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שלום, 

 2015 לשנת  באירופה  מע”מ  להחזרי  תביעות  להגשת  הסופי  המועד  ואיתו  כאן,  כבר  יוני  שחודש  סימן  זה  ועבורנו  חלף,  כבר  האביב 
.)30.6.2016(

בדיוור זה ניזכר בדגשים החשובים הנוגעים  להגשת תביעות החזרי המע”מ, נדבר בהרחבה על הולנד, עימה עסקים ישראלים רבים 
מקיימים קשרי מסחר ענפים, נשתף  בראיון שערכנו עם מלי לוי, נציגת לשכת המסחר, על מהותו של הקרנה אטא ונסיים, כרגיל, בחדשות 

מע”מ מן העולם.

בברכת קיץ מאוורר...
תמיד לשירותכם,

 מיכל כהן הרפניסט

ראה עמוד 7 <<ראה עמוד 4-6 <<

ראה עמוד 2-3 << ראה עמוד 2 <<

האיחוד  ממדינות  מע”מ  להחזרי  התביעות  הגשת  מועד 
לשם   .2016 יוני  סוף   – לפינה  מעבר  לאנגליה(,  )פרט  האירופי 
אותם  חשובים  ונהלים  דגשים  מספר  ומציגים  חוזרים  אנו  כך, 
העסק. של  השוטפת  הפעילות  במהלך  ולמלא  לזכור   כדאי 

הקפדה על נהלים מסודרים והיכרות עמוקה עם התנאים להחזר 
תאפשר לכם למצות את מירב האפשרויות לתביעת החזרי המע”מ 

ממדינות האיחוד האירופי. 

בהנפקת  המסחר  לשכת  מול  אל  עובדים  מלקוחותינו,  רבים 
יצואנים  של  הנרחב  השימוש  לאור  אטא.  קרנה  מסוג  מסמכים 
בהליך זה, אנו שמחים לשתף בראיון מיוחד שקיימנו עם מלי לוי, 
על  לנו  סיפרה  אשר  המסחר,  בלשכת  אטא  קרנה  אגף  מנהלת 
הקרנה אטא ועל יתרונות השירות. המידע להלן יכול לסייע רבות 
אטא,  הקרנה  הנפקת  תהליך  האם  מושכלות;  החלטות  בקבלת 
לייצוא,  המיועדת  המסוימת,  הסחורה  עבור  הנכון  ההליך  הוא 
בנושא  נכון  טיפול  המאפשרים  אחרים  פתרונות  קיימים  והאם 
המע”מ המשולם ביבוא לאירופה, דוגמת החזר מע”מ באמצעות 

הדריקטיבה ה-13.

חברות ישראליות רבות מקיימות קשרי סחר ומסחר בהולנד, ולדברי 
לחברות  המסייע  הולנדי  ממשלתי  )ארגון   NFIA מנהל  ווס,  טום 
זרות במדינה( - “הולנד היא אחת משותפות הסחר הגדולות של 

ישראל באירופה ובעולם”. 

דיגיטליים  שירותים  מספקי  מע”מ  לגבות  מתחילה  ישראל 
קיבלה,  ישראל  ממשלת  בגבולותיה:  הפועלים  זרים 
של  מכירות  על  מע”מ   17% להשית  החלטה  לאחרונה, 
ישראל. לתושבי  אינטרנטיים  שירותים  המוכרות  זרות   חברות 

בישראל  דיגיטליים  שירותים  המספקות  זרות  חברות  כיום, 
להסיר  במאמץ  מכירותיהן;  על  מע”מ  בתשלום  מחוייבות  אינן 
חברות  מול  בתחרות  זרות  חברות  זוכות  לו  העצום  היתרון  את 
על  גם  המע”מ  חוק  את  משיתה  ישראל  ממשלת  ישראליות, 

מכירת שירותים דיגיטליים.

מועד אחרון להגשת תביעות להחזרי מע”מ 
 ממדינות האיחוד האירופי

על  לנו  מספרת  המסחר,  לשכת  נציגת  לוי,  מלי 
מהותו וחשיבותו של הקרנה אטא:

הולנד בראי המסחר

חדשות מן העולם 
והפעם חדשות מקומיות:

יוני 2016
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להמשך<<

לאנגליה(,  )פרט  האירופי  האיחוד  ממדינות  מע”מ  להחזרי  התביעות  הגשת  מועד 
דגשים  מספר  ומציגים  חוזרים  אנו  כך,  לשם   .2016 יוני  סוף   – לפינה  מעבר 
העסק. של  השוטפת  הפעילות  במהלך  ולמלא  לזכור  כדאי  אותם  חשובים   ונהלים 
הקפדה על נהלים מסודרים והיכרות עמוקה עם התנאים להחזר תאפשר לכם למצות 

את מירב האפשרויות לתביעת החזרי המע”מ ממדינות האיחוד האירופי. 

את 	  הדריכו  החברה:  שם  ועל  מקור  חשבונית  להיות  חייבת  חשבונית  כל 
המנהלים והעובדים כאחד, הסבירו להם את משמעות הנוהל ואת החשיבות היתרה 
שבמילוי  הוראה זו, מאחר ולמעשה, חשבוניות על שם עובד אינן מוכרות בתביעות 
להוצאה  שלכם,  העסק  עבור  שהופך,  מה  המע”מ,  רשויות  ברוב  המע”מ  החזרי 

מיותרת אותה ניתן למנוע. חשבונית רשומה כהלכה = כסף.

הגשת חשבוניות המוכרות לצורך החזרי מע”מ: הסדרי לינה )מלונות וכדומה(, 	 
מזון  הוצאות  ומוניות(,  רכבות  ציבורית,  תחבורה  שכורים,  )רכבים  הסעה  הסדרי 
ואירוח )מסעדות, בתי  קפה וכדומה(. טיסות, תערוכות והוצאות אישיות אינן מוכרות 
עליכם  תקל  להחזר  המוכרות  החשבוניות  איסוף  נוהל  על  הקפדה  החזרים.  לצורך 
בהתארגנות להגשת התביעות ותאפשר לכם לעקוב אחר ההוצאות, ולחשב את גובה  

ההחזר הצפוי.

יורו  שלכם,  מע”מ  תביעות  מצב  על  ורציף  נוח  פשוט,  מעקב  לקיים  מנת  על 
באמצעותה   ,VAT CLOUD החדשנית  הטכנולוגית  המערכת  את  פיתחה  ואט 
ומיצוין. התביעות  מצב  המע”מ,  הוצאות  דוח  אחר  לעקוב  נתון,  רגע  בכל   תוכלו, 

עוד  היום,  עוד  ליצור אתנו קשר  מזמינים אתכם  אנו  היכרתם את המערכת שלנו,  אם טרם 
בטרם הגשות שנת 2015, ונשמח להדריך אתכם בנושא.

חברות ישראליות רבות מקיימות קשרי סחר ומסחר בהולנד, ולדברי טום ווס, מנהל 
אחת  היא  “הולנד   - במדינה(  זרות  לחברות  המסייע  הולנדי  ממשלתי  )ארגון   NFIA

משותפות הסחר הגדולות של ישראל באירופה ובעולם”. 

אז מה אנחנו יודעים על הולנד? הנה  מספר עובדות שרצוי לדעת על מדינה זו:

תצורת . 1 שום  על  השפלה,  ארץ   ,  Netherlands הוא  הולנד  של  הרשמי  שמה 
השטח השטוחה עליו היא ממוקמת.

הולנד היא המדינה הצפופה ביותר באירופה המערבית; מתגוררים בה כ-17 מיליון . 2
תושבים על שטח של 41,543 קמ”ר )יותר מ-400 תושבים לקמ”ר(.

בהולנד קיימות כ-1000 תחנות רוח פעילות, כמו גם 4400 ק”מ של אגמים, נהרות . 3
ותעלות.

יצואנית . 4 ישראל(, היא  )בעלת שטח כפול משטח  למרות העובדה שהולנד קטנה 
החקלאות השלישית בעולם, ומקדימות אותה ארה”ב וצרפת בלבד.

בסוף . 5 רק  אליה  הגיעו  המדינה  של  רשמי  הבלתי  לסמל  שהפכו  הצבעונים  פרחי 
הגידול  מענפי  לאחד  הפכו  ה-17  מהמאה  החל  אך  מתורכיה,  ה-16  המאה 

הפופולריים בהולנד.

ב-30.4 חל “יום המלכה”; כמחווה של המלכה לנתיניה, עסקאות סחר המבוצעות . 6
ביום זה בכל שנה, פטורות ממס.

