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בימים אלה סיימנו לעדכן את נתוני התביעות של שנת 2014, ואנו שמחים לבשר כי גם השנה לקוחותינו תבעו )וקיבלו(  סכומים 
נכבדים מרשויות המע"מ באירופה.

בנוסף, נזכיר כי בסוף יוני יהיה המועד האחרון להגשת תביעות עבור שנת המס 2014 בכל מדינות האיחוד )למעט בריטניה(.
אנחנו שמחים להזמין אותך לבקר באתר החדש שלנו, ובו מידע מקצועי רב ערך, וכן לסייר איתנו לצרפת במסגרת המדור "מע"מ 

בעולם" ולהתעדכן בשתי מדינות שנוספו לרשימת המדינות מהן ניתן לתבוע החזרי מע"מ.

שנה רווחית ומוצלחת לכולנו,
מיכל כהן הרפניסט

מנכ"לית יורו ואט

להרשמה למערכת <<

ראה עמוד 3 <<

ראה עמוד 2 <<

לאתר החדש<<

2015 עדיין בראשיתה, וזה הזמן לפעול באופן שקול  שנת המס 
הנוכחית.  בשנה  החברה  של  המע"מ  החזרי  את  למקסם  כדי 
היקף  אחרי  רציף  באופן  ולהתעדכן  לעקוב  מומלץ  ראשית, 
התביעות לאורך כל השנה, בעזרת מערכת הדו"חות המתקדמת 
והיא מאפשרת  שלנו. השנה עברה המערכת שדרוג משמעותי, 
כולל  הימים,  מאה  של  התביעות  מצב  על  מלאה  שקיפות  כעת 
סטטוס  על  כולל  מבט  וכן  וחשבונית,  חשבונית  כל  אחר  מעקב 
התקדמות התביעות הפתוחות. ניתן להפיק באמצעות המערכת 
דו"חות ולייצא את הנתונים לתוכנות אחרות, וכמו כן באפשרותכם 

לערוך ניתוחים מתקדמים.

עדיין אין לכם  קוד גישה אישי למערכת?  

שתי מדינות חדשות מצטרפות לרשימת המדינות מהן ניתן לתבוע 
המע"מ  שיעור  שיעור  בבולגריה  ומלטה.  בולגריה  מע"מ:  החזר 
הוא 20%, למעט המע"מ על שירותי אירוח )מלונות( העומד על 
9% בלבד. לא ניתן לתבוע החזר המע"מ על הוצאות תחבורה - 
השכרת רכב, מוניות ותחבורה ציבורית, וכן לא ניתן לתבוע החזר 

על אירוח במסעדות. 
לקחת  יש  אך  להחזר,  ניתן  האחרים  ההוצאות  סוגי  כל  המע"מ 
אירו   5000 על  עומד  השנתית  התביעה  שמינימום  בחשבון 
200 אירו  במלטה, לעומת זאת, מינימום התביעה השנתית הוא 

בלבד. 

במדור זה נפנה מפעם לפעם מבט מעמיק יותר אל מדינות שונות 
לחברות  עניין  בהן  ויש  ישראל  של  סחר  שותפות  שהן  בעולם, 

ישראליות – וכמובן, גם פוטנציאל להחזר מע"מ.
היא רומנטית, היא אנינת טעם, היא עשירה בתרבות וביצירה, היא 
כזו   – במסורות עתיקות  גם מלאה  אבל  וחדשנות  חופש  שוחרת 
היא צרפת, ארץ של ניגודים, של סגנון וסטייל, וגם – של עסקים 

ומסים עקיפים. 
צרפת היא מולדת המהפכה, אבל גם מולדת המע"מ: היא הייתה 
המדינה הראשונה בעולם להטיל מס ערך מוסף על אזרחיה – אי 

שם בשנות החמישים. 

