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 2112 ביולי 15

 021' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 ,קוראים נכבדים

 :להלן המפורטים לנושאים התייחסות כלולה 120 במידעון

 מסלול סיוע ליצואן הבודד –ל "מסלול סיוע לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ליצוא לחו – 0חוזר 

וזאת באמצעות , ל"השתתפות בהוצאות שיווק של מוצרים לחות הוראה שעניינה "פרסם משרד התמ 21.2.2112ביום 

הקיים סיוע ה מסלול – השניו, בודד ליצואן חדש מסלול סיוע – האחד: לעסקים בעלי פוטנציאל ייצואשני מסלולי סיוע 

 .יפורטו עיקרי ההוראהבמסגרת החוזר  .למאגדי עסקים

 מ על יבוא כרטיס שחקן זר"הטלת מע – 2חוזר 

ומשכך  ,"טובין"מהווה נכס בלתי מוחשי הנכלל בהגדרת  נקבע כי כרטיס שחקן זר( /121171 ה"מע) בני יהודהבפרשת 

החייב  "ייבוא טובין בלתי מוחשיים"הינה בגדר  ואו השאלת ובאשר להעברתשביצעו קבוצות ישראליות התקשרות 

 וא טובין בלתי מוחשייםלתוצאות פסק הדין עשויה להיות השלכה כבדת משקל בסוגיה השנויה במחלוקת של יב .מ"במע

 .ושל יבוא טובין בלתי מוחשיים באמצעות האינטרנט בפרט, בכלל

 שינויים בחוקי המס בקפריסין – 3חוזר 

ביחס לאחזקת קניין רוחני  ,1.1.2112יום מ םאשר תחולת ,התקבלו מספר תיקוני חקיקה בקפריסין 22.2.2112 ביום

(IP) ,התיקוניםבמסגרת החוזר יפורטו עיקרי . ועוד מ"מע, מחירי העברה, התרת הוצאות מימון. 
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 מסלול סיוע ליצואן הבודד –ל "מסלול סיוע לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ליצוא לחו – 0חוזר 

פרסם , ל"ל או כאלה המעוניינים להתחיל לייצא לחו"להגדיל את הייצוא שלהם לחו במטרה לסייע לעסקים המעוניינים

מסלול סיוע  – הוראה שעניינה שני מסלולי סיוע לעסקים בעלי פוטנציאל ייצוא כאמור 21.2.2112ת ביום "משרד התמ

ידי הקרן לעידוד השיווק  עלהסיוע יינתן . למסלול הקיים של סיוע למאגדי עסקים בתוספת, (מסלול חדש) ליצואן בודד

. ל"באמצעות השתתפות חלקית בהוצאות המיועדות לפעילויות השיווק של המוצרים לשווקי חו( "הקרן: "להלן) ל"לחו

 :להלן עיקרי ההוראה

 את ההוצאות , את שיעור הסיוע והיקפו, בין היתר, אשר יכלול, קבלת הסיוע כרוכה בקבלת אישור הוועדה

 .תקופת התוכניתהמוכרות ואת משך 

 בהיקף של , כפי שיאושרו על ידי הוועדה בתוכנית השיווק המאושרת, הסיוע יינתן עבור הוצאות שיווק מסוימות

 .₪ 211,111-אך לא יותר מ, מסך ההוצאות המוכרות 21%עד 

 תור מידע אי, ל"חקרי שוק בשווקי חו, בין היתר, כוללות, הכפופות לאישורה של הוועדה, סוגי ההוצאות המוכרות

הכנת קטלוגים , הפקת סרטוני פרסום, עיצוב האריזה לצורך התאמה לייצוא, ייעוץ שיווקי וסקרי שוק, עסקי

, ל"נסיעות שיווק לחו, עריכת הדרכות והדגמות, השתתפות בתערוכות וכנסים מקצועיים, (כולל ממוחשבים)

 .ל ועוד"שכר עובד בחו, ל"עלות משרדים ומרכזי הפצה בחו, ל"רישום פטנטים וסימני מסחר בחו

  מחזורו הכספי הכולל או שבשנה ₪ מיליון  21-/יצואן שהיקף היצוא שלו )תמורת קבלת הסיוע יחויב יצואן בינוני

גובה . עד להחזר מלוא המימון שהתקבל, לקרןבתשלום שנתי של תמלוגים ( לשנה₪ מיליון  21-111הינו 

ל או ביעד מסוים כפי "בהיקף היצוא של העסק בשווקי חולשנה מהגידול  3%התמלוגים יהיה בשיעור של 

בשנה ומחזורו הכספי הכולל קטן ₪ מיליון  /-יצואן שהיקף היצוא שלו קטן מ)יצואן קטן . שייקבע בתנאי האישור

 .לא יחויב בתשלום תמלוגים( לשנה₪ מיליון  21-מ

  נוספת במסלול סיוע ליצואן בודד עם אפשרות להארכת התכנית בשנה, חודשים 12הסיוע יינתן לתקופה של ,

 .בכפוף לאישור הוועדה, ובשלוש שנים נוספות במסלול סיוע למאגדי עסקים

  במסגרת מסלול הסיוע ליצואן בודד תתאפשר גם קבלת סיוע בגין הוצאת תשלום לגורם המקדם את פעילות

 .וכנית השיווקית שאושרהמסכום הת 21%במידה וגובה ההוצאה אינו עולה על , ל"העסק בחדירה לשוקי חו

  לא תתאפשר קבלת סיוע לעסק אשר מקבל או קיבל סיוע מאמצעי סיוע ממשלתיים אחרים בתחום השיווק

לא תתאפשר קבלת סיוע במקביל במסלול סיוע ליצואן בודד , כמו כן. ל לאותו סל מוצרים ולאותו שוק יעד"לחו

 .שוק יעדובמסלול סיוע למאגדי עסקים לאותו סל מוצרים ולאותו 

לשתף , נדרש מהם להשתלב במאגד קייםלעסקים לקבל את הסיוע מבלי ש כעת מסלול היצואן הבודד מאפשר

 .על העלויות והבירוקרטיה הכרוכים בכך', לאתר שותפים מתאימים וכו, פעולה עם עסקים מייצאים אחרים
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 מ על יבוא כרטיס שחקן זר"הטלת מע – 2חוזר 

כהגדרתם , "טובין"מטיל חבות במס על עסקה בישראל ועל יבוא של "( החוק: "להלן) 17/2-ו"התשל, חוק מס ערך מוסף

אך הוא אינו , זכות ונכסים בלתי מוחשיים, בין היתר, המונח טובין מוגדר בחוק כרשימה בלתי סגורה והוא כולל. בחוק

 .כולל ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם

עלתה שאלת החבות במס ערך מוסף בגין עסקאות של רכישה או השאלה של ( /121171 ה"מע)בני יהודה  בפרשת

כי מבחינת מועדוני , נבהיר. ל"שחקני כדורגל זרים על ידי מספר מועדוני כדורגל ישראליים מקבוצות כדורגל בחו

שאינם ת מכיוון וזא, מ על עסקאות כאמור מהווה נטל כבד"הטלת מע, ר"אשר רובם ככולם מאוגדים כמלכ, הספורט

מגלמים , מ טענו כי כרטיסי ההשתתפות של השחקנים"רשויות מע .מ כמס תשומות"לקזז את תשלום המערשאים 

ובהתאם יש לראות בקבוצות כמי , כהגדרתו בחוק "נכס"מהווים כרטיסי השחקן , ככאלה. זכויות בעלות ערך כלכלי

 .מ"שביצעו ייבוא של נכס בלתי מוחשי אשר בגינו מוטל מע

מכיוון שלא ניתן להפריד בין , מ משמעותה סחר בבני אדם"כי חיוב עסקאות כאמור במע, מועדוני הספורט טענו מנגד

, העסקאות לפיהן נקבע באיזה מועדון שחקן יישחק עניינן מתן שירותים ולא רכישת נכס, לדידן. השחקן ובין הזכויות בו

" בעל הטובין"כי כלל לא ברור אם ניתן לראות בהן כ, ד טענו הקבוצותעו. מ בחוק"ועל יבוא שירותים לא מוטלת חבות מע

כטענה חליפית טענו הקבוצות כי יש לראות בכרטיס השחקן ". יבוא הטובין"או מתי התבצע , כהגדרתו בחוק, המיובאים

 .מ"חייב במעולפיכך יבוא של כרטיסי השחקן אינו , בחוק "נכס"ממועט מפורשות מהגדרת , אשר כאמור, "מסמך סחיר"

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי מכיוון שהקבוצות הישראליות משלמות עבור ההסכמה להעברת או שאילת 

. מגלם זכות בעלת ערך כלכלי הניתן להעברה ולמכירה, הכולל בין היתר אף הסכמה זו, הרי שכרטיס השחקן, השחקנים

, מ על פעולת יבוא נכס בלתי מוחשי זה"ולכן מוטל מע ,"וביןט"זכות זו הינה בגדר נכס בלתי מוחשי הנכלל בהגדרת 

ניתן , בפקודת המכס "יבוא"מהגדרת כי , נפסקעוד  .אשר נעשה בו שימוש בישראל כאשר השחקן משחק בישראל

אזי , נצרכים בישראל או נעשה בהם שימוש בישראל, אשר אין מקורם בישראל, כי מקום בו טובין בלתי מוחשיים, להסיק

 .ניתן לקבוע כי בוצע יבוא של הטובין

הבחנה בין הסכום המשולם לקבוצתו הקודמת של השחקן תמורת רכישת או השאלת כרטיס השחקן בית המשפט ביצע 

ובין הסכום המשולם לשחקן תמורת שירותי המשחק שהוא מעניק בהתקשרות נפרדת בין , בהתקשרות בין הקבוצות

יבוא של  בגיןחיוב במס  ושל רכישת כרטיסי השחקן אינבחיוב במס כי , ת המשפטבי קבע, לכךבהתאם . הקבוצה לשחקן

  . כי אם בגין יבוא טובין בלתי מוחשיים, המשחק שירותי

שכן במונח זה הכוונה היא למסמכים , לבסוף קבע בית המשפט כי כרטיסי השחקן אינם מהווים מסמך סחיר לעניין החוק

אשר העברת הבעלות בהם תגרום להעברת ההתחייבות החוזית הצמודה ' שטרי חוב ושטרי חליפין וכו, שיקים: כגון

 .ס שחקןבית המשפט סבר כי תכונה זו אינה מתקיימת ביחס לכרטי. אליו

מ על ייבוא נכסים בלתי "כי לתוצאת פסק הדין עשויות להיות השלכות על סוגיות כבדות משקל ביחס להטלת מע, נציין

אשר קיימת לגביהן אי הסכמה ושטרם , ל באמצעות האינטרנט"רכישת נכסים בלתי מוחשיים מחו, כמו למשל, מוחשיים

 .תקבלה לגביהן הכרעה ברורה בפסיקהה
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 ינויים בחוקי המס בקפריסיןש – 3חוזר 

ביחס לאחזקת קניין רוחני  ,1.1.2112יום מ םאשר תחולת ,התקבלו מספר תיקוני חקיקה בקפריסין 22.2.2112 ביום

(IP) ,להלן עיקרי התיקונים. ועוד מ"מע, מחירי העברה, התרת הוצאות מימון: 

 : הטבות מס הנוגעות לקניין רוחני

 01%  תהיינה פטורות ( בניכוי הוצאות ישירות)רוחני שבבעלות חברה תושבת קפריסין מההכנסות הנובעות מקניין

 .ממס חברות בקפריסין

 01%  יהיו פטורים ( בניכוי הוצאות ישירות)מהרווחים שנובעים ממימוש קניין רוחני על ידי חברה תושבת קפריסין

 .ממס חברות בקפריסין

 ח של קניין רוחני תותר בניכוי בשנת המס שבה נוצרה ובארבע כל הוצאה בעלת אופי הוני הקשורה לרכישה או פיתו

 .השנים הבאות בשיטת הקו הישר

 וסימנים מסחריים, פטנטים, מוגדר ככל נכס בלתי מוחשי כולל זכויות יוצרים" קניין רוחני", לעניין זה. 

 :מימוןהתרת הוצאות 

  החברהתותרנה בניכוי לצרכי מס ככל ש, בת החברממניות  111%בגין רכישת ( או עקיפות7ישירות ו)הוצאות ריבית 

הלוואות שנתנה החברה הבת , לעניין זה. הבת אינה מחזיקה בנכסים אשר אינם משמשים לפעילות עסקית

 .פעילות העסקיתלתיחשבנה כנכסים ששימשו 

  יותרו  הוצאות ריבית כאמור לא, הבת מחזיקה בנכסים אשר אינם משמשים בפעילות עסקית החברהבמקרה שבו

 .בניכוי באופן יחסי

 :מחירי העברה

 מחירי שוק לנה בהתאם יבקפריסין קיימות הוראות מחירי העברה לפיהן עסקאות בין צדדים קשורים תעש("Arm's 

Length" .)נקבע כי עיקרון ה, במסגרת תיקוני החקיקה- "Arm's length"  לא יחול על עסקאות המבוצעות בין שתי

 .111%חברות מקומיות בהתקיים אחזקה של 

 :מ מופחת ברכישת או בניית דירות לצרכי מגורים"שיעור מע

 חל  או רכישת דירה ששימשה למגורי קבע7על שיפוץ ו ,עם זאת .%/1מ הקבוע כיום בקפריסין הינו "שיעור המע

 ןשיעור מופחת כאמור יחול גם בגין דירות מגורים שאינ, לשינוי בחוקבהתאם . 2%מ מופחת של "שיעור מע

 . למגורי קבע אלא לצורך שהייה בלבד ותמשמש
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