Page 1 of 1

www.bizportal.co.il

פורו  :CFOישנה סכנה לתעשיית ההיטק הישראלית
פורו סמנכ"לי כספי של החברות המובילות במשק הישראלי הגיש נייר עמדה לממשלה בה הוא אומר "שיש
להוריד את שיער המס למפעלי מאושרי ל 14%ולהגדיל את תקציב המענקי" ,כדי לשמור על הכדאיות
בהשקעה בתעשיית ההיטק הישראלית
אריאל אטיאס
02/12/2007 14:39:22

בנייר העמדה שהוגש לשר האוצר ולשר התמ"ת ,כמו ג לראש אג תקציבי ,למנהל רשות המיסי ולמנהל מרכז
ההשקעות ,קורא פורו סמנכ"לי כספי של החברות המובילות במשק הישראלי ) (CFOלפעול בדחיפות לשינוי
החוק לעידוד השקעות הו" :יש להוריד את שיעורי המס למפעלי המאושרי ל ,14%להגדיל את תקציב המענקי
ל 800מליו שקלי ולבצע שינויי בתנאי הס בתקנות שחיקת המחזורי".
חברי הפורו גורסי ,כי התמרי! לתעשיית ההיטק ,הנסמכת ברובה על מסלול המס ,הול #ונעל ,כתוצאה
מהפחתת שיעורי המס לכלל החברות במשק .בעבר כאשר היה מס החברות הכללי  ,36%עמד שיעור המס לחברות
במסלול המס על כ 25%בממוצע .כיו ,ע הורדת שיעורי המס לא חלה ירידה בשיעור המס לחברות במסלול ,דבר
העלול לגר לשחיקה בער #התמרי! .הפורו קורא להפחתת שיעורי המס למפעלי המאושרי על ידי משרד
התמ"ת ל .14%הבסיס לקריאה זו טמו בסיכו היזמי הכרו #בפעילות תעשייתית חדשנית" .תחת שיעורי מס
גבוהי ,כפי אלה הקבועי היו בחוק ,אנו צופי כי משקיעי רבי יבחרו שלא להשקיע בישראל או ,למצער,
להעביר חלק מפעילויות החברה לחו"ל" טוע הפורו.
אית אברמובי!  CFOרד ויו"ר הועדה לעידוד השקעות הו בפורו " :CFOיש להוריד את שיעורי המס ל.14%
זאת על מנת למנוע את שחיקת ההטבות הצפויה עקב הורדת שיעורי המס ולתת עדיפות לסקטורי המהווי את
מנועי הצמיחה של ישראל".
תיקו נוס שיש להכניס בחוק ,על פי עמדת הפורו ,הוא בנושא הגדלת תקציב המענקי" :בשני האחרונות
צומצ תקציב המענקי בצורה משמעותית ביותר ואנו נתקלי בחברות רבות ,אשר בעבר קיבלו מענקי
ממשלתיי בהתא לחוק ,פונות למרכז ההשקעות כדי לתבוע מענקי ,א #אלה נדחות ואו לא נדונות מפאת חוסר
תקציב" .אי לכ #הפורו סבור כי תקציב מרכז ההשקעות במסלול המענקי צרי #להיות כ  800מיליו שקל לשנה,
וא מעבר לכ.#
לטענת אברמובי! ,יש לצמצ את זמ ההמתנה לתשובה ממרכז ההשקעות" :בשל חוסר בתקציב מענקי ,חברות
עתירות בהשקעות הו ועומדות בקריטריוני הכלכליי ממתינות זמ רב לתשובה לבקשת למענקי .המתנה
ממושכת זו יוצרת חוסר ודאות ה בקרב החברות וה בקרב המשקיעי .על משרד התמ"ת לספק תשובות מיידיות
לבקשות למענקי".
צאיג התייחס לעמדת הפורו בנושא " :הגשנו בקשה להגדלת תקציב המענקי ל 800מליו שקלי ,בתקווה כי
בסו נקבל חלק נכבד מ הסכו"  .לגבי חוסר הוודאות בה נתונות החברות אמר צאיג" :יקבע תארי #מסוי בו
נדו בכל הבקשות ונית תשובה חד משמעית למניעת אי הוודאות .כל שנה החברה תדע עד סו השנה הא תקבל
מענקי או לא".
עוד בעניי זה ,דרש הפורו קיצור תקופת ההמתנה במעבר בי מסלולי ,במיוחד לאור המחסור התקציבי במסלול
המענקי.
הפורו פועל ג לשינוי תקנות שחיקת המחזורי .התקנות החדשות מחייבות עמידה בתנאי ס של השקעה במחקר
ופיתוח ,העסקת עובדי בעלי השכלה אקדמית והחלפת חלק משמעותי ממוצרי החברה .לטענת הפורו ,התקנות
מצמצמות ,עד מאוד ,את היק המפעלי הזכאי להטבות ועל כ יש לשנות .לבקשת מרכז ההשקעות ,יגיש הפורו
נייר עמדה בנושא
פורו ה ,CFOמאגד את סמנכ"לי כספי של החברות המובילות במשק הישראלי ,בי הישגיו הבולטי :ביטול מס
הבולי ,השפעה על הרפורמות במס ומדיניות התמיכה של הממשלה במנועי הצמיחה במשק .הפורו פועל
במישורי שוני באמצעות ועדות ייעודיות לנושאי כגו מיסוי ,ניהול סיכוני ,השקעות ,וקשרי ע רשויות
רלוונטיות כגו :רשות המיסי ,רשות ניירות ער ,#הרשות להגבלי עסקיי ,משרד האוצר ,משרד התמ"ת .פורו
 CFOפועל לקידו החקיקה הכלכלית ומקיי קורסי והשתלמויות לבכירי המנהלי הפיננסיי בישראל.
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