
מלכודות מס ותכנוני מס-עסקאות באינטרנט  

2016חודש מאי 

(ח"רו)ד "עו, עמפלימאורי : מרצה

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



נושאי המצגת



נושאי המצגת

.הדיגיטליתהכלכלה–כללירקע•

.העולמיתהכלכלהעלהאינטרנטהשפעת•

.קבעומוסדוניהולשליטה–בינלאומיבמיסוייסודמושגי•

.בינלאומילמיסויבאינטרנטהפעילותשמעמידההאתגרים•

.בינלאומיבמיסוימהפכה–BEPS-הפרויקט•

.באינטרנטהמיסוילהסדרתמוצעיםכלים•

.מ"מע-בינלאומיבמיסויסוגיות•

.4/2016וחוזרחוזרטיוטת–ישראל•

2016-ו"התשע,('מסתיקון)מוסףערךמסחוקתזכיר•

.העולםמרחבידוגמאות•

.סיכום•



הכלכלה הדיגיטלית



הכלכלה הדיגיטלית

הקשורותבטכנולוגיותתהליכיםשינוישלתוצרהינההדיגיטליתהכלכלה•

-ICT)ותקשורתלמידע Information and Communication Technology).

כסטנדרטיותולקבלתן,לשיפורן,טכנולוגיותלהוזלתגרמהICTהמהפכת•

בכלולחדשנותהעסקייםהתהליכיםלייעולהובילוואלו–העולםברחבי

.הכלכלהמגזרי

חלקהמהווהאינטרנטהכמובןהינוהדיגיטליתהמהפכהמתוצריאחד•

המאפשרעולמישדרהלעמודהפךובמהרההדיגיטליתבכלכלהמרכזי

.וזולהקלה,מהירהבצורהמשתמשיםביןקשר



השפעה על מגזרי הכלכלה השונים–אינטרנט 

,והאינטרנטICTהמהתפשטותרוחביתבצורההושפעוהשוניםכלכלהמגזרי

:היתרובין

למכירהלהציעיכוליםהקמעונאיםהאינטרנטבאמצעות–הקמעונאות•

בחנותהפיזיהקנייהבהליךהצורךללאללקוחותיהםמרכולתםאת

שליעילוניתוחאיסוףמאפשרהדיגיטליתבזירההמסחרניהול.אמיתית

.העסקייםהתהליכיםשלשיפורובהתאםלקוחותעלמידע

מאפשריםאחרותוחברות,ביטוחחברות,בנקים–פיננסייםשירותים•

שימוש.האינטרנטבאמצעותהפיננסייםנכסיהםאתלנהלללקוחותיהם

שליותרטובומעקבניהולללקוחותמאפשרמתוחכמותבטכנולוגיות

.הפיננסייםנכסיהם

,אחריםחינוךושירותיהוראהשירותיספקי,אוניברסיטאות–חינוך•

אתלהרחיבכךידיועלהאינטרנטבעזרתאלושירותיםלספקמסוגלים

.רחביםלשווקיםשלהםהלקוחותבסיס



השפעה על מגזרי הכלכלה השונים–אינטרנט 

היתרביןכולליםהאינטרנטבעזרתבתחוםלשינוייםדוגמאות–בריאות•

מעקבתהליכיייעול,ממרחקרפואיגורםשללדיאגנוזההאפשרותאת

.לחוליםיותרטובשירותהמאפשרים,רפואיתוהיסטוריהרפואיים

השידוריכולותאתגםשינתההדיגיטליתהכלכלה–ותקשורתשידור•

שחקניםהנהניםמכך.מאדהשתפרואלושיכולותכךוהתקשורת

כךשגרתייםשאינםלשחקניםהשוקנפתחובנוסףבתחוםהשגרתיים

בתחוםתכניםוליצורלשדריכוליםגדוליםתקשורתגופירקשלא

.והחדשותהתקשורת

.ומשחקיםהימורים•

.FOREX-ונגזרים,בינאריותבאופציותמסחר•



גידול דרמטי בעשור האחרון במחזורי העסקאות  

בעקבות המסחר באינטרנט

בעשורדרמטיתבצורהגדלושירותיםמוצריםשלהעסקאותמחזור•

.באינטרנטהשימושבעקבותהאחרון

:OECDהידיעלשפורסמוהבאיםהנתוניםמןלראותניתןלכךדוגמאות•

המיוחסההכנסותאחוזעלההחברותההכנסותכללמתוךבהולנד–

e)דיגיטליתלפעילות – commerce)ל,1999בשנת3.4%-מ

.2009בשנת14.1%

18.5%-ל2.7%מבנורווגיה–

11%ל2.8%מבפולין–



גידול דרמטי בעשור האחרון במחזורי העסקאות  
(OECD-מתוך דוחות ה)בעקבות המסחר באינטרנט 



