
11נובמבר 2014

שנת 2014 עומדת לקראת סיום, וזה הזמן לשתי תזכורות דחופות על מועדים קרובים שחשוב להיערך אליהם:
 - והשנייה  דצמבר;  בסוף  מבריטניה,שיהיה  מע"מ  להחזר  תביעות  להגשת  )דד-ליין(  האחרון  למועד  היא  הראשונה  התזכורת 

להגברת האכיפה על מכירת מוצרים מקוונים ללקוחות באירופה, שתיכנס לתוקף בינואר 2015. 
ההיערכות למועדים אלה עשויה לדרוש זמן, ואנו ממליצים להתחיל בכך כבר עתה, כדי להימנע מהפסדים ומסיכונים. עוד בדיוור 
הרבעוני החדש שלנו: מאמר מקיף על שותפת סחר מרכזית של ישראל – גרמניה, חדשות ועדכונים מן העולם וכן ראיון עם יצחק 

שלו על עולם התערוכות בחו"ל. 

ובפעם האחרונה השנה - קריאה נעימה ומועילה,

מיכל כהן הרפניסט
מנכ"לית יורו ואט

המיסוי על מסחר דיגיטלי עולה מדרגה ב-1 בינואר 2015

מוכרים אפליקציות או שירותים מקוונים ללקוחות פרטיים באירופה?

חוקי המס של האיחוד האירופי, אתם  פי  על  ראשית,  דברים:  חשוב שתדעו שלושה 
חייבים בתשלום מע"מ במדינת הקונה; שנית, החל ב-1 בינואר 2015 תוגבר האכיפה 

בתחום המסחר האלקטרוני; ושלישית,

ראה עמוד 2 <<

חדשות מהעולם: נובמבר 2014

שתי מדינות חדשות נוספו למפת ההחזרים שמציעה יורו ואט ללקוחותיה: אסטוניה, 
הרפובליקה הסובייטית לשעבר על חוף הים הבלטי, וטיוואן - מדינת האי במזרח הרחוק.

אסטוניה היא חלק מהאיחוד האירופי וחברה גם באיחוד המוניטרי, כלומר משתמשת 
 20% 'סקייפ' עומד על  במטבע האירו. שיעור המע"מ במדינה שהביאה לעולם את 

מע"מ,  

ראה עמוד 4 <<

שאלות מקצועיות: ראיון עם יצחק שלו,
מנכ"ל ובעלים של איטקס שירותי תערוכות ומידע 

ויריד  1979. החברה מייצגת את יריד קלן  יצחק שלו הקים את חברת איטקס בשנת 
־דיסלדורף בישראל, וכן מעניקה שירותי בינוי ועיצוב ושירותים משלימים לישראלים המ

ולשוקלים  למשתתפים  להציע  לו  שיש  מה  על  עוד  קראו  אלה.  בתערוכות  שתתפים 
להשתתף ביריד בינלאומי.

ראה עמוד 4-5 <<

החזרי מע"מ מגרמניה – דברים שחשוב לדעת

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

גרמניה, הכלכלה החזקה והמובילה באירופה, היא גם שותפת סחר מרכזית של ישראל 
– היקף הסחר בין המדינות הוא מעל 6 מיליארד דולר, והמאזן המסחרי של סחר זה 
הוא שלילי, מבחינת ישראל: היבוא מגרמניה מסתכם בכ-4.5 מיליארד דולר ואילו היצוא 

אליה מגיע רק לשליש מסכום זה.

ראה עמוד 2-3 <<
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המיסוי על מסחר דיגיטלי עולה מדרגה ב-1 בינואר 2015

מוכרים אפליקציות או שירותים מקוונים ללקוחות פרטיים באירופה?

