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  24.2018חוזר מסים 

פסק דין של בית המשפט העליון בארצות הברית 

בנוגע לגביית מס מכירה על מכירות דרך 

 האינטרנט גם ללא נוכחות פיזית

   Wayfair et alפס"ד

 

 ,שלום לכולם

 

 מס לגבות ממוכרים לדרוש ביכולתן מוגבלות היו ב"בארה השונות המדינות, היום עד

 והן לגבי מוחשיים פריטים הן לגבי, האינטרנט דרך מכירות על מכירה

Software as a Service ("SaaS").  

 כי וקבע, 1992 בשנת מחדש אושר אשר, 1967 משנת חוק פי על הוטלה זו הגבלה

" פיזית נוכחות" למוכר יש אם אלא, מס לגבות המוכרמ לדרוש יכולה אינה מדינה

 באופן הפדראלי חוקב התנאים שנקבעו את פירשה מדינה שכל למרות. במדינה

 .המס משטר את להרחיב ןביכולת מוגבלות היו הן, שונה

 

 בעניין דעתו את פרסם ב"ארה של העליון המשפט בית, 2018 ביוני 21ביום 

Wayfair et al. 

 הינו הקודמות בהחלטותיו שנקבע הפיזית הנוכחות כלל כי נקבע בהחלטה

http://www2.deloitte.com/us/en.html


"Is unsound and incorrect” .מכירות על מס לגבות יכולות המדינות, מכך כתוצאה 

 .עצמה במדינה פיזית נוכחות המוכרת לחברה יןם אא גם, באינטרנט

 

מכירה  מס לגביית הנוגע בכל לכת מרחיקות השלכות להיות יכולות זו להחלטה

 שונות מדינות כאשר בהמשך אתכם נעדכן אנו. באינטרנט למוכרים דיווח וחובות

 .זו החלטה בעקבות צעדים ינקטו

 

 שלהן החשיפות את לבדוק חייבות ישראליות חברות, החדשה הפרשנות לאור

 .ב"בארה השונות במדינות הרשויות מול

 

 כאן לחצו - Deloitte Global-מ בחוזר המלאלצפייה 

 

ארה"ב בנוגע לשינויים האלה  Deloitteשל  Webcast בנוסף, יתקיים

תהיה זמינה כמה  Webcast-ה. ניתן להירשם מראש. הקלטה של 29.6ב

   .ימים לאחריו
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 073-399-4397טל': 

 ,Deloitte, חטיבת המס, אמריקאימנג'רית, מחלקת מיסוי  ,נסלי לוירו"ח 
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