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שלום וברכה,

זה עתה החלה השנה  ותקופת החגים מעבר לפינה. אנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולאחל לכם שנה טובה, שנה של עסקים פוריים 
ומוצלחים. 

ההשפעה  ומידת  המשמעויות  את  נפרט  במאמר  כולו.  האירופאי  האיחוד  ואת  אנגליה  את  שמטלטל   Brexit ב-  נעסוק  הפעם  בגיליון 
האפשרית על חברות המקיימות קשרים עסקיים עם המעצמה הבריטית. 

החודש ערכנו ראיון מיוחד עם אודי דגן, דירקטור בקבוצת החברות של Flying Cargo ויו"ר GPS ltd. בראיון תוכלו לעמוד וללמוד לעומק 
על פעילות החברה - המספקת שירותי מחסן קידמי אירופאי ללקוחות ישראלים ואירופאים וממוקמת בהונגריה.

בברכת שנה טובה,
מיכל כהן הרפניסט

ראה עמוד 7 <<

ראה עמוד 4-6 << ראה עמוד 2-3 <<

לפני מספר חודשים התרחשה לא פחות מרעידת אדמה כלכלית 
עזיבת האיחוד. המהלך  על  בריטניה החליטה   - בגוש האירופאי 
המכונה Brexit ועורר הדים רבים לא רק בקרב תושבי הממלכה 
בקרב  גם  אלא  והמתנגדים,  התומכים   - מחנות  לשני  שנחלקו 

הקהילה הכלכלית האירופאית כולה

רשות  מהותי בהתנהלות  עדים לשינוי  אנו  האחרונים  בחודשים 
לחברות  מע"מ  להחזרי  תביעות  אישור  סביב  באנגליה  המע"מ 
זרות דרך מנגנון הדרקטיבה ה-13. השינוי בהלך הרוח מתבטא 
העיסקית  הפעילות  להוכחת  הדרישות  של  מהותית  בהקשחה 

של החברות אשר תובעות את המע”מ מאנגליה.

GSP – Global Solutions Provider Ltd, מספקת שירותי 
החברה  ואירופאים.  ישראלים  ללקוחות  אירופאי  קידמי  מחסן 
ניהול  האספקה,  שרשרת  בניהול  ועוסקת  בהונגריה  ממוקמת 
הפצה והובלה לתוך אירופה, באירופה ומחוצה לה, בנוסף, החברה 
שירותי  מלאי,  וניהול  לוגיסטיקה  שירותי  של  חוץ  מיקור  עוסקת 
עמילות מכס מורכבים, כולל שחרור ממכס והעברה למחסני בונדד 
וכן שירותי נציג  ישירה למחסני בונדד,  )מחסני ערבות(, העברה 

פיסקלי באמצעות שיתוף פעולה עם יורו וואט.

 - Brexit
משמעויות והשפעות עתידיות אפשריות

המע”מ  רשות   - והפעם   - העולם  מן  חדשות 
להחזרי  הקריטריונים  את  מקשיחה  באנגליה 

מע”מ דרך הדרקטיבה ה-13

ראיון אורח עם אודי דגן , דירקטור בקבוצת 
 Global ויו”ר ,Flying Cargo החברות של

Solution Provider בהונגריה

ספטמבר 2016
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לפני מספר חודשים התרחשה לא פחות מרעידת אדמה כלכלית בגוש האירופאי - בריטניה 
בקרב  רק  לא  רבים  הדים  ועורר   Brexit המכונה  המהלך  האיחוד.  עזיבת  על  החליטה 
תושבי הממלכה שנחלקו לשני מחנות - התומכים והמתנגדים, אלא גם בקרב הקהילה 

הכלכלית האירופאית כולה

ההחלטה על עזיבת האיחוד התקבלה באמצעות  משאל עם. משאל העם הוא המלצה 
בלבד ואינו מחייב. לאחר קבלת ההחלטה העקרונית,  עומדת לרשות אנגליה תקופת זמן 
של מינימום שנתיים בהן היא צריכה לנקוט במספר פעולות המעידות על יציאה מהאיחוד 

האירופי. אנגליה והאיחוד האירופי יכולים גם להסכים, על פי צורך, להאריך תקופה זו.

לאנגליה  ונכנסת  היוצאת  סחורה  כל  שכעת  היא  המהלך  של  המרכזית  המשמעות 
תחשב כייבוא או יצוא ולכן יחולו עליה חובות המע"מ.  למהלך מן הסתם יהיו גם 
השפעות על חברות ישראליות המקיימות קשרי מסחר  על אדמת אנגליה ואנו מתחייבים 
מכך  הנובעים  הרגולטוריים  והשינויים  החדשות  לתקנות  הנוגע  בכל  מעודכנים  להיות 

ולעדכן את לקוחות יורו ואט בהתאם. 

המשמעויות שמאחורי המהלך הדרמטי

את  תעזוב  אכן  בריטניה  באם  אליהן  לב  לשים  שיש  חשובות  יחסים  מערכות  ישנן שתי 
האיחוד האירופי:

היא 	  המרכזית  ההשערה  האירופי:  האיחוד  עם  לאנגליה  שיהיו  המסחר  יחסי 
שככל הנראה יגובש  הסכם חדש, יחיד עם האיחוד האירופי בכללותו.

יחסי המסחר של אנגליה עם מדינות מחוץ לאיחוד: המשמעות ככל הנראה, 	 
היא, כינון הסכמים נפרדים בין אנגליה ובין כל מדינה ומדינה מחוץ לאיחוד. 

בהתחשב באמור לעיל, הרי שלעת עתה, אין שינוי מבחינת החוק. משמעות הדבר 
היא כי כל חקיקה של האיחוד האירופי ופסיקות ימשיכו לחול על בריטניה. 

בריטניה יכולה לבחור להמשיך לקיים יחסים בתוך ועם השוק האירופי כגוף יחיד, אולם 
האירופי  האיחוד  של  החוקים   למערך  ולציית  להמשיך  תצטרך  היא  זאת  לעשות  כדי 
ולאפשר תנועה חופשית של אנשים, מתוך הגוש האירופי, וזו אחת הסיבות העיקריות לכך 

שבריטניה הביעה רצון, לעזוב את האיחוד, מלכתחילה. .

השפעת המהלך על חובות מכס

במידה ובריטניה תבחר לעזוב את האיחוד האירופי, לא יחול עליה כל חוק מכס, שכן כיום 
היא נמצאת תחת קוד המכס של האיחוד אשר נכנס לתוקפו בסביבות חודש מאי 2016.  

ככזו, בריטניה תצטרך לאמץ קוד מכס משלה וייתכן שתצטרך לשקף את קוד המכס של 
האיחוד האירופי, לפחות בתחילת המעבר.

כפי שציינו, כל היחסים המתקיימים בין בריטניה לאיחוד האירופי יהפכו להיות 
יחסי יבוא-יצוא, על כל המחויבויות הנובעות מכך, מחויבויות, שלא התקיימו 

עד כה. כזכור, המדינות החברות באיחוד נהנות מתנועה החופשית של סחורות ומסחר 
חופשי.

Brexit - משמעויות והשפעות 
עתידיות אפשריות

>>
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בעקבות שאלות רבות שעלו בעקבות ההחלטה, אנו מביאים את עיקרי הדברים 
והשינויים הצפויים: 

שינויים בהחזרי מע"מ: . 1

יפלו 	  האירופאי  מהאיחוד  מע"מ  להחזר  תביעה  המגישות  הבריטיות,  החברות  כל 
תחת הוראות  הדריקטיבה ה- 13, באם המדינה אכן תבחר לעזוב את האיחוד . 

כל מדינות האיחוד האירופי אשר יגישו תביעה להחזר מע"מ מבריטניה יפלו תחת 	 
8, באם בריטניה תבחר  החוק האנגלי  ולא תחת הוראות הדריקטיבה ה- 13 או 

לעזוב את האיחוד האירופי. 

שכרגע 	  האיחוד  הנחיות  האירופי,  האיחוד  את  בריטניה  מעזיבת  כתוצאה 
מנחות את חוקי המע"מ תבוטלנה ובריטניה תצטרך לחוקק ולהשית מנגנון  

חוקים  עצמאי. 

פסקי דין של בית המשפט האירופי לצדק )ECJ( לא בהכרח ינחו את בריטניה יותר. 	 
תהיה  לא  אך   ,ECJ ה-  של  הדין  מפסקי  הכוונה  לחפש  להמשיך  יכולה  בריטניה 

מחויבת יותר לציית להם. 

זאת 	   ,ECJ ה-  של  מסוימים  דין  לפסקי  ולציית  להמשיך  תיאלץ  ובריטניה  ייתכן 
במידה  והמדינה תחליט להתקשר בהסכמים עם האיחוד האירופי, מרגע שתעזוב 

את האיחוד.

שינויים הנוגעים לתנועה של סחורות ושירותים: . 2

על 	  בריטניה-  לבין  האירופי  האיחוד  מדינות  בין  סחורות  לתנועת  באשר  סחורות: 
מנת להמשיך לאפשר תנועת סחורות חופשית, על בריטניה יהיה להסכים לפעול 

תחת מערך החוקים של האיחוד האירופי.  

היה ובריטניה תעזוב את האיחוד, יותר ויותר חברות אירופאיות ייאלצו לבצע רישום 	 
לצרכי מע"מ.

שירותים: היחסים בין עסקים )B2B( מבחינת השירותים יישארו כפי שהם.	 

מנגנון ה- )Mini One Stop Shop )MOSS יחדל מלהתקיים בבריטניה.	 

כתוצאה מכך, ייתכן וחברות הפועלות בבריטניה ובמדינות נוספות באיחוד, ייאלצו 	 
להרשם למע"מ במספר מדינות ולא במדינה אחת כפי שהיה נהוג עד כה.

ככל  משתנה.  לא  דבר  שום  עתה  שלעת  היא  העיקריות   המסקנות  מן  אחת  לסיכום, 
הנראה יעברו עוד מספר שנים לפני היישום בפועל של שינויים אלה שכן ראש הממשלה 
החדש יכנס למשרדו רק באוקטובר וכפי שצוין קודם, ניתן להאריך את התקופה הזו מעבר 

לשנתיים המוקצבות.

ומזמינים  ולהשפעותיו  למהלך  הנוגע  בכל  לרשותכם  כמובן  עומדים  ואט,  ביורו  אנחנו 
אתכם לפנות אלינו בכל שאלה. 
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ראיון אורח עם אודי דגן , 
דירקטור בקבוצת החברות 

של Flying Cargo, ויו”ר 
 Global Solution Provider

בהונגריה

>>

אירופאי  קידמי  מחסן  שירותי  מספקת   ,GSP – Global Solutions Provider Ltd
שרשרת  בניהול  ועוסקת  בהונגריה  ממוקמת  החברה  ואירופאים.  ישראלים  ללקוחות 
החברה  בנוסף,  לה,  ומחוצה  באירופה  אירופה,  לתוך  והובלה  הפצה  ניהול  האספקה, 
עוסקת מיקור חוץ של שירותי לוגיסטיקה וניהול מלאי, שירותי עמילות מכס מורכבים, כולל 
שחרור ממכס והעברה למחסני בונדד )מחסני ערבות(, העברה ישירה למחסני בונדד, וכן 

שירותי נציג פיסקלי באמצעות שיתוף פעולה עם יורו וואט.

ספוט הונגריה- מדוע שם? מה היתרונות עבור הלקוח הישראלי לעומת הולנד 
המשמשת כבסיס מוכר לחברות ישראליות רבות.          

 ,2004 משנת  כבר  האירופאי  מהאיחוד  חלק  מרכזי,  גיאוגרפי  במיקום  נמצאת  הונגריה 
מוקפת בשש מדינות, סלובקיה בצפון, אוקראינה במזרח, רומניה וסרביה מדרום, וקרואטיה 
אם  נוחים,  מאד  באירופה  שונים  ליעדים  בהונגריה  ההפצה  יכולות  במערב.  ואוסטריה 
 GLS בהובלה של משלוחים קטנים עד 40 ק”ג באמצעות חברות מובילות אירופאיות כמו
& DPD, הפצת משטחים שלמים אחידים באמצעות חברות אירופאיות מובילות, הובלה 
ייעודית תוך שעות למרכזים אירופאיים.  ואף הובלה  אווירית, משלוחי אקספרס מהירים, 
יבשתית  בהובלה  או  לופטהנזה,  בבעלות   Time Matters בחברת  שימוש  לצד  זאת 

ייעודית באמצעות In Time או אחרות.

כח העבודה בהונגריה מאד מיומן, מקצועי ובעלות תחרותית. המרכז הלוגיסטי המשתרע 
בכל  ומצוייד  מודרני,  בודפשט,  של  התעופה  משדה  ביציאה  ממוקם  מ”ר,   8,000 על 

הרשיונות הנדרשים לפעילות מכס, לוגיסטיקה והפצה.

ישראלית,  “עין”  עם  מקצועי,  גבוהה,  ברמה  מיטבי  לשירות  זוכה  הישראלי  הלקוח 
מאלה  תחרותיים  הינם  ושילוחה  הסחורה  אחסנת  מחירי  ומהירה.  פשוטה  והתקשרות 
כאלו עם פעילות  כולל  סוג,  ללקוחות מכל  זמינה  אירופה. הפעילות  המקובלים במערב 

קטנה, בינונית וענפה במיוחד. 

המחסן מצויד בכל סוגי הרשיונות, כולל בונדד, פעילות X Dock, ופעילות שחרור מכס 
 AEO – לחברות המחפשות “שער כניסה” מהיר, ללא תשלום מע”מ מיידי, בזכות רשיון
Authorized Economy Operator בו אנו מחזיקים מזה מספר שנים המאפשר לנו 

לשמש כ Importer for Record עבור הלקוח הישראלי.         

איזה מתקנים יש לכם בהונגריה?

כאמור, אנו מפעילים מרכז לוגיסטי מתקדם על שטח של 8,000 מ”ר, המשמש לאחסנה 
והפצה מגוונת בכל תקציב וזמן העברה נדרש. המרלו”ג משמש חברות בתחומים שונים, 
בתחום   ,  ,Gottex, GAP, Saucony, TOMS Shoes האופנה:  בתחום  צריכה  מוצרי 
ו RMA  מכל  הפצה  בפעילות  הישראלית  סולראדג’  הבריטית,   McBride הדטרגנטים: 

רחבי אירופה, Getronics בתחום האלקטרוניקה ועוד.

ושירותי עמילות מכס שונים,  ניהול הפצה  בנוסף, אנו מחזיקים משרד העוסק בשירותי 
האירופאי,  לאיחוד  מחוץ  שנמצאות  חברות  עבור   Importer of Record כ  משמשים 
 ,ICR – Indirect Customs Representative מפעילים שירות שחרור ממכס בשיטת
באמצעותו אנו משחררים ממכס עבור הלקוח הישראלי, משלוחים הנשלחים מישראל או 
מכל ארץ מקור שאינה אירופאית. שחרור לתוך האיחוד האירופאי ללא תשלום מע”מ בזמן 
הכניסה לאיחוד, אלא תשלום וreclaim  רעיוני בלבד של סכום המע”מ הנדרש, תוך דיווח 

בעזרת יישות פיסקלית, הנדרשת לחברות שארץ מוצאן אינו באיחוד האירופאי.
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תיאור מקרה של לקוח ישראלי:

וישראל, שלוש ארצות  אחד הלקוחות הישראלים עימם אנו עובדים, מייצר בסין, מרוקו, 
הנמצאות מחוץ לאיחוד.  המשלוחים מגיעים בהובלה ימית מסין דרך Kopper בסלובניה, 
מובלים ברכבת למחסן הלוגיסטי שלנו בבודפשט, אינם משוחררים ממכס, אלא מאוחסנים 
ביחידה בה הגיעו במחסן הבונדד )ללא תשלום מיסים ומע”מ בשלב זה(. רק לאחר קבלת 
ב”פרוסות  המתקבלות  ההזמנות  לפי  המשלוחים  משוחררים  וקטנות,  חלקיות  הזמנות 
 Ground אוירית, או במשלוחי ליעדן באירופה בהובלה  ומשונעות  קטנות” לפי הנדרש 

Economy בתוך אירופה. 

הימצאותם  עקב  לאירופה  “נכנסים”  לא  וכלל  לארה”ב,  משונעים  מהמשלוחים  חלק 
בבונדד, ללא תשלום מכס או מע”מ.

 ,EUR 1 משלוחים אחרים של הלקוח המייצר גם במרוקו, נשלחים בדרך האויר בצירוף
ולכן עם 0% מכס, ומאחר ומשתמשים בשירות Indirect Customs Representative  ן 
התשלום  אלא  האירופאי,  לאיחוד  בכניסה  מע”מ  תשלום  אין   ,Importer of Record

והשבת המע”מ מתבצעים באופן רישומי בלבד. כך גם המצב ביבוא מישראל.

פעילות ערך מוסף מתבצעת במרלו”ג, הכוללת, תמחור על תגי הבגד, תפירה של תגי 
שאינן  הבגד  תגי  של  גזירה  לחנויות,  העברתו  לפני  האופנה  מוצר  של  “זימזום”  בגד, 

מתאימים לארץ היעד וכיו”ב.

אלא  השירות,  את  המספקת  מסויימת  לחברה  מוטה  אינה  המשלוחים  של  ההפצה 
מתבצעת ע”י החברה המתאימה ביותר לביצוע ההובלה, לפי פרמטרים של תקציב וזמן 
ההעברה הנדרש, החל ממשלוח באמצעות דואר רשום, הובלת Economy mode של 
 TNT, משטחים באמצעות ,GLS & DPD חבילות קטנות באמצעות חברות מובילות כמו

DSV או אחרים. 

למשימה  והנכון  Route  המועדף  ה  את  בודקים  אנו  אוירית,  הובלה  ונדרשת  במידה 
הספציפית, ובמקביל, אם נדרשת הובלת אקספרס – נבדקות FedEx או TNT בהן אנו 

זוכים למחירים מועדפים.

בנוסף, אנו מספקים שירותי RMA, החזרת פריטים תקולים. אנו מפעילים מרכז שירות 
עם  מתאמים  באירופה,  שונות  במדינות  הנמצאים  מוצרים  של  להחזר  בקשות  המקבל 
אחת מחברות השילוח המתאימות איסוף המוצר המוחזר, משנעים למרלו”ג בהונגריה, 
לבקשת  לישראל  נשלח  וחלק  מקומי,  לתיקון  מועבר  חלק  קבלה,  בדיקות  מבצעים  ואז 

הלקוח.

חבילה  והצעת  ואט  יורו  עם  הכוחות  בשילוב  המוסף  הערך  מהו  מבחינתכם, 
משולבת של השירותים ללקוח?

אנו רואים את שילוב הכוחות עם יורו וואט כשילוב נדרש ומשלים, אנו מבצעים פעילויות 
השירותים  את  לספק  כדי  אולם  הלקוח,  צרכי  פי  על  ושונות  מורכבות  ממכס  שחרור 
הנדרשים ללקוח הישראלי, ללא צורך בהקמת יישות משפטית אירופאית, הלקוח הישראלי 

נדרש לשירותי יישות פיסקלית שתייצג אותו בפני רשויות המס ההונגריות בעת הצורך.

אנו מספקים את המטריה הלוגיסטית והמכסית, אולם לא מספקים שירותי פתיחת מספר 
מע”מ הונגרי ואירופאי, כמו גם את שירותי התביעה  להחזרי מע”מ אם שולם בזמן הכנסת 

המוצרים לאירופה.

http://www.eurovat.co.il
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מה סוג הלקוחות שכדאי להם לפנות ולקבל מכם שירות?

של  פעילות  ממחזור  החל  פעילות,  היקף  בכל  ישראלים  ללקוחות  שירות  מספקים  אנו 
כ-2,000 יורו לחודש, ועד 100,000 יורו לחודש. מגוון שונה של פעילות, טקסטיל, חברות 
כולל  ומתקדם  ומחפשות שירותי מחסן קדמי גמיש  ייצרניות, חברות המפיצות באירופה 

פעילות ערך מוסך באם נדרש עם “ניחוח” ישראלי.

בהונגריה,  אחסנה  בשירותי  מעוניינות  אינן  אולם  האירופאי,  לאיחוד  השולחות  חברות 
אלא שימוש ב”שער כניסה” לאירופה ופעילות X Dock מהירה של שחרור מכס והפצה 

לנמענים שונים באירופה או מחוצה לה.

ולסיום, כמה מילים על החברה...

בשנת 2005 החלה החברה את הפעילות בהונגריה ומיישמת את המצויינות והמחוייבות 
לבחינה  מחויב  צוות החברה  היא שכל  מובילה. המשמעות  ניהולית  כפילוסופיה  ללקוח 
מתמדת של תהליכים, לשיפורם ולבניית תהליכים חדשים המותאמים לצרכים המשתנים 
של לקוחותינו. הצוות הניהולי בחברה מורכב ממנהלים ותיקים בעלי ניסיון מוכח בתחום 

הלוגיסטיקה, וצוות העובדים מנוסה.

שירותי החברה העיקריים הינם:

אחסון וניהול מלאי והפצה 	 

פתרונות שרשרת אספקה משולבים	 

שירותי אריזה מסחרית ושינוע	 

שירותי ערך מוסף	 

יורו ואט, משתפת פעולה עם חברת GSP, ומסייעת  ללקוחות החברה בטיפול בסוגיות 
ממכלול  כחלק  נוספות,  מורכבות  מע”מ  לסוגיות  פתרונות  במתן  וכן  המע”מ  החזרי 

השירותים אותן מעניקות החברות במשותף ובנפרד.

להמשך<<
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בחודשים האחרונים אנו עדים לשינוי מהותי בהתנהלות רשות המע"מ באנגליה סביב 
השינוי  ה-13.  הדרקטיבה  מנגנון  דרך  זרות  לחברות  מע"מ  להחזרי  תביעות  אישור 
בהלך הרוח מתבטא בהקשחה מהותית של הדרישות להוכחת הפעילות העיסקית של 

החברות אשר תובעות את המע”מ מאנגליה.

דוגמא נפוצה הינה הדרישה החדשה של הרשות באנגליה להוכיח קשר ישיר בין שם 
הקישור  המע"מ.  את  תובעת  אשר  לחברה  המלון  חשבונית  על  רשום  אשר  הנוסע 
מתבצע בעזרת אסמכתאות כי הנוסע אכן מועסק ע"י החברה, תיאור התפקיד, מהות 

הנסיעה וכו.

הבנה  לצורך  אנגלים  ספקים  מול  עסקאות  על  מרובות  שאילתות  מתקבלות  בנוסף, 
ברורה של מהות ההתקשרות העיסקית בין החברה הזרה לספק המקומי.

לאור האמור לעיל אנו נערכים מבעוד מועד לספק את כל המידע הנדרש במועד הגשת 
התביעה לרשות באנגליה בכדי להמנע מקבלת שאילתות חוזרות.

בנסיעות  גם  חו”ל תקין  נסיעות  נוהל  על  ללקוחותינו להקפיד  ממליצים  אנו  כן  כמו 
עובדים לאנגליה - יש לדרוש מהעובדים קבלת חשבוניות מלון מקוריות על שם החברה 

המלא וכתובת החברה ולא להסתפק בשם הנוסע בלבד.

אנו כמובן זמינים לכל שאלה בנושא.

לסיום, נעדכן כי אחוז המע”מ באוסטריה על בתי מלון, ירד מ-13% ל-10% בלבד

חדשות מן העולם-
והפעם- רשות המע”מ 
באנגליה מקשיחה את 

הקריטריונים להחזרי מע”מ 
דרך הדרקטיבה ה-13

http://www.eurovat.co.il

