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שלום, 

שנת 2015 חלפה לה בקול תרועה רמה של זיקוקים המעופפים מסידני ועד לוס אנג’לס… בימים אלה שבים תושבי האיחוד האירופי 
לעבודתם מחופשת חג המולד הארוכה וכעת הם מתחילים לממש את תכניות שנת 2016.

אחת הדרכים לתכנן את ההוצאות הצפויות ולשאוף לצמצומן, היא הכרת חוקי המס העקיף הנהוגים בכל מדינה ומדינה ואשר חלים 
על עסקאות ועל חברות הפועלות בחו”ל. בדיוור זה תמצאו “חטיפי מע”מ” אותם כדאי להכיר, מאמר אורח של עו”ד איילת יצחקי, 

שותפה ב-BDO זיו האפט. מאמר חשוב ומרתק על מיסוי דיבידנדים ולקינוח, חדשות מע”מ מן העולם. 
אני מאחלת לכם שנת עסקים פורייה ומצוינת,

תמיד לשירותכם
מיכל כהן הרפניסט

מנכ"לית יורו ואט

ראה עמוד 6 <<ראה עמוד 5 <<

ראה עמוד 3 << ראה עמוד 2 <<

נכונה  בצורה  להיערך  הזמן  בדיוק  וזה  כאן,  כבר   2016 שנת 
לקראת  הבינלאומית.  פעילותכם  סביב  העקיף  המיסוי  לסוגיות 
המע”מ”  “להיטי  מיטב  את  לכם  מגישים  אנחנו  החדשה  השנה 
יבטיחו   - ובעיקר  וחסכונית,  בצורה חכמה  להתנהל  לכם  שיעזרו 

את מקסום פוטנציאל החזרי המע”מ בחברתכם, גם ב 2016.  

ואינן  שלהן  העודפים  יתרות  את  מחלקות  אינן  רבות  חברות 
כלל,  בדרך  שונות.  השקעות  בגין  כסף  סכומי  להוציא  ממהרות 
רבות  חברות  בינתיים,  "יעבוד"  המדובר  הכסף  שסכום  מנת  על 
פיננסיים  וכלים  השקעות  תיקי  באמצעות  כספן  את  משקיעות 
שחלוקת  מאחר  מס,  שיקולי  ביניהם  שונים,  עסקיים  משיקולים 
זה נעסוק  דיבידנד. במאמר  יתרת העודפים כרוכה בתשלום מס 
שלו  המשמעויות  ועל  דיבידנד  חלוקת  בעת  המס  בהשלכות 

לעסקים שונים. 

מאת עו”ד אילת יצחקי, שותפת מסים עקיפים )מע”מ ישראלי, אירופי ומכס( 
BDO זיו האפט

ורו”ח ישראל יוסוביץ, מנהל בכיר, מיסוי בינ”ל, BDO זיו האפט

ומגיעים  הולכים, מתרחבים  בעולם  שונות  במדינות  דיני המע”מ 
למחוזות בהם לא היו קיימים כלל, כגון הודו. כמו כן, קיימת מגמה 
מע”מ.  לעניין  מקומי  ודיווח  ברישום  חבויות  הגברת  של  עולמית 
נידרש  וכן  זה,  לעניין  והתפתחויות  דגשים  נביא  אלה  בשורות 
לשאלה האם, ואימתי, רישום לעניין מע”מ עשוי ליצור מוסד קבע 
בהתאם לאמנת מס כלשהי והשלכות מס הכנסה מקומי כתוצאה 
לדיני המס  במס בהתאם  חבות  מקימה  אמנה,  בהעדר  או  מכך, 

במדינות  העקיף  המיסוי  למדיניות  הנוגעים  מעניינים  עדכונים 
אירופה השונות )כדאי לקרוא, יש כאן כמה בשורות טובות(: 

המע"מ  ענקיים,  ושניצלים  מעולים  משטרודלים  חוץ  אוסטריה: 
המופחת על בתי מלון יעלה מ-10% ל-13% החל מה-1/5/2016. 
עבור  מע"מ  החזר  לקבל  זכאיות  ישראליות  חברות  לב:  שימו 
חשבוניות מקוריות שהתקבלו מבית מלון, על שם החברה הזמינה.

צריכים  שאתם  מה  כל  )כמעט(   - מע”מ  חטיפי 
לדעת על חיובי מע”מ לקראת 2016: 

מאוגדים להפחתת הוצאות: ניכוי מס במקור בעת 
תשלומי דיבידנד 

מה בין רישום לעניין מע”מ לבין מוסד קבע לעניין 
מס הכנסה?