מועד אחרון להגשת תביעות 
להחזרי מע”מ ממדינות 

 האיחוד האירופי

הולנד בראי המסחר

>>
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את . 7 להחליף  הראשונות  בין  והייתה  היורו,  גוש  שהקימו  מהמדינות  הייתה  הולנד 
המטבע המקומי )גילדן( למטבע היורו של האיחוד האירופי.

והתערבות . 8 לנפש(,  תמ”ג  של  בעולם   27 )מקום  משגשגת  הולנד  של  כלכלתה 
הממשלה ההולנדית בשוק ההון הינה מזערית בלבד.

הולנד נחשבת למדינה ליברלית וידועה ביחסה הסבלני לסוגיות שנויות במחלוקת . 9
- לגליזציית סמים, זנות, המתות חסד, נישואים חד מיניים וכדומה. עובדה זו מהווה 

את אחת האבנים השואבות לתיירות הנכנסת למדינה.

שלא . 10 הולנדי  אין  לשמחתנו  אך  ופריזית,  הולנדית  הן  בהולנד  הרשמיות  השפות 
מדבר אנגלית או שפה פופולרית אחרת.

עשרה דברים שחשוב לדעת על החזרי מע”מ בהולנד:

הולנד, כאמור, היא מרכז עסקי עולמי ויעד מרכזי לעסקים ישראליים.. 1

התערוכה הגדולה והחשובה ביותר הנערכת בהולנד היא IBC )תערוכה טכנולוגית . 2
ידועה להצגת חידושי מדיה וברודקאסטינג(. כזכור, המע”מ על תערוכות  הוא אפס.

המע”מ המלא בהולנד עומד על 21%, ואילו המע”מ המופחת עומד על 6% בלבד.. 3

אחוז המע”מ על לינה בבתי מלון בהולנד הוא 6%; הוצאות אירוח אינן ברות השבה . 4
כלל.

מערכת המע”מ בהולנד מקלה על מגישי התביעות ואינה מקפידה יתר על המידה . 5
על פורמט הגשת החשבוניות.

משפטי, . 6 יעוץ  )כולל   בהולנד  עסקיים  שירותים  על  המע”מ  ישראליות,  לחברות 
שירותי לוגיסטיקה, ראיית חשבון ותערוכות אותן כבר הזכרנו( הוא 0%.

בהולנד קיימים מנגנונים מקלים לעסקים, המאפשרים את דחיית תשלום המע”מ . 7
במעמד המכירה )VAT deferment(, קריטריון ההופך את המדינה לשער כניסה 

של חברות ישראליות רבות לאירופה כולה.

פיסקאלי . 8 נציג  למנות  ישראליות  חברות  על  התשלום,  מדחיית  ליהנות  מנת  על 
מקומי, אשר יטפל בהליכים השונים הקיימים לדחיית התשלום. מינוי נציג פיסקאלי 
אינו תקף לחברות  B2B(, אך  )ורק במכירות  יעיל מאד לחברות המוכרות סחורה 
המכניסות סחורה להולנד שלא על מנת למכרה )במקרה כזה, הן נדרשות לשלם 

מע”מ ולתבוע את השבתו בעתיד(. 

מע”מ . 9 החזרי  לתבוע  יכולות   LIMITED פיסקאלי  נציג  ידי  על  המיוצגות  חברות 
 GENERAL ידי נציג פיסקאלי  ע”י הדרקטיבה ה-13, אולם חברות המיוצגות על 
הרבעוני  הדיווח  דרך  זאת  לנהל  נדרשות  מע”מ,  דיווח  לצרכי  בהולנד  ורשומות 

לרשויות.

זמן  פרק  עד  מע”מ  החזרי  לתבוע  המאפשרת  היחידה  המדינה  היא  הולנד   .10
רטרואקטיבי של 5 שנים.

11. עם זאת, רשות המע”מ ההולנדית אינה סלחנית ותובעת תשלום באופן קפדני, גם 
אם רטרואקטיבי.

להמשך<<
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רבים מלקוחותינו, עובדים אל מול לשכת המסחר בהנפקת מסמכים מסוג קרנה אטא. 
לאור השימוש הנרחב של יצואנים בהליך זה, אנו שמחים לשתף בראיון מיוחד שקיימנו עם 
מלי לוי, מנהלת אגף קרנה אטא בלשכת המסחר, אשר סיפרה לנו על הקרנה אטא ועל 
יתרונות השירות. המידע להלן יכול לסייע רבות בקבלת החלטות מושכלות; האם תהליך 
הנפקת הקרנה אטא, הוא ההליך הנכון עבור הסחורה המסוימת, המיועדת לייצוא, והאם 
קיימים פתרונות אחרים המאפשרים טיפול נכון בנושא המע”מ המשולם ביבוא לאירופה, 

דוגמת החזר מע”מ באמצעות הדריקטיבה ה-13.

