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ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

 
Ο∆ΗΓΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 
Συντάκτρια: ∆έσποινα ∆αουτάκου, Σύµβουλος ΟΕΥ Β΄ 

 

 

1.Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ  
(Πηγή: Υπουργείο Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Εργασίας).  
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/07477C31-70A6-4B94-B47A-794C6D89AB64.htm 

 

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει σηµαντικά στην φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος 

εισαγωγών, στο πλαίσιο και των συµφωνιών ελεύθερου εµπορίου που έχει συνάψει µε 

άλλες χώρες (συµπεριλαµβανοµένης και της συµφωνίας σύνδεσης µε την ΕΕ), Επί της 

αρχής όλα σχεδόν τα αγαθά επιτρέπεται να εισαχθούν στο Ισραήλ, ωστόσο για ορισµένα 

προϊόντα απαιτείται άδεια εισαγωγής. Ο «Κανονισµός Ελεύθερης Εισαγωγής» (αρ.5766 

του 2006) καθορίζει τους όρους για την εισαγωγή αγαθών στο Ισραήλ, µε βάση την 

ταξινόµηση των προϊόντων στο πλαίσιο του Εναρµονισµένου ∆ασµολογίου 

(http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/taarif_eng.htm ).  

 

 

 (Ι)Ταξινόµηση των εισαγωγών: 

Η ορθή ταξινόµηση των προϊόντων είναι βασική για τον καθορισµό των δασµών 

καθώς και για την χορήγηση των απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών, σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. Πληροφόρηση σχετικά µε την ταξινόµηση των 

υπό εισαγωγή προϊόντων δύναται να αντληθεί από την ιστοσελίδα της Φορολογικής και 
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∆ασµολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/reinfo_new.htm 

.  

 (ΙΙ)Όροι εισαγωγής: 

Ο Κανονισµός Ελεύθερης Εισαγωγής και τα Παραρτήµατά του ορίζουν: 

o τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής 

o για ποιά προϊόντα απαιτείται άδεια εισαγωγής ή ειδικά πιστοποιητικά και ποιές είναι οι 

αρµόδιες υπηρεσίες που εκδίδουν τις άδειες αυτές.  

 

(ΙΙΙ)Πληροφορίες για τους δασµούς και επιβαρύνσεις στα εισαγόµενα  

      προϊόντα:  

Πληροφορίες για τους δασµούς και τις επιβαρύνσεις στα εισαγόµενα προϊόντα µε 

βάση τον κωδικό ταξινόµησής τους και ανά γεωγραφική προέλευση, είναι διαθέσιµες στο 

Εναρµονισµένο ∆ασµολόγιο του Ισραήλ στην ιστοσελίδα: 

http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/mainpage.htm  

 

(ΙV)Προϊόντα για τα οποία απαιτείται άδεια εισαγωγής: 

Για την λήψη σχετικής πληροφόρησης, υπάρχει δυνατότητα on-line αναζήτησης 

στα Παραρτήµατα του Κανονισµού Ελεύθερης Εισαγωγής, η οποία είναι διαθέσιµη στην 

Εβραϊκή γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες οι Έλληνες εξαγωγείς µπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ecocom-

telaviv@mfa.gr ).  

 

 (V) Χρήσιµοι ορισµοί: 

Άδεια Εισαγωγής: χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και 

Εµπορίου σε ισραηλινούς εισαγωγείς και εταιρείες εγκατεστηµένες στο Ισραήλ.  

 

Ειδικό Πιστοποιητικό: εκδίδεται για τον εισαγωγέα από την αρµόδια υπηρεσία (λ.χ. 