מסביב לגלובוס -
חדשות ועדכונים מהעולם:

ינואר 2016

10

http://www.eurovat.co.il/


www.eurovat.co.il  |  5112301 כנרת 5, מגדלי בס"ר 3, קומה 9, ת.ד. 2369, בני ברק

2

להמשך<<

2016 כבר כאן, וזה בדיוק הזמן להיערך בצורה נכונה לסוגיות המיסוי העקיף  שנת 
את  לכם  מגישים  אנחנו  החדשה  השנה  לקראת  הבינלאומית.  פעילותכם  סביב 
 - ובעיקר  וחסכונית,  חכמה  בצורה  להתנהל  לכם  שיעזרו  המע”מ”  “להיטי  מיטב 
 יבטיחו את מקסום פוטנציאל החזרי המע”מ בחברתכם, גם ב 2016. לגזור ולחסוך:

כל 	  כי  ולוודא  – כדאי לרענן את נהלי הנסיעות בתוך החברה  נסיעות עובדי חברה 
עובד הנשלח לנסיעת עבודה, מקפיד על קבלה ושמירה של חשבוניות מקור )כולל שם 

חברה מלא + כתובת( וכן קבלות בגין הוצאות אש”ל, תחבורה, אירוח, וכו’.

לשמור 	  יש  קביל;  אינו  אינטרנטי  רישום  טופס  זכרו,   – בחו”ל  והשתלמויות  כנסים 
ולהציג חשבוניות מקור.

הוצאות שיווק – בכל הנוגע לתערוכות, כנסים ואירועים בחו”ל, מומלץ לבחור את 	 
מדינת היעד בהתאם לאפשרויות החזרי המע”מ באותה מדינה בעיקר סביב אירועים 

שיווקים.  חשוב מאד, לערב את חברה ההפקה המקומית מראש, על מנת לוודא 
קבלת פורמט חשבוניות תקין, אשר יקלו על תהליך הטיפול  בנושא המע”מ בחו”ל.

ספקים עסקיים / שירותים מקצועיים – רוב נותני השירות בחו”ל אמנם לא מחייבים 	 
במע”מ, אך מומלץ לבדוק את תנאי ההתקשרות מראש, כמו גם את הזכאות להחזר. 
לעיתים, עבודה מקדימה מול ספק, יכולה להוביל לביטול חיוב המע”מ בעת הנפקת 

החשבונית ובכך - לחיסכון ניכר בעלויות.

תשלומי מע”מ בשילוח סחורה לחו”ל – יש להיערך מראש למשלוחים בינ”ל לצורך 	 
הגשת הבקשה להחזר המע”מ. חובה לאפיין משלוחים בתנאי מכר אשר יוצרים חשיפה 

לתשלומי מע”מ במדינת היעד.

עובדים ממוחשבת 	  נסיעות  החזרי  חברות המשתמשות במערכת   – הפן הטכנולוגי 
ומערכות ERP זוכות, בקלות יתרה, לשקיפות מלאה לפוטנציאל החזרי המע”מ ומקסום 
תמונה  יצירת  לטובת  המידע  ניתוח  הנתונים,  לבסיסי  התממשקות  בזכות  החיסכון, 

מדויקת, וכמובן, למיצוי החיסכון בפועל.

/ מפיצים 	  / סניפים קשורים  בנות  תכנון מודלים של פעילות אל מול חברות 
אך  נכון בהתקשרויות עם ספקים עסקיים תמיד,  עבודה  לבנות תהליך  יש   – בחו”ל 
את  נוספת, על מנת לצמצם  / מפיץ במדינה  סניף   / בת  ישנה חברת  כאשר  בפרט 
עבודה  למודל  בהתאם  להתבצע  ההוצאות  ניתוב  על  המע”מ.  לתשלומי  החשיפה 
שהוגדר מראש, תוך הכרת החקיקה באותה מדינה, ותוך הבנה של המעמד המשפטי/ 
הגורם  להיות  חייב  מדינה. מקבל השירות הסופי  באותה  הגורם המקומי  מיסויי של 
שביצע את ההתקשרות מול הספק המקומי והסטת עלויות בין חברות יוצרת לא פעם 

אובדן של היכולת קבלת את החזר המע”מ.  