גידול דרמטי בעשור האחרון במחזורי העסקאות  

בעקבות המסחר באינטרנט

2012,20%בשנת,היווההאלקטרוניהמסחר,בטבלהלראותשניתןכפי•

מחזורמסך25%-וושבדיההונגריה,בפינלנדהעסקאותמחזורמסך

.כיה'בצהעסקאות

פרטייםללקוחותעסקיםמכירת,האלקטרוניהמסחרבתחום,2012ב•

(B2C)הצפי.אמריקאידולרטריליון1-מבלמעלההמכירותסךהוערכו

1.3-כשללמכירות18.3%ביעלואלומכירות2013לשנתכיהיה

.אמריקאידולרטריליון

סךהוערכו,(B2B)לעסקיםעסקיםבמכירתהאלקטרוניהמסחרבתחום•

.2012בשנתאמריקאידולרטריליון12.4-בכהעולמיותהמכירות



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי במישור המדינתי

תושבות חברה

אתככללמגדירהמסלצרכיאדםבניחברשלהתושבותסוגיית•

.בישראלהדיווחוחבותהמסתשלוםחבות

הכללהכנסותיהעלובמסבדיווחחייבתישראלתושבתחברה•

ובכפוףמסכפללמניעתספציפיותאמנותלהוראותבכפוף.עולמיות

.לישראלמחוץששולםמסעלזיכוילקבלת

חברהשלהתושבותסוגייתמדועלהביןניתןלעיללאמורבהתאם•

.החברההקמתבשיקוליחשובהסוגייההינהמסלצרכי

מסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"•

(2);בישראלהתאגדהוא(1):מאלהאחדבוהתקייםאם

השליטהמבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה

(והניהול

האםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•

.בישראלוניהולשליטהקיימת



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי במישור המדינתי

מבחן השליטה והניהול

:(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

.והניהולהשליטהמקוםנקבעפיהםעלפרמטרים•

מקבלינמצאיםהיכן-האפקטיביתהשליטהמקוםעלדגש•

המהותיותההחלטותקבלתבעתרקלא,החברהשלההחלטה

.ההחלטהלקבלתהמובילהתהליךבמהלךאלא,בחברה

.השליטהבעלישלמגוריהםמקום•

טכניתמעורבותמולאלמהותיתבפעילותהשליטהבעלימעורבות•

.זריםגורמיםשלבלבד

.השליטהבעליבידיחתימהזכויותנשמרוהאם•



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי במישור המדינתי

מבחן השליטה והניהול

:(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

במובדל,ניהולהמאפשרתשהיה,ממששלשהיההשוההמנהל"•

אותוומנהלל"בחוחברהבבעלותעסקאובמפעל,מזדמנתמגיחה

כילמסקנהבהכרחתובילולאיכולישראלתושבשהואהעובדה,שם

באמצעיםשבוזהבעידןפשוטיםהדבריםואין.מישראלמנוהלתהיא

אלפישלממרחקגםרציףבקשרלהיותניתןידבמרחקהטכנולוגיים

במיכשמדוברההוכחהנטלרףאתמעלותאילויכולות.קילומטרים

החברהאתממנהניהללאכילהוכיחומבקשישראלתושבשהוא

."מישראלל"בחו

א  "ע)הערעור התקבל בבית המשפט העליון מטעמי התיישנות •

805/14)



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי במישור המדינתי

מבחן השליטה והניהול

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

מרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"•

;בישראלהואשלה"העצביםמרכז"או,החברהשל"העניינים

ההחלטותמתקבלותשבוהמקוםפירושו"העצביםמרכז"

הןואשרהחברהשלוהחשובותהעיקריות,הבסיסיות,המהותיות

."אפהנשמת"מ

השליטהמיבידיבוחןאינו"והניהולהשליטה"מבחןכינראה•

.בפועלהיאמיבידיאלא,בכוחוהניהול

.לפקודהב75–(CFC)זרהנשלטתחברה•

.לפקודה1ב75-זרידמשלחחברת•

בינאריותאופציות/פורקסחברות•



מושגי יסוד במיסוי בינלאומי בילטרלי

Model)והוןהכנסהלמיסויבקשרOECD-השלהמודלאמנת•
Convention with respect to Taxes on Income and on Capital)(להלן:

."(המודלאמנת"

.ם"האושלהמודלאמנת•

.המקורלמדינתהתושבותמדינתביןהמיסויחלוקת•

קבעמוסדמתקייםאםאלא,התושבותבמדינתממוסיםעסקיםרווחי•

.המקורבמדינת

ראשונהמיסויזכות,ככלל–(דיבידנד,תמלוגים,ריבית)פאסיבייםרווחים•

.המקורלמדינת

.(לחריגיםבכפוף)התושבותלמדינתבלעדיתמיסויזכות–הוןרווחי•



מבחן השליטה והניהול  –מושגי יסוד במיסוי בינלאומי 

OECDפ אמנת המודל של ה "ע

בשתיתושבתהינהחברהבומקוםכי,(3)4בסעיףקובעתהמודלאמנת•

יקבעהאמנהפ"עאזי,שלהןהפניםדיניפיעלהמתקשרותהמדינות

.החברהשלהאפקטיביהניהולמקוםמתנהלבהבמדינהתושבותהמקום

בומקוםהינוהאפקטיביהניהולמקום,לאמנהההסברדבריפיעל•

הכרחיותאשר,והמסחרייםהניהולייםבענייניההמפתחהחלטות

.נעשות,כמכלולהחברהשלהעסקיתלהתנהלותה

ניהולממקוםיותרשיהיהיכוללחברהכי,ההסברבדברימצויןכןכמו•

.נתוןברגעאפקטיביניהולקייםבואחדמקוםרקקייםאולם,אחד



מוסד קבע–מושגי יסוד במיסוי בינלאומי 

.המסבאמנותמקורו"קבעמוסד"המונח•

מדינהשלהמיסויזכותאתלקבועהינוקבעמוסדבמונחהשימושמטרת•

.זרמיזםלגבימתקשרת

:חלופותמשתיבאחתיתקיים"קבעמוסד"המודללאמנת5סעיףפ"ע•

עסקיםמקוםבאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות1.

Fixed)קבוע Place of Business)להלן)הזרהמיזםלרשותהעומד:

;"(הקבועהעסקיםמקום"

שלפעילותובאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות2.

Dependent)תלויסוכן Agent)(תלויסוכן":להלן)".

למסותיכולהאינהמתקשרתמדינהכיקובעהמודללאמנת7סעיף•

עסקיתפעילותמקייםזרמיזםאותואםאלאזרמיזםשלרווחים

.בתחומההנמצאקבעמוסדבאמצעות



מוסד קבע–מושגי יסוד במיסוי בינלאומי 

כוללקבועעסקיםמקוםהמונחהמודללאמנתהפרשנותדבריפ"ע•

קיוםאתוהמאפשריםהמשמשיםהתקניםאו,מתקנים,חצרים

אובעלותביןהבדלאין,הענייןלצורך.הזרהמיזםידיעלהעסקים

.לעילהמוזכריםהנכסיםשלשכירות

כי,היתרבין(חריגים)קובעהמודללאמנת(4)5סעיףזאתעםיחד•

למתן,מידעלאיסוף,טוביןלקניית,אחסנהלצרכירקבמתקניםשימוש

בואיןהזרהמיזםעבורמדעילמחקראוידיעותלאספקת,פרסוםשירותי

.קבעמוסדליצורבכדי

הכנה יודגש כי הפעולות המוחרגות לעיל אלו פעולות שטיבן הטהור הינו •

(.or auxiliarypreparatory)לפעילות העסקית או עזר

 .



