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שנה חדשה התחילה ועימה נכנסו לתוקף שינויי מיסוי במדינות השונות. 
בגיליון זה תוכלו להתעדכן בשינויים אלה, וכן ללמוד על הפתרון שמכין האיחוד לסוגיית מכירת התוכנות והאפליקציות באינטרנט. 

הסקירה העולמית שלנו מגיעה הפעם לאוסטרליה, והכתבה החותמת מרחיבה על מדיניות המס האירופית מול תאגיד גוגל. 

קריאה נעימה,
מיכל כהן הרפניסט

מנכ"לית יורו ואט

הקלה במכירת תוכנות ואפליקציות לאירופה

פתרון חדש המרכז את תשלום המע"מ במדינה אחת באיחוד האירופי:

One stop shop solution for VAT on E-commerce in the EU

 ?)B2C( האם החברה שלכם מוכרת תוכנות דרך האינטרנט ללקוחות סופיים
אם התשובה חיובית הרי שלפי החוק באירופה הינכם נדרשים לגבות מע"מ מהלקוח 

הסופי. אלא שכאן עולות מספר שאלות: 
ראה עמוד 2 <<

חפש את המע"מ: גוגל אירלנד והשינויים במדיניות המס

האם שירותים הניתנים 'בענן' הם שירותים החייבים במע"מ? השאלה הזו היא חלק 
והן ברמה התיאורטית, כחלק  הן ברמה המעשית  מיסוי, המתנהל  בנושא  מדיון רחב 
מהפילוסופיה של המע"מ. רשות המסים באירלנד תרמה לאחרונה את חלקה לדיון בכך 

שהחליטה שיש חשיבות למיקום הפיסי של חוות השרתים.

ראה עמוד 4 <<

חדשות ועדכונים מהעולם

המע"מ  רשויות  מע"מ.  להחזר  תביעות  למגישי  דרישותיה  את  מקשיחה  גרמניה 
בגרמניה מקשיחות את הדרישות הפרוצדורליות בהגשת תביעות להחזר מע"מ.

בהגשת  החתימה  בדרישות  הוא  המרכזי  השינוי  בישראל,  יורו-ואט  לקוחות  מבחינת 
תביעה להחזר מע"מ: החל משנת המס 2014, חתימה 'רגילה' על טופס תביעה לא 

תספיק עוד, ויהיה צורך לצרף לה גם הוכחה של דרגתו של החותם;

ראה עמוד 4 <<

תשלומי מע"מ בעולם: אוסטרליה

במדור זה נפנה בכל גיליון מבט מעמיק יותר אל מדינות שונות בעולם, שהן שותפות 
סחר של ישראל ויש בהן עניין לחברות ישראליות – וכמובן, גם פוטנציאל להחזר מע"מ.

הפעם, בחרנו להרחיק עד אוסטרליה – אחד מיעדי הסחר המרוחקים ביותר של ישראל. 

ראה עמוד 3 <<
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הקלה במכירת תוכנות ואפליקציות לאירופה

פתרון חדש המרכז את תשלום המע"מ במדינה אחת באיחוד האירופי:

 One stop shop solution for VAT on E-commerce in the EU

?)B2C( האם החברה שלכם מוכרת תוכנות דרך האינטרנט ללקוחות סופיים
אם התשובה חיובית הרי שלפי החוק באירופה הינכם נדרשים לגבות מע"מ מהלקוח 

הסופי. אלא שכאן עולות מספר שאלות:

 האם מדובר בעסקה שנעשתה במדינתו של המוכר, או במדינתו של הקונה?. 1

מה שיעור המס שהעסקה חייבת בו?. 2

האם העסקה חייבת במע"מ לפי החקיקה באיחוד האירופי?. 3

על מי חלה החובה לשלם ולדווח?. 4

ובכן, כאשר מדובר בחברה ישראלית המוכרת אפליקציה באינטרנט לצרכן הסופי על 
אדמת האיחוד אירופי, התשובות הן ברורות, אם כי לאו דווקא פשוטות ליישום:

העסקה נחשבת כעסקה במדינתו של הקונה. 1

שיעור המע"מ החל עליה הוא שיעור המע"מ במדינת הקונה. 2

המוכר )בדוגמה שלנו - החברה הישראלית( נושא בחובת תשלום המע"מ והדיווח . 3
לרשויות המס במדינת הקונה, וכן חלה עליו החובה להוצאת חשבונית מס לקונה.

כאשר מדובר בעסקאות במחירים נמוכים ואפילו זניחים, ברור שעלויות הדיווח, הנפקת 
החשבוניות הן ללא כל פרופורציה הגיונית. זאת ועוד, המוכר נדרש לדווח בנפרד על 
גביית המע"מ שלו בכל מדינה - בין אם מדובר בבריטניה או בצרפת, על עשרות מיליוני 

התושבים שלהן, או בליכטנשטיין או איסלנד, מעוטות התושבים.

ככלל, מיסוי של המסחר הדיגיטלי הוא אתגר שעמו מתמודדות ממשלות בכל העולם. 
המסחר  בתחום  הדיגיטלית  המיסוי  סוגיות  לבחינת  ועדה  הוקמה  האירופי  באיחוד 
האלקטרוני, ובה חברים פקידים בכירים לצד מומחים בעלי שם מהאקדמיה ומנהלים 
בכירים מהעולם העסקי. בין היתר, פועל האיחוד לפישוט דרך התשלום של המע"מ 

בעסקאות דיגיטליות.

שלטונות המס של האיחוד האירופי הכריזו לאחרונה כי החל ב-1 בינואר 2015 תוגבר 
מוצע לחברות העוסקות בתחום  לכך  ובהתאם  האכיפה בתחום המסחר האלקטרוני 
זה פתרון אשר נועד לפשט את חבות גביית המע"מ ודיווחו לרשויות השונות – שירות 
הנקרא Mini One Stop Shop) MOSS( – והוא מאפשר לחברה המוכרת לרכז את 
כל העסקאות שלה עם קונים באיחוד האירופי תחת חשבון תיק מע"מ  אחד, במדינה 
יכולה  החברה  זה  פתרון  באמצעות  מע"מ.  לצורכי  להירשם  מחליטה  החברה  בה 
לחייב כל לקוח סופי בכל מדינה באיחוד האירופי בשיעור המע"מ התקף במדינתו של 
הקונה; כאשר החברה אחראית על העברת תשלומי המע"מ למדינות השונות בהתאם 
בשוק  התכנה  מוצרי  את  המוכרת  הישראלית  החברה  עבור  ביצעה.  אותן  לעסקאות 
האירופי – מדובר בחסכון משמעותי בזמן, בעלויות וכן ובנטל האדמיניסטרטיבי הנובע 

מהחזקת מספר תיקי מע"מ במדינות שונות באיחוד האירופי.

רוצים לדעת עוד על תשלום מע"מ במכירת מוצרי E-commerce ללקוחות 
באירופה? בואו לפגישת ייעוץ.
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להמשך<<
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מע"מ מקומי: אוסטרליה

במדור זה נפנה בכל גיליון מבט מעמיק יותר אל מדינות שונות בעולם, שהן שותפות 
סחר של ישראל ויש בהן עניין לחברות ישראליות - וכמובן, גם פוטנציאל להחזר מע"מ.

של  ביותר  המרוחקים  הסחר  מיעדי  אחד   - אוסטרליה  עד  להרחיק  בחרנו  הפעם, 
והיעדר  המרחק   - המדינות  בין  המסחריים  בקשרים  המובנה  הקושי  למרות  ישראל. 
קשרי תחבורה ישירים – מסתבר שאוסטרליה נמצאת בין 25 יעדי הייצוא המרכזיים של 
600 מיליון  2012, סחורות בשווי  ייצאו לאוסטרליה, בשנת  ישראל. חברות ישראליות 
מתהדקים:  המדינות  בין  היחסים  גם  גידול.  במגמת  נמצא  זה  והיקף  אמריקאי,  דולר 
ישראלים אמנם זקוקים לקבל ויזה כדי לבקר במדינה, אך ניתן להוציא ויזה כזו באמצעות 
להיעזר  יכולים  בה  ישראל-אוסטרליה,  מסחר  לשכת  פועלת  כן  כמו  האינטרנט;  אתר 
עסקים המעוניינים להתרחב אל השוק האוסטרלי. ועל הרקע האופטימי הזה, הנה עוד 

כמה נתונים בסיסיים על המדינה ועל הכלכלה שלה.

)בערך  האוסטרלים  מיליון   22 בעולם.  בגודלה  ה-18  הכלכלה  היא  אוסטרליה  ובכן, 
 - לנפש  דולר   42,000 מעל  של  מתמ"ג  נהנים  ישראל(  מדינת  מתושבי  שלושה  פי 
נמצאת  האנושי'  הפיתוח  'מדד  בדירוג  ישראל.  אזרחי  מאשר  יותר  דולר   10,000 כ- 
אוסטרליה במקום השני בעולם )להשלמת התמונה - נורווגיה נמצאת במקום הראשון, 

וישראל במקום ה-16(.

אוסטרליה היא מדינה - וליתר דיוק ממלכה - המורכבת מפדרציה של מדינות: יש בה 
שש מדינות ועוד שתי טריטוריות. לכל מדינה פרלמנט משלה, בנוסף לפרלמנט הכלל-

אוסטרלי, ממשלה, ומושל, שתפקידו סמלי בעיקרו. ראש המדינה היא המלכה אליזבת 
ועל  דולר,  הוא  האוסטרלי  המטבע  הכללית.  המושלת  ידי  על  מיוצגת  והיא  השניה, 
השטר שבתמונה מופיע גנרל אוסטרלי ששמו קשור גם בישראל - ג'ון מונש, תעשיין 

ואיש צבא מעוטר, ממוצא יהודי, שעל שמו נקראו כפר מונש וכן רחובות בערי ישראל.

הגנרל ג'ון מונש, על צדו האחורי של השטר

עסקים ישראליים מוצאים במדינה קרקע נוחה לשיתופי פעולה מכמה סיבות – השפה 
את  המאפיינת  מכופתרת  והלא  הקלילה  וההתנהלות  הדומה  האוויר  מזג  האנגלית, 

המקומיים, בשונה מהמקובל באירופה ובארצות הברית.

 ,10% GST - goods and service tax( הנהוג באוסטרליה הוא   ( שיעור המע"מ 
ותהליך קבלת החזר המע"מ מאוסטרליה הוא פשוט יחסית – אם כי בפעם הראשונה 
נדרשים תהליכים מעט יותר מורכבים, הכוללים בין היתר ביקור בשגרירות האוסטרלית 
בישראל ורישום לצורך מע"מ. מצד שני, רשויות המס האוסטרליות נדיבות ומאפשרות 

להגיש תביעה לקבלת החזר מע"מ – עד ארבע שנים לאחור.

וספקים  לקוחות  עם  בעסקאות  מוסף  ערך  ומס  בכלל  המיסוי  בנושא  לייעוץ 
אוסטרליים, אנו ממליצים לפנות אלינו לשיחת ייעוץ מקדימה,  שיכולה לחסוך 

לכם כסף רב <<

להמשך<<
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חפש את המע"מ: גוגל אירלנד והשינויים במדיניות המס

האם שירותים הניתנים 'בענן' הם שירותים החייבים במע"מ? השאלה הזו היא חלק 
והן ברמה התיאורטית, כחלק  הן ברמה המעשית  מיסוי, המתנהל  בנושא  מדיון רחב 
מהפילוסופיה של המע"מ. רשות המסים באירלנד תרמה לאחרונה את חלקה לדיון בכך 

שהחליטה שיש חשיבות למיקום הפיסי של חוות השרתים.

חוות השרתים העצומה של גוגל באירלנד מספקת שירותי ענן ללקוחות רבים בישראל 
שירותי  לאחרונה  ואילו  ממע"מ,  פטורים  אלה  שירותים  היו  היום  עד  העולם;  וברחבי 
האחסנה, השירותים המחויבים לפי שעה, תמסורת האינטרנט והתעבורה ברשת – כל 

אלה יישאו מע"מ בגובה 23%, כמקובל ברפובליקה של אירלנד החופשית. 

חוות שרתים באירלנד. מדיניות  – מחזיקה אף היא  – אמזון  נוספת  אינטרנט  ענקית 
המע"מ שלהם ברורה: לקוחות פרטיים משלמים את המע"מ, לקוחות עסקיים – אינם 

מחויבים במע"מ. עם זאת, מדיניות זו עשויה להשתנות בקרוב.

עם התפתחות השירותים בענן אנו מניחים שטרם נאמרה המילה האחרונה בתחום 
המיסוי על שירותים אלה, ואנחנו צפויים לעוד חידושים בעתיד.
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 חדשות ועדכונים מהעולם – ינואר 2014 

גרמניה מקשיחה את דרישותיה למגישי תביעות להחזר מע"מ

תביעות  בהגשת  הפרוצדורליות  הדרישות  את  מחמירות  בגרמניה  המע"מ  רשויות 
להחזר מע"מ.

בהגשת  החתימה  בדרישות  הוא  המרכזי  השינוי  בישראל,  יורו-ואט  לקוחות  מבחינת 
תביעה להחזר מע"מ: החל משנת המס 2014, חתימה 'רגילה' על טופס תביעה לא 
רשות  כאשר  החותם;  של  דרגתו  של  הוכחה  גם  לה  לצרף  צורך  ויהיה  עוד,  תספיק 
המע"מ מגדירה במפורש מי מורשה לחתום על הטפסים וקיימת חובה להוכיח מי הוא 
החותם ותפקידו בחברה. יורו-ואט ערוכה לתת מענה לדרישות רשות המע"מ בגרמניה 
ואנו נפנה אליכם במהלך החודשים הקרובים לקבלת המידע הנדרש לביצוע הגשה 

תקינה לפי החוקים החדשים.

עוד חדשות מהיבשת:

דנמרק משנה את מדניות החזרי המע"מ על הוצאות במלון – והחל מינואר 2014 יעלה 
השיעור הניתן לתביעה מתוך המע"מ המשולם מ-50% מההוצאות על מלון – ל-75% 

אחוזים.

צרפת – שיעור המע"מ עולה, מה שהופך את הגשת התביעות להחזר מע"מ מצרפת 
לאטרקטיבי עוד יותר. שיעורו המעודכן הוא 20% במקום 19.6% כפי שהיה עד סוף 
שנת 2013. שיעור המע"מ המופחת על אירוח במסעדות והוצאות דומות עלה מ-7% 

ל-10%.
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