לסוגיות  הנוגע  בכל  לרשותכם  ונעמוד  היום,  עוד  קשר  איתנו  צרו  מבולבלים? 
מיסוי עקיף וחסכון. בדיוק בשביל זה אנחנו פה :(

חטיפי מע”מ - )כמעט( כל מה 
שאתם צריכים לדעת על חיובי 

מע”מ לקראת 2016: 
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זיו   BDO ומכס(  אירופי  ישראלי,  )מע”מ  עקיפים  מסים  שותפת  יצחקי,  אילת  עו”ד  מאת 
האפט

ורו”ח ישראל יוסוביץ, מנהל בכיר, מיסוי בינ”ל, BDO זיו האפט

היו  לא  בהם  למחוזות  ומגיעים  מתרחבים  הולכים,  בעולם  שונות  במדינות  המע”מ  דיני 
ודיווח  ברישום  עולמית של הגברת חבויות  קיימת מגמה  כן,  כמו  הודו.  כגון  כלל,  קיימים 
מקומי לעניין מע”מ. בשורות אלה נביא דגשים והתפתחויות לעניין זה, וכן נידרש לשאלה 
כלשהי  מס  לאמנת  בהתאם  קבע  מוסד  ליצור  עשוי  מע”מ  לעניין  רישום  ואימתי,  האם, 
והשלכות מס הכנסה מקומי כתוצאה מכך, או בהעדר אמנה, מקימה חבות במס בהתאם 

לדיני המס המקומיים.

ה”טרנד” של חבות ברישום מקומי במקום תושבות הלקוחות, של חברות זרות המעניקות 
נחלת  רק  אינו  מזמן  כבר  מדינה,  אותה  תושבי  סופיים  לצרכנים  אלקטרוניים  שירותים 
והינו מיושם או בתהליך חקיקה במדינות רבות נוספות )שוויץ,  מדינות האיחוד האירופי 
נורווגיה, ניו זילנד, תורכיה, יפן ועוד(, וקיבל “רוח גבית” בדו”ח ה OECD האחרון.  בניגוד 
לאיחוד האירופי בו יושם מנגנון רישום מקוון אחד )הידוע בכינוי “MOSS”( דרכו ניתן לדווח 
לכל 28 המדינות החברות, לגבי מדינות אחרות אין תקשורת בין הרשויות השונות ונדרש 
רישום נפרד בכל מדינה ומדינה. רישום כזה, כשלעצמו, אינו יוצר “מוסד קבע” במרבית 
ותשתית  שרתים  כגון  נוספים  אלמנטים  בהתקיים  להלן,  שנפרט  כפי  אולם  המדינות, 
בקפידה  לבחון  יידרש  הלאה,  וכן  שונות  פונקציות  המבצעים  מקומיים  נציגים  מקומית, 

השלכות לעניין מס הכנסה.

רישום מקומי לעניין מע”מ עשוי להיווצר כתוצאה מבעלות בטובין הנמצאים על אדמת 
מדינה כלשהי. למשל, ברכישה מקומית, כגון רכישת מלאי בתנאי ex works או רכישת 
חומר גלם לצורך עיבוד במדינה כלשהי. רכישה ומכירת טובין באותה טריטוריית מכס )כגון 
שם  על  אישי  יבוא  מתבצע  לא  כאשר  האינטרנט,  באמצעות  למשל  האירופי(,  האיחוד 
הלקוח, עשויות ליצור חבויות ברישום לעניין מע”מ ולעיתים בכמה וכמה מדינות שונות 

)לעניין זה MOSS אינו נותן כיום מענה(.

ככלל, מחסנים מקומיים, שימוש במתקנים מקומיים למטרות אחסון, תצוגה או העברת 
קבע  מוסד  יוצרים  לא  בד”כ  כשלעצמם,  וכיו”ב,  עיבוד,  למטרות  סחורות  אחזקת  טובין, 
במרבית המדינות ובכפוף לאמנת המס הרלוונטית אשר יש לבחון טרום תחילת הפעילות. 
הוא הדין לגבי מקום עסקים מקומי לשם איסוף מידע עבור החברה. אולם, במידה ובמקום 
הימצאות המחסן המקומי המתקנים או מקום העסקים המקומי, גם נמצא נציג שבידיו 
להתקיים  בפעולותיו, עשוי  לחייב את החברה  ובכוחו  לפעול בשם החברה  דעת  שיקול 
מוסד קבע, הכפוף למס הכנסה מקומי. לפיכך, יש לבחון היטב את הפונקציות השונות 
המשרתות את הארגון בין אם מדובר בעובדיו או צדדים שלישיים המעניקים לו שירות, 
והינו  נותן שירות עצמאי שאינו נתון לפיקוח החברה  “סוכן תלוי” או שמא  האם מהווים 
בפעילות  מדובר  כאשר  כי  נציין  הלאה.  וכן  מפעילותו  הנובעים  בסיכונים  בעצמו  נושא 
יתכן  במדינה שאינה חתומה על אמנת מס עם מדינת התושבות של בעלת הפעילות, 

ותיווצר חבות במס גם בהעדר התנאים למוסד קבע.

