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שלום רב,

שנת 2016 הסתיימה לה ובימים אלו החלה שנת 2017. זו הייתה בהחלט שנה סוערת בעולם שכללה תמורות פוליטיות וכלכליות רבות - 
הברקזיט שטלטל את אנגליה ואת אירופה כולה, המשבר הכלכלי והפוליטי באיטליה מעיד על טלטלות עצומות שילוו אותנו במהלך השנה, 
בחירתו המפתיעה של דונאלד טראמפ לנשיא ארה"ב ואירועים נוספים  המזכירים לנו, שעלינו להיות תמיד, עם אצבע על הדופק ולהגיב 

מהר ונכון  לשינויים.

לכבוד השנה החדשה, אנחנו שמחים להציג לכם שירות חדש ובלעדי ליצואני ציוד תקשורת המשלחים את הציוד בתנאי DDP . נבחן 
את אחד הנושאים "החמים" כיום - יחס שלטונות המע"מ באירופה לסוחרי ה e-commerce, אשר עברו עד כה "מתחת לרדאר" של 
השלטונות. נדון בקצרה בדד ליין האחרון להגשת התביעות לשלטונות המע"מ באנגליה שחל בדצמבר 2016 ונקנח, כמובן, בכמה חדשות 

מהעולם.

בנימה חגיגית, אנחנו כאן ביורו-ואט מאחלים לכם שנה אזרחית ועסקית טובה ומוצלחת. 

מיכל כהן הרפניסט

ראה עמוד 4 <<ראה עמוד 3 <<

ראה עמוד 2 <<

הדד-ליין להגשת תביעות המע"מ באנגליה עבור הוצאות שנעשו 
בתקופה שבין ה 1- ביולי 2015 ועד ה- 30 ביוני 2016 הסתיים זה 
מכבר בסוף דצמבר 2016. המועד הבא להגשת תביעות במרבית 
אתם  יורו-ואט  כלקוחות    .2017 יוני  בסוף  הוא  אירופה  מדינות 
מוזמנים לעקוב אחר מצב התביעות שלכם באמצעות המערכת 
המתקדמת שלנו. באם אין ברשותכם קוד גישה למערכת או במצב 
נשמח  המערכת,  עם  בהיכרות  וסיוע  לתמיכה  זקוקים  אתם  בו 

לעמוד לרשותכם. 

לכניסה למערכת הדוחו"ת יש להקליק כאן

עד לאחרונה, סוחרים רבים בפלטפורמות אינטרנט שונות, הצליחו 
"לחמוק מתחת לרדאר" של רשויות המע"מ האירופיות. אי-גביית 
המע"מ מהלקוח ואי-תשלום המע"מ ע"י הסוחרים הזרים, העניקו 

לאלו יתרון במחיר על פני מתחריהם המקומיים.

פסיקה חשובה של בית הדין של האיחוד האירופי מ-15 בספטמבר 
תשפיע על כל תיקוני החשבוניות המונפקות על אדמת גרמניה 
מעתה והלאה. עד כה, כל חשבוניות שהצריכו תיקון הונפקו עם 
לתביעת  אלו  חשבוניות  להגיש  לנו  שאפשֶר  מה  חדש,  תאריך 

מע"מ לאחר המועד האחרון המקורי שלהן.

שילוח ציוד טכנולוגי ברחבי העולם הינו עניין מורכב גם למומחי 
לוגיסטיקה בקיאים ומנוסים. הציוד היקר נתון לפיקוח הדוק, דורש 
מגוון רחב של אישורי יבוא וברוב המדינות מצריך גם יבואן מקומי 
רשום. בהיעדר ניסיון ומומחיות בתחום, סופם של המשלוחים רבי 
הערך להיתקע לעתים קרובות במכס וכתוצאה, לגרום לעיכובים 

בלתי-צפויים ויקרים.

 Tec וייחודי באמצעות חברת אחות יורו-ואט מציגה שירות חדש 
Ex, המסוגלת לספק את השירות בכ-130 מדינות ברחבי העולם. 

הדד-ליין להגשת תביעות 
מע"מ באנגליה 

אכיפת המע"מ באירופה עולה שלב - 
ואמזון נערכת בהתאם

חדשות מהעולם - גרמניה: פסיקה חדשה בכל 
הנוגע לתיקוני חשבוניות

שירות IOR חדש מבית יורו-ואט 
ליצואני ציודי תקשורת
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להמשך<<

בקיאים  לוגיסטיקה  למומחי  גם  מורכב  עניין  הינו  העולם  ברחבי  טכנולוגי  ציוד  שילוח 
ומנוסים. הציוד היקר נתון לפיקוח הדוק, דורש מגוון רחב של אישורי יבוא וברוב המדינות 
מצריך גם יבואן מקומי רשום. בהיעדר ניסיון ומומחיות בתחום, סופם של המשלוחים רבי 

הערך להיתקע לעתים קרובות במכס וכתוצאה, לגרום לעיכובים בלתי-צפויים ויקרים.

יורו-ואט מציגה שירות חדש וייחודי באמצעות חברת אחות Tec Ex, המסוגלת 
לספק את השירות בכ-130 מדינות ברחבי העולם. 

כיבואן רשום עבור הלקוח, תדאג לכל אישורי היבוא  במסגרת השירות Tec Ex תשמש 
הנדרשים, לעמילוּת המכס, שחרור ממכס וגם להובלה מקומית בארץ היעד. 

כיצד זה עובד: 

בשלב הראשון, צוות המומחים יאתר את כל האישורים, הרישיונות והדרישות המיוחדות 
הנדרשות בארץ היעד המדוברת, ויבקש אותם בשם הלקוח. לאחר קבלת האישור, יישלחו 

אליכם הוראות שילוח מפורטות. 

בשלב השחרור ממכס, נשמש כיבואן הרשום עבור הלקוח בכדי להבטיח שחרור תקני, 
יעיל ונטול-דאגות. 

לבסוף,  נדאג להעברה הסופית של הציודים למקבל המקומי. 

)IOR( מה זה יבואן רשום

יבואן הרשום הינה הישות האחראית ליבוא הטובין. תחת אחריות היבואן הרשום:

לוודא ציות לחוקים ותקנות מקומיות. 	 

למלא ולהגיש את תעודת היבוא )bill of entry( ושאר מסמכים קשורים. 	 

לשלם את מסי היבוא על הטובין.	 

לנהל תיעוד מפורט לכל אורך התקופה הרלוונטית. 	 

להכיל ולנהל  את כל הסיכונים הכרוכים ביבוא, הכוללים בין היתר סיכונים משפטיים 	 
ומעשיים.

 . רשום  יבואן  להיות  יכולה  מיסים  המשלמת  רשומה,  מקומית  ישות  רק  המדינות  ברוב 
לפיכך, אם הנמען של הטובין המשולח אינו מעוניין או אינו מסוגל לשמש כיבואן רשום, 
על היצואן למנות יבואן מטעמו. באמצעות מינוי יבואן רשום, היצואן יוכל לספק משלוחים 
רציפים "מדלת לדלת" )door to door( , לשחרר טובין ממכס ללא עיכובים או בעיות, 

ובעיקר, לדעת שהיבוא בוּצע כחוק ועמד בכל החוקים והתקנות המקומיות.

וכולל ליצואני ציוד תקשורת  אנו בטוחים כי השירות החדש יהווה פתרון מקיף 
אשר עד כה נתקלו בחסמים ואתגרים לוגיסטיים מול שלטונות המכס ותאפשר 

להם להתרכז בליבת העסקים שלהם תוך שקט נפשי. 

שירות IOR חדש מבית 
יורו-ואט ליצואני ציודי תקשורת
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מתחת  "לחמוק  הצליחו  שונות,  אינטרנט  בפלטפורמות  רבים  סוחרים  לאחרונה,  עד 
ואי-תשלום המע"מ  אי-גביית המע"מ מהלקוח  האירופיות.  רשויות המע"מ  לרדאר" של 

ע"י הסוחרים הזרים, העניקו לאלו יתרון במחיר על פני מתחריהם המקומיים.

הוגנת  תחרות  לקדם  מנת  ועל  במע"מ  הנרחבים  ההפסדים  את  לעצור  במאמץ  כעת, 
האכיפה.  להחמרת  נערכות  באירופה  רבות  מדינות  המקומיים,  לאלו  זרים  סוחרים  בין 
אינם  זרים  וסוחרים  לרשות המע"מ המקומית סמכות לפעולה במידה  ניתנה  בגרמניה, 
עומדים בחובה לתשלום מע"מ. תחת סמכות זו, יכולה הרשות המקומית להורות לספקים 
נציג מע"מ מקומי שיישא באחריות משותפת לחבות המע"מ של הסוחר  הזרים למנות 

בגרמניה ו/או לספק ערבות בנקאית לתשלום המע"מ. 

בנוסף, רשאית הרשות לעבוד ישירות מול פלטפורמות המסחר המכוון )אמזון, איביי וכיו"ב( 
בכדי להבטיח שסוחרים לא-מקומיים המוכרים דרכם יעמדו בדרישות המע"מ המקומיות.