Υπουργείο Υγείας για εισαγωγές φαρµάκων, Υπουργείο Μεταφορών για εισαγωγές 

αυτοκινήτων), η οποία πρέπει να εγκρίνει την εισαγωγή του προϊόντος υπό όρους που 

αναφέρονται ρητώς στο πιστοποιητικό.  
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Έγκριση Προδιαγραφών: έγκριση που δίδεται στον εισαγωγέα από το Ίδρυµα 

Προδιαγραφών του Ισραήλ (Standards Institution of Israel) κατόπιν διενέργειας δοκιµών 

(Tests) στα προϊόντα πριν και κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ. Η έγκριση αυτή 

περιλαµβάνει δήλωση ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές και 

βασίζεται σε σχετικό πίνακα προϊόντων του Κανονισµού για την ελεύθερη εισαγωγή 

προϊόντων.  

 

 (VI)Σήµανση Προϊόντων:  

Όλες οι εισαγωγές στο Ισραήλ θα πρέπει να φέρουν σήµανση που αναφέρει την χώρα 

προέλευσης του προϊόντος, το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, το όνοµα και 

τη διεύθυνση του ισραηλινού εισαγωγέα και τα περιεχόµενα, βάρος και όγκο σε µονάδες 

µέτρησης. Επιπλέον, η σήµανση πρέπει να γίνεται στην Εβραϊκή γλώσσα και στην 

Αγγλική.  

 

 (VII)Πιστοποιητικά Kosher:  

Όσον αφορά τα είδη διατροφής, αν ο εισαγωγέας επιθυµεί να διοχετεύσει στην αγορά 

προϊόντα µε την ένδειξη Kosher1, θα πρέπει να λάβει πιστοποιητικό Kosher από την 

Ανωτάτη Ραβινική Αρχή.  

 

 (ΙΧ)∆ιαδικασίες έγκρισης υποχρεωτικών προδιαγραφών των εισαγοµένων 

προϊόντων: 

Από την 1η Ιουνίου 2005, όλα τα εισαγόµενα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στη 

διαδικασία έγκρισης προδιαγραφών από το Ίδρυµα Προδιαγραφών του Ισραήλ (SII) 

χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες επιθεώρησης αναλόγως µε τον βαθµό ενδεχόµενου 

κινδύνου για την δηµόσια υγεία και ασφάλεια: 

1. Κατηγορία 1: προϊόντα που εµπεριέχουν το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για τη 

δηµόσια υγεία και ασφάλεια, όπως λ.χ. παιδικά παιχνίδια και ηλεκτρικές οικιακές 

συσκευές. Για τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, η εξέταση κάθε φορτίου για 

εκπλήρωση των προδιαγραφών που θέτει το πρότυπο, συνιστά προϋπόθεση για 

την απελευθέρωση του φορτίου από το τελωνείο.  
                                                 

1 Στα εβραϊκά σηµαίνει «κατάλληλο πρός κατανάλωση». 
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2. Κατηγορία 2: προϊόντα που εµπεριέχουν µεσαίο επίπεδο δυνητικού κινδύνου για 

τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια, όπως λ.χ. γυαλιά ηλίου, λάµπες, χαλιά, 

µπουκάλια. Γι’ αυτήν την κατηγορία απαιτείται µια εφ’ άπαξ άδεια που βασίζεται 

σε εξέταση εκπλήρωσης των προδιαγραφών για τον συγκεκριµένο τύπο 

προϊόντος (type approval test), καθώς επίσης και δήλωση του εισαγωγέα ότι τα 

προϊόντα σε µεταγενέστερα φορτία είναι ταυτόσηµα µε τον εγκεκριµένο τύπο 

προϊόντος και πληρούν το σχετικό πρότυπο. Για τακτικές αποστολές φορτίων των 

προϊόντων αυτών, δεν θα απαιτείται κάθε φορά η διενέργεια επιθεωρήσεων πριν 

από την  απελευθέρωση από το τελωνείο.  

3. Κατηγορία 3: προϊόντα που εµπεριέχουν χαµηλό επίπεδο κινδύνου για τη 

δηµόσια υγεία και ασφάλεια, όπως λ.χ. κεραµικά πλακάκια τοίχου, WC από 

κεραµικά υλικά κ.α. Σε αυτήν την κατηγορία, η µόνη απαίτηση είναι η δήλωση 

του εισαγωγέα ότι τα προϊόντα πληρούν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές. ∆εν 

απαιτείται διενέργεια επιθεώρησης των προϊόντων.  

