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 9.2016חוזר 
 חוק מס ערך מוסףלתיקון תזכיר 

 תושבי חוץ המספקים שירותים דיגיטאליים בישראל מיסוי

 

 לקוחות וידידים יקרים,

 

 2015באפריל " הכלכלה הדיגיטלית"בהמשך לפרסום טיוטת חוזר מס הכנסה בנושא 

 -ובהתאם לסקירות ה, אינטרנטהשעסק במיסוי חברות זרות הפועלות בישראל באמצעות 

OECD להבדיל מבתי עסק וכן , מ מאנשים פרטיים"אשר לפיהן קיים קושי רב בגביית מע

תזכיר לתיקון חוק מס ערך  2016במרץ  13פורסם ביום , BEPS -בהתאם להמלצות ה

דיגיטאליים הכוללים  חוץ המספקים שירותיםהמציע לחייב במס ערך מוסף תושבי  מוסף

 .שרותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה לתושב ישראל, שירותים אלקטרוניים

 

י הכנסת ומה יהיה "ועל כן אין וודאות אם יאושר ע, כי מדובר בתזכיר חוק בלבד, נדגיש

 .הנוסח הסופי

 

, מוצרי בידור, אספקת תוכנות: בין היתר, ל הם"שירותים אלקטרוניים לעניין תזכיר החוק הנ

שידורי אינטרנט ושרותי , סרטים, תכניות טלויזיה, משחקים, הימורים, מוזיקה, ספרים

שירותי גישה , פקס, שירותי טלפוניה: בין היתר, שירותי תקשורת הם. הוראה מרחוק

 . לאינטרנט ושירותים דומים נוספים

 

יהא חייב ברישום בישראל במרשם ייעודי תושב החוץ המספק שירותים אלה , על פי התזכיר

מ "ח שיכלול את העסקאות והמע"י שר האוצר וכן יחוייב להגיש דו"נפרד כפי שייקבע ע

המנהל יהיה רשאי להוציא , כמו כן. י שר האוצר"הנובע מהן בתקופת דיווח שתיקבע ע

 .ח שהוגש אינו נכון"לתושב החוץ דרישת תשלום אם יתברר כי דו

 

, ר או למוסד כספי במהלך פעילותו"ניתנים לעוסק במהלך עסקו או למלכ אם השירותים

 .החייב בתשלום המס יהיה מקבל השירות

 

מ הקובע כי עוסק ישראלי המספק "לחוק מע( 7()א)30הוצע לתקן את סעיף , בנוסף

גם אם השירות ניתן מחוץ , בתשלום מס מלאיהיה חייב , שירותים כאמור לתושב ישראל

 1/2013בהוראת פרשנות ויין כי התיקון המוצע עתיד לייתר את הצורך יצ. לישראל

 . ל"ועסקה במכירת חבילות תקשורת לחו( 124/08מ "ת)ד גווילי "שפורסמה בעקבות פס

 

 

   
 קישורים רלבנטיים:  

 

 2015חוברת תום שנת המס 

 

 דף הבית של חטיבת המס

  

 

 

 

https://taxes.gov.il/vat/documents/parshanut/parshanut1_2013.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_guide_2015-2016.pdf
http://www.deloitte.com/il/tax


 לחצו כאן - המלא תזכירלצפייה ב
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 

 6085401-03טל': , חטיבת המס, מנהל מחלקת מיסים עקיפים ,ח ניסים פחימה"רו

 6085512-030': טל, חטיבת המס, מחלקת מיסים עקיפים ,ד דנית כהן"עו

 
 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 
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