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חוזר מסים 20.2015
החלטת מיסוי  - 2625/15החבות במע"מ של מכירת נכס
בלתי מוחשי שפותח בישראל לתושב חוץ כשהוא מותקן
במערכת המיוצרת בחו"ל
לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

רשות המסים פרסמה לאחרונה החלטת מיסוי המבהירה כי חברה המפתחת נכס בלתי
מוחשי ,המהווה רכיב עיקרי המותקן בחו"ל במערכות שהחברה מייצרת מאילוצים שונים
בחו"ל ,תשא בתשלום מע"מ במועד שחרור אותן מערכות מפיקוח המכס ככל שהחברה
תייבא את אותה המערכת לארץ לטובת מכירתה ללקוחות בישראל .במקביל ניתן יהיה
לנכות באופן מלא את מס התשומות הכלול ברשימון הייבוא שהוגש בגין ייבוא המערכות
לישראל לצורך מכירתן בישראל זאת בכפוף לתנאים לניכוי מס תשומות שבחוק מע"מ.

דף הבית של חטיבת המס

בנוסף ,באשר למערכות אשר הורכבו וימכרו בחו"ל ,תיחשב מסירתן ללקוח בחו"ל למכירת
נכס בלתי-מוחשי לתושב-חוץ החייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף
(30א)( )2לחוק מע"מ ,זאת כיוון שהרכיב העיקרי במערכת הינו תוכנה המיוצרת בישראל.
יצוין כי בכל מידה בה הרכבת המערכת תבוצע בישראל לטובת מכירה בחו"ל החברה
תידרש להנפיק רשימון ייבוא או "מסמך אחר" שאישר המנהל לטובת ניכוי התשומות
בהתאם להוראות סעיף (30א)( )1לחוק מע"מ.
על פי הודעה לעיתונות של רשות המסים מיום  20/9/2015ההחלטה המקדמית פותחת
פתח לחברות ישראליות שעיקר עיסוקן בארץ מתמקד בפיתוח מוצרים אך מרכזי הייצור
שלהן נמצאים בחו"ל ,לקבל הכרה בעסקאות של מכירת מוצריהן ללקוחות בחו"ל כמכירת
נכס בלתי מוחשי ובכך ,לאפשר להן לנכות מס תשומות היכול להסתכם במיליוני שקלים.
ברשות המסים מעריכים כי ההחלטה צפויה להשפיע על מאות חברות ישראליות העוסקות
בפיתוח תוכנה ,עיצוב מוצרים ,פיתוח תרופות וכו' ,בכך שהיא תאפשר להן להמשיך לפעול
בישראל בתנאי תחרות משופרים בשוק הגלובלי.
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