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לאחר קיץ סוער, אנו שמחים לחזור אל השגרה ולהציג בפניך את דיוור הסתיו של יורו-ואט, בו אנו חושפים את מערכת
VAT App החדשה שפיתחנו, שמטרתה לאתר את פוטנציאל המע"מ להחזר סביב הוצאות עובדי החברה בחו"ל.

וכן  ועדכונים מהעולם,  רבים, חדשות  ישראלים  על  מועדף  ויעד  מרכזית  - שותפת סחר  הגדולה  בריטניה  על  זה:  בדיוור  עוד 
סיכום התביעות שהוגשו במדינות בהן מועד ההגשה הוא עד תום יוני 2014, ולסיכום - מדור 'שאלה מקצועית', בו נציג שאלות 

עקרוניות שהוצגו בפנינו ועשויות להיות רלוונטיות לקהל העוסקים בתחום.

שנה טובה,

מיכל כהן הרפניסט
מנכ"לית יורו ואט

עלייה של כ-10% בהיקף התביעות להחזרי מע"מ שהוגשו 
עבור שנת 2013

 ב-30 ביוני 2014 חל המועד האחרון להגשת תביעות להחזרי מע"מ למרבית מדינות 
האיחוד האירופי, וגם  השנה – אנו ביורו ואט עדים  לגידול בהיקפי התביעות. 

השנה צמחו הסכומים ב-10% לעומת השנה שעברה, נתון המייצג גידול מהותי הנובע 
מכמה גורמים.

ראה עמוד 2 <<

בריטניה - הממלכה, המסים וההחזרים

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.

בריטניה היא חברה באיחוד האירופי ואחת משותפות הסחר הגדולות של ישראל - יצוא 
הסחורות לבריטניה בשנת 2012 היה בשווי של למעלה מ-3.5 מיליארד דולר, והיבוא 

- כ-2.5 מיליארד דולר. שיעור המע"מ במדינה הוא 20%, 

ראה עמוד 4-5 <<

שאלה מקצועית

במדור זה נציג תשובות מקצועיות לשאלות עקרוניות שאנו מקבלים מלקוחותינו, והן 
בעלות ערך לעוסקים בתחום.

והפעם: האם שיעור המס נקבע לפי מדינת הספק או מדינת המזמין, והאם יש הוצאות 
על תערוכות שכן ניתן לתבוע החזר בגינן? 

ראה עמוד 5-6 <<

האם חברתכם ממצה את פוטנציאל החסכון במע"מ בחו"ל

יודעים, איזה חלק מתוך כל שקל, סליחה, אירו, שהחברה שלכם מוציאה  האם אתם 
בסעיף 'נסיעות לחו"ל' ניתן לתבוע? ומתוך החלק שניתן לתבוע – מהו החלק שהחברה 

באמת תובעת?

חוסר היכולת לענות בצורה מהירה ופשוטה על השאלה הזו הוביל אותנו, ביורו ואט, 
לפתח מערכת ייחודית שתיתן מענה מדוייק לנתונים המספריים בתוך דקות ספורות:

ראה עמוד 3 <<
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עלייה של כ-10% בהיקף התביעות להחזרי מע"מ שהוגשו 
עבור שנת 2013

ב-30 ביוני 2014 חל המועד האחרון להגשת תביעות להחזרי מע"מ למרבית מדינות 
האיחוד האירופי, וגם השנה – אנו ביורו ואט עדים לגידול בהיקפי התביעות.

השנה צמחו הסכומים ב-10% לעומת השנה שעברה, נתון המייצג גידול מהותי הנובע 
מכמה גורמים.

שיעורי צמיחה אלה מרשימים במיוחד על רקע שינוי מהותי בחקיקה באיחוד האירופי 
רבים  שירותים  על   0.00 בשיעור  מע"מ  לגביית  שהוביל  האחרונות  השנים  בארבע 
ביניהם גם על שכירת שטח בתערוכות באירופה. בהתחשב בהיקף הסכומים שנתבעו 
בשנים קודמות בגין הוצאות אלו – הרי שמדובר בשינוי שעלול לגרום לירידה משמעותית 

בהיקפי התביעות.