האתר החדש של יורו ואט עולה בימים אלה לאוויר, כחלק מחיזוק 
והעמקת  העולמית,   VAT IT קבוצת  של  האינטרנטית  הפעילות 

יכולותיהן של האפליקציות השונות של החברה.
באירופה,  מע"מ  בנושאי  וייחודי  מקצועי  מידע  של  שפע  באתר 
תביעות להחזרי מע"מ, עדכוני חקיקה, גישה לתוכנות החדשניות 
והייחודיות של קבוצת VAT IT, וכן מאמרים שימושיים רבים. נשמח 

אם תכנסו ותתרשמו! 

התנהלות נכונה:
איך להגדיל את החזרי המע"מ בשנת 2015

חדשות מהעולם:
מרץ 2015

מע"מ בצרפת - 
חופש, שיוויון ו-20% מע"מ 

יורו ואט מציגה:
אתר אינטרנט חדש ועדכני

מרץ 2015
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להמשך<<

צרפת – חופש, שיוויון ומע"מ

היא רומנטית, היא אנינת טעם, היא עשירה בתרבות וביצירה, היא שוחרת חופש וחדשנות 
אבל גם מלאה במסורות עתיקות - כזו היא צרפת, ארץ של ניגודים, של סגנון וסטייל, וגם - 
של עסקים ומסים עקיפים. צרפת היא מולדת המהפכה, אבל גם מולדת המע"מ: היא הייתה 

המדינה הראשונה בעולם להטיל מס ערך מוסף על אזרחיה – אי שם בשנות החמישים.

והנה שבעה דברים שאולי לא ידעתם על צרפת ועל הכלכלה הצרפתית:

היא המדינה הגדולה באיחוד האירופי וגם נמנית על החברות המייסדות של האיחוד, . 1
של האו"ם ואחת מחמש החברות הקבועות במועצת הביטחון של האו"ם.

צרפת היא המדינה המתויירת ביותר בעולם. כ-83 מיליון תיירים ביקרו בה בשנת 2012, . 2
הרבה יותר מאשר המדינות הבאות ברשימה, ארה"ב )67 מיליון( וסין )58 מיליון(.

הכלכלה הצרפתית היא החמישית בגודלה בעולם, והתל"ג שלה הוא כמעט 3 טריליון . 3
וגודל הכלכלה שלנו הוא כעשירית מזו  דולר לשנה. ישראל נמצאת במקום ה-38, 

הצרפתית.
ולישראל גרעון . 4 דולר בשנה,  כ-3 מיליארד  ישראל הוא  היקף הסחר של צרפת עם 

מסחרי עם צרפת.
השם 'צרפת' מופיע בתנ"ך מספר פעמים – בספר מלכים א' ואצל הנביא עובדיה. . 5

רש"י הוא זה שחיבר את השם 'צרפת' לארץ שנקראה עד אז 'פרנסה.
צרפת אימצה את האירו כמטבע עם הנפקתו בשנת 1999, ובשנת 2002 היתה בין . 6

מדינות הראשונות באיחוד שזנחו את המטבע הלאומי שלהן )פרנק צרפתי, במקרה 
זה( ועברו להשתמש באירו באופן מלא.

מהתקופה . 7 כשריד  שנותרו  איים  בעיקר  לים',  מעבר  'מחוזות  מספר  לצרפת 
האימפריאלית: שני איים בים הקאריבי )ראוניון וגוואדלופ(, שני איים באוקיאנוס ההודי 
)מרטיניק ומיוט(, וגיאנה הצרפתית הנמצאת בדרום אמריקה. חמשת המחוזות האלה 
משתמשים באירו, בלוחיות רישוי צרפתיות, ואזרחיהן זכאים – כמו כל צרפתי – לבחור 

ולהיבחר למוסדות הקהילה האירופית.

תשעה דברים שחשוב לדעת על מע"מ בצרפת )ואיך לתבוע אותו בחזרה(. 