חוקי המס של האיחוד האירופי, אתם  פי  על  ראשית,  דברים:  חשוב שתדעו שלושה 
חייבים בתשלום מע"מ במדינת הקונה; שנית, החל ב-1 בינואר 2015 תוגבר האכיפה 
 Mini One Stop Shop(  בתחום המסחר האלקטרוני; ושלישית, שירות חדש  הנקרא
MOSS( המאפשר לחברה המוכרת לרכז את כל העסקאות הנעשות באיחוד האירופי 
–תחת תיק מע"מ אחד במדינה אירופית אחת. הודות לפתרון זה החברה יכולה לחייב 
כל צרכן בכל מדינה באיחוד במע"מ בדיוק בשיעור התקף בארצו; החברה אחראית על 
העברת תשלומי המע"מ  למדינות השונות בהתאם לעסקאות אותן ביצעה. לחברה 

־מישראל שמוצריה – תוכנות, אפליקציות וכו' – נמכרים בשוק האירופי – מדובר בחס
וכמובן שגם בעומס המנהלי שכרוך  כון משמעותי בעלויות, בזמן, בחשיפה לתביעות 

בניהול תיקי מסך ערך מוסף בכמה מדינות באיחוד האירופי.
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החזרי מע"מ מגרמניה – דברים שחשוב לדעת

גרמניה, הכלכלה החזקה והמובילה באירופה, היא גם שותפת סחר מרכזית של ישראל 
– היקף הסחר בין המדינות הוא מעל 6 מיליארד דולר, והמאזן המסחרי של סחר זה 
הוא שלילי, מבחינת ישראל: היבוא מגרמניה מסתכם בכ-4.5 מיליארד דולר ואילו היצוא 

אליה מגיע רק לשליש מסכום זה.

לכם  שיסייעו  טיפים   – ואחריהם  גרמניה,  על  וכלליות  כלכליות  עובדות  מספר  הנה 
בדרך לקבלת החזר מע"מ משלטונות המס של הרפובליקה  הפדרלית של גרמניה - 

בונדסרפובליק דויטשלנד, כפי שקוראים לה בשפתה.

גרמניה היא רפובליקה פדרלית שמתחלקת ל-16 מדינות-מחוז. לכל מדינה עיר . 1
בירה משלה, פרלמנט, ממשלה וכן דגל וסמל.

 כ-80 מיליון גרמנים חיים במדינה, שמשתרעת על שטח של כ-360,000 קמ"ר . 2
 4 )מקום  דולר  טריליון  ב-3.6  הלאומי שלהם מסתכם  התוצר  מישראל(.   18 )פי 

בעולם, אחרי ארה"ב, סין ויפן(.

הגוף ממנו קם האיחוד . 3  – מייסדות השוק האירופי המשותף  על  נמנית  גרמניה 
האירופי. היא המדינה הגדולה ביותר, המאוכלסת ביותר והכלכלה הגדולה ביותר 

באיחוד.

המרק הגרמני – שהיה אחד המטבעות החשובים בעולם, פינה את מקומו לאירו . 4
עם כניסתה של גרמניה לאיחוד המוניטרי ב-1 בינואר 1999.

מסיבות היסטוריות, בגרמניה מספר ערים מרכזיות ולא עיר מרכזית אחת בלבד. . 5
ברלין היא אמנם הבירה הפוליטית, אך אינה הלב הכלכלי של המדינה. פרנקפורט 
והביטוח;  הבנקים  ומרכזי  החשובה  הבורסה  ובה  הפיננסית,  לבירה  נחשבת 
דיסלדורף ומינכן הן מרכזי תעשייה חשובים, ואילו תעשיית המדיה מתרכזת בקלן.

גרמניה היא מקום מושבן של מספר חברות ענק רב לאומיות, וממנה מנוהלות 37 . 6
.Fortune 500 חברות המופיעות במדד

לא רק מישראל, ולא רק בגלל המילקי – גרמניה היא יעד הגירה עולמי מבוקש, . 7
שניה רק לארצות הברית.

אפילו . 8 לאזור,  אזור  בין  הגרמנית  השפה  של  בדיאלקטים  קלים  הבדלים  ישנם 
במילים המקובלות ל'שלום' – כדאי לשים לב לכך במקומות בהם אתם מבקרים.

להמשך<<
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החזרי מע"מ מגרמניה – דברים שחשוב לדעת

החזרי מע"מ מגרמניה - כללים ודגשים

שמו . 1  .7%  – המופחת  המע"מ  ואחוז   ,19% הוא  בגרמניה  המלא  המע"מ  אחוז 
.MwSt הגרמני של מס ערך מוסף הוא

בשל היקף הסחר הגדול בין המדינות, גרמניה היא המדינה ממנה נתבעים החזרי . 2
המע"מ בהיקף הגדול ביותר.

לאחרונה אנו מרגישים שיפור משמעותי בהתנהלות מול רשויות המס הגרמניות – . 3
זמני ההחזר, שבעבר התארכו עד 18 חודשים, התקצרו משמעותית. כיום, מרבית 

התביעות משולמות תוך 6 חודשים מהגשתן.

מע"מ אפס על תערוכות – שינויי החקיקה של האיחוד האירופי חלים באופן גורף . 4
על כל ההוצאות הישירות הקשורות בתערוכות. הוצאות אלה נחשבות כייצוא של 
שירותים, ומקום האספקה שלהם הוא מדינתו של המזמין. כלומר, תשלום עבור 
המס  רשויות  מבחינת  נחשב,  בדיסלדורף  בתערוכה  ישראלית  חברה  של  ביתן 

בגרמניה, כייצוא של שירותים לישראל ואינו חייב במס ערך מוסף.

עם זאת, הוצאות כגון מלונות, תחבורה ואירוח הן הוצאות החייבות במע"מ מקומי . 5
שניתן לתבוע החזר של רכיב המע"מ בהן.

מקרה . 6 לכאורה,  מהווה,   – הסחורה  מכירת  לצורך  שאינו  לגרמניה,  שילוח  כל 
שמצדיק החזר מע"מ. משלוחים כאלה יכולים להיות דוגמאות מסחריות, מכשור 

המשמש למחקר, לניסוי או להדגמה, ועוד.

הגשת . 7 על  במיוחד  מקפידות  בגרמניה  המס  רשויות  אירופה,  מדינות  מכל  יותר 
שם  על  חשבוניות  המלאה.  הכתובת  ועם  החברה  שם  עם  מקוריות,  חשבוניות 
כי לשלטונות מע"מ הזכות לא  העובד לא יתקבלו. בית המשפט בגרמניה קבע 
2012, נסתם הגולל על  זו, בשנת  לקבל חשבונות שאינן מקוריות. מאז פסיקה 

האפשרות להגיש חשבוניות 'נאמן למקור' ודומותיהן.

חשבוניות אלקטרוניות מתקבלות בגרמניה, אך הן חייבות לכלול פרטים מלאים . 8
ככל האפשר .

ותזכורת אחרונה: תקופת ההתיישנות של תביעות מע"מ מגרמניה עד חצי שנה . 9
מתום שנת המס החולפת.

מקרה לדוגמה: חברת התרופות שקיבלה 15,000 אירו בחזרה
רבים  נציגים  שנה  מדי  שולחת  ישראלית,  תרופות  חברת  ואט,  יורו  מלקוחות  אחת 
מתוך  הכנסים,  עבור  החזרים  מלתבוע  נמנעה  החברה  בגרמניה.  שונות  לתערוכות 

ידיעה שההשתתפות בתערוכות אינה כוללת מע"מ.

בבדיקה שוטפת של מסמכי ההוצאות בחו"ל גילה נציג יורו ואט כי ניתן לתבוע סכומים 
כן  כמו  ואירוח(.  נסיעות  )כגון  התערוכות  בשולי  שנעשו  הוצאות  עבור  מבוטלים  לא 
התגלה כי החברה משלחת ציוד הדגמה למכוני מחקר ולבתי חולים על חשבונה, ובכך 

קיימת אפשרות לקבל חזרה את המע"מ המשולם בכניסה לאיחוד האירופי .

על  החזרים  ותתבע   – אירו   15,000 בסך  החזר  החברה  קיבלה  התחתונה,  בשורה 
סעיפים דומים גם בפעילות עתידית.

3
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חדשות מהעולם: נובמבר 2014

שתי מדינות חדשות נוספו למפת ההחזרים שמציעה יורו ואט ללקוחותיה: אסטוניה, 
במזרח  האי  מדינת   – וטיוואן  הבלטי,  הים  חוף  על  לשעבר  הסובייטית  הרפובליקה 

הרחוק.

אסטוניה היא חלק מהאיחוד האירופי וחברה גם באיחוד המוניטרי, כלומר משתמשת 
 20% במטבע האירו. שיעור המע"מ במדינה שהביאה לעולם את Skype עומד על 
מע"מ ובשיעור המופחת – על בתי מלון למשל, 9%. מינימום התביעה הוא 5000 אירו 

שנתי, כלומר – על הוצאות בסך 25,000 אירו.

שיעור המע"מ בטיוואן הוא צנוע יותר – 5% בלבד, אך סכום המינימום לתביעה הוא 
100 ליש"ט.

לבירור כדאיות התביעה שלכם, ניתן ליצור קשר עמנו.

שאלות מקצועיות: ראיון עם יצחק שלו,
מנכ"ל ובעלים של ITEX שירותי תערוכות ומידע 

ויריד  קלן  יריד  את  מייצגת  החברה   .1979 בשנת   ITEX חברת  את  הקים  שלו  יצחק 
לישראלים  משלימים  ושירותים  ועיצוב  בינוי  שירותי  מעניקה  וכן  בישראל,  דיסלדורף 
המשתתפים בתערוכות אלה. קראו עוד על מה שיש לו להציע למשתתפים ולשוקלים 

להשתתף ביריד בינלאומי.

ש: איך הגעת לעיסוק בתערוכות?

בראשית שנות השמונים החלו יצרנים ישראלים, בעיקר חברות קטנות ובינוניות, לחפש 
שווקים חדשים בעולם. המדובר בעיקר על חברות בינוניות וקטנות, כיוון שה'גדולים' 

של אז כבר ידעו איפה להציג ואיך לעשות זאת.

ואיך, איך  לחברות הללו היה חסר הידע המקצועי: באיזו תערוכה להציג, מה להציג 
להגיע ללקוחות וכיוצא בכך. צריך לזכור שמדובר בתקופת טרום-אינטרנט וטרום-מייל,  
ועצם השגת המידע היתה משימה לא קלה. אנחנו ראינו בכך נישה שיווקית מעניינת, 

ובהיותנו מארגני תערוכות עם ידע מתאים – החלטנו להיכנס לנישה הזו.

היום אנחנו מטפלים מדי שנה בכ-500 יצרנים ישראליים שמציגים בתערוכות שונות 
בעולם, ועוזרים לקדם את הייצוא הישראלי.

ללקוח  ומתאימה  ראויה  מסוימת  תערוכה  האם  להחליט  שלך  הדרך  מה  ש: 
ספציפי?

אחרים.  ושל  שלנו  והניסיון,  הידע  כל  מרוכזים  בו  מידע,  מרכז  יצרנו  השנים  לאורך 
תערוכות רבות ומרכזיות מוכרות לנו מתוך השתתפות, ובנוסף - בנינו רשת ענפה של 

קשרים עם מארגני תערוכות בחו"ל.

כשפונה אלינו חברה כדי להתייעץ האם להשתתף בתערוכה זו או אחרת, יוצרים קשר 
המהימנה  והבדיקה  בעבר,  בה  שהציגו  מציגים  עם  גם  אבל  כמובן,  המארגנים,  עם 
ביותר: מידת ההשתתפות החוזרת של מציגים באותה תערוכה. מניסיוננו, זהו המדד 
הטוב והאובייקטיבי ביותר. לצד ה'מדד' הכללי הזה, ישנם מדדים נוספים שרלוונטיים 
למטרת ההשתתפות של כל חברה, שיכולה להיות חשיפה, השגת חוזים, יצירת קשרים 

לקראת מהלכים עתידיים או כל מטרה אחרת

מניסיונך, מהם המרכיבים החשובים ביותר בהשתתפות בתערוכה?

שאלה גדולה - והתשובה עליה ארוכה יותר מאשר מספר משפטים. למעשה, כתבתי 
ובו אני עונה על  1440 דקות של הצלחה או כישלון"   - על כך ספר בשם "תערוכות 

השאלה בהרחבה.

להמשך<<
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שאלות מקצועיות: ראיון עם יצחק שלו,
מנכ"ל ובעלים של ITEX שירותי תערוכות ומידע 

מכל המרכיבים הייתי מדגיש את השאלה הבסיסית שחברה צריכה לשאול את עצמה: 
מהי המטרה של ההשתתפות בתערוכה? מתוך התשובה לשאלה זו, אפשר לבחון את 
כל הפרמטרים. אגב, אם התשובה שלכם לשאלה היא "המתחרים שלנו שם אז אנחנו 

חייבים" - זו תשובה לא נכונה, וזו גם דרך בדוקה לבזבוז משאבים.

מהי התערוכה המוזרה או המיוחדת ביותר שנתקלת בה?

תואר  את  אבל  'מקוריות',  להגדירן  שניתן  תערוכות  מיני  בכל  נתקלתי  השנים  לאורך 
התערוכה המוזרה אני שומר לתערוכה לציוד סקי שנערכה ב… לאס וגאס.

כזו תיערך בקרבת אתרי סקי, למשל בגרנובל בצרפת או בזלצבורג  טבעי שתערוכה 
שבאוסטריה. הבחירה בעיר שנמצאת בלב מדבר נבאדה היא מאוד מוזרה בעיני.

האם יש תערוכה שאתה אוהב במיוחד, או שיש לך קשר מיוחד אליה?

אחד  בדיסלדורף.   Euroshop תערוכת  היא  במיוחד  אליה  קשור  שאני  התערוכה 
הנושאים המרכזיים בה הוא ציוד וטכנולוגיות לעיצוב תערוכות וחנויות, ושם אני פוגש 
את מרבית הקולגות שלי מהארץ ומהעולם. למען הגילוי הנאות, אציין ש-ITEX מייצגת 

את התערוכה הזו בישראל, ואני גם משווק אותה בארץ בקרב אנשי הענף.

האם תוכל לתרום טיפ או שניים למי שמנהל או מפיק תערוכה?

הטיפ הטוב ביותר, עם יד על הלב, הוא לארגן ולהפיק תערוכה כאשר טובת המציגים 
נמצאת לנגד עיניך. לצערי, יש מפיקים שרואים את שורת הרווח מהתערוכה הבודדת, 
של  בתחושה  יוצאים  המעורבים  כל  ובקהל:  במציגים  פוגעים  הם  דבר  של  ובסופו 

"תערוכות הן לא בשבילי".

והתייעצות עם אנשי  ויצירתית,  - חשיבה חכמה  טיפ שני הוא בנושא צמצום עלויות 
ייעוץ כזה  מקצוע, יכולה לחסוך הוצאות רבות, ולפנות משאבים לאתגרים החשובים. 
הוא רלוונטי בעיקר בתחום הבינוי והעיצוב, בו אנחנו יכולים לסייע, ובתחום המיסוי – בו 

יורו ואט יכולה להעניק עצות רבות ערך.

בסיכומו של דבר, אני מאמין שתערוכות הן המדיום הוותיק ביותר והמשמעותי ביותר 
במערך השיווק של חברה יצרנית, ולכן אסור לחברה לוותר עליו.

להישאר  שרוצים  ומכירות,  שיווק  למנהלי  להציע  יכול  שאתה  הכלים  מה 
מעודכנים בתחום, ולהבין בו יותר?

שני כלים זמינים שאני יכול לתרום הם הניוזלטר החודשי שלנו, שאליו ניתן להירשם 
וכן הספר  באתר www.expoexpo.com, עם חדשות עולמיות מתחום התערוכות, 

שלי שהוא מדריך מעשי במיוחד לקראת השתתפות בתערוכה.

המע"מ   בתחום  גם  התחומים,  מכל  מקצוע  אנשי  עם  להתייעץ   – אחת  עצה  ועוד 
והמיסוי, גם בשלב קבלת החלטת go/no go על השתתפות בתערוכה, וגם בשלבי 

ההיערכות אליה – שיכולה לחסוך כסף רב מבלי לפגוע בתוצר הסופי.
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