אמזון לדוגמא, משתמשת במודל )FBA )Fulfillment By Amazon, המאפשר למוכרים 
דרכה למלא את חבוּת המע"מ שלהם לרשויות המקומיות ברחבי אירופה, ובכך להתרחב 
באופן חוקי ובטוח - אך גם מחייב את אותם סוחרים להירשם לצרכי מע"מ בכל מדינה בה 

הוא משתמש במודל ה-FBA של אמזון.

המהלך  במסגרת  להגיע  שצפויה  נוספת  להחמרה  ציפייה  האכיפה,  החמרת  בעקבות 
ובכדי לא להפוך בעצמן ליעד של רשויות המע"מ האירופיות, החלו אמזון ושאר ענקיות 
שהרשות  כיוון  מסוימים.  סוחרים  של  חשבונותיהם  את  להקפיא  באינטרנט  סחר 
המקומית עשויה להטיל על אמזון אחריות משותפת לאי תשלום מע"מ, החליטה החברה 
להקפיא חשבונות של מוכרים שאינם רשומים במע"מ, או כאלו שלא סיפקו הסבר מספק 

מדוע אין צורך שיירשמו.

סוחרים, ובייחוד סוחרים המתגוררים מחוץ לאירופה, צריכים לוודא שהם מצייתים באופן 
ומשיבוש  להימנע מהקפאת חשבון הסחר שלהם  בכדי  לחוקי המע"מ המקומיים,  מלא 

עסקי.

החדשות  המע"מ  לתקנות  הנוגע  בכל  לרשותכם  לעמוד  נשמח  ואט  ביורו  אנו 
רשויות  של  לחוקים  בהתאם  חוקית  בצורה  ולהתנהל  להמשיך  לכם  ולאפשר 

המע"מ המקומיות  במדינות בהם אתם פועלים. 

אכיפת המע"מ באירופה עולה 
שלב - ואמזון נערכת בהתאם
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חדשות מהעולם -
גרמניה: פסיקה חדשה בכל 

הנוגע לתיקוני חשבוניות

פסיקה חשובה של בית הדין של האיחוד האירופי מ-15 בספטמבר תשפיע על כל תיקוני 
החשבוניות המונפקות על אדמת גרמניה מעתה והלאה. עד כה, כל חשבוניות שהצריכו 
לתביעת מע"מ  אלו  להגיש חשבוניות  לנו  הונפקו עם תאריך חדש, מה שאפשֶר  תיקון 

לאחר המועד האחרון המקורי שלהן.

להלן עיקרי הפסיקה:

"כל חשבונית מע"מ שעוברת תיקון לא תשנה את תאריך החשבונית המקורי לצרכי זיכוי/
כוללת  לא  )למשל,  תיקון  הדורשת   2016 מ-  תאריך  על  לפיכך, חשבונית  מע"מ.  החזר 
עדיין תיחשב לחשבונית '2016' לעניין  את שם וכתובת הלקוח( ומתוקנת ב-2017, 

מגבלת הזמן לזיכוי/החזר מע"מ."

בכדי להימנע עוגמת נפש, אנו ממליצים לוודא רישום תקין על שם החברה עוד במעמד 
קבלת החשבונית. טיפול בשינוי שם הנמען עשוי להמשך עד שלושה חודשים. תחת 
החוק החדש כפי שפורט לעיל, גם שינוי שם הנמען לא משנה את תאריך החשבונית. 
ולהגיש אותה כנדרש לרשויות  לפיכך התקצר משמעותית הזמן בו ניתן לתקן חשבונית 

המע"מ המקומיות. 

הולנד: משחת שיניים היא מוצר קוסמטי או רפואי?

לפתחו  לאחר שהוגשה  בהולנד,  בית המשפט העליון  לאחרונה  דן  זו,  מורכבת  בשאלה 
תביעה  של קמעונאי לגבי שיעור המע"מ על מכירת משחת שיניים וקרם הגנה בתחומי 

הולנד.

לחייבם  יש  כי  21%, אך הקמעונאי טען  חויבו שני המוצרים בשיעור הרגיל של  בעבר, 
בשיעור המופחת של 6%, כיון שאלו מוצרים פרמצבטיים באופיים. 

ביהמ"ש העליון הסכים, ומדוע אתם בוודאי תוהים- כיון שמשחת שיניים מכילה פלואוריד 
למניעת עששת וריקבון ואלו בעיות רפואיות המצריכות מענה תרופתי.

נזק לעור. לפיכך פסק ביהמ"ש  כי קרם הגנה מיועד למנוע  כן, קבע בית המשפט  כמו 
שנכון לקבוע את השיעור של 6%.

קמעונאים רבים בהולנד אישרו שיפחיתו את מחירי המוצרים הללו ובימים אלו מסתובבים 
עשרות אלפי הולנדים עם חיוך מלא שיניים לבנות ומבריקות מפה לאוזן. 