מס ערך מוסף נקרא בצרפתית TVA,. שיעורו של המע"מ בצרפת נע בין 10% ל-20%.. 1
רשויות המס בצרפת הן בין המהירות ביבשת בביצוע החזרי מע"מ. במרבית המקרים, . 2

הכסף הנתבע יגיע לחשבונכם תוך 3 חודשים לכל היותר.
מגישים תביעה להחזר מע"מ לצרפת? הקפידו על חשבוניות מקוריות. הנושאות את . 3

השם ואת הכתובת של החברה או העסק שלכם.
צרפת היא מהמדינות הבודדות באיחוד האירופי בהן לא ניתן לתבוע החזר מע"מ על . 4

הוצאות עובדים. כלומר, מלונות, מוניות, רכב שכור – כל אלה נחשבים כהוצאה פרטית 
של העובד, ולא ניתן לתבוע בחזרה את רכיב המע"מ שבהן.

החיבה של הצרפתים לבישול משובח היא כנראה אחת בסיבות לכך שההוצאה היחידה . 5
שמוכרת לעובדים - היא אירוח, כלומר מסעדות. את המע"מ על ארוחות ניתן לתבוע 

בצרפת.
6 . – הצבאי  הוא התחום  מהם  אחד  תחומים.  במגוון  רבות  לתערוכות  מוקד  היא  צרפת 

החשובות  התערוכות  אחת  בלה-בורז'ה,  המפורסם  האוויר  הסלון  מתקיים  במדינה 
בעולם בתחום האווירונאוטיקה והביטחון, ועוד תערוכות רבות לאורך כל השנה, בפאריז 

ובערים נוספות.
בניגוד למרבית מדינות אירופה, אין פטור ממע"מ על תערוכות בצרפת, אך ניתן לתבוע . 7

החזר של המע"מ על הוצאות התערוכה – למשל שכירת שטח התערוכה.
מונאקו היא נסיכות זעירה ועשירה הגובלת בצרפת. למרות גודלה הזעום של הנסיכות, . 8

למשל,  כך,  תחומים.  במספר  שונה  בה  והחקיקה  שונות,  מס  רשויות  מחזיקה  היא 
תערוכות פטורות ממע"מ במונאקו.

אינן . 9 אדמת  על  מקומיות  לחברות  צרפת  אדמת  על  טובין  המוכרות  חברות   – גוביינא 
חייבות בחובת הרישום לצרכי מע"מ. המשמעות – ישנה אפשרות להקלות בתביעת 

החזרי מע"מ, לחברות ישראליות כאלו.

לייעוץ בנושא המיסוי בכלל ומס ערך מוסף בעסקאות עם לקוחות ועם ספקים 
שיכולה  מקדימה,  ייעוץ  לשיחת  אלינו  לפנות  ממליצים  אנו  בפרט,  צרפתיים 

לחסוך לכם כסף רב.

מע"מ בצרפת - 
חופש, שיוויון ו-20% מע"מ 
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חדשות משתלמות:
בולגריה ומלטה נוספו לרשימת המדינות מהן ניתן לתבוע החזר מע"מ

בולגריה

שיעור המע"מ במדינה הוא 20%, למעט המע"מ על שירותי אירוח )מלונות( העומד על 
מוניות  רכב,  - השכרת  הוצאות תחבורה  על  לתבוע החזר המע"מ  ניתן  לא  בלבד.   9%
ותחבורה ציבורית, וכן לא ניתן לתבוע החזר על אירוח במסעדות. המע"מ כל סוגי ההוצאות 
האחרים ניתן להחזר, אך יש לקחת בחשבון שמינימום התביעה השנתית עומד על 5000 

אירו.

מלטה

במלטה שתי דרגות של מע"מ – מע"מ מופחת )על אירוח במלונות( ששיעורו 7%, ושיעור 
מלא )על שאר המוצרים והשירותים( ששיעורו 18%. סוגי ההוצאה היחידים שאין אפשרות 
לקבל החזר עבורם הם השכרת רכב ונסיעה בתחבורה הציבורית. תביעת החזר על נסיעה 

במוניות, לעומת זאת, אפשרי. מינימום התביעה השנתית הוא 200 אירו

חדשות מהעולם:
מרץ 2015
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