4. Κατηγορία 4: προϊόντα µε αποκλειστικό σκοπό την βιοµηχανική χρήση και όχι 

την άµεση κατανάλωση, όπως λ.χ. ηλεκτρικά βιοµηχανικά είδη. Η απελευθέρωση  

των προϊόντων αυτών από το τελωνείο δεν θα εξαρτάται από την λήψη 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης µε τις υποχρεωτικές προδιαγραφές. 
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2. Σύσταση εταιρείας στο Ισραήλ 

Πηγή: Ισραηλινή Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων 
http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/07596533-A5AE-4797-B2C4-196EFF11E0A6.htm 

 
Σύµφωνα µε το εταιρικό δίκαιο του Ισραήλ, ως εταιρεία ορίζεται η επιχείρηση, η οποία 

ιδρύεται και εγγράφεται στο Ισραήλ µε βάση το Ισραηλινό δίκαιο. Απαραίτητη είναι η 

εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών του Ισραήλ. 

Οι περισσότερες εταιρείες οριοθετούν την προσωπική ευθύνη των εταίρων µε βάση το 

ποσοστό των µετοχών.  Η εταιρεία δύναται να εγγραφεί είτε ως «ιδιωτική εταιρεία», είτε 

ως «κοινή εταιρεία», οι µετοχές της οποίας είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών του Τελ Αβίβ.  

Και στις δύο περιπτώσεις,  οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να  παρουσιάζουν στους 

εταίρους, ετήσιους απολογισµούς και  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θεωρηµένες από 

ορκωτό λογιστή.   

 

A. Σύσταση υποκαταστήµατος αλλοδαπής εταιρείας: 

Μια ξένη εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκατάστηµα ή τοπικό γραφείο στο Ισραήλ 

εφόσον είναι εγγεγραµµένη ως αλλοδαπή εταιρεία στο Μητρώο Εταιρειών του Ισραήλ 

(Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/07596533-

A5AE-4797-B2C4-196EFF11E0A6.htm). 

Εφόσον η επωνυµία της αλλοδαπής εταιρείας φέρει την επέκταση «περιορισµένη 

ευθύνη» (limited), τότε η πλήρης επωνυµία καθώς και η χώρα προέλευσης πρέπει να 

αναγράφονται σε όλα τα τιµολόγια, την αλληλογραφία, δηµοσιεύσεις ή διαφηµιστικές 

καταχωρήσεις του υποκ/τος.  

Για την εγγραφή της µια αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να υποβάλλει όλα τα αναγκαία 

δικαιολογητικά στο Μητρώο Εταιρειών.  

 

  
Β. Προσωπική εταιρεία (Partnership) 

  
Το διάταγµα περί προσωπικών εταιρειών (Partnership Ordinance) ορίζει ως προσωπική 

(partnership), την εταιρεία που αποτελείται από πρόσωπα τα οποία συνεβλήθηκαν µε 
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σκοπό την σύσταση εταιρικής σχέσης.   Σ’ αυτό τον τύπο εταιρείας, η 

προσωπική ευθύνη των εταίρων  δεν περιορίζεται, εκτός και αν είναι ετερόρρυθµοι 

εταίροι  ετερόρρυθµης εταιρείας. Μια αλλοδαπή προσωπική εταιρία δύναται να ασκήσει 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στο Ισραήλ. 

  

  
Γ. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (Self Employed) 

Οι αυταπασχολούµενοι (ελεύθεροι επαγγελµατίες) έχουν αποκλειστικά οι ίδιοι την 

ευθύνη για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, 

ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών. 

