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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2019באוקטובר 18

מ  "מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מע

סקירת הוראות החוק והתקנות

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו



המצגתנושאי

מ"מעבחוקמבואוסעיפיהגדרות•

תשומותלמסעסקאותמסבין•

מ"מעלחוק31סעיף–מ"ממעפטור•

(יהלומנים,בחירותבתקופתתשלומים,ייבוא)מ"ממעאחריםפטורים•

,לתיירשירותיםמתן,ל"בחושירותמתן,חוץלתושבשירותמתן:אפסבשיעורמ"מע•

אפסבשיעורמ"מעשלנוספיםסעיפים,38א"ותמבינויפינוי

באילתאפסבשיעורמ"ומעמ"ממעפטור•



מ"הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע



מ"הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע
ממחיראחידבשיעורמוסףערךמסיוטלטוביןיבואועלבישראלעסקהעל":מ"מעלחוק2סעיף•

."...הטוביןאוהעסקה

:לחוק1בסעיףמוגדרת"עסקה"•

.ציודמכירתלרבות,עסקובמהלךעוסקבידישירותמתןאונכסמכירת"(1)

;המוכרבידייבואועלאולמוכרמכירתועלשהוטלהתשומותמסנוכהאשרנכסמכירת(2)

."אקראיעסקת(3)

אשראיעסקתלרבות,מכרשאיננההזולתלמעןבתמורהעשיהכל":לחוק1בסעיףמוגדר"שירות"•
."...כסףוהפקדת

רשותהקניