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שלום וברכה, 

הקיץ עדיין מורגש בתחזית מזג האוויר, אך במדור הכלכלי הקיץ הוא לא יותר מזכרון רחוק: באירופה חזרו זה מכבר לעבודה בהיקף מלא )המונח 
“אחרי החגים” אינו תקף ביבשת(, ולצד העבודה השוטפת מתחילים גם בשרטוט התכניות השנתיות ל-2016. 

 
עבור מחלקות הכספים, זו הזדמנות לעבור על סעיפי ההוצאות, לזהות את המקומות בהם ניתן לחסוך, ולהטמיע נהלים חדשים שיסייעו להפוך 

הוצאות להכנסות. על כך ניתן לקרוא במאמר “איפה הכסף” בגיליון זה.  
המדור מע”מ בעולם חוצה את הים התיכון ומבקר בממלכת ספרד, וכמו שהיא נקראת בארמית – אספמיה. 

שנה טובה, רווחית ומשמחת, 
מיכל כהן-הרפניסט

מנכ”לית יורו ואט 

ראה עמוד 5 <<ראה עמוד 4 <<

ראה עמוד 2-3 <<

מע”מ  להחזרי  תביעות  להגשת  האחרון  המועד  חל  ביוני  ב-30 
עבור שנת 2014 במרבית מדינות האיחוד האירופי. 

התביעות  מצב  אחר  לעקוב  מוזמנים  אתם  ואט,  יורו  כלקוחות 
אין לכם קוד  שלכם באמצעות המערכת המתקדמת שלנו. באם 
גישה למערכת ובאם אתם זקוקים לסיוע בהיכרות עם המערכת, 

נשמח מאד לעמוד לשירותכם. 

באיטליה,  התביעות   להגשת  האחרון  המועד   - הלב  לתשומת 
לפני  חלף   2014 המס  שנת  עבור  ובבלגיה  בדנמרק  בספרד, 
המועד  יהיה  דצמבר  ובסוף  ספטמבר,  חודש  בסוף  ימים,  מספר 
האחרון להגשת תביעות להחזר מע”מ מאנגליה עבור שנת המס 

שהחלה ביולי 2014 והסתיימה ביוני 2015.

חיובי מע”מ בגין שירותים עיסקיים בחו”ל, סחורות אשר נרכשות 
ונשארות בחו”ל ותשלומי מע”מ יבוא הינן הוצאות חריגות עבור כל 
חברה. האתגר הגדול אשר עומד בפני מנהלי הכספים הוא איתור 
ההוצאות הללו בתוך מערכת הנהלת החשבונות, במיוחד בחברות 
מאסיבי.  הוא  ספקים  חשבוניות  קליטת  היקף  בהן  לאומיות  רב 
מקרה מעניין שליווינו לאחרונה הוא של חברה מתחום התעשיות 
הכספים  אנשי  שנים.  מספר  מזה  איתנו  העובדת  הביטחוניות 
חשבוניות  לאיתור  הידני  התהליך  מורכבות  את  הבינו  בחברה 
לצורך  שלה   ERP-ה למערכת  טכנולוגי  פיתוח  ואפשרו  הספקים 

שיפור תהליך איתור החשבוניות.

חברות ישראליות מוציאות מדי שנה סכומי עתק על נסיעות לחו”ל 
הללו,  ההוצאות  היקף  של  רשמי  נתון  אין  ומנהלים.  עובדים  של 
אך על פי הערכות שונות מדובר בהיקף של מאות מיליוני דולרים 
בשנה.  במאמר זה נציג בפניכם את מהלכם של התחשיבים אשר 
לזיהוי  מדויק של פוטנציאל החזרי המע”מ עבור  מובילים אותנו 
על  מבוססת  הפוטנציאל  הערכת  בחו”ל.  רבות  חברות  הוצאות 
מבית    VAT CLOUDבמערכת לקוחותינו  של  הנרחב  השימוש 
VAT IT. כמו כן, ניתוחים סטטיסטיים רוחביים של אופן העבודה 
של חברות רבות בישראל מצביעים על דפוסי עבודה חוזרים אשר 
הקיים  ההחזרים  מפוטנציאל  מהותי  חלק  של  לאובדן  מובילים 

ספרד, או בשמה המלא – ממלכת ספרד, היא אחת . 1
המדינות העתיקות באירופה. היא תופסת את מרבית 

שטחו של חצי האי האיברי, וגובלת בצרפת, באנדורה, 
בפורטוגל ובמרוקו. 

ספרד גדולה פי 25 מישראל, ושטחה – כחצי מיליון קמ”ר. . 2
רק צרפת גדולה ממנה בין מדינות האיחוד האירופי. 

הממלכה נחלקת ל-16 חבלים אוטונומיים – חלקם גם 
בעלי שפה מקומית ותנועות לאומיות ואף בדלניות – 

למשל קטלוניה וארץ הבסקים. 

הזמנה להתעדכן און-ליין: מצב התביעות השנתי 
של החברה 

דברים שמנהלי כספים לא יודעים 
על חיובי מע”מ ע”י ספקים בחו”ל

איפה הכסף? על הפער בין הרצוי והמצוי בהחזר 
מע”מ על הוצאות נסיעות עסקים 

מע”מ בעולם
החזר מע”מ מממלכת ספרד - אולה!

ספטמבר 2015
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להמשך<<

ומנהלים.  עובדים  של  לחו”ל  נסיעות  על  עתק  סכומי  שנה  מדי  מוציאות  ישראליות  חברות 
אין נתון רשמי של היקף ההוצאות הללו, אך על פי הערכות שונות מדובר בהיקף של מאות 
מובילים  בפניכם את מהלכם של התחשיבים אשר  נציג  זה  דולרים בשנה.  במאמר  מיליוני 
אותנו לזיהוי  מדויק של פוטנציאל החזרי המע”מ עבור הוצאות חברות רבות בחו”ל. הערכת 
 VAT מבית  VAT CLOUDהפוטנציאל מבוססת על השימוש הנרחב של לקוחותינו במערכת
IT. כמו כן, ניתוחים סטטיסטיים רוחביים של אופן העבודה של חברות רבות בישראל מצביעים 
על דפוסי עבודה חוזרים אשר מובילים לאובדן של חלק מהותי מפוטנציאל ההחזרים הקיים 
מול אפשרויות ההחזרים  נפרוס בפניכם את חלוקת ההוצאות אל  בחברות. בשורות הבאות 
כ-66%   2015 וכן את הסיבות העיקריות לכך שרוב החברות בישראל עדיין מאבדות בשנת 

מפוטנציאל החזרי המע”מ, עקב הנחיות לא הנחות?? עבודה שגויות.

שאלה ראשונה: כמה כסף? 

יש  משמעותיים,  מע”מ  החזרי  ולקבל  לתבוע  יכול  אכן  שלכם  הארגון  האם  להעריך  כדי 
להבין תחילה מהו היקף ההוצאות של הארגון על נסיעות לחו”ל. 

מודעות לחשיבות רישום הוצאות נסיעות עסקים במערכת מידע מותאמת לנושא זה היא 
צעד ראשון לקראת הערכת הפוטנציאל להחזר. 

הטכנולוגיה היחודית אשר קיימת במערכת VAT Cloud  מאפשרת התממשקות מלאה 
והאלגוריתם  בחברה,  העסקים  נסיעות  הוצאות   אחר  מעקב  מנהלות  אשר  לתוכנות 
המוטמע בVAT Cloud-  מזהה את פוטנציאל החזרי המע”מ על פי אפיון סוגי ההוצאה 
ובכך מאפשר לשקף חזרה לחברות תמונה מדויקת של הסכומים אשר ניתנים  השונים 

להחזר.

שאלה שנייה: על מה יוצא הכסף, ואיפה?

 – לחו”ל  החברה  עובדי  נסיעות  בגין  הכולל  ההוצאות  סכום  את  בידכם  שיש  בהנחה 
20% מסכומי ההוצאות על נסיעות לחו”ל הם בעלי  ניתן להמשיך הלאה. בממוצע, רק 

פוטנציאל להחזר מע”מ , וזאת מהסיבות הבאות:

כרטיסי טיסה אינם חייבים במע”מ, והם מהווים חלק נכבד מההוצאות 	 

בארצות הברית – שהיא יעד מרכזי לנסיעות עסקיות – אין מע”מ כלל. 	 

במדינות המזרח הרחוק יש מע”מ, אך ברוב במדינות )למעט יפן, קוריאה וטיוואן( אין 	 
מנגנון המאפשר תביעת החזרים מרשויות המס במדינות אלה. 

להחזרי  זכאי  שלכם  הארגון  האם  להבין  מנת  על  לשאול  שיש  השנייה  השאלה  כלומר, 
מע”מ על נסיעות לחו”ל, היא – מהם יעדי הנסיעה המרכזיים של העובדים. אם התשובה 
כוללת את מדינות אירופה, אוסטרליה, יפן, טיוואן וקוריאה – אפשר להמשיך הלאה. גם על 

שאלה זו ניתן לקבל תשובה ממערכות VAT Cloud שלנו ברמת דיוק מירבית. 

שאלה שלישית: כמה מע”מ אתם משלמים? 

השאלה הבאה קשורה לשיעור המע”מ שההוצאות שלכם כוללות. 

קיימת  מהן  ניכר  בחלק   ,20% בממוצע  הוא  במרבית המדינות  למרות ששיעור המע”מ 
דרגת מע”מ מופחת להוצאות על בתי מלון, שנע בין 6% ל-12%. 

ואירוח במסעדות. בשורה  רכב  כגון שכירת  נלווים  מע”מ בשיעור מלא חל על שירותים 
ניתן לתבוע לכ- התחתונה, הפרשים אלה מורידים את שיעור המע”מ הממוצע שאותו 

10% מסך ההוצאות בחו”ל. 

עם זאת, קיימים הבדלים מהותיים בין מדינה למדינה )גם באיחוד האירופי(, מי שמרבית 
לינות עובדים  20% גם על  נסיעותיהם העסקיות הן לבריטניה, משלמים מע”מ בגובה 
בבתי מלון, ולכן החזר המע”מ שייתבעו יהיה גבוה יותר, בהתאמה. בשלב זה של עבודת 
זיהוי הפוטנציאל להחזר, באה לידי ביטוי העוצמה של מערכת VAT Cloud היכולת לסווג, 
למיין ולסכם את הפוטנציאל הזה, על פי המצב העדכני של החקיקה ושל התקנות בכל 

המדינות הרלוונטיות. 

איפה הכסף? על הפער בין 
הרצוי והמצוי בהחזר מע”מ 
על הוצאות נסיעות עסקים 
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שאלה רביעית: לאן הולך הכסף בדרך?

למרות הפוטנציאל הגבוה של החזרים, חברות רבות אינן מנצלות אותו. לכך יש מספר 
סיבות – חלקן ביורוקרטיות, וחלקן מהותיות – אך ניתנות לפתרון. 

 	 – per diem 45% מהסכומים הנדחים הם של הוצאות אש”ל )המונח הלועזי הוא
‘יומית’(. לפי פקודת מס הכנסה, חברות רשאיות לשלם לעובדים סכום קבוע שאינו 
דורש אסמכתאות – ולכן בהיעדר חשבוניות אשר תומכות בהוצאות לא ניתן לתבוע 

עבורן החזר.

ותשלום שלא 	  נסיעות. הזמנה  סוכני  מול  אובדים בשל עבודה  20% מהפוטנציאל 
באופן ישיר למלון )בין אם תשלום דרך אתר אינטרנט או דרך סוכן נסיעות( מתורגמים 

להיעדר חשבונית מספק השירות בחו”ל ומכאן – לאובדן האפשרות לתבוע החזר. 

חשבונית שאינן תקינות - 15% מההוצאות מגיעות עם חשבוניות בפורמט שגוי. בין 	 
השגיאות הנפוצות – חשבונית על שם העובד ולא על שם החברה, צילום או פקס 
ללא חשבונית מקור, ואפילו חשבונית ללא ציון כתובת החברה – כל אלה הם סיבות 

לפסילת החשבונית בחלק מהמדינות ואובדן האפשרות להחזר. 

שאלה חמישית: מה עושים עכשיו? 