סוכן תלוי–מושגי יסוד במיסוי בינלאומי 

,הזרלמיזםקבעמוסדליצוריכולהתלויסוכןשלפעילותלעילשציינוכפי•

.הסוכןפועלבשמואשר

במדינהמיזםבשםהפועלאדםהינותלויסוכןכי,קובעתהמודלאמנת•

,שיגרתיבאורחשימושבהעושההואאשר,סמכותבעלוהואמתקשרת

.המיזםבשםחוזיםלכרות

לכרותסמכות"המונחאתמפרשיםמסהמודלאמנתשלההסברדברי•

הסוכןבהםלמקריםרקלאהינההכוונהכיומבהירים"המיזםבשםחוזים

מנהליםאבללחוזהצדשאינםלסוכניםגםאלא,לחוזהצדהינוהתלוי

.החוזהפרטיעלמחייבומתןמשא

.בהמשך4/2016וחוזרBEPSפרויקט–הרחבהשלמגמה•



מקום עסקים קבוע בגזרת המסחר –מוסד קבע 

האלקטרוני  

.שרתלביןאינטרנטאתרביןאבחנה•

איןולכןפיזימקוםתופסאינואינטרנטאתרההסברדבריפ"ע•

.קבעכמוסדובהתאםקבועעסקיםכבמקוםאינטרנטבאתרלראות

מכשירהינו,האינטרנטאתרפועלשבעזרתוהשרת,זאתלעומת•

קבועעסקיםמקוםשיצוריכולובהתאםפיזימקוםתופסאשר

.זהשרתשמפעיללגוףקבעמוסדובהתאם

שלהםהשרתיםאתמיקמוהאלקטרוניהמסחרבענףרבותחברות•

מוסדליצורלאבכדיוזאתלקוחותיהםנמצאיםבהםלמדינותמחוץ

עושיםאו,מדינהבאותהממקורותהכנסהנוצרתבובמקוםקבע
.ISP-בשימוש



שמעמידההאתגרים 

האינטרנטיתהפעילות 

למיסוי הבינלאומי 



האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית למיסוי  

הבינלאומי  

:  מאפיינים לפעילות האלקטרונית

:ניידות גבוהה של הגורמים הבאים•

;נכסים בלתי מוחשיים/ הקניין הרוחני1.

;המשתמשים2.

.  מיקום ותפעול העסק3.

.  ניתוח ספציפי של לקוחות–הישענות על ידע •

.אפקט הרשת•

.גלובליות•

.  פיתוח מתמיד ותנודתיות•

והיכולת למכור מוצרים  , לרכז תשתית במרחק רב מהשוקהיכולת •

בשילוב היכולת לקיים פעילות עסקית  , ושירותים לשוק ממרחק רב

.  תוך שימוש מינימאלי בכוח אדם



האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית למיסוי  

הבינלאומי  

מאפיינים לשחיקת בסיס המס ולהעברת רווחים בפעילות  

:אינטרנטית

 Multi location)תושבות /תאגידים מרובי פעילות•
enterprises/Multi national enterprises) -

–החזקה בנכסים במדינת היעד / הימנעות מנוכחות פיזית•
(.'אפליקציה וכו, באמצעות אתר)התקשרות מרחוק 

.חברת בת הנושאות בסיכון מינימאלי/שימוש בסניף•

.מס במקור נמוך/ שימוש במדינות ללא ניכוי מס במקור•

.מועדף/ שימוש במדינות בעלי שיעור נמוך•

שיעור מס נמוך למיקום הנכסים הבלתי  /שימוש במקומות ללא מס•

.מוחשיים של חברת האם אליה מגיעים הרווחים הסופיים



BEPS planning in the context of income tax

Ultimate residence 
Country (High Tax)

Intermediate Country 2
(Low Tax)

Market Country
(High Tax)

Ineffective/No CFC RulesMaximise Assets   
Functions& Risks

Avoid Taxable Presence
Or

Minimise Assets /Risks
Maximise Deductions

Minimise Assets/Risks
Maximise Deductions

Intermediate Country 1
(High Tax)
Low or no 

withholding tax

Preferential Regime
OR

Hybrid Mismatches
OR

Base Eroding Payments

Low or no
Withholding tax

Intermediate 
Sub 2

Parent Co

Intermediate 
Sub 1

Local 
Activity 
Or Sub



האתגרים שמעמידה הפעילות האינטרנטית למיסוי  

דוגמאות-הבינלאומי 

:"הולנדי'סנדביץעםכפולאירי"

שימושתוךהולנדיתוחברהאירלנדיותחברותבשתיכפולשימוש•

:תמלוגיםבמנגנון

מס12.5%)אירלנדיתלחברהעמלהמשלםבאינטרנטמפרסם•

החברה.(גוגללמשל)בינלאומיתלקבוצההשייכת(חברות

לאותההשייכתהולנדיתבתלחברהתמלוגיםמשלמתהאירלנדית

.(באירלנדבניכוימותריםהתמלוגים)קבוצה

לחברת(במקורמסניכויללא)תמלוגיםמעבירהההולנדיתהחברה•

מחוץמבוצעיםשלהוהניהולהשליטהאשר,נוספתאירלנדיתבת

הייתהלאלאחרונהעדולכן(קיימןאייאו,ברמודה,למשל)לאירלנד

.באירלנדממוסה

.מינימאליבשיעורמס:התוצאה



BEPS-פרויקט ה
מהפכה במיסוי בינלאומי



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

נועדהאשר,G20-והOECDהשלפעולהתוכניתהינהBEPSהתוכנית•

רווחיםוהטייתהמסבסיסבשחיקתהעוסקתBEPS-הבתופעתלהילחם

העסקיתהכלכליתהפעילותמבוצעתבהןממדינותמלאכותיתבצורה

תוכנית":להלן)רווחיםעלנמוכיםמסשיעוריהמחילותלמדינות

."(הפעולה

הכוללתהפעולהתוכניתאתOECD-הארגוןפרסם,2013יוליבחודש•

15יצאו2015אוקטוברבחודש.משולבותפעולות15שלרשימה

:BEPS-הלצמצוםאופרטיביותהמלצותובהםהסופייםהדוחות

1. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy;

2. Neutralizing the effects of hybrid mismatch arrangements;

3. Designing Effective Controlled Foreign Company;

4. Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other 
Financial Payments;



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

5. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance;

6. Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances;

7. Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status;

Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: 

8. Intangibles;

9. Risks and capital;

10. Other high-risk transactions;



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

11. Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS;

12. Mandatory Disclosure Rules;

13. Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting;

14. Make dispute resolution mechanisms more effective;

15. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax

Treaties



Action 1: Addressing the Tax Challenges of the 
Digital Economy

:הקשור לפעילות אינטרנטיתBEPS–המלצות בעניין ה 

בצורהייהנולאליבהשפעילויותכךהמודלאמנתשינוי-מרכזיתהמלצה•

האםלבחוןיש–לדוגמא.הקבעמוסדלהגדרתמהחריגיםנאותהלא

אינםבלבדוהכנהעזרלפעולותנחשביםשהיוהקבעלמוסדהחריגים

המיזםשלהעסקיתהפעילותבלבמשמעותיותפעולותבעצם

.האינטרנטי

בכפוףהבאיםהצעדיםאתבנוסףלאמץרשאיותמדינותכי,קובע1דוח

:מסאמנותלהוראות

משמעותיתכלכליתנוכחותבאמצעות(קבעמוסד)זיקהקיום•

Significant Economic Presence)):מוצעיםמאפיינים:

;היעדבמדינתרווחיתפעילות–

;הזרלספקמקומידומיין–

;המוצריםאוהשירותיםלאספקתמקומיתדיגיטליתפלטפורמה–

;היעדבמדינתלתשלוםאופציה–

.מרחוקנחתמוהמדינהתושבללקוחהספקביןהסכמים–



Action 1: Addressing the Tax Challenges of the 
Digital Economy

:הקשור לפעילות אינטרנטיתBEPS–המלצות לטיפול בעניין ה 

ידיעל,למשל)אינטרנטיתפעילותעלבמקורמסניכויחובתיצירת•
.(פיננסיםמוסדות

•Equalisation levy–זרותחברותשלפעילותעלמשווההיטל;

מניעהכגוןהפעולהבתוכניתהמפורטיםהנוספיםהצעדיםיישום•

מלאכותישימושלמניעתהמודלאמנתתיקון,מסאמנותניצולשל

.'וכוקבעבמוסד



מ במישור המיסוי הבינלאומי"מגמות במע

• VAT on cross-border transaction –

:פרסומים•

• INTERNATIONAL VAT/GST GUIDELINES (April 2014).

• Action 1: Addressing the tax challenges of the Digital Economy 
(2015) Annex D –”Determining the place of taxation for cross-
border supplies of services and intangibles.

:מושגי יסוד•

• The invoice-credit method.

• The Destination Principle (V. Origin Principle).



מ במישור המיסוי הבינלאומי"מגמות במע

• VAT on cross-border transaction –

:מאפייני הפעילות באינטרנט•

• Business to Business (B2B) Transactions –

• Goods - Export free of VAT/ Import subject to VAT.

• Services – Reverse  Charged Mechanism. 

• Business to Customer (B2C) transactions - ? -

• Exemptions for imports of law valued goods



מ במישור המיסוי הבינלאומי"מגמות במע

האיחוד האירופאי

• EU Council Dierctive 2008/8/EC of 12 February amanding
Directive 2006/112/EC as regards the place of supply of 
Services (12/2/2008).

• Council Regulation (EU) No 967/2012 of October 2012 
amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as 
regards the special schemas for non-established taxable 
persons supplying telecommunications services, broadcasting 
services or electronic services to non taxable persons 
(09/10/2012).



מ במישור המיסוי הבינלאומי"מגמות במע

האיחוד האירופאי

שירותיםהספקתלגביהאירופאיתהדירקטיבהבתחולתשינויים•

.2015בינואר1מיוםבתוקף–באינטרנט

בתחומיהאירופאילאיחודמחוץספקיםלגביהינםשחלוהשינויים•

–(B2C)פרטייםלצרכניםהאלקטרוניםוהשירותיםהשידור,התקשורת
.MOSS))מרוכזבאופןאוהפרטיהצרכןשלבמדינהודיווחרישוםחובת

B2Cעסקאותעבורהאירופאיבאיחודמ"במעהחבותאתמסכמתטבלה•
:אלקטרונייםבשירותים

EU-ספק מחוץ לEUספק ממדינתאלקטרונייםשירותים

מיסוי במקום בו נמצא  מיסוי במדינת הספקEUלקוח ממדינת 

הלקוח

EU-חבות באיןEU-חבות באיןEU-מחוץ ללקוח



מ במישור המיסוי הבינלאומי"מגמות במע

האיחוד האירופאי

:דוגמאות לשירותים בתחום התקשורת

.  מידע ווידאו, שירותי טלפון נייח ונייד לטובת העברת שירותי קול•

•Voice Over IP–שירותי טלפון על ידי שימוש באינטרנט.

