרת שקבעו השרים;

 ״ריבית שנתית״ - כהגדרתה בתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור

.  התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ״ו-996י3

 (ב) ועדת המחקר רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר בקשה להעברה
 אל מחוץ לישראל של ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת,
 שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו (בסעיף

 זה - ידע), בתנאים כמפורט להלן, לפי הענין:

 (י) היתה הבקשה למכירת הידע בלבד - ישלם מקבל האישור,

 במזומן, את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף

 קטן (ז); בפסקה זו, ״הסכום הבסיסי״ - סכום השווה ליחס שבין סך

 המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה לבין סך ההשקעות

 הכספיות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת, כשהוא מוכפל

 2 ס״ח התשנ״ט, עמי 89י.

 3 ק״ת התשנ״ו, עמי 333י.
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 במחיר המכירה של הידע, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים

 כאמור, בתוספת ריבית שנתית;

 (2) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, במסגרת

 מכירה של מקבל האישור שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור

 להיות תאגיד המואגד בישראל - ישלם מקבל האישור, במזומן,

 את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן (ז);

 בפסקה זו, ״הסכום הבסיסי״ - סכום השווה ליחס שבין סך

 המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה, לבין סך ההשקעות

 הכספיות שהושקעו בו בניכוי הנכסים הפיננסיים כפי שיקבעו

 השרים, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של מקבל האישור, ובלבד

 שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית;

 (3) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה

 להעברת ידע חלופי למקבל האישור בישראל, ושוכנעה ועדת

 המחקר, בהתחשב בסוגי הידע המועברים ובמידת התיישנותם

 הטכנולוגית, וכן במשך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של

 הידע שיועבר אל מחוץ לישראל ובהיקף התמלוגים ששולמו עד

 למועד הבקשה להעברה, כי בשל הידע החלופי שיועבר לישראל,

 תושג תשואה עודפת הגדולה משמעותית מזו שהיתה מושגת

 בשל הידע שיועבר אל מחוץ לישראל, רשאית הוועדה, מנימוקים

 מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע, ומקבל האישור

 לא יחויב בתשלום בשל ההעברה; אישרה הוועדה העברת ידע

 כאמור, תשונה התכנית המאושרת בהתאם, כך שהידע החלופי

 ייכלל בתכנית, ויראו, לענין חוק זה, את התכנית המתוקנת

 כתכנית המקורית שאושרה; הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי

 שיתוף של גורם מחוץ לישראל בידע של מקבל האישור, כנגד

 שיתוף של מקבל האישור בידע של גורם כאמור, והכל לצורך

 מחקר ופיתוח משותף וחדש.

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(י), נתן רוכש הידע הרשאה מפורשת

 למקבל האישור לניצול הידע ולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו

 או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון בלעדי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן,

 במקום או בדרך אחרת, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר

 את העברת הידע בלי לחייב את מקבל האישור בתשלום בשל ההעברה.

 (ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2), היתה התמורה בשל מכירת

 מקבל האישור כאמור באותו סעיף קטן, כולה או חלקה, במניות (בסעיף קטן

 זה - התמורה במניות), וההפרש בין מחיר המכירה של מקבל האישור לבין

 התמורה במניות (בסעיף קטן זה - התמורה במזומן) נמוך מהתשלום שעל

 מקבל האישור לשלם לפי סעיף קטן (ב)(2), תשולם התמורה במזומן ורשאית

 ועדת המחקר לדחות את תשלום ההפרש שבין מלוא התשלום לפי אותו

 סעיף קטן לבין התמורה במזומן (בסעיף קטן זה - יתרת התשלום), בכפוף

 לתנאים המפורטים להלן ולתנאים נוספים שתורה הוועדה:
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 (י) היתה התמורה במניות של חברה פרטית - ישועבדו

 לטובת המדינה כלל המניות שהתקבלו כתמורה, עד להעברת

 יתרת התשלום, ורוכש מקבל האישור ייתן התחייבות ולפיה לא

 יעביר את הידע לאחר, במישרין או בעקיפין, ולא יבצע כל עסקה

 במניות המשועבדות, לרבות חלוקת דיבידנד או מניות הטבה,

 עד להעברת יתרת התשלום; ועדת המחקר רשאית להחליט על

 מימוש השעבוד, בכל עת, לצורך מכירת המניות;

 (2) היתה התמורה במניות של חברה ציבורית - יירשמו המניות

 למסחר בבורסה, ומתוכן ישועבדו לטובת המדינה מניות, בשווי

 יתרת התשלום, עד להעברת היתרה כאמור, ובלבד שהתשלום

 יבוצע עד תום שלושה חודשים מהמועד הראשון שבו ניתן

 למכור את המניות; לא בוצע התשלום במועד, תפעל המדינה

 למימוש מיידי של השעבוד ולמכירת המניות.

 (ה) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(י) ו-(2), היתה הבקשה להעברת
 ידע אל מחוץ לישראל, כאמור באותו סעיף קטן, אגב פירוק מחמת
 חדלות פירעון או כינוס נכסים של מקבל האישור, ומחיר המכירה של
 הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, נמוך מסך ההשקעות שהושקעו
 בביצוע התכנית המאושרת או שהושקעו במקבל האישור, לפי
 הענין, רשאית ועדת המחקר לקבוע כי ההוראה שבאותו סעיף קטן ולפיה
 הסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים בתוספת ריבית שנתית, לא תחול;
 קבעה הוועדה כאמור, לא יופחת הסכום הבסיסי לפי הוראות סעיף קטן (ז).

 (ו) היתה המכירה של הידע או של מקבל האישור, כאמור בסעיף קטן

 (ב)(י) או (2), מכירה בלא תמורה, מכירה בין תאגידים קשורים כהגדרתם

 בסעיף י2, או מיזוג, או סברה ועדת המחקר כי התמורה שהתקבלה בשל

 המכירה אינה ריאלית, תקבע ועדת המחקר את מחיר המכירה, לצורך סעיף

 זה, על סמך חוות דעת כלכלית מטעמה.

 (ז) הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(י) או (2), יופחת עד לסך המענקים

 שקיבל מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית, ובניכוי התמלוגים ששילם,

 בהתאם להוראות שיקבעו השרים; בהוראות כאמור יקבעו השרים את

 התקופה שבמהלכה יופחת הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן זה ואת המועדים

 והשיעורים להפחתה, ובלבד שתחילת התקופה תהיה שנתיים לפחות אחרי

 תום התקופה לביצוע התכנית המאושרת, ושסיומה יהיה לא מאוחר מ-2י

 שנים מתום התקופה כאמור.

 (ח) לא שולם תשלום כנדרש לפי הוראות סעיף זה, ייווספו עליו הפרשי

; 4  הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-י96י

 התשלום ייגבה בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה)5 תחול כאילו היה

 מס כמשמעותו באותה פקודה.

 4 ס״ח התשכ״א, עמי 92י.

 5 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי (ע) 374י, (א) 399י.
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 (ט) אושרה בקשה להעברת ידע לפי סעיף זה, למעט לפי סעיפים
 קטנים (ב)(3) או (ג), יראו את האישור ככולל אישור כאמור בסעיף 9יא(ב),
 להעברה של כל הייצור ושל זכויות הייצור של המוצר שפותח לפי אותו
 ידע, ואולם חובת תשלום התמלוגים לפי סעיף י2 לא תחול לגבי התקופה

 החל ביום האישור.

 (י) השרים רשאים לקבוע:

 (י) כללים לחישוב מחיר המכירה באופן שיתחשב במניות

 שהוקצו ליזמים ועובדים שלא כנגד מזומן;

 (2) הוראות ותנאים לענין מתן הרשאה מאת מקבל האישור

 לגורם מחוץ לישראל, לשימוש בידע, לרבות תשלום למדינה מאת

 מקבל האישור בשל מתן ההרשאה כאמור.

 (יא) סכומי התשלומים שישולמו לפי סעיף זה ישמשו לעידוד מחקר

 ופיתוח תעשייתי.״

 הוספת סעיף 42ב 5. אחרי סעיף 42א לחוק העיקרי יבוא:

-9יא יחולו, בשינויים המחויבים,  ״הוראות 42ב. הוראות סעיפים 7י(א) ו-(ג), 9י(בי) ו

״ ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר, על תכניות שאושרו לפי חוק זה, , ע ג ו נ ^ ב " '  לתכניות במסגרת 1 1 1 ^
 התקשרות עם המבוצעות במסגרת התקשרות לשיתוף פעולה בין מקבל האישור לבין חברה

ת רב-לאומית לצורך ביצוע השקעות משותפות במחקר ופיתוח תעשייתי.״ י מ ו א ל - ב ה ר ר ב  ח

 6. (א) תחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו(בסעיף זה - יום התחילה) והוא יחול

 גם על תכניות שאושרו לפני יום התחילה.

 (ב) הוגשה בקשה להעברת ייצור אל מחוץ לישראל לפי סעיף 9יא(ב) לחוק העיקרי

 כנוסחו בסעיף 3(2) לחוק זה, במסגרת תכנית שאושרה לגביה העברה קודמת לפי סעיף 9י(ד)

 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יראו בשיעור הייצור המתוקן לפי האישור שניתן

 כאמור, כשיעור הייצור המקורי בישראל של מקבל האישור.

 תחילה, תחולה
 והוראת מעבר

למרט ד או ו ה ו א ה י נ ת ן נ י מ י נ ן ב ל שרו א י ר  א
 ראש הממשלה שר האוצר שר המסחר התעשיה

 והתעסוקה

ן י בל בן רי  משה קצב ראו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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