כ-33% מפוטנציאל החזרי המע”מ עבור ההוצאות בגין נסיעות עסקים של   – בממוצע 
הארגון באים לידי מימוש בהגשת תביעות להחזרי מע”מ. אנו רואים חשיבות רבה בעבודה 
שוטפת עם מחלקות הנסיעות בחברות השונות בכדי לאפיין כשלים ולמצוא פתרונות אשר 
ובכך להשיב לחברות  יאפשרו לחברות לשפר את אחוז המימוש של פוטנציאל המע”מ 

סכומי כסף מהותיים לאורך השנים.

חיובי מע”מ בגין שירותים עיסקיים בחו”ל, סחורות אשר נרכשות ונשארות בחו”ל ותשלומי 
מע”מ יבוא הינן הוצאות חריגות עבור כל חברה. האתגר הגדול אשר עומד בפני מנהלי 
הכספים הוא איתור ההוצאות הללו בתוך מערכת הנהלת החשבונות, במיוחד בחברות רב 
לאומיות בהן היקף קליטת חשבוניות ספקים הוא מאסיבי. מקרה מעניין שליווינו לאחרונה 
איתנו מזה מספר שנים. אנשי  הוא של חברה מתחום התעשיות הביטחוניות העובדת 
הכספים בחברה הבינו את מורכבות התהליך הידני לאיתור חשבוניות הספקים ואפשרו 

פיתוח טכנולוגי למערכת ה-ERP שלה לצורך שיפור תהליך איתור החשבוניות.

לאורך שנים, תבעה החברה בעיקר החזרי הוצאות בגין כנסים ותערוכות, וזאת בידיעה 
 .ERP-ברורה כי אין לחברה יכולת אמיתית לאתר את חשבוניות הספקים בתוך מערכת ה
כי סכומי המע”מ המשולמים לספקים  נקודתיים התברר  פרויקטים  לאור  במרוצת הזמן, 
בחו”ל אינם זניחים כלל וכלל ולכן יצרנו, יחד עם מחלקת הכספים, תהליך עבודה אשר 

יוביל את החברה לאיתור מלוא פוטנציאל ההחזר ומכאן – למקסום החיסכון.
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הנה מספר המלצות שגיבשנו בעקבות הטיפול המוצלח הזה. 

המלצה ראשונה: איפיון מערכת ה-ERP לקליטת מע”מ זר . 1

ולכן,  סיזיפית.  משימה  הוא  זר  מע”מ  שולם  בגינן  בודדות  חשבוניות  של  בדיעבד  איתור 
זה  )במקרה  ה-ERP של החברה  מודול פשוט בתוך מערכת  יצירת  היה  השלב הראשון 
מדובר היה במערכת SAP( אשר מחייב את הגורם שקולט את החשבונית למערכת לעצור 
ולבדוק האם החשבונית כוללת רכיב מע”מ.  במקרה שהתשובה היא חיובית - איפיינה 
ביותר  המשמעותי  הדבר  אך  משלימים,  נתונים  להקלדת  נוספים  שדות  מספר  החברה 
הוא היכולת להנפיק דו”ח מסכם בסוף כל תקופה אשר מאתר את החשבוניות הללו בתוך 

המערכת. 

בחברה המדוברת נקלטות בכל חודש אלפי חשבוניות ספקים, היכולת לרדת לרזולוציה 
מדויקת הוא בעלת חשיבות עצומה, ההופך סוגיה שהייתה לוטה בערפל עד כה – לשקופה 

ופתוחה בפני כל הגורמים המעורבים בתהליך.  

ללא ספק, ניתוח כרטסות ספקים בחו”ל וכן איסוף מלא הם כלים חשובים, שברוב המקרים 
מוביל  טכנולוגי  שיפור  כל  זאת,  עם  החשבוניות.  איתור  תהליכי  של  מלא  כיסוי  מקנים 

לשקיפות גדולה יותר ומכאן למיקסום החיסכון באופן מירבי.

המלצה שניה: להתייחס אל הארגון כולו – סניפים, מפעלים וחברות בנות . 2

לחברות רב-לאומיות להן חברות בנות וחברות קשורות בחו”ל אנו ממליצים להטמיע כל 
שינוי באופן רוחבי, על מנת לאפשר גם לחברות הזרות ליהנות מתהליכי החזר המע”מ 
החזרי  תהליך  של הטמעת  מובהקת  למגמה  היום  עדים  אנו  דומים.  מנגנונים  לפי  הזר 
המע”מ בחברות קשורות בקבוצה כך שלא נוצרים פערים בטיפול בנושא בין החברות. 
ההתממשקות הטכנולוגית אפשרית לכל חברה בכל מקום, ללא חשיבות למיקום הגיאוגרפי 
של החברה לצורך השבת המע”מ. קל וחומר כאשר מדובר בפריסה של משרדים ומפעלים 
בישראל. במקרים רבים מתקיימות מחלקות הנהלת החשבונות  בצורה מקבילה, אך יישום 
כלי רוחבי במערכת מוביל לבדיקה של כל המפעלים בצורה זהה ולא מאפשר אובדן חומר.

חשיבות ההכנה מראש – התקשרות  מול ספקים בחו”ל דורשת בדיקה של . 3
סוגיות מיסוי עקיף מבעוד מועד

התקשרות מול ספקים בחו”ל, בעיקר עם נותני שירות, קבלני משנה, יצרנים מקומיים וכו’, 
מחייבת בדיקה של סוגיות המע”מ מראש. בחברה המדוברת ישנה מודעות רבה לנושא 
המע”מ והנושא נידון בהרחבה עוד במעמד המו”מ מול הספקים הזרים. קיום של הדיאלוג 
חיוני  שלב  הוא  הספק,  עם  ההתקשרות  של  הראשונים  בשלבים  כבר  חברה,  בכל  כזה 
בדרך למיצוי מירבי של פוטנציאל ההחזר. היכולת לאתר את החשבוניות עם רכיב המע”מ 
היא יכולת חשובה ומבורכת, אך החוכמה היא לדעת מראש האם קיימת חשיפה לתשלומי 
להשבת  החברה  בפני  העומדות  האפשרויות  את  לדרך  היציאה  טרם  ולבדוק  זר  מע”מ 

המע”מ או להערכות חליפית, כדי למזער את תשלומי המע”מ לספקים זרים.

טכנולוגיים  שיפורים  הבינלאומי,  העקיף  המיסוי  סוגיות  של  מקדימה  בדיקה  לסיכום: 
הם  אלה  כל  בכללותו,  הארגון  על  רוחבית  ראייה  וכמובן,   ERP למערכות  והתממשקות 
המפתח לטיפול מקיף בתשלומי מע”מ בפעילותכם הבינלאומית. חברה שתשכיל לבנות 
תהליך עבודה מסודר בהתקשרות מול ספקים זרים ותבחן את נושא המע”מ לגופו,  לא 
תופתע לקבל חשבוניות הנושאות מע”מ, ותדע האם יש באפשרותה לתבוע החזר בגין 

התשלום או האם נדרש תהליך שונה לטיפול מול הרשויות בחו”ל.
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עשרה דברים שחשוב לדעת על ספרד 

ספרד, או בשמה המלא – ממלכת ספרד, היא אחת המדינות העתיקות באירופה. היא . 1
בפורטוגל  באנדורה,  בצרפת,  וגובלת  האיברי,  האי  חצי  של  שטחו  מרבית  את  תופסת 

ובמרוקו. 

בין . 2 25 מישראל, ושטחה – כחצי מיליון קמ”ר. רק צרפת גדולה ממנה  ספרד גדולה פי 
בעלי  גם  – חלקם  אוטונומיים  ל-16 חבלים  נחלקת  האירופי. הממלכה  מדינות האיחוד 

שפה מקומית ותנועות לאומיות ואף בדלניות – למשל קטלוניה וארץ הבסקים. 

אוכלוסיית ספרד מונה כ-46 מיליון איש, והערים הגדולות בה הן מדריד וברצלונה.  . 3

הכלכלית . 4 וצמיחתה  דיקטטורה,  בספרד  היתה   1975 ועד  השלושים  שנות  ממחצית 
 )1986( האירופי  לאיחוד  וההצטרפות  הדמוקרטיה  החזרת  מאז  הואטה.  המדינה  של 
ביבשת, למרות המשברים  חלה התפתחות מהירה בכלכלה, שנחשבת לאחד הגדולות 

האחרונים. 

ספרד היא היעד השלישי בעולם לתיירות נכנסת, אחרי צרפת וסין. כ-7% מהתיירים בעולם . 5
לממלכה  השייכים  הרבים  האיים  העולמי.  התיירות  ארגון  נתוני  פי  על  לספרד,  מגיעים 

מהווים יעדים בולטים לתיירות נכנסת, בעיקר ממדינות צפון אירופה הקרות. 

שתי ערים השייכות לספרד נמצאות באפריקה – מוקפות בשטח מרוקאי. ערים אלה – . 6
גורמות לחיכוכים בין ספרד למרוקו, בשעה שהשלטון הבריטי על צוק  ומלייה –  סאוטה 

גיברלטר גורם מדי פעם למתיחות דיפלומטית בין בריטניה וספרד. 

ספרד היא הכלכלה ה-5 בגודלה באיחוד האירופי וה-4 בגודלה בגוש האירו. התמ”ג שלה . 7
מגיע לכ-1.4 טריליון דולר בשנה והוא צומח בקצב גבוה יחסית. 

נוטה לטובתה של . 8 והמאזן  דולר בשנה,  לכ-2 מיליארד  וישראל מגיע  בין ספרד  המסחר 
ספרד – יותר סחורות ושירותים מיובאים ממנה מאשר מיוצאים אליה. 

הטלקום . 9 תערוכת  היא  ביניהן  הבולטת   – חשובות  תערוכות  מספר  נערכות  בספרד 
בברצלונה. 

שמונה דברים שחשוב לדעת על החזרי מע”מ מספרד

משאר . 1 שונה  קלנדרית  שנה  לכל  בספרד  התביעות  להגשת  האחרון  המועד   – ראשית 
מדינות אירופה, וחל בחודש ספטמבר. 

אחוז המע”מ בספרד על לינה בתי מלון הינו 10% בעוד אחוז המע”מ המלא הינו 21% - . 2
.IVA המע”מ נקרא

על . 3 מע”מ  רק  לתבוע  ניתן   – בהדדיות  מותנה  מספרד  מע”מ  החזר  לתבוע  האפשרות 
המס  רשויות  אחר,  שירות  כל  עבור   .0% בגובה  מע”מ  עליהם  יש  שבישראל  שירותים 
זהה בישראל  בודקות האם חברה ספרדית היתה משלמת מע”מ על שירות  הספרדיות 

ובמידה וכן, אזי ברוב המקרים הרשות בספרד דוחה את הבקשה להחזר. 

ניתן לתבוע החזר על הוצאות אש”ל ומלונות, אך ספקים כגון עורכי דין, רואי חשבון, יועצים . 4
ואנשי מכירות – אינם מהווים , ברוב המקרים, הוצאה שניתן לתבוע מע”מ בגינה.  

מקום אספקת השירות הוא משתנה קריטי בתביעת החזר מהרשויות הספרדיות. ספרד . 5
מחמירה יותר ממדינות אחרות, ורואה הרבה שירותים אשר מוגדרים כיצוא שירותים ברוב 
מדינות האיחוד, כשרותים שסופקו לחברות בחו”ל על אדמת ספרד ומכאן חייבים במע”מ. 

רשויות המס במדינה מקפידות על חשבוניות מקור בלבד, ובהן כל הפרטים של החברה – . 6
כולל כתובת ומספר תיק מע”מ. 

לכן חשוב לתדרך את העובדים . 7 בתי המלון בספרד, מתקשים בשחזור חשבוניות מקור, 
היוצאים לספרד להביא עמם חשבונית מלאה, מקורית ומדוייקת. 

בדקנו – וזה לא עובד: אירוח לקוחות עסקיים במשחקי כדורגל יכול להיות משתלם בחינת . 8
קידום הקשר העסקי, אך למרבה הצער – מחיר הכרטיס אינו מוכר כהוצאה עסקית. 
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מע”מ בעולם:
החזר מע”מ מממלכת ספרד- 
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