מנדל”ן  הכנסות  כגון  מע”מ  לעניין  מקומי  רישום  המחייבים  נוספים  מצבים  למנות  ניתן 
הרווח המיוחס  היקף  לקבוע את  יידרש  אולם  לגביהם תקום חבות במס מקומי,  מקומי, 
מדינה  וכנסים על אדמת  לגבי תערוכות  בגינה.  בניכוי  וההוצאות המותרות  זו  לפעילות 

כלשהי, עשויות להיות חבויות הן לענין מע”מ והן לעניין מס הכנסה מקומי.

הטיפול בכלכלה הדיגיטלית זוכה להתייחסות פסיקת בין הדין הגבוה לצדק של האיחוד 
מקום  בכל  לחברות  מאפשרת  הדיגיטלית  הכלכלה  האחרון.   OECD ה  ודו”ח  האירופי, 
לפרסם  המקומית,  בשפה  אתרים  להחזיק  שהיא,  מדינה  בכל  ללקוחות  להגיע  בעולם 
לעניין מע”מ, בהתקיים סממנים של תשתיות  ולמכור במטבע מקומי.  בשפה המקומית 
ויכולות מקומיות “לצרוך” שירותים עבור החברה או לספק את שירותי החברה  מקומיות 
מקומית, אזי תתקיים חבות ברישום מקומי לעניין מע”מ. יובהר כי קיימות שתי רמות שונות 
של רישום לעניין מע”מ: רישום מקומי לצורך צריכה מקומית של שירותים, ולעומתו רישום 

המחייב דיווח מקומי על עסקאות. בכך יש למעשה חידוש והרחבה משמעותית.

מה בין רישום לעניין מע”מ לבין 
מוסד קבע לעניין מס הכנסה?
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באשר למס הכנסה, שכירות מקום לאחסון נתונים בשרת במדינה מסוימת, בהרבה מדינות 
שרתים  באחזקת  שרואות  גרמניה(  )כדוגמת  מדינות  קיימות  אולם  קבע.  מוסד  יוצר  לא 
כמוסד קבע לצרכי מס. יחד עם זאת ארגון ה- OECD קבע כי שרתים אשר נמצאים בשטח 
)התוכנות(  זמן רב עשויים להיחשב כמוסד קבע, כאשר הפונקציות  מדינה אחת לאורך 
הקבועות על הציוד, נקבעות על ידי היזם וממשיכות להיות מתופעלות ומתוחזקות על ידי 
היזם באופן קבוע, בין במישרין בין באמצעות קבלן מקומי, ו/או מדובר בשרתים “חכמים” 

אשר אינם רק אמצעי להעברת נתונים אלא גם מבצעים בעצמם פעולות מסוימות.

יושם אל לב, כי ההשלכות של חבות ברישום מקומי לעניין מע”מ בשל קיומן של תשתיות 
מקומיות ופונקציות מקומיות עשויות להיות משמעותיות, שכן אם חברה ישראלית שנשאה 
בעלויות מע”מ ביבוא שרתים לאירופה תימצא כמי שלמעשה היתה צריכה להרשם מקומית 
בשל קיום “מקום עסקים” מקומי לעניין מע”מ, הרי שבנוסף לשלילת זכותה להחזרי מע”מ 
כחברה ישראלית, היא חשופה לחיוב במס עסקאות מקומי אשר לא דווח. יצוין, כי גם אם 
הלקוחות המקומיים עוסקים ורשאים היו עקרונית לקזז מס תשומות, וגם אם יושג הסדר 
מול הרשות המקומית להחזר מס התשומות בידי הלקוחות העסקיים, כלל וכלל לא בטוח 

שהדבר יהיה פרקטי ובר יישום, בפרט בחלוף הזמן.

מע”מ,  לעניין  רישום  המערביות,  בפרט  המדינות,  במרבית  אמנם  כי  לציין,  ראוי  עוד 
עם  “חיכוך”  לעורר  עשוי  בהחלט  כזה  רישום  אולם,  קבע.  מוסד  יוצר  אינו  כשלעצמו, 
הרשויות, ובחינת מהות הפעילות באותה מדינה והאם קיים מוסד קבע מקומי, המחייבים 

היערכות.