.שירותי הודעות טקסט ועוד•

:דוגמאות לשירותים אלקטרונים כוללים

אספקת שירותי תוכנה ושדרוגי תוכנה•

אפליקציות/אתרי אינטרנט•

•ISP  חבילות שירותי אינטרנט ועוד



הכנסהטיוטת חוזר מס 

בישראלחברות זרות פעילות 

באמצעות האינטרנט



פעילות חברות זרות בישראל  –טיוטת חוזר מס הכנסה 

באמצעות האינטרנט

2ביום,BEPSהפרוייקטשלהראשוןהשלבתוכניתדוחעלבהתבסס•

חברותפעילות"לגביחוזרטיוטתהמיסיםרשותפרסמה2015לאפריל

."(החוזר":להלן)"האינטרנטבאמצעותבישראלזרות

לראותיהיהניתןמצביםבאילולהסבירהינההחוזרמטרת"החוזרפ"ע•

האינטרנטאשר,שירותיםממתןהזרהתאגידשלהכנסותיואת

מוסד"באמצעותכמופקות,הכנסותיובייצורמרכזיייצורגורםמשמש

הרווחיםלייחוסהכלליםאתלקבועיוצאוכפועל,בישראלשלו"קבע

.קבעמוסדלאותו

הינהזהחוזרשלמטרתו,מוסףערךמסלהיבטיבנוגע,בנוסף•

המספקיםבינלאומייםתאגידיםעל,מצביםובאילוהאםלהסדיר

בישראללהירשם,האינטרנטבאמצעותישראלייםללקוחותשירותים

".מ"מעלצרכימורשהכעוסק



פעילות חברות זרות בישראל  –טיוטת חוזר מס הכנסה 

באמצעות האינטרנט

ממכירתלהבדילהאינטרנטבאמצעותבלבדשירותיםבמתןעוסקהחוזר•

נעזרתהזרהלאומיתהרבהחברהשבהםמקריםעלובדגש,סחורות

.פעילויותבמגווןעבורההעוסקתקשורהישראליתבחברה

באמצעותהפועליםבינלאומייםתאגידיםשלפעילויותכי,מצייןהחוזר•

.בישראלפיזייםמתקניםבאמצעותלעתיםמבוצעותבישראלהאינטרנט

בגדרנופליםאלומתקניםכי,עמדההתאגידיםנוקטים,רביםבמקרים

.קבעמוסדלהגדרתהחריגים

של(Core)העיקריתפעילותוכאשרכי,קובעהחוזר,לכךבהתאם•

הסממניםמתקיימיםוכאשרהאינטרנטבאמצעותפעילותהינההתאגיד

בפעילותבהכרחלראותאין,חלקםאוכולם,להלןהמפורטים

,"קבעמוסד"להגדרתלחריגיםכנופלת,הזרהתאגידשלהאינטרנטית

הזרהתאגידלפעילות"קבעמוסד"להקיםהעשויהככזולראותהיש,אלא

:בישראל



פעילות חברות זרות בישראל  –טיוטת חוזר מס הכנסה 

באמצעות האינטרנט

לשימושמותאםאתרהזרהתאגידמפעיל,בישראלהמצוילמתקןפרט•

לקוחביןמקשרהאתר.('וכו,מטבע,סגנון,פרסומים,שפה)ישראליםלקוחות

.ישראליםלספקיםישראלי

.גבוההישראליםמשתמשיםידיעלבאתרהשימוששלהפופולאריותמידת•

ופעילותהמשתמשיםשמידתככלעולהמהאתרהרווחהפקתיכולת•

.גדלותבאתרהמשתמשים

,מידעבאיסוףאולקוחותבאיתורמעורביםבישראלהזרהתאגידשלנציגים•

.בישראלהמצויהמתקןבסיוע

הלקוחלביןהזרהתאגידשלנציגיוביןשוטףקשרקיום-לקוחותקשריניהול•

כנסיבארגון,למשל,המתבטאבישראלהמצויהמתקןבסיוע,הישראלי

השירותושכלולבפיתוח,חדשיםמוצריםלהצגתהזדמנויותביצירת,לקוחות

.ב"וכיוהמקומיבשוקהזרהמיזםשללפעילותוחוזרהיזוןבמתן,ללקוחשניתן

נציגבאמצעותבישראלהניתניםהתמיכהושירותיהשיווקשירותיהיקף•

.משמעותייםהינםהזרהמיזם

.בישראלעסקייםסיכוניםנוצריםהזרלתאגיד•



פעילות חברות זרות בישראל  –טיוטת חוזר מס הכנסה 

באמצעות האינטרנט

האםבשאלהבהכרעהלסייעיכולהלהלןהמפורטיםהסממניםבחינת

,תלויסוכןשלהינההזרהתאגידעבורבישראלהסוכןשלפעילותו

:המיזםבשםלמעשההמתקשר

;החוזהכריתתבהליךהשתתפות•

ביןהחוזהכריתתלצורךומתןהמשאבניהוללהתערבהסמכותהיקף•

;לסוכןהנתונההזרהמיזםלביןהישראליהלקוח

המחייבבאופןמסחרייםותנאיםללקוחמחירלהבטיחמוסמךהסוכן•

לוניתןאםוביןמראשמוכתבתההטבותמסגרתאםבין,החברהאת

;דעתשיקול

הלקוחשלודרישותיולצרכיוהחוזהבהתאמתהסוכןמעורבות•

;הטבותלהעניקהסוכןסמכות;משמעותית

.ועודהלקוחלביןהזרהמיזםשביןלחוזהצדהסוכןהיות•



פעילות חברות זרות בישראל  –טיוטת חוזר מס הכנסה 

באמצעות האינטרנט

פיעללהרוויחהיהשיכולרווחיםהםהקבעלמוסדלייחסשישהרווחים•

עוסקוהיה,ועצמאינפרדהיההקבעמוסדאילו,"הזרועאורך"עקרון

.דומיםאוזהיםבתנאים,דומותאוזהותבפעילויות

הזרההעסקיתהחברהשלפעילותהכיייקבעבהםמקריםבאותם•

שלהכנסותיהעלנפרדדיווחיידרש,קבעמוסדבאמצעותמנוהלת

שללדיווחבנוסף,הקבעמוסדבאמצעותהופקואשרהזרההחברה

.והכנסותיהפעולותיהעלהישראליתהחברה



פעילות חברות זרות בישראל  –טיוטת חוזר מס הכנסה 

באמצעות האינטרנט

מ"מע

ידיעלהמסופקיםהשירותיםביןוהדוקהישירהזיקהקיימתכאשר•

האינטרנטבאמצעותמשמעותייםבהיקפיםהזרהתאגיד

הכרוכותשהנסיבותבאופן,ישראללביןהישראלייםללקוחותיהם

למעשהמתקיימתכילטעוןניתן,לישראלקשורותכאמורבשירות

.בישראלעסקיתפעילות

זרלתאגידרישוםחובתקיימתבהםלמקריםבחוזרדוגמאותלהלן•

מורשהכעוסקהאינטרנטבאמצעות'וכוותיווך,פרסוםשירותיהמספק

:בישראל
משירותיהכנסותיולגביברישוםחייביהיהחיפושמנועהמפעילזרתאגיד•

.ישראלייםמשתמשיםאולצרכניםהמופניםישראלייםללקוחותפרסום

מלוןבבתילינהשירותילהזמנתאינטרנטאתרהמפעילזרתאגיד•

לינהשירותיהזמנתעםבקשרהכנסותיולגביברישוםחייביהיהבישראל

.ישראלייםצרכניםידיעלבישראלוהארחהמלוןבבתי



פעילות תאגידים זרים -4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנטבישראל 



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט
המיישם 4/2016' חוזר מספורסם 2016, באפריל11ביום , בהמשך לטיוטה

בהקשר להגדרת מוסד קבע באמנה בעידן BEPSאת הוראות ה לכאורה

הכלכלה הדיגיטלית וקובע הוראות לפעילות בישראל של תאגיד זר שאינו  

. תושב מדינת אמנה

היבטי מס הכנסה

מדינות אמנה. א

:באמנה( 1)5סעיף ( fixed place of business" )מקום עסקים קבוע"בעניין 

וייבחן הימצאות של יינתן משקל נמוך למקום הפיזי בו מצוי השרת •

הפיתוח ופעילויות חשובות אחרות של תאגידים  , התמיכה, פעילות השיווק

.  הבינלאומיים

נציגים או עובדים של תאגיד זר  קיום מוסד קבע במקרים בהם •

לתאגיד  משתמשים דרך קבע במשרדי חברה תושבת ישראל הקשורה 

. זר לצורך הפקת הכנסה שאינה הכנסה של החברה הישראלית

ייחשב למוסד  , מחסן המשמש לאחסון וגם למכירה ללקוחות מזדמנים•

.לאור העובדה כי מתקיימת בו הפעילות העיקרית, קבע



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט

המשך

פעילות–(לאמנה(4)5סעיף)קבעמוסדלהגדרתחריגיםצמצום•

דיגיטליתנוכחות,היתרובין,"ועזרהכנה"כפעילותבעברשנחשבה

יוצאוכפועלתאגידשלעיקריתכפעילותלהיחשבעשויה,משמעותית

:משמעותיתדיגיטליתלנוכחותסממניםמפרטהחוזר.קבעמוסדלצור

עם,דיגיטלייםשירותיםלמתןחוזיםשלמשמעותיתכמותנחתמת"–

.האינטרנטבאמצעותישראלתושבי

בישראלרביםלקוחותידיעלנצרכיםהזרהתאגידשמעניקשירותים–

.האינטרנטבאמצעות

אוללקוחותהמותאםבאינטרנטשירותמספקהזרהתאגיד–

חיוב,סגנון,עבריתבשפהשימוש:לדוגמה)ישראליםמשתמשים

בישראלמקומייםאשראיכרטיסיסליקת,ישראליבמטבעלקוחות

("'וכו



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט

לאמנה(5)5סעיףתלויסוכןבעניין

בשםופועלמתקשרבישראלהסוכןהאםבשאלהלהכרעהאינדיקציות

:הזרהתאגיד

סמכותמתןעלמעידהבעסקההזרהתאגידשלהמעורבותחוסר"•

.בישראללסוכןבפועל

באופןהמאושרותבישראלהסוכןידיעלמלקוחותהזמנותקבלת•

.תלויסוכןשלבפועלסמכותעללהעידיכולהזרהתאגידידיעלשיגרתי

באופןמסחרייםותנאיםללקוחמחירלהבטיחמוסמךבישראלהסוכן•

.תלויסוכןלהוותיכול,הזרהתאגידאתהמחייב

לצרכיוהחוזהבהתאמתבישראלהסוכןשלמשמעותיתמעורבות•

.הישראליהלקוחשלודרישותיו

".הלקוחלביןהזרהתאגידשביןלחוזהצדבישראלהסוכןהיות•



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט

(הרחבה)שאינו תושב מדינת אמנה פעילות בישראל של תאגיד זר . ב

לפקודה' א4לסעיף בהתאם " מקום ביצוע הפעילות העסקית"

:מאפיינים הבאים יכולים במסקנה שפעילות העסקית מתבצעת בישראל

-( הרחבת הטיוטה)–מקום פיזי בישראל 

לפעילות  המשמשים משרדים ומתקנים "לרבות , נוכחות פיזית של תאגיד זר בישראל

בו נקשרות עסקאות בין התאגיד  של מקום קיומו , עובדיםהעסקת , של הכנה ועזר

או קיומו  , התאגיד הזר מעניק שירות ללקוחותיומקום בו קיומו של , הזר ללקוחותיו

."התאגיד הזר בישראלשל סניף של 

–סיוע או שיתוף נציג בישראל 

.מעורבות באיתור לקוחות או איסוף מידע•

להצגת  הזדמנויות יצירת , ארגון כנסים: לדוגמא)קיום קשר שוטף עם הלקוחות •

חוזר לפעילותו  במתן היזון , ושכלול השירות שניתן ללקוחפיתוח , מוצרים חדשים

.(המקומי ועודשל התאגיד זר הזר בשוק 

.  שרות לקוחות או כל שירות נלווה אחר, יעוץ, תמיכה, שיווק, גביה•



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט
-" נוכחות כלכלית משמעותית"

ייחשב כמקיים פעילות עסקית , תאגיד זר הפועל באמצעות האינטרנט בלבד
.א אם נוכחותו הכלכלית בישראל משמעותית4לפי סעיף 

:להלן סממנים העוזרים בבחינה של נוכחות כלכלית משמעותית

בקשר  ', וכותמיכה , שיווק, תיווך, פרסום: כגוןבאינטרנט מתן שירותים •
.עם משתמשים ישראלים

.באמצעות האינטרנטתושבי ישראל עם רב עסקאות ביצוע מספר •

המותאם ללקוחות או משתמשים ישראלים  ( באינטרנט)מתן שירות •
, במטבע ישראליחיוב , סגנון, פרסומות, בשפה העבריתשימוש : לדוגמה

.בישראלסליקת כרטיסי אשראי מקומיים 

בישראל  שמעניק התאגיד הזר נצרכים על ידי לקוחות רבים השירותים •
.האינטרנטבאמצעות 

.על ידי משתמשים ישראלים גבוהההשימוש באתרמידת •

זיקה הדוקה בין התמורה המשולמת לתאגיד הזר לבין מידת קיימת •
.המשתמשים הישראלים באינטרנטהשימוש של 



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט

ייחוס רווחי התאגיד הזר

:ייחוס רווחים יתבצע בשני שלבים–מדינות אמנה 

:ניתוח עובדות ופונקציות–שלב הראשון 

 Significantתוך יישום שיטת זיהוי אנשים העוסקים בפונקציות מהותיות •
people functions .

,  סיכוניםאנשים העוסקים בפונקציות מהותיות הרלוונטיות לייחוס זיהוי •

.הקבעסיכונים למוסד וייחוס 

.פונקציות אחרות במוסד הקבעזיהוי •

.וקביעת אופי העסקאות הפנימיות הניתנות לזיהויהכרה •

.  תמחור העסקאות הפנימיות לפי כללי אורך הזרוע–שלב השני 

ליחס  בכדי ( FAR)וסיכונים נכסים , בדיקה של פונקציות-ללא אמנה מדינות 

.רווח מתאים לפעילות המתבצעת בישראל



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט

דיווחים וסמכות לדרישת ידיעה

–במקרה בו נקבע כי פעילותו של התאגיד הזר הינו מוסד קבע •
.יידרש דיווח נפרד על הכנסתיו בישראל

ניתנה  , לצורך בחינת קיומו של מוסד קבע ולשם ייחוס הרווחים•
לדרוש  –א לפקודה והתקנות 85-ו135סמכות על פי הוראות סעיף 

לגבי , הזר ומהחברות הישראליות הקשורותמידע מהתאגיד 

בין היתר פונקציות  המתבצעת בישראל הכוללת הפעילות 

והוצאות  מחזורים מלקוחות , הכנסות, המתבצעות בישראל

.  לפעילויות השונותבהתייחס 



פעילות תאגידים זרים בישראל  4/2016חוזר 

באמצעות אינטרנט

היבטי מס ערך מוסף

תושביללקוחותבאינטרנטשירותיםמתןשלעסקאותהמבצעזרתאגיד
להלןהמפורטיםהקריטריוניםאחדפיעלבישראלעסקיםהמקיים,ישראל

60-ו52סעיפיםפיעלנציגובמינויבישראלכעוסקברישוםחייביהיה
תושבילקוחותמולמעסקאותהנובעהמסותשלוםודיווח,מ"מעלחוק

:ישראל

קבעמוסדכדיעולההכנסהמסלענייןהזרהתאגידשלפעילותו•
.בישראל

או/ובישראלעובדיםאו/ובישראלסניף-בישראלעסקימנגנוןשלקיומו•
פיזימקוםבאמצעותעסקיתפעילותלרבות',וכובישראלמשרדים
.בישראל

.בישראלנציגבשיתוףאובסיועבישראלשירותיםמתןשלעסקיתפעילות•

.בישראלמשמעותיתכלכליתנוכחותקיימתהזרלתאגידכאשר•

כמפורטבישראלכעוסקברישוםחייבהואכינקבעלגביו,זרתאגיד•
,משמע.מ"מעלחוק(ג)30סעיףלענייןחוץלתושביחשבלא,לעיל
לתאגידמוחשייםבלתינכסיםמוכראושירותיםהנותןישראליעוסק
.מלאמסבשיעורבמסחייביהיהכאמורהזר



ערך מוסףתזכיר חוק מס 



,  ('תיקון מס)תזכיר חוק מס ערך מוסף 

2016-ו"התשע
-2016מרץ

בשלהמסשלגבייהלייעלנועדהמוצעהחוק,החוקתזכירלדברי•
רדיוושידוריתקשורתשרותי,אלקטרוניםושירותיםמוצריםשלרכישה

הצעדים.לישראלמחוץמושבםאשרבינלאומייםמספקים,וטלוויזיה
-הפרויקטבהמלצותונכללורבותבמדינותיושמוהחוקבתזכירהמוצעים

BEPS.

:ההצעהעיקרי

המסבתשלוםחייביהיהחוץתושבשהינושירותנותןכילקבועמוצע•
רדיוושידוריתקשורתשרותי,אלקטרוניםשירותיםאספקתבגין

.ישראללתושבוטלוויזיה

שירותיםהמספקישראליעוסקכיולקבוע(7()א)30סעיףאתלתקןמוצע•
ניתןהשירותאםגם,מלאמסבתשלוםחייביהיה,ישראללתושבכאמור
.לישראלמחוץ

המשך בשקף הבא



,  ('תיקון מס)תזכיר חוק מס ערך מוסף 

2016-ו"התשע

המשך

ברישוםחייביהיהדיגיטאלישירותהמספקחוץתושבכימוצע,כןכמו•

.האוצרשרשיקבעכפי,נפרדייעודיבמרשםיתבצעהרישום.בישראל

,שקבעלתקופההאוצרשרשקבעבדרךלמנהלח"דויגישהחוץתושב

העסקאותמחירסךאתיכלולח"הדו.ממנוהנובעהתשלוםבצירוף

.מהןהנובעמ"המעואת,הדיווחלתקופת

:המוצעהתיקוןלשוןלהלן

א16סעיף הוספת 

החייב בתשלום המס במתן שירות דיגיטאלי"

שלא , שירות דיגיטאלי הניתן מאת תושב חוץ לתושב ישראלבמתן (א)א16

יהיה  , ר"או פעילותו כמוסד כספי או כמלכ, במהלך עסקו של מקבל השירות

או מפעיל החנות המקוונת  , נותן השירות הדיגיטאלי-החייב בתשלום המס 

;לפי העניין, שבאמצעותה ניתן השירות



לשון התיקון המוצע

במהלך  במתן שירות דיגיטאלי הניתן מאת תושב חוץ לתושב ישראל (ב)

יהיה החייב  , ר"או פעילותו כמוסד כספי או כמלכעסקו של מקבל השירות

;מקבל השירות הדיגיטאלי-בתשלום המס 

-בסעיף זה 

:כל אחד מאלה–שירות דיגיטאלי "

;שירות תקשורת( 1)

;שידור טלוויזיה או רדיו( 2)

.שירות אלקטרונימתן ( 3)



לשון התיקון המוצע

,  מילים, שירות בקשר להעברה או לקבלה של אותות–"שירות תקשורת"

רדיו או מערכת  , סיב אופטי, באמצעות קו, תמונות או כל מידע אחר, צלילים

:לרבות כל אחד מאלה, אלקטרומגנטית אחרת

טלפוניה נייחים או ניידים הכוללים תמסורת או מיתוג של קול או שרותי (1)

;נתונים

;(VoIP)שרותי טלפוניה הניתנים באמצעות רשת האינטרנט (2)

העברת  , לרבות שירותי הודעות, נלווים לשירותי טלפוניהשירותים (3)

;ושירותים דומים, שיחות

;פקס(4)

.שירותי גישה לאינטרנט(5)



לשון התיקון המוצע

,  לרבות מכירת טובין בלתי מוחשיים, מתן שירות-"מתן שירות אלקטרוני"

–להלן ), באופן ממוכן, הניתן באמצעות רשת האינטרנט או רשת אלקטרונית

:לרבות כל אחד מאלה( מתן שירות באמצעות הרשת

;שינוי תוכנה או שדרוגה, תוכנהלרבות , מוצר דיגיטאליאספקת (1)

תכניות  , משחקים, הימורים, מוזיקה, ספרים, מוצרי בידוראספקת (2)

;שידורי אינטרנט ושרותי הוראה מרחוק, סרטים, טלוויזיה

לרבות אתר אינטרנט , של אדם או עסקפעילות מקוונת המאפשר שירות (3)

;או עמוד אינטרנט

בשל נתונים שהוזנו למחשב על  , הניתן באופן ממוכן על ידי מחשבשירות (4)

;ידי מקבל השירות



לשון התיקון המוצע

בתמורה של הזכות למכור טובין בלתי מוחשיים או שירותים העברה (5)

;בחנות מקוונת

.שרותי תיווך בין קונה לספק שירותיםמתן (6)

שרותי תוכן ושירותים המאפשרים שימוש בנתונים ובמאגרי  אספקת (7)

;מידע

תכניות  , משחקים, הימורים, מוזיקה, ספרים, מוצרי בידוראספקת (8)

.סרטים ושידורי אינטרנט, טלוויזיה

ובלבד שלא היו לו עסקים או פעילות  , 1כהגדרתו בסעיף –" תושב חוץ"

;60כאמור בסעיף , בישראל

אמצעי התשלום שלו או , מי שזוהה על פי מקום מושבו-" תושב ישראל"

. הציוד שבאמצעותו קיבל את השירות כתושב ישראל



לשון התיקון המוצע

1ז"פרק יהוספת 

רישום תושב חוץ המספק שירות דיגיטאלי"

,  60אשר אינו חייב במינוי נציג לפי סעיף , תושב חוץ(א. )א146
או  , (א)א16כאמור בסעיף , ומספק לתושב ישראל שירות דיגיטאלי

,  מפעיל חנות מקוונת שבאמצעותה ניתן שירות דיגיטאלי לתושב ישראל
;חייב ברישום

(  א)עלה מחיר עסקאותיו של תושב חוץ כאמור בסעיף קטן לא (ב)
בשנת המס החולפת או שנת המס , "( חייב ברישום: "בפרק זה)

יהיה -1בסעיף , "עוסק פטור"על הסכום הנקוב בהגדרת , השוטפת
;תושב החוץ פטור מרישום

יתבצע במרשם המיועד לצורך ביצוע ( א)כאמור בסעיף קטן רישום (ג)
.בדרך שיקבע שר האוצר, פרק זה

.א16כהגדרתו בסעיף –" שירות דיגיטאלי"-בסעיף זה



לשון התיקון המוצע

אלקטרוניח תקופתי לתושב חוץ המספק שירות "דו

, ח למנהל בדרך שקבע שר האוצר"חייב ברישום יגיש דו(א).ב146
;בצירוף התשלום הנובע ממנו, לתקופה שקבע

יכלול את סך מחיר העסקאות לתקופת  ( א)כאמור בסעיף קטן ח "דו(ב)
.הדיווח ואת המס הנובע מהן

שמירת נתונים

ברישום ישמור נתונים אודות עסקאותיו החייבות בדיווח לתקופה  חייב .ג146
חות  "באופן אשר יאפשר למנהל בדיקה יעילה של הדו, שנים לפחות10של 

.שהוגשו

דרישת תשלום

ח אינו  "ח תקופתי ולדעת המנהל הדו"הגיש חייב ברישום דו(א).ד146
30רשאי המנהל לדרוש את תשלום המס החסר בתוך , מלא או שאינו נכון

;יום ממועד מתן ההודעה על דרישת התשלום

10על דרישת התשלום תהיה לתקופת דיווח אשר אינה עולה על הודעה (ב)
;שנים ממועד מתן ההודעה ותפרט את הנימוקים לדרישת התשלום

."בשינויים המחויבים, 83-ו82דרישת תשלום יחולו סעיפים על (ג)



דוגמאות מרחבי העולם



-ביחס לכלכלה הדיגיטלית-BEPSיישום הוראות ה

דוגמאות מרחבי העולם

יפן

מ  "הטיל חובת תשלום המעמ "תיקון לחוקי מע–1' יישום פעולה מס•

,  על עוסקים זרים( BEPSאשר לא הייתה קיימת טרם רפורמה בעקבות )

הפצה :  אשר נותנים את השירותים הבאים באמצעות האינטרנט

, ותוכנהתמונה , מוסיקה, של ספרים דיגיטלייםבאמצעות אינטרנט  

פרסום , לקוחותעל ידי באמצעות ענן נתונים ושמירת תוכנה שירותי ניצול 

שיעורים , משחקי אינטרנטמקוונות של מכירות , האינטרנטבאמצעות 

.  באינטרנט ועודבשפה זרה 



-ביחס לכלכלה הדיגיטלית-BEPSיישום הוראות ה

דוגמאות מרחבי העולם
הודו

לשנתהתקציבחוקהצעתהגישההודוממשלת,2016,בפברואר29ב

:הבאבאופןBEPS-ההוראותיישוםכוללאשר,2016

equilisation)האיזוןהיטלהטלת-1'מספעולהיישום• levy)6%של

נתןואשרקבעמוסדלושאיןחוץתושבשלהתמורהשלהברוטוסכוםעל

היטלאתלנכותיידרשההודיהמשלם.הודולתושבידיגיטלייםשירותים

.תושבשאינולמישישולםהסכוםשלהאיזון



-ביחס לכלכלה הדיגיטלית-BEPSיישום הוראות ה

דוגמאות מרחבי העולם

טורקיה

הוצגואשרכלים15מתוך6הלאומיתהחקיקהבתוךיישמהכברטורקיה•

.BEPSפרויקטבמסגרת

Tax)במיסוידיןלסדריתיקוןביותרהבולט,הדיגיטליתלכלכלהבהקשר•
Procedural Law)7'מספעולההוראותהמיישם.

electronic“)דיגיטלימיסיםמשלם-חדשיםמושגיםמכניסהתיקון•
taxpayer”)העסקשלדיגיטליומקום((“electronic place of business”.

למטרותנוספיםתקשורתואמצעיבאינטרנטשימוש,התיקוןלפי•

דיגיטלימרכזלצורעלול,אחרותעסקיותלפעילויותאותעשיות,מסחריות

מסבהתאםמסיחולאלומפעילויותהכנסותיוועללעוסקהמדינהבשטחי

.בטורקיה



סיכום

.מהפכה במיסוי הבינלאומי•

.אתגרים והמלצות-הפעילות האינטרנטית  •

.אפיון הלקוחות והספקים בתחום האינטרנט•

לעניין פעילות  OECD-מעקב אחר מסקנות הדוחות של ה•

.אינטרנטית

.שימוש מושכל באמנות מס•

.חיוב רישום באיחוד האירופאי•

4/2016חוזר •

2016-ו"התשע, ('תיקון מס)תזכיר חוק מס ערך מוסף •



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/
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