 

∆ιαδικασία εγγραφής εταιρείας:  

Όλες οι εταιρείες στο Ισραήλ πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Εταιρειών και στις 

φορολογικές αρχές. Για την εγγραφή µιας εταιρείας στο Μητρώο είναι απαραίτητη η 

υποβολή: 

• Αίτησης εγγραφής (φόρµα υπ.αρ. 1 του Μητρώου  Εταιρειών),  

• Ιδρυτική πράξη (Memorandum of Association) που καθορίζει τον εταιρικό 

τύπο, την αποστολή της εταιρείας, την ευθύνη των µετόχων και τα εταιρικά 

µερίδια.  

• Καταστατικού (Articles of Association) που θέτει τους κανόνες εσωτερικής 

λειτουργίας της εταιρείας.   

 

Απαιτείται επίσης, η καταβολή τέλους εγγραφής το οποίο ανέρχεται σε  2.244 NIS.  

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το Μητρώο εκδίδει πιστοποιητικό σύστασης και 

αριθµό µητρώου.  

 

Σηµείωση: Τα εταιρικά έγγραφα πρέπει να εξακριβωθούν από Ισραηλινό δικηγόρο. 

Συνήθως ο δικηγόρος που διεκπεραιώνει την διαδικασία σύστασης, εκπροσωπεί την 

εταιρεία στο Μητρώο Εταιρειών.  
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Φορολόγηση επιχειρήσεων 
 
Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στο Ισραήλ υπόκεινται σε φορολογία 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων (corporate tax). Σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
φορολογικής µεταρρύθµισης του 2005, προβλέπεται σταδιακή µείωση του επιπέδου 
φόρου εταιρειών µε βάση το εξής χρονοδιάγραµµα: 
2008-27% 
2009-26% 
2010-25% 
2011-24% 
Το τρέχον επίπεδο του φόρου εταιρειών ανέρχεται σε 25%, επίπεδο οποίο προβλέπεται 
να αυξηθεί σε 26,5% από 1.1.2014. Ο εν λόγω φορολογικός συντελεστής επιβάλλεται επί 
των αδιανέµητων κερδών της εταιρείας.  
 
Η Ισραηλινή κυβέρνηση παρέχει φορολογικά κίνητρα επενδύσεων στο πλαίσιο του 
Νόµου για την Ενθάρρυνση Επενδύσεων Κεφαλαίου. Για τις εταιρείες που υπάγονται 
στον εν λόγω Νόµο, ο ειδικός φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες που έχουν 
επενδύσει στην Περιοχή Προτεραιότητας (Ζώνη Α) είχε καθοριστεί σε 7% για τις 
χρήσεις 2013-2014 και 12,5% στις υπόλοιπες περιοχές2. Το 2014 οι φορολογικοί 
συντελεστές θα διαµορφωθούν σε  9% για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη 
Ζώνη Α και 16% για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιοχές.  
 
Φόρος επί των µερισµάτων 
Το γενικό ποσοστό παρακράτησης φόρου επί των µερισµάτων κυµαίνεται µεταξύ 25 και 
30%. Ο δε φόρος µερισµάτων επί εσόδων εταιρειών που έχουν υπαχθεί στον επενδυτικό 
νόµο για τα οποία έχουν λάβει φορολογικές εκπτώσεις, βάσει του νόµου για τον 
προϋπολογισµό 2013-2014 πρόκειται να αυξηθεί από το 15% σε 20%   
 
ΦΠΑ: 
Το τρέχον επίπεδο του ΦΠΑ για τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες ανέρχεται σε 
18%. Οι εταιρείες υποχρεούνται να εγγραφούν ως φορείς απόδοσης του ΦΠΑ, το 
αργότερο έως την ηµ/νια έναρξης της λειτουργίας τους.   
 

                                                 
2 Για τους σκοπούς του νόµου οι περιοχές της χώρας διακρίνονται σε:  

1. Περιοχή προτεραιότητας («Priority Area», η Γαλιλαία στον βορρά, το Νέγκεβ στα νότια και τα 

Ιεροσόλυµα) και 2. κεντρικό Ισραήλ. Αναλυτικότερα για τα επενδυτικά κίνητρα, βλ. Οδηγό 

Επιχειρείν στο Ισραήλ οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/il74  καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Invest in Israel: http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/08348DA2-

83D3-47B1-B043-ED418D9AA846.htm 
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Αναλυτικές πληροφορίες για την φορολογία στο Ισραήλ είναι διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα του Invest in Israel:  
http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/07596533-A5AE-4797-B2C4-196EFF11E0A6.htm 
 
Η Ελλάδα έχει συνάψει µε το Ισραήλ Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας 
αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος (υπεγράφη στα Ιεροσόλυµα, 24/10/1995) 
 
 

3. Επενδυτικά κίνητρα  
(Πηγή: Ισραηλινός Οργανισµός Προσέλκυσης Επενδύσεων- Invest in 
Israel) 
http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/08348DA2-83D3-47B1-B043-

ED418D9AA846.htm 

 

Ο Νόµος για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Κεφαλαίου (Law for the Encouragement 

of Capital Investments) προβλέπει την παροχή επενδυτικών κινήτρων για την ενίσχυση 

της παραγωγικής βάσης της χώρας. Τα βασικά σηµεία του νόµου είναι τα εξής:  

  

Προκειµένου µια εταιρεία να είναι επιλέξιµη για χορήγηση επενδυτικών κινήτρων µε 

βάση το νόµο, θα πρέπει να είναι βιοµηχανική εταιρεία, εγγεγραµµένη στο Ισραήλ και να 

είναι διεθνώς ανταγωνιστική (δηλαδή να διαθέτει ικανότητα εξαγωγών). Οι εταιρείες 

εντούτοις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους βιοτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας 

δεν χρειάζεται να πληρούν το όρο της "εξαγωγικής ικανότητας" προκειµένου να 

υπαχθούν στον επενδυτικό νόµο.  

  

Επένδυση οποία πραγµατοποιείται σε «Περιοχή Προτεραιότητας που ορίζει ο νόµος, 

ονοµάζεται «εγκεκριµένη επένδυση», και η εταιρεία που την υλοποιεί καλείται 

«εγκεκριµένη επιχείρηση». 

 

Για τους σκοπούς του νόµου οι περιοχές της χώρας διακρίνονται σε:  

1. Περιοχή προτεραιότητας («Priority Area», η Γαλιλαία στον βορρά, το Νέγκεβ στα 

νότια και τα Ιεροσόλυµα) &  2. κεντρικό Ισραήλ.  
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Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις του επενδυτικού νόµου έχουν δικαίωµα να 

επωφεληθούν από µειωµένους φορολογικούς συντελεστές όπως αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες που βρίσκονται σε περιοχή 

προτεραιότητας (Priority Area) δικαιούνται και επιχορήγηση, οποία υπολογίζεται ως 

ποσοστό επί της εγκεκριµένης επενδυτικής δαπάνης, ως κατωτέρω:  

1. Φορολογικά κίνητρα* 
 
Συντελεστές φόρου 
επιχειρήσεων  

Κεντρικό Ισραήλ Περιοχή Προτεραιότητας  

Έτη:  2011 & 2012 15% 10% 
Έτη:  2013 & 2014 12,5% 7% 
Από το 2015 και µετά 12% 6% 

 
Φόρος επί των µερισµάτων 

(Dividend Tax) 
15% 15% 

 
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για τις εταιρείες που υπάγονται στον Επενδυτικό Νόµο, ο ειδικός φορολογικός 
συντελεστής για τις εταιρείες που έχουν επενδύσει στην Περιοχή Προτεραιότητας (Ζώνη 
Α) είχε καθοριστεί σε 7% για τις χρήσεις 2013-2014 και 12,5% στις υπόλοιπες περιοχές3. 
Το 2014 οι φορολογικοί συντελεστές θα διαµορφωθούν σε  9% για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στη Ζώνη Α και 16% για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στις υπόλοιπες περιοχές.  
 
Φόρος επί των µερισµάτων 
Ο φόρος µερισµάτων επί εσόδων εταιρειών που έχουν υπαχθεί στον επενδυτικό νόµο για 
τα οποία έχουν λάβει φορολογικές εκπτώσεις, βάσει του νόµου για τον προϋπολογισµό 
2013-2014 πρόκειται να αυξηθεί από το 15% σε 20%  από 1/1/2014. 
 
 
 
2. Επιχορήγηση επένδυσης  
 Κεντρικό Ισραήλ Περιοχή Προτεραιότητας  
                                                 
3 Για τους σκοπούς του νόµου οι περιοχές της χώρας διακρίνονται σε:  

2. Περιοχή προτεραιότητας («Priority Area», η Γαλιλαία στον βορρά, το Νέγκεβ στα νότια και τα 

Ιεροσόλυµα) και 2. κεντρικό Ισραήλ. Αναλυτικότερα για τα επενδυτικά κίνητρα, βλ. Οδηγό 

Επιχειρείν στο Ισραήλ οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/il74  καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Invest in Israel: http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/08348DA2-

83D3-47B1-B043-ED418D9AA846.htm 
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Επιχορήγηση επένδυσης* ---- 20% 
  

*Ως ποσοστό της εγκεκριµένης επένδυσης 
 
 

Ειδικό Πρόγραµµα Φορολογικών Κινήτρων (Special Tax Benefits Program) 

 Οι µεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια δικαιούνται Φορολογικά 
κίνητρα στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος : 
Κριτήρια/  

1) Συνολικά ετήσια έσοδα στο Ισραήλ τουλάχιστον 1,5 δισεκατοµµύρια σέκελ.  

2) Ο ενοποιηµένος ισολογισµός της εταιρείας (combined balance sheet) ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 20 δισεκατοµµύρια σέκελ. 

3) Το επιχειρηµατικό σχέδιο της εταιρείας περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) Επένδυση σε παραγωγικό εξοπλισµό ύψους τουλάχιστον 800 εκατοµµύρια σέκελ στο 

κεντρικό Ισραήλ, ή 400 εκατοµµύρια σέκελ σε περιοχή προτεραιότητας κατά την 

διάρκεια περίοδου 3 ετών. 

β) Επένδυση σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης ύψους τουλάχιστον 150 

εκατοµµύρια σέκελ στο κεντρικό Ισραήλ, ή 100 εκατοµµύρια σέκελ σε περιοχή 

προτεραιότητας 

γ) Απασχόληση τουλάχιστον 500 εργαζόµενων στο κεντρικό Ισραήλ ή 250 εργαζόµενων 

σε περιοχή προτεραιότητας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί συγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων απαιτείται 
ειδικό ερώτηµα στον Οργανισµό Invest in Israel.   
 

4. Κίνητρα για σύσταση κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης 
αλλοδαπών εταιρειών 
(Πηγή: Ισραηλινή Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων) 
 
Ισχύουν τέσσερα προγράµµατα ενίσχυσης για δηµιουργία κέντρων έρευνας και 

ανάπτυξης από αλλοδαπές εταιρείες στο Ισραήλ: 

(1) Χρηµατοδότηση κέντρων Ε&Α από το Γραφείο Ανώτατου Επιστήµονα 

Ισραηλινού Υπουργείου Βιοµηχανίας-Εµπορίου.  

(2) Φορολογικά κίνητρα για κέντρα Ε&Α 
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(3) Επιχορηγήσεις απασχόλησης σε κέντρα Ε&Α 

(4) Συνδυασµένη παροχή επενδυτικών κινήτρων & χρηµατοδότησης για 

δραστηριότητες Ε&Α σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας βιοµηχανικών 

κλάδων.  

Αναλυτικά για τα κίνητρα µε βάση κάθε πρόγραµµα βλ. στην ιστοσελίδα: 
http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/669EBEB2-81A5-48E2-8255-
65E810060D9B.htm 
 