כדאי להזכיר עוד, כי בדינים הפנימיים של המדינות השונות קיימים כללים באשר לאופן 
המיסוי הבינ”ל, הן ביחס למי שמוגדר כ”תושב” מקומי והן ביחס לקיומו של מקום עסקים 
קבוע מקומי בר מיסוי מקומי. לאור הדינים הפנימיים השונים עשוי להתעורר כפל מס בגין 
אותה הכנסה. כל מדינה ומדינה חתומה על אמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות, 
ולפי  לגופו  ייבחנו בכל מקרה  כל אלה  כפול.  מיסוי  ומניעת  ביניהן  להסדרת הרמוניזציה 

נסיבותיו.

לסיכום, המלצתנו היא לבצע סקירה של פעילות בעלת “נגיעות” בינלאומיות כבר בשלבי 
התכנון שלה, לתת את הדעת לאלמנטים שונים העשויים להשליך על שאלות של חבויות 
לצמצום  מיטבי  ותכנון  מחשבה  והקדמת  ועקיף,  ישיר  שונות,  במדינות  מקומי  במיסוי 

חשיפות וטיפול בהן מבעוד מועד לשם התנהלות מושכלת.
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להמשך<<

דבר המומחה

והפעם - מאמר מאת עו”ד כפיר אימברמן, מנהל מחלקת ניכוי מס במקור 

ב”יורו ואט”:

להוציא  ממהרות  ואינן  שלהן  העודפים  יתרות  את  מחלקות  אינן  רבות  חברות 
המדובר  הכסף  שסכום  מנת  על  כלל,  בדרך  שונות.  השקעות  בגין  כסף  סכומי 
השקעות  תיקי  באמצעות  כספן  את  משקיעות  רבות  חברות  בינתיים,  “יעבוד” 
וכלים פיננסיים משיקולים עסקיים שונים, ביניהם שיקולי מס, מאחר שחלוקת 
יתרת העודפים כרוכה בתשלום מס דיבידנד. במאמר זה נעסוק בהשלכות המס 

בעת חלוקת דיבידנד ועל המשמעויות שלו לעסקים שונים. 

את  מחשבים  כיצד  דיבידנד,  חלוקת  בעת  שחל  במקור  המס  ניכוי  מהו  כן,  אם 
העלות שלו והכי חשוב -  היכן משלמים אותו?

על מנת להסביר ולהמחיש מהו מס דיבידנד, נעסוק בחברה הדמיונית “תפוחים בע”מ” 
אשר מחזיקה בתיק השקעות בהיקף של כמה מיליוני ש”ח. מנהל ההשקעות של החברה, 
מר תפוחי, בוחר לחלק את ההשקעות ברחבי העולם, בבורסות אטרקטיביות בהן נסחרות 

חברות איכותיות רבות כגון גרמניה, שוויץ, איטליה, ספרד, צרפת וארה”ב.

כאשר ניירות הערך של החברות בהן משקיעה חברת “תפוחים בע”מ” מחלקות דיבידנד, 
הן מנכות מס במקור במדינת התושבות של החברה ובהתאם לדיני המס החלים באותה 
מדינה. כך, למשל, חברת התרופות השוויצרית “נוברטיס” מנכה מס במקור בשיעור של 
35% בשוויץ בעת חלוקת דיבידנד למחזיקי ניירות הערך שלה וחברת “דיימלר” הגרמנית 

)מרצדס( מנכה במקור מס בשיעור של 26.375% בגרמניה.

שיעורי מס אלה גבוהים באופן ניכר משיעור מס הדיבידנד החל בישראל ובמיוחד 
משיעור המס הקבוע באמנות המס השונות שנחתמו בין ישראל לבין המדינות השונות. 
בישראל, שיעורו של מס זה עומד בדרך כלל על 15%. ובחלק ממדינות האמנה אף על 

 פחות מכך.
ההפרש שנוצר בין שיעור המס הקבוע באמנה לבין המס שנוכה במקור הינו הפרש 

בר-השבה למשקיע. למעשה, מר תפוחי יוכל להשיב לקופת החברה 20% מסכום המס 
אשר שולם בשוויץ וסכומי מס בשיעור של כ- 15% מהסכומים ששולמו במדינות אחרות.

“שיטת המיסוי הפרסונלית” - גם במיסוי לפעמים הכל אישי...

גם ניירות ערך הנסחרים בבורסה האמריקאית עשויים להיות ממוסים בהתאם לשיטות מס 
במדינות אחרות, מאחר שבשנים האחרונות, עם השתכללות שוק ההון, נוצרו כלי מסחר 

“שקופים” לצרכי מס.

כך, חברות רבות יכולות להסחר בבורסות אטרקטיביות, כמו זו האמריקאית, אך לבוא חשבון 
לצרכי מס ו/או רגולציה אחרת במדינת ההתאגדות. כאמור, הדבר נובע מכך שהשקעות 

בניירות ערך זרים חשופות למיסוי שרוב החברות אינן מודעות לו. 

ממסה  אשר  הפרסונלית”  המיסוי  כ”שיטת  הידועה  מיסוי  שיטת  נהוגה  המערבי  בעולם 
כל נישום ונישום לפי חוקי המיסוי החלים עליו. כך, למשל, חברה תושבת ישראל, אשר 
לשיטה  החריגים  אחד  בישראל.  במס  חייבת   – מישראל  עסקיה  את  מנהלת  או  פועלת 
זאת מתרחש בעולם שוק ההון; על מנת להקל על חברות להתפתח כלכלית ולגייס הון 
בבורסות  להנפיק עצמן  נקבע הסדר מס לחברות המעוניינות  חוב מהציבור הרחב,  או 
ברחבי העולם. הסדר זה קובע כי חלוקת רווחים תחושב לצרכי מס במדינת ההתאגדות או 
התושבות של אותה חברה, מאחר שאין באפשרות החברה ורשויות המס הזרות לדעת את 

זהות הנישומים – הסוחרים השונים.

הוצאות:  להפחתת  מאוגדים 
ניכוי מס במקור בעת תשלומי 

דיבידנד 
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אשר על כן, בעת שחברה נסחרת מחלקת דיבידנדים, היא אינה נוקטת בעמדות לצרכי מס 
עבור בעלי מניותיה. יתרה מכך, לחברה נסחרת אסור לדעת מי בעלי מניותיה מהציבור, 

ובהתאם, מנכה מס במקור לפי דין המדינה בה היא פועלת.

בגין  שנוכה  המס  את  בדיוק  לאבחן  המאפשר  ייחודי  שירות  כיום  מספקת  יורו-ואט 
השקעותיכם הזרות, ואת פוטנציאל ההחזר הניתן להשבה לישראל מתוך המס שנוכה. 
השירות מתבצע על ידי צוות ייחודי המוכשר לכך, אשר פועל מול הבנקים בישראל ומול 
הבנקים והקאסטודיאנים הזרים בחו”ל. כמו כן, פועל הצוות מול רשות המיסים בישראל. 
הנכם מזומנים לפנות אלינו על מנת לבחון כיצד הנושא רלבנטי עבורכם; נשמח לעמוד 

לרשתוכם. 

אירופה השונות  הנוגעים למדיניות המיסוי העקיף במדינות  עדכונים מעניינים 
)כדאי לקרוא, יש כאן כמה בשורות טובות(:

  

אוסטריה:
חוץ משטרודלים מעולים ושניצלים ענקיים, המע”מ המופחת על בתי מלון יעלה מ-10% 
ל-13% החל מה-1/5/2016. שימו לב: חברות ישראליות זכאיות לקבל החזר מע”מ עבור 

חשבוניות מקוריות שהתקבלו מבית המלון, על שם החברה המזמינה.

רומניה:
ב-  ל-20%  ירד מ-24%  ואחוז המע”מ הסטנדרטי  הרומנים החליטו שאפשר גם אחרת 
1/1/2016. הפחתה נוספת ל-19% תחול מה-1/1/17. מאחר שאין הסכם הדדיות בין 
ישראל לרומניה, המשמעות של המהלך היא בעיקר בהפחתת הוצאות המע”מ עבור מי 

שעובד מול ספקים מקומיים .

איטליה:
מדינת המגף מצטרפת לחגיגה! לאחרונה עלה סכום הזכאות להחזר מע”מ מהרשויות 
לקבל החזר מע”מ מהרשות עד  יכולות  לצרכי מע”מ,  באיטליה: חברות הרשומות  שם 

15,000 יורו )ולא עד 5000 יורו כבעבר( ללא צורך בהעמדת ערבות עבור הרישום. 

חדשות   - לגלובוס  מסביב 
ועדכונים מהעולם: 

http://www.eurovat.co.il/

