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אנחנו שמחים להגיש לך את סיכום התביעות להחזר מע"מ

ועוד בדיוור זה: מדור חדש ובו ראיונות עם אנשי מקצוע מובילים בתחומים המשיקים לעבודתנו – והפעם, ראיון עם רונן כהן, 
וכן  UPS )בהשתתפותנו, כמובן(, מבט אל המע"מ ביפן  UPS ישראל, לרגל כנס בנושא תערוכות בינלאומיות שיזמה  סמנכ"ל 

עדכונים נוספים מרחבי העולם.

קריאה משתלמת ומועילה,

מיכל כהן הרפניסט
מנכ"לית יורו ואט

החזר המע"מ שלך בשנת 2013:  ליש"ט

על פי הסיכום שלנו לשנת 2013, סך התביעות להחזרי מע"מ שהגשנו בשמכם במדינות 
השונות הגיע לסך של ליש"ט. תביעות אלה משויכות לשנת הכספים 2012-2013.

לתשומת הלב: הדד-ליין להגשת תביעות עבור הוצאות שהוצאו במהלך 2013 מתקרב, ועל 
מנת שנוכל להגיש בזמן את התביעות עבורכם, עלינו לקבל את החשבוניות במלואן עד סוף 

מאי 2014. לפרטים נוספים, אנא פנו אלינו בהקדם.

התביעות  מצב  אחר  ולעקוב  שלנו,  הממוחשבת  למערכת  גישה  קוד  לקבל  באפשרותך 
שלךבאופן עצמאי.  

למערכת ואט אונליין<<

חדשות ועדכונים מהעולם - מאי 2014

הפעם במדור:

UPS איך להציג בתערוכה בינלאומית ולחזור בשלום: יום עיון מקצועי ביוזמת    •

•    מערכת המידע של יורו ואט משתדרגת

•    תקנות חדשות לתביעת החזרי מע"מ בניו-זילנד

ראה עמוד 5-6 <<
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מע"מ בעולם: יפן, ארץ המע"מ העולה

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.

ועל  יפן  על  ידעתם  לא  שאולי  עובדות  שבע  הנה   – ביפן  מתמקדים  אנחנו  הפעם 
כלכלתה, ומיד אחריהן – כל מה שצריך לעשות כדי לקבל החזר מע"מ משלטונות המס 

היפניים:
ראה עמוד 4-5 <<

שאלות מקצועיות: ראיון עם מנהלים מחזית העשייה

רונן כהן, סמנכ"ל שיווק ומכירות ב-UPS בישראל: הפתרונות הלוגיסטיים שלנו 
מותאמים באופן אישי לכל לקוח, בכל גודל ובכל מקום בעולם.

החברה  של  כניסתה  לאחר  כשנה  שנים,  כ-19  לפני  בחברה  לעבוד  החל  כהן  רונן 
לישראל. אז מנתה החברה כ-20 עובדים – ואילו היום  מדובר בארגון המעסיק כמעט 

900 עובדים.

ראה עמוד 2-3 <<
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 שאלות מקצועיות – ראיון עם מנהלים מחזית העשייה 

להמשך<<

UPS בישראל: הפתרונות הלוגיסטיים שלנו  ב-  ומכירות  רונן כהן, סמנכ"ל שיווק 
מותאמים באופן אישי לכל לקוח, בכל גודל ובכל מקום בעולם  

רונן כהן, סמנכ"ל שיווק ומכירות ב-UPS בישראל, החל לעבוד בחברה לפני 
כ-19 שנים, כשנה לאחר כניסתה של החברה לישראל. אז מנתה החברה 

כ-20 עובדים – ואילו היום  מדובר בארגון המעסיק כמעט 900 עובדים.

כולנו מכירים את רכבי ההפצה החומים שהפכו זה מכבר לסמל המסחרי של . 1
UPS, אבל מה בעצם עושה החברה?    

UPS פועלת כבר למעלה מ-100 שנה ונחשבת לחברת השילוח והלוגיסטיקה הגדולה 
UPS  היא  ואת משלוחי החבילות אבל  כולם מכירים את המכוניות החומות  בעולם. 
בעצם החברה היחידה המסוגלת לתת את כל הפתרונות לאורך שרשרת האספקה: 
כל משלוח, בכל גודל, בכל דרך ולכל נקודה בעולם. UPS מעניקה גם מגוון פתרונות 
נוספים, לדוגמא פתרונות של עמילות מכס, טיפול במשלוחים מיוחדים כמו משלוחי 
לוגיסטיים  שירותים  וכמובן  ולכנסים  לתערוכות  שילוח  חקלאיים,  משלוחים  פארמה, 
מלאים אשר חוסכים ללקוחות החברה את הצורך לטפל במלאי, להפיץ או אפילו לתקן 

בעצמם את המוצר!

איך זה נראה ברמת היומיום?. 2

ניקח, לצורך הדוגמה, חברה המפיצה מחשבים.
לקוח הקצה פונה לחברה להזמנת הפריט. הוא מקבל שירות מהחברה אבל לא יודע 
ש-UPS ייבאה את המחשבים, מאחסנת אותם, והיא זו שתלקט את הפריטים ובתוך 
מספר שעות שליח UPS יתדפק על דלתו, כל זאת מבלי שאיש מעובדי החברה ייגע 
במוצר! בהמשך, אם לקוח הקצה מתלונן על תקלה במוצר, שליח UPS  אוסף אותו, 
מאפשרת  כך  הלקוח:  לבית  אותו  ומחזיר    UPS של  התיקונים  למעבדת  אותו  מביא 
וליהנות מראש שקט בכל הנוגע  UPS ללקוחותיה להתמקד בתחומי הליבה שלהם 

ללוגיסטיקה.

להובלה . 3 שמתאימים  משלוחים  או  גדולים  משלוחים  גם  שולחת   UPS האם 
ימית?

מדלת  הנשלחות  חבילות   – אקספרס  משלוחי  עם  בעיקר    UPS זוהתה  בעבר 
סוגי המשלוחים,  בכל  ש-UPS מטפלת  זה עשרות שנים  אולם  למחר,  לדלת מהיום 
משקל  מגבלת  להם  אין  אשר  ובים,  באוויר   )Freight( כבדים   מטענים  בשילוח  גם 
או גודל והם בעלי זמני מסירה גמישים יותר. היתרון המשמעותי נוגע לעובדה שיש 
ל-UPS את המשאבים והתשתית לטפל בכל משלוח באופן המותאם לו ביותר, כאשר 
לעתים הדרך הטובה ביותר להעברת המשלוח היא ברשת הטיסות של UPS – חברת 
או  יבשתי  בשילוח  שימוש  באמצעות  ולעתים  בעולם,  בגודלה  התשיעית  התעופה 
ימי. כל משלוח מטופל בהתאם לצרכי הלקוח. הרשת הגלובלית והפריסה העולמית 
וכך  ביותר,  להם  המתאימה  מההצעה  ליהנות    UPS ללקוחות  מאפשרות  הרחבה 
כמו  מיוחדים  גם במשלוחי  UPS  כאמור מטפלת  כסף.  וכמובן  זמן, משאבים  לחסוך 
ידי  על  מטופל  כל משלוח  או משלוחי חקלאות.  בקירור  מסוכנים, משלוחים  חומרים 
הנציג המקצועי המומחה באותו תחום, לדוגמא מחלקת תערוכות, מחלקת חקלאות, 

משלוחים בקירור ועוד.

שווקים . 4 לבין  האירופי  השוק  בין  מבחינתכם  ההבדל  מה  בינלאומית,  חברה 
אחרים עימם אתם עובדים?

אירופה מהווה בערך שליש מהשוק, אך בשנים האחרונות אנו ערים לעלייה בחלקה 
של מערב אירופה, במגוון רב של תחומי הייטק כגון חומרות, תוכנות, ביוטק וגם לא 
מעט פעילות בענף תעשייה מסורתי – פלסטיקה – בה ישראל מובילה, בעיקר בתחום 
מערכות ההשקיה המתקדמות. באופן מקצועי, שילוח של חומרים לתעשיית הביוטק 

והפרמצבטיקה דורש מורכבות מיוחדת ופתרונות ייחודיים לשמירה על המוצר.

http://www.eurovat.co.il/
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 שאלות מקצועיות – ראיון עם מנהלים מחזית העשייה 

העבודה עם יעדים באירופה שונה בעיקר בהיבטי המיסוי והתקינה – האיחוד האירופי 
מתאפיין בתקנות מאוד מפורטות ובמיסוי גבוה יחסית. יש אפשרות לקבלת החזרים 
בחלק גדול מהמקרים, אבל ישנה גם חשיבות לתזמון – להגיש את הטפסים הנכונים 
במקום הנכון, להצהיר על תכולת המשלוח ועל יעדו בזמן הנכון, ועוד. הודות לשיתוף 
הפעולה הפורה שלנו עם יורו ואט אנחנו יכולים לסייע מאוד ללקוחות שלנו שעובדים 

עם מדינות באירופה.

האם אתם מזהים שינויים בתחום הפעילות שלכם בשנים האחרונות?. 5

של  גישה  מתוך  אירופה,  אדמת  על  חלפים  מחסני  פותחות  רבות  ישראליות  חברות 
שיפור השירות. כאן אנחנו, ב-UPS, נכנסים לתמונה ויכולים להציע פתרונות אחסון 

זמינים וזמני אספקה קצרים ברחבי היבשת.

שינוי נוסף הוא המסחר האלקטרוני: בעוד שבעבר מרבית הלקוחות שלנו היו חברות 
מסחריות גדולות יחסית, היום יותר ויותר צרכנים פרטיים משתמשים בשירותים שלנו, 
וזה גרם לנו לפתוח את מסלול העסקים- המיועד לעסקים קטנים ובינוניים ולו שלושה 
יתרונות מרכזיים: תמיכה מקצועית, שהיא משמעותית מאוד לאנשים שאינם פנויים 
לעסוק בלוגיסטיקה, שירות אישי ללקוחות שאינם מורגלים בשירות מסוג זה, וגמישות 
בדרך  לשלוח  ללקוח  להמליץ  יכולים  שאנחנו  מהעובדה  היתר  בין  שנובעת  במחיר, 

החסכונית ביותר עבורו.

קשיים:  מעט  לא  גם  יוצר  קטנים,  לעסקים  השילוח  שוק  פתיחת  של  הזה,  השינוי 
אנשים פרטיים שקנו מוצר דרך e-bay, לא מודעים לכך שישנן עלויות נוספות, כגון 
מכס, מע"מ ומסים שונים שאינם תלויים בחברת השילוח, אלא בחוקי המס במדינות 

השונות.

לצד השיקולים הלוגיסטיים, לפתיחת מחסנים או למשלוח ישיר יש השלכות מבחינת 
המיסוי – וגם כאן אנחנו משתפים פעולה בהצלחה עם יורו ואט, ושואפים ללקוחות 

מרוצים לאורך זמן.

מהן תכניות  החברה לשנה הקרובה, אותן תוכלו לחלוק עמנו?. 6

אנחנו עומדים להציע שירות חדש ללקוחותינו – 'UPS מולטי'. השירות יאפשר ללקוח 
לקבל את כל פתרונות השילוח והבלדרות במקום אחד, וליצור שרשרת אספקה יעילה 
ספקים.  מספר  בין  שלו  הלוגיסטיים  הפתרונות  את  לפצל  במקום  אחד,  ספק  תחת 
המס  רשויות  מול  יותר  יעילה  עבודה  גם  מאפשר  הדבר  התפעולית,  לנוחות  מעבר 
)וקבלת החזרי המס, במקרים הרלבנטיים( וכאמור גם מאפשר ללקוח ליהנות מספק 
שמציע את כל הפתרונות, חף  מאינטרסים, ושאינו מעודד את הלקוח לשלח בדרך 

מסוימת ולא באחרת.

וגם  הבלדרות  בתחום  גם  הפועלת  בישראל  היחידה  החברה  היא   UPS לשמחתנו, 
בתחום שילוח המטענים, כך שיש לנו כאן הצעת ערך אמיתית וייחודית ללקוח.

שלהם . 7 הקשרים  את  לייעל  או  להרחיב  שרוצים  לישראלים  שלך  הטיפ  מה 
ברחבי העולם?

הטיפ החשוב ביותר שאני יכול לתת הוא להבין שהעבודה לא מסתיימת ברגע שלקוח 
הזמין את המוצר והמשלוח יצא אליו – החברה צריכה להבין לעומק את הצרכים של 
למרות  האלה,  הצרכים  על  לענות  ביותר  הטובה  הדרך  את  ולהציע  הקצה,  לקוח 
שאינה פועלת באותה יבשת. מבחינתנו, וזה דבר שנובע מאופן העבודה של יורו ואט 
– מיצוי האפשרויות להחזר מס הוא בהחלט חלק מהתהליך; ומניסיוננו – זהו  מרכיב  

המייצר שביעות רצון גבוהה.

יכולה לסייע, הוא בהצעת פתרונות לוגיסטיים שהופכים את העולם   UPS החלק בו 
ושירות  אספקה  לזמני  התחייבות  או  חוץ,  במיקור  לוגיסטי  מחסן  יותר:  ונגיש  לקטן 

בסטנדרט הנדרש.

טיפ קטן נוסף – נכון למרבית תחומי החיים, אבל נכון לא פחות גם בתחום השילוח 
הבינלאומי: תכנון מראש יכול לחסוך הרבה כאב ראש, למנוע טעויות ולצמצם הוצאות.
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 מע"מ בעולם: יפן, ארץ המע"מ העולה 

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.

יחסית,  נמוך  אולי  בה  שביקרו  הישראלים  שמספר   - ביפן  מתמקדים  אנחנו  הפעם 
– מתקרב  בניסאן  או  בסובארו  במיצובישי,  חייהם  בימי  הישראלים שנסעו  אחוז  אבל 
ל-100%. יפן היא שותפת סחר בכירה של ישראל: היקף המסחר בין המדינות מגיע לכ-

2.5 מיליארד דולר, ומאזן המסחר עם יפן הוא שלילי – אנו מייבאים סחורות בכמיליארד 
דולר יותר מכפי שאנו מייצאים ליפן.

הנה שבע עובדות שאולי לא ידעתם על יפן ועל כלכלתה, ומיד אחריהן - כל מה 
שצריך לעשות כדי לקבל החזר מע"מ משלטונות המס היפניים:

יפן היא הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, אחרי ארצות הברית וסין; התוצר המקומי . 1
מגיע לכ-5 טריליון דולר – תוצר של חינוך מעולה, תקציב ביטחון נמוך, מוסר עבודה 
הפיסיות  התשתיות  בטיפוח  שנים  רבת  והשקעה   – מתקדמת  וטכנולוגיה  גבוה 

.G8 – והחינוכיות. יפן חברה בארגון המדינות המתועשות

ביפן חיים כ-127 מיליון איש, על פני שטח הגדול במקצת משטחה של גרמניה. יפן . 2
דבר   – יפן  איי  מעל  זורחת  השמש  הסיני,  מהחוף  במבט  החיים.  בתוחלת  מובילה 

שהקנה לה את הכינוי 'ארץ השמש העולה' – ומתבטא גם בדגלה של המדינה.

יפן היא הקיסרות היחידה בעולם כיום. הקיסר הנוכחי הוא אקיהיטו, שעלה לשלטון . 3
בשנת 1989. ביפן פרלמנט בעל שני בתים, ושמו 'דיאט'.

הבדלי התרבות, מחסום השפה והמרחק – כל אלה מהווים חסמים בפני התפתחות . 4
קשרים כלכליים בין המדינות. עם זאת, בעלי עסקים רבים מהמערב )ולא רק מישראל( 
משתמשים במתווכים מקומיים המסייעים בגישור על פערי התרבות, ומאפשרים לקיים 

קשרים עסקיים המשתלמים לשני הצדדים.

הכלכלה היפנית זינקה לאחר מלחמת העולם השניה, וצמחה באופן מעורר השראה; . 5
עם זאת, בשנות התשעים ובשנות האלפיים סבלה הכלכלה היפנית ממיתון ומהאטה, 

בין היתר על רקע הצמצום בילודה והגירה של יפנים רבים.

ביפן מקדים את שעון . 6 – הזמן  לטוקיו הוא שבע שעות  בין תל אביב  הפרש השעות 
גריניץ' ב-9 שעות.

סימנו . 7 ין,  הוא  היפני  המטבע 
השלישי  המטבע  והוא   JPY
הסחירות  במידת  בעולם 
והאירו.  הדולר  לאחר   – שלו 
'חפץ   – השם  משמעות 
עגול'. המטבעות במחזור הם 
בני 1 עד 500 ין )שהם 17 ₪ 
לערך(. השטרות – בני 1000 
 .)₪ )כ-350  ין   10,000 עד 

השטר של 2000 ין הוא נדיר יותר – ולא תמיד מתקבל כאמצעי תשלום.

מה צריך לעשות כדי לקבל החזרי מע"מ מרשויות המיסוי היפניות?

ובכן, ראשית – תביעת החזרי מע"מ נעשית כדאית יותר, ככל ששיעור המע"מ ביפן • 
עולה: לאחר שנים ארוכות בהן עמד על 5%, הוא הועלה לאחרונה ל-8% והחל בינואר 

2015 יגיע ל-10%.

 • )Sales tax, Consumption tax( 'המע"מ היפני נקרא 'מס מכירות' או 'מס צריכה
.JCT – ובקיצור

שלטונות המס היפניים קושרים בין מע"מ לבין מס הכנסה; לכן, על מנת לקבל החזר • 
מע"מ יש צורך להוכיח, מעל לכל ספק, כי אין לתובע הכנסות כלשהן על אדמת יפן.

להמשך<<

http://www.eurovat.co.il/


www.eurovat.co.il  |  51123 כתובתנו: כנרת 5, מגדלי בס"ר 3, קומה 9, ת.ד. 2369, בני ברק

5

 חדשות ועדכונים מהעולם – מאי 2014 

הפעם במדור: יום עיון מקצועי בנושא תערוכות בינלאומיות, עדכוני מס מניו-
זילנד, והשקת מערכת המידע המתקדמת של יורו ואט.

  UPS איך להציג בתערוכה בינלאומית ולחזור בשלום: יום עיון מקצועי ביוזמת •

חוקי  עצמן,  משל  מונחים  מילון  הכולל  עולם   – שלם  עולם  הן  בינלאומיות  תערוכות 
ומיומנים,  מנוסים  מקצוע  אנשי  וגם  ייחודיים,  וייצוא  יבוא  כללי  קשוחים,  התנהלות 

שנודדים בין מרכזי הירידים הללו – באירופה, בארצות הברית ובמזרח הרחוק.

בתחילת אפריל התכנסו כמה עשרות מהם במטה UPS ישראל בנמל התעופה בן גוריון 
– מטה שלצידו נמצא המרכז הלוגיסטי הגדול בישראל – לכנס בנושא ארגון והפקה 

של תערוכות בעולם.

לאחר דברי ברכה של רונן כהן, סמנכ"ל השיווק והמכירות )קיראו ראיון עמו על השינויים 
והחידושים בתחום(, סיפר איל מאיו, מנכ"ל UPS על האתגרים בשילוח של רכבי המירוץ 
שלו,  יצחק  כשנה;  לפני  בירושלים,  לתצוגה  מאירופה  ששולחו  'פורמולה-1'  מדגמי 
מנכ"ל ITEX תערוכות הסביר כיצד לבחור את התערוכה הנכונה להשתתף בה, ואורית 

יגר מ'סטודיו יגר' הרצתה על בחירת קונספט מנצח לביתן בתערוכה.

מיכל כהן הרפניסט, מנכ"לית יורו ואט סקרה את היבטי המע"מ הרלוונטיים לחברות 
ישראליות המציגות בתערוכות באירופה, והדגישה את החשיבות בתכנון המוקדם של 

החזרי המס במדינות השונות.

שפרה גרימברג, מנהלת מחלקת התערוכות והפרוייקטים הדגימה – באמצעות סיפורי 
מקרה מרתקים ואמיתיים  – את שורת ההחלטות שיש לקבל בדרך להצגה מוצלחת 

בתערוכה, ואת מגוון אמצעי התחבורה והשילוח העומדים לרשות המציגים כיום.

לסיום, הרצה נדב אייל – עורך חדשות החוץ של חדשות 10 – על התהליכים המרכזיים 
בסין,  הנדל"ן  בועת  השאר:  בין  כיום,  בעולם  המתרחשים  כל-כך-מדוברים  והלא- 
והמתיחות  באירופה  החדשות-ישנות  המחלוקות  ארה"ב,  של  האנרגטית  עצמאותה 
הכלכלה  על  אלה  גלובליים  תהליכים  של  השפעתם  ועל  הרחוק,  במזרח  הגואה 

הישראלית בכלל ועל הפנסיה של כל אחד מאיתנו בפרט.

 מע"מ בעולם: יפן, ארץ המע"מ העולה 

כדי לתבוע החזרים, יש צורך לפתוח תיק מע"מ מקומי . בשלב זה, ינסו פקידי המס • 
להבין מה הסיכוי שהחברה מבצעת גם עסקאות על אדמת יפן.

שכן •  הפעילות,  תחילת  בזמן  המע"מ  תיק  את  ולפתוח  לשלטונות  לפנות  חשוב 
ההחזר  את  לקבל  האפשרות  שלילת  היא  התיק  של  הפתיחה  לדחיית  המשמעות 

בדיעבד – אלא רק החל מהרבעון העוקב.

ככלל – כל מוצר ושירות חייבים במס ערך מוסף.• 

לאחר פתיחת התיק והגשת הטפסים – הטיפול לרוב הוא 'חלק' וללא בעיות מיוחדות. • 
הטבה משמעותית היא האפשרות להגיש חשבוניות שאינן מקוריות.

מניסיוננו, 'סף ההגשה' שמעליו כדאי לתבוע החזרים הוא הוצאות בגובה כולל של • 
30,000$ ביפן.

מקרה לדוגמה: חברה ישראלית המקיימת פעילות אשר מייבאת טובין ליפן במסגרת • 
לוגיסטיות,  אלינו, החברה מצליחה להחזיר עלויות  הסכמי אחריות. בעקבות הפניה 
עלויות שינוע ועלויות אחסנה ביפן. זאת באמצעות שיתוף פעולה בין UPS והחברה 

המקומית )ביפן(.

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

לכם כסף רב.

להמשך<<
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•    מערכת המידע של יורו ואט משתדרגת

המידע  מערכת  השקת  לקראת  נוסף  צעד  השלמנו  כי  לבשר  ושמחים  גאים  אנו 
חיתוכים,  של  יותר  עוד  רחב  מגוון  ללקוחותינו  שתאפשר  שלנו  והחדשה  המתקדמת 
)בגירסתה  המערכת  של  האחרונים  הטסטים  החלו  אלה  בימים  ודו"חות.  שאילתות 
הראשונה(, ובשבועות הקרובים ניצור עמכם קשר באופן אישי על מנת לתאם פגישות 

הדרכה והטמעה של המערכת החדשה.

•    תקנות חדשות לתביעת החזרי מע"מ בניו-זילנד

המאפשרות,  חדשות  תקנות  אפריל  בתחילת  לתוקפן  נכנסו  הרחוקה  בניו-זילנד 
לראשונה )!( להגיש בקשות להחזר המע"מ )GST(: מעתה, על מנת לקבל החזר מע"מ 

יש לבצע רישום מקדים.

הגשת תביעה לקבלת החזר אפשרית רק לאחר השלמת תהליך הרישום, ולכן – חברות 
את  לבחון  מוזמנות  הקרובה,  בשנה  עמה  לסחור  שוקלות  או  ניו-זילנד  עם  הסוחרות 

ביצוע הליך הרישום על מנת להימנע מעיכובים או מאיבוד הזכאות להחזר.

המינימום לתביעה הוא 500 דולר ניו-זילנדי )כ-1500 ₪(.

את  להגיש  חובה  הניו-זילנדית:  המסים  לרשות  תביעות  למגישים  חשוב  פרט  ועוד 
חשבוניות המקור בלבד.

למידע נוסף אנא פנו אלינו.

http://www.eurovat.co.il/