המע"מ  החזרי  בתחום  מובילה  בינלאומית  "כחברה  מסבירה:  כהן-הרפניסט  מיכל 
ולמצוא דרכים  ואטיט העולמית להפוך את השינוי לאתגר,  בעולם, החלטנו בקבוצת 
מקצועית  אופנים:  בשני  פעלנו  המע"מ.  תביעות  להרחבת  ומתקדמות  חדשות 
וטכנולוגית. בצד המקצועי, הושקע מאמץ רב בכניסה לתחומים בהם לא פעלנו בעבר, 
כגון אפשרויות החזר בגין מע"מ יבוא, ליווי חברות העוסקות ביצוא טובין לאירופה בתנאי 
שילוח היוצרים חבות מע"מ וכן ליווי מכרזים בחו"ל; בצד הטכנולוגי, פיתחנו מערכות 
ושל ספקי השירותים  מידע חכמות המתממשקות עם מערכות המידע של הלקוחות 

השונים ומפעילות כלים אנליטיים לזיהוי מלוא פוטנציאל התביעות להחזר מע"מ."

הודות לפעולה משולבת זו – מקצועית וטכנולוגית – הושגה עלייה בהיקף התביעות 
עבור  מע"מ  חבות  מביטול  הנובעת  הירידה  למרות  לקוחותינו,  בשם  מוגשות  אשר 

שירותים עיסקיים רבים הניתנים ע"י ספקים אירופאיים.

יחסית  הגבוהים  המע"מ  שיעורי  כי  לזכור  צריך  כהן-הרפניסט,  מיכל  מסבירה  ברקע, 
הלחץ  עם  יחד  בחלקן(,   25% ואף  המדינות,  במרבית  ה-20%  )בסביבות  באירופה 
לחברות  גם  גורמים  בהוצאות,  ולצמצם  בתזרים  שיפור  להציג  ארגון  כל  על  המתמיד 
של  נחלתן  היה  שבעבר  דבר  מחו"ל,  מע"מ  החזרי  לתבוע  קטנות,  ואפילו  בינוניות, 
חברות גדולות בלבד. היום כולם מבינים כי יש כאן אפשרות משמעותית להפוך הוצאות 

להכנסות".

על מועדי ההגשה )'דד-ליין'(:

לאורך השנה ישנם שני 'דד-ליינים' )מועדי ההגשה של תביעות להחזר מע"מ( – ב-30 
ב-31  חל  הבריטי  ה'דד-ליין'  ואילו  ביבשת,  המדינות  מרבית  עבור  המועד  חל  ביוני 
בחודש  ומסתיימת  יולי  בחודש  שמתחילה  בתקופה  שנעשו  הוצאות  עבור  בדצמבר, 
יוני. כלומר, בסוף דצמבר הקרוב יהיה המועד האחרון להגשת התביעות עבור הוצאות 

שנעשו בבריטניה בין 1 ביולי 2013 ל-30 ביוני 2014.

אם טרם הגשתם את החשבוניות שלכם, אנא מהרו והגישו. לפרטים נוספים, 
צרו קשר עוד היום עם נציג יורו ואט.

2
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 מערכת VAT App למיצוי פוטנציאל התביעות 

אירו, שהחברה שלכם מוציאה  כל שקל, סליחה,  איזה חלק מתוך  יודעים  האם אתם 
בסעיף 'נסיעות לחו"ל' ניתן לתבוע? ומתוך החלק שניתן לתבוע – מהו החלק שהחברה 

באמת תובעת?

חוסר היכולת לענות בצורה מהירה ופשוטה על השאלה הזו הוביל אותנו, ביורו ואט, 
לפתח מערכת ייחודית שתיתן מענה מדוייק לנתונים המספריים בתוך דקות ספורות:

VAT App, מערכת המידע החדשה של יורו ואט, הושקה ברחבי העולם ביוני 2014, 
כחלק מפעילותה של קבוצת VATit העולמית. המערכת החדשנית כוללת כלי ניתוח 
ומעקב רבי עוצמה שנועדו לזהות את הפערים בין פוטנציאל התביעות של החברה 
לבין התביעות בפועל, ובכך לאפשר התקדמות משמעותית במקסום סכומי התביעות 

המוגשים להחזר משלטונות המס בעולם.

VAT App פותחה כדי להפוך את תהליך הגשת התביעה לפשוט, זמין ושקוף. 
איך זה עובד?

ייבוא הנתונים - השלב הראשון הוא ייבוא כל סעיפי הוצאות העובדים לאפליקציית . 1
VAT App בדיוק כפי שנקלטו במערכת החזר הוצאות החברה. VAT Appתומכת 

קבצי אקסל וכן מאפשרת התממשקות גם למערכות פנימיות בחברות השונות.

2 . VAT App  - במערכת  הנתונים  קליטת  לאחר   - ההחזר  פוטנציאל  קביעת 
ההוצאה  מקום  סינון  פי  על  אוטומטי  באופן  החזרים  פוטנציאל  זיהוי  מבצעת 
לחוקי המע"מ במדינות השונות.  וסוג ההוצאה שניתן לתבוע בהתאם  )מדינה( 
במדינה בה לא ניתן לתבוע החזר על תחבורה ציבורית, למשל - החשבוניות אשר 
זו, לא יכללו בפוטנציאל חיסכון המע"מ. תהליך  מוגדרות תחת קטגוריה הוצאה 

דומה יבוצע ביחס לכל ההוצאות, ועל פי כל הכללים והתקנות. 

בסיום השלב הזה, נוכל להצביע על סכום מדויק שהוא פוטנציאל התביעות הרצוי.

ביקור נציג ואיתור החשבוניות - עתה, מנהל תיק הלקוח מטעם יורו ואט יגיע . 3
זמין  ביותר,  כל המידע, העדכני  הניירת.  ובדיקת  לחברה, לשלב האיסוף  אליכם 
לנו באמצעות האפילקציה שפותחה על ידינו. העבודה מול מחלקת החשבונות 
ואיסוף החומר - כל אלה נעשים באמצעות טאבלט. בשלב זה נוכל לקבל החלטות 
כאשר מולנו נמצאות החשבוניות שנאספו בתיקי נסיעות העובדים. בין השאלות 
שנבחנות בשלב זה - האם החשבוניות תקינות לצורך הגשה, האם ההוצאה אכן 
שולמה על ידי החברה או על ידי העובד, או על ידי גורם שלישי כגון סוכן נסיעות - 

ועוד מגוון שאלות 'טכניות' לכאורה אך מהותיות לצורך הגשת התביעה.

השוואת הפוטנציאל למצב בפועל - בסיום איסוף החשבוניות, ניתן להשוות . 4
והתוצאה,   - בפועל  שנאסף  התביעה  סכום  ובין  לתביעה  הסכום  פוטנציאל  בין 
אותה אנו מודדים באחוזים - היא שיעור מיצוי פוטנציאל ההחזרים של החברה. 
לנו  והוא מאפשר  לרבעון,  ומרבעון  ניתן להשוות משנה לשנה  את אחוז המיצוי 
לעבוד באופן צמוד עם מחלקת הכספים ולשפר את הביצועים, ויחד איתם גם את 

מצב החשבון של החברה.

מיצוי . 5 אי  סיבות  על  מפורטים  דו"חות  מספקת  המערכת   - ודו"חות  סיכום 
פוטנציאל החיסכון ומאפשרת לנו, ביורו ואט, לספק לכם כלים פשוטים וברורים 

לשיפור החיסכון בתחום החזר הוצאות על נסיעות עובדים לחו"ל.

את . 6 להציע  משתדלים  אנו   - הפוטנציאל  של  הניצול  אחוזי  והגדלת  שיפור 
המערכת הזו כשירות עם ערך מוסף לכל לקוחותינו - בתקופה הקרובה  נפנה 
לכל לקוחותינו לצורך הטמעת המערכת. אתם מוזמנים ליצור קשר ולהפנות אלינו 

שאלות בנושא.

הנסיעות . 7 שהיקף  לחברות  מומלץ  במערכת  השימוש   - השירות?  מומלץ  למי 
אשר  לחברות  מומלץ  השירות  כן,  כמו  בשנה.  נסיעות   50 לפחות  הוא  שלהן 
מנהלות מעקב אחר החזר הוצאות עובדים דרך תוכנה ייעודית לכך אשר תומכת 

בהפקת דוחות אקסל.

להמשך<<
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 בריטניה – הממלכה, המסים וההחזרים 

בריטניה היא חברה באיחוד האירופי ואחת משותפות הסחר הגדולות של ישראל - יצוא 
הסחורות לבריטניה בשנת 2012 היה בשווי של למעלה מ-3.5 מיליארד דולר, והיבוא 
- כ-2.5 מיליארד דולר. שיעור המע"מ במדינה הוא 20%, והוא אינו דיפרנציאלי – אלא 

אחיד בכל תחומי הכלכלה.

בדרך  לכם  שיסייעו  טיפים  וכמה  בריטניה,  על  ידעתם  לא  שאולי  עובדות  שבע  הנה 
לקבלת החזר מע"מ משלטונות המס של הוד מלכותה.

בריטניה הוא השם המקובל למדינה ששמה הרשמי הוא 'הממלכה המאוחדת של . 1
בריטניה הגדולה וצפון אירלנד'. היא שותפה בכירה באיחוד האירופי, למרות שהיא 

שומרת על עצמאות המטבע שלה - הלירה שטרלינג.

בממלכה המאוחדת חיים כ-64 מיליון איש, בשטח של כ-240 אלף קמ"ר - בערך פי . 2
12 משטחה של מדינת ישראל. היא המדינה השלישית בגודלה באיחוד האירופי.

כלכלת בריטניה היא השמינית בגודלה בעולם, והתמ"ג שלה מגיע ל-3.4 טריליון . 3
דולר.

הממלכה המאוחדת נחלקת לארבע 'אומות הבית' – אנגליה, וולס, סקוטלנד וצפון . 4
אירלנד. לכל אומה יש מידה מסוימת של שלטון עצמי , ולא פחות חשוב – נבחרת 

כדורגל לאומית נפרדת.

הסיטי של לונדון הוא מרכז הפיננסים החשוב ביותר בחצי הכדור שלנו. המוסדות . 5
שנוסד   )Bank of England( אנגליה  של  הבנק  הם  בו  הפועלים  המרכזיים 
 London Stock( לונדון  של  והבורסה  בעולם,  הוותיק  המרכזי  הבנק  ב-1694, 
בנקים מסחריים,  של  הראשיים  בסיטי משרדיהם  נמצאים  לצידם   .)Exchange
עטוי  מודרניסטי  בבניין  השוכנת  המפורסמת,   Lloyd's )בראשן  הביטוח  חברות 
 )The Square Mile( 'הסיטי של לונדון ידועה גם בשם 'המייל המרובע .)מתכת

בשל גודלה.

העיר . 6 ראש  הלורד  עומד  ובראשה  לגמרי,  יישות עצמאית  היא  לונדון  של  הסיטי 
)Lord Mayor(. קשה להאמין, אך אפילו המלכה עצמה צריכה לבקש אישור כדי 

להיכנס לתחומי הסיטי.

הלירה שטרלינג היא אחד המטבעות הוותיקים בעולם. כינוי החיבה שלה בקרב . 7
.'Quid הבריטים הוא

להמשך<<

בממלכה  שבוצעו  הוצאות  עבור  מע"מ  החזר  לקבל  כדי  לעשות  צריך  מה 
המאוחדת? שישה טיפים – וסיפור אמיתי אחד

שיעור המס בבריטניה הוא גבוה יחסית - 20%. נתון זה הופך את התביעות . 1
להחזרי מע"מ לכדאיות יותר מאשר במדינות בהן אחוז המע"מ הוא נמוך יותר.

זאת ועוד - אחוז המע"מ בבריטניה הוא אחיד, ואינו משתנה בין תחומי צריכה . 2
שונים.

3 . – האירופי  באיחוד  חברות  שאינן  ממדינות  למגישים   - הבריטית  המס  שנת 
מתחילה בראשית יולי ומסתיימת בסוף יוני בשנה העוקבת. המועד האחרון )דד-

המס  שנת  תום  שלאחר  דצמבר  בסוף  הוא  מס  לשנת  המסמכים  להגשת  ליין( 
)שהסתיימה, כזכור, בסוף יוני(. כלומר, בימים אלה אנו נמצאים בעיצומו של איסוף 

המסמכים לקראת הדד-ליין הבריטי לשנת 2013/14.

רשויות המס של הוד מלכותה מקפידות לבדוק האם הגוף התובע אכן יכול . 4
לקזז מע"מ במדינתו - כתנאי לכך שיוכל לתבוע ולקבל החזר מע"מ בבריטניה. 
תביעתם  תאושר  שלא  סביר  בישראל,  במע"מ  תיק  מנהלים  שאינם  גופים  לכן, 
מהרשויות הבריטיות. נישומים כאלה הם למשל מוסדות כספיים )שאינם מחייבים 
מע"מ ואינם מתקזזים במע"מ(, חברות לתועלת הציבור, מוסדות ללא כוונת רווח, 

עמותות ומשרדים ממשלתיים.
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שאלות מקצועיות: 

שאלה:

כיצד נקבע שיעור המע"מ על שירות – לפי מדינת המזמין או מדינת הספק?

פנה אלינו לקוח המקבל שירותי IT ותוכנות מספק אירופי. שאלתו היא האם מבחינת 
רשויות המס באירופה, מדובר בשירות שמסופק במקום, ולכן חייב במע"מ, או בשירות 

שמקום אספקתו הוא בישראל, ואז מדובר בייצוא של שירותים שאינו חייב במע"מ.

תשובה:

יש  אך  חייבת במע"מ,  ואינה  כייצוא  מוגדרת  זרות  לחברות  שירותים  – אספקת  לרוב 
לבחון כל מקרה לגופו.

עקרונית, החל מינואר 2010 קובעות תקנות האיחוד האירופי כי מקום האספקה של 
שירות נקבע לפי המדינה בה נמצא מזמין השירות )במקרה הזה – החברה הישראלית(. 
לכן, ברמה העקרונית, מדובר בייצוא והחברה האירופית אינה צריכה לחייב את הלקוח 

הישראלי במע"מ.

משמעית,  חד  אינה  התשובה  בהם  מקרים  ישנם  הגורף,  העקרון  למרות  זאת,  עם 
ונדרשת בדיקה מפורטת יותר של טיב השירות ואופיו.

חשוב לתת את הדעת על כך בתהליך ההתקשרות השוטף עם חברות אירופיות, ובפרט 
פעילה  כבר  שלכם  החברה  אם  בין  באירופה.  מע"מ  להחזר  תביעות  הגשת  לקראת 
באירופה, או מתכננת כניסה ליבשת, אנו ממליצים על שיחת ייעוץ עם אחד המומחים 

של יורו ואט.

 בריטניה – הממלכה, המסים וההחזרים  )המשך..(

על . 5 להתקזז  יכולים  אינם  פיננסים  ועסקים  השקעות  בתי  גם  בבריטניה, 
 Capital, Holdings, מע"מ, ולכן ישנו קושי לחברות שבשמן מופיעות מילים כגון
Investments ודומותיהן – שכן תביעותיהן נעצרות באופן אוטומטי על ידי רשויות 

המס בבריטניה וחלה עליהן חובה לספק הוכחות רבות לסוג פעילותן העסקית.

הוצאות אירוח של לקוחות - Entertainment - אינן מוכרות על ידי הבריטים . 6
באופן קטגורי. תחת סיווג זה נמצאים כל השירותים הניתנים ללקוחות ללא תמורה 
– למשל, מתנה המחולקת בביתן ביריד, ארוחה במסעדה עם לקוח או עם לקוח 

פונטציאלי, ואפילו כנס שיווקי ללקוחות.

בבריטניה, . 7 מפיצים  כנס  ערכה  חברה  שלנו:  ללקוח  שקרה  אמיתי,  סיפור 
והזמינה אליו סוכני מכירות מצטיינים מרחבי היבשת. בסופו של הכנס, הסתבר 
לחברה כי תוכל לתבוע החזר מע"מ )כזכור, מדובר ב-20% מההוצאה( רק עבור 
עשרות  עבור  ולא  לכנס,  שנסעו  שלה  הבודדים  העובדים  של  האירוח  הוצאות 
המפיצים שהתארחו, אכלו, שתו ונהנו על חשבונה. את הכנס בשנה שלאחר מכן, 

החברה בחרה לא לקיים בבריטניה.

לייעוץ בנושא המיסוי בכלל ומס ערך מוסף בעסקאות עם לקוחות ועם ספקים 
שיכולה  מקדימה,  ייעוץ  לשיחת  אלינו  לפנות  ממליצים  אנו  בפרט,  בריטיים 

לחסוך לכם כסף רב.
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שאלות מקצועיות: 

שאלה:

הצגתי בתערוכה בגרמניה, ושיעור המע"מ על תערוכות שם הוא 0%. האם לא 
אוכל לתבוע החזרים כלל?

לקוח שלנו הציג בתערוכה מקצועית חשובה בגרמניה. שיעור המע"מ על תערוכות 
הוא 0%, ומכאן שאלתו של הלקוח - האם לא ניתן לתבוע החזר מע"מ על כלל ההוצאות 

הקשורות בתערוכה.

תשובה:

למרות שהמע"מ על תערוכות הוא 0%, עדיין ניתן לתבוע החזר על חלק מההוצאות 
הנלוות.

ומשתמשות בספקים מקומיים לשם עיצוב  ישראליות המציגות באירופה  אכן, חברות 
ביתן והקמתו - זכאיות למע"מ בשיעור אפס. עם זאת, ההוצאות הנלוות לתערוכה כן 
חייבות במע"מ, וניתן לתבוע את החזר המע"מ בהתאם לחקיקה בכל מדינה - למשל 
על הוצאות הלינה והאירוח, ייצוא ציוד הדגמה מורכב, נסיעות ברכבות ובמוניות ועוד - 

בכל מדינה על פי תקנות המע"מ התקפות בה.

חברות המציגות באופן קבוע בתערוכות באירופה יודעות כי ההוצאות סביב השתתפות 
בתערוכה יכולות להסתכם בסכומים משמעותיים, וכפועל יוצא מכך - גם החזר המע"מ.

לכן, אנו מציעים להתייעץ עם אחד מאנשי המקצוע של יורו ואט על מנת למפות את 
פוטנציאל ההחזר הטמון בהוצאות סביב התערוכה או הכנס. מדובר, ובהתחשב באחוזי 
מושכלות  החלטות  וקבלת  מחשבה  המצדיקים  בסכומים  מדובר   - באירופה  המע"מ 

ומשתלמות.
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