בהרחבה  המפורטים  אטא,  הקרנה  בתנאי  עומדות  אינן  כי  מראש  היודעות  לחברות 
בהמשך, אנו ממליצים לפנות אלינו לצורך בדיקה האם ניתן להשיב את המע”מ באמצעות 
תביעה מול רשות המע”מ הרלוונטית בחו”ל. אנו בטוחים שכך נוכל לסייע לכם לקבל את 

ההחלטה הנכונה, שתחסוך לכם זמן יקר וכסף. 

Carnet ATA - ש:  מה זה הקרנה אטא

ת: קרנה אטא הינו פנקס מעבר מכס לדוגמאות מסחריות, המשמש )לפי תנאים מיוחדים 
בין  שונים  מסוגים  טובין  של  זמני  מעבר  או  כניסה  לצרכי  בינלאומית(  באמנה  שנקבעו 
הפקדות  או  כלשהם,  מסים  בתשלומי  צורך  כל  ללא  האמנה,  על  החתומות  המדינות 

פיקדונות בארצות היבוא הזמני.

עם  למדינה  ממדינה  לעבור  העסקים  לאיש  או  ליצואן  מאפשר  אטא  בקרנה  השימוש 
הטובין ו/או הדוגמאות שברשותו, ללא כל בעיות מיוחדות.

ש: מהם היתרונות בשימוש בפנקס?

ת : היתרונות בשימוש בפנקס הם רבים:

אין כל צורך בתשלומי מיסים )לרבות מכס, מיסי קנייה, היטלים, מע”מ או מיסי יבוא . 1
אחרים( או הפקדת פקדונות בעת הכניסה הזמנית לארץ הייבוא.

תקינה, . 2 כגון  מכסיות  בלתי  בדרישות  לעמוד  חייבים  אינם  לקרנה  הנלווים  הטובין 
סימון מוצרים וכדומה.  

כל הסידורים הדרושים נעשים מראש, בישראל, ותהליך הכניסה עצמו לארץ היבוא . 3
הוא פשוט, קל ומהיר, מה שמאפשר  למחזיק הקרנה להרוויח זמן יקר בעת סיורו 

העסקי בחו”ל.  

הכנת פנקס הקרנה היא פשוטה, קלה ונוחה יחסית.. 4

המועברים . 5 הטובין  סוגי  ולכל  באמנה  החברות  המדינות  לכל  אחיד  הפנקס 
באמצעותו.

ש: מהם התנאים לשימוש בקרנה? 

ת: ישנם מספר תנאים שיש להכיר: 

ברחבי . 1 מדינות   75 כיום  )הכוללת  באמנה  החברות  למדינות  רק  מיועדים  הטובין 
העולם(.         

הטובין שייכים לשולח ומיוצאים אך ורק כדי להציגם בארץ היבוא.. 2

בעת . 3 תשלום  תמורת  להשכרה  שהיא  דרך  בכל  ישמשו  ולא  ימכרו  לא  הטובין 
הימצאותם בארץ היבוא הזמני.

מלי לוי, נציגת לשכת המסחר, 
מספרת לנו על מהותו 

וחשיבותו של הקרנה אטא:

>>
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ש: אם כן, מה ההבדל בין  קרנה אטא ובין יבוא זמני?

זמני  יבוא  של  בתהליך  אטא,   בקרנה  השימוש  של  הרבים  יתרונותיו  לעומת  ת: 
את  לשחרר  מנת  על  הזר,  במכס  ערבות/פיקדון  להפקיד  יידרש  שהלקוח  יתכן 
הלקוח  מסוימים,  בתקנים  לעמוד  צריכים  טובין  שאותם  במידה  כן,  כמו  הטובין. 
עליו  הטובין,  עם  למדינה  ממדינה  עובר  הלקוח  בו  במקרה  לכך.  לדאוג  חייב  יהיה 
המקומיות. בהגבלות  ולעמוד  זמני  ליבוא  התנאים  את  ומדינה  מדינה  בכל   לבדוק 

בשימוש בקרנה אטא, אין בכך כל צורך; כאמור, אין צורך בתשלומי מיסים ו/או פיקדונות 
והלקוח עובר עם הטובין ומחתים את הפנקס בכל כניסה ויציאה מהמדינות השונות. כל 
עוד מדובר באותם טובין - הלקוח יכול להשתמש בקרנה מספר רב של פעמים בכל תקופת 

תוקף הפנקס.

ש: מה צריך להציג ללשכת המסחר על מנת להפיק קרנה?

ת: על מנת להפיק קרנה יש להציג את המסמכים הבאים: 

 טופס בקשה להוצאת קרנה, מלא וחתום כיאות.. 1

יצואנים של ציוד בטחוני יחתמו על הצהרה בנושא יצוא בטחוני, על פי צו הפקוח . 2
על מצרכים ושירותים )יצוא ציוד וידע בטחוני(.

יש להמציא ללשכת המסחר אחד משלושת הביטחונות הבאים:. 3

 - 3 לתקופה של  33% מערך הטובין,  בגובה של  לדולר,  צמודה  בנקאית  ערבות 
חודשים מינימום. )במידה ויוצאים להודו 60% מערך הטובין, לרוסיה 40% מערך 

הטובין(.

טופס התחיבות במסגרת הסדר עם חתמי ל’לוידס המתקבל באמצעות הלשכה.- 

פיקדון במזומן בגובה של 33% מערך הקרנה )פרט להודו - 60% מערך הטובין - 
ולרוסיה -40% מערך הטובין(.

כמו כן, יש לשלם  דמי טיפול על פי תעריף לשכת המסחר המתעדכן מעת לעת.. 4

ש: כיצד מקבלים את הקרנה?

carnet@ בשלב הראשון ניתן להעביר אלינו את כל המסמכים באמצעות הדוא”ל   : ת 
.chamber.org.il

את  ולקחת  להגיע  ממנו  ומבקשים  הלקוח  עם  קשר  יוצרים  אנו  מוכן,  הקרנה  כאשר 
המסמכים; לקוח היוצא בפעם הראשונה, מקבל הדרכה מפורטת לאופן השימוש בקרנה.

בסופו של התהליך, לאחר שהלקוח השתמש בקרנה עד שפג תוקפו, הוא נדרש להחזיר 
את הפנקס ללשכת המסחר. אנו בודקים את הפנקס ובמידה והכל תקין - כספי הערבות 

/ פיקדון מוחזרים ללקוח במלואם.

ש: איזה חברות יכולות להיעזר בקרנה אטא?

ת : כל חברה ישראלית או כל אזרח ישראלי המבקשים להוציא טובין וציוד מקצועי באופן 
זמני )לצרכי תצוגה, תערוכה או הדגמה( יכולים להשתמש בקרנה.

דוגמאות לסוגי טובין היוצאים באמצעות הקרנה:  תכשיטים, יהלומים, ציוד מקצועי טכני, 
מדעי ופדגוגי, ציוד צילום, אביזרי הוראה, ציוד ואביזרים לשימוש באירועים ספורטיביים, 
רפואי  ציוד  סוגיו,  כל  על  בטחוני  ציוד  טייס,  כלי  עבודה,  כלי  תרבותיים,  או  אומנותיים, 
להדגמה, ציוד תקשורת לוויני, פסלים, ציורים, שמלות כלה, בגדי ים וביגוד בכלל, מסגרות 
מסוגי  מכונות  לתצוגה  מכוניות  לתיאטרון,  ציוד  סוגיו,  כל  על  ציוד תקשורת  למשקפיים, 

שונים,  ועוד ועוד… עד אין גבול.
>>

להמשך<<
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ת : מה הכשלים העיקריים ומהן הסכנות שבתהליך?

ש : כאמור, לקוח המנפיק קרנה לראשונה מקבל הדרכה כיצד להשתמש בו. הוא חייב להחתים 
את פנקס הקרנה בכל תחנת מכס, בראש ובראשונה ביציאה מישראל, מאחר שהקרנה הוא, 
למעשה, ה”דרכון של הסחורה”. כפי שאדם מחתים את דרכונו שלו, כך צריך להחתים את 
 הקרנה. כאשר התהליך אינו מבוצע כראוי, הדבר גורר תביעות מצד שלטונות המכס הזרים. 
במצבים בהם הלקוח החתים את הקרנה בכניסה למדינה זרה ובעת היציאה לא החתים 
גם  כמו  להוכחות,  נידרש  בה  מדינה,  מאותה  תביעה  נקבל  ומשונות(,  שונות  )מסיבות 

נסתכן בתשלום קנס אי-החתמה ואף בתשלום מיסים מלאים לאותה מדינה.

תוקף הקרנה המקסימלי הוא שנה ואין להשתמש בקרנה לאחר שפג תוקפו. מאחר שלא 
ניתן להאריך את תוקף הקרנה, על הלקוח לצאת עם הטובין מחו”ל עוד בטרם תאריך 
תפוגת הפנקס, ואם לא יעשה כן -  יתבע לתשלום מסים מלאים. יש מדינות שמגבילות 
את שהיית הקרנה )וזאת למרות שתוקפו לשנה(, במקרים אלו הלקוח חייב לצאת לפני 

הגבלת השהייה, אחרת יתבע לתשלום מסים מלאים.

בנוסף, חשוב לזכור כי לא ניתן להוסיף טובין או לשנות טובין בקרנה קיים.

ש: מהם הדגשים לתהליך תקין?

ת: להליך תקין ישנם מספר דגשים אליהם יש לשים לב: 

הכנת רשימת טובין מסודרת ומפורטת. . 1

החתמת הקרנה על פי הנהלים, בכל כניסה וכל יציאה מכל מדינה.. 2

אספקת מידע רלוונטי. . 3

בכל בעיה הקשורה בקרנה הלקוח יכול לפנות אל נציג לשכת המסחר, הוא נמצא . 4
בחו”ל. 

5 .http://www.chamber.org.il/ והעדכונים מופיעים  באתר שלנו:   כל המידע 
/foreigntrade/carnet/38650

 

דוגמאות למקרה קיצון:

אי התאמה בין המוצרים לפירוט שלהן בקרנה - במקרה כזה, כאשר המכס מבצע בדיקה 
פיזית של הטובין ומוצא חוסר התאמה, הטובין יעוכבו במכס, יתכן שהלקוח יידרש לתשלום 

מיסים ואף, במקרי קיצון, יתכן שלא יותר לו להכנס עם הטובין והוא יאלץ לחזור לישראל.

חוסר הכנה מראש - הקרנה בנוי מטפסים הנתלשים בכל תחנת מכס. על הלקוח לעדכן 
אותנו באיזה מדינות יבקר, ולקבל מאיתנו טפסים בהתאם. במידה בה לקוחות מבקרים 
במדינות נוספות ללא הכנה מראש וללא מספיק טפסים, הם לא יוכלו להשתמש בקרנה 

)מה שעלול לבזבז כסף וזמן מיותר(.

אבדן הקרנה - במקרים של אבדן הפנקס, אנו מנפיקים שכפול קרנה, על מנת שהלקוח 
יוכל להמשיך בעבודתו. עם זאת, לא נוכל לסגור את הפנקס ולהחזיר ללקוח את הערבות 
שהפקיד, אלא בתום שנה תמימה מיום סוף תוקף הקרנה, שכן זהו הזמן בו אנו חשופים 
לתביעות, אם ישנן, מצד המדינות הזרות. בתום תקופה זו, בהיעדר תביעות, יקבל הלקוח 

את כספו בחזרה.

להמשך<<
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הפועלים  זרים  דיגיטליים  שירותים  מספקי  מע”מ  לגבות  מתחילה  ישראל 
מע”מ   17% להשית  החלטה  לאחרונה,  קיבלה,  ישראל  ממשלת  בגבולותיה: 
ישראל. לתושבי  אינטרנטיים  שירותים  המוכרות  זרות  חברות  של  מכירות   על 

כיום, חברות זרות המספקות שירותים דיגיטליים בישראל אינן מחוייבות בתשלום מע”מ 
מול  בתחרות  זרות  חברות  זוכות  לו  העצום  היתרון  את  להסיר  במאמץ  מכירותיהן;  על 
שירותים  מכירת  על  גם  המע”מ  חוק  את  משיתה  ישראל  ממשלת  ישראליות,  חברות 

דיגיטליים.

האוצר  במשרד  גורמים  אולם  בממשלה,  אושר  טרם  המהלך  תחילת  תאריך  אמנם 
מוזיקה,  און-ליין,  משחקים  סטרימינג,  שירותי  על  יחול  החדש  המס  כי  מעריכים 
אפליקציות, סרטים ברשת, ספרים אלקטרוניים, מגזינים אינטרנטיים ושירותי אספקת 

אינטרנט.

חדשות מן העולם והפעם 
חדשות מקומיות:


