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חוזר 14.2016

פעילות תאגידים זרים באמצעות האינטרנט-
חוזר רשות המסים 4/2016

לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

לאחרונה פרסמה רשות המסים בישראל את גרסתו הסופית של חוזר  4/2016שכותרתו:
"פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט" .החוזר מתפרסם על רקע
התרחבות הפעילות הכלכלית העולמית העושה שימוש בפלטפורמות אינטרנטיות לביצוע
מסחר חוצה-מדינות ,ובהשפעת עבודתו הנרחבת של ארגון ה OECD-בעניין שחיקת
בסיס המס והסטת רווחים )" ,("BEPSתוך התכתבות עם הדו"ח של הארגון בנושא
הכלכלה הדיגיטלית.

חוברת תום שנת המס 2015

מטרת החוזר הינה להבהיר את עמדת רשות המסים בנושאים הבאים:
 .1מקרים בהם תראה הכנסתו של תאגיד זר ממכירת מוצרים או ממתן שירותים,
באמצעות האינטרנט ,כהכנסות של "מוסד קבע" בישראל.
 .2כללים לייחוס רווחים למוסד הקבע בישראל.
 .3מקרים המקימים חובה על תאגידים רב-לאומיים המספקים שירותים באמצעות
האינטרנט ללקוחות ישראלים להירשם כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
לצפייה בחוזר רשות המסים  -לחצו כאן
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למידע ופרטים נוספים:
רו"ח יצחק צ'יקורל ,מנהל המחלקה למיסוי בינלאומי ,חטיבת המס ,טל'03-6085511 :
רו"ח נסים פחימה ,מנהל מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס ,טל'03-6085401 :
3T

3T

אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה ,שכן אין
מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
© כל הזכויות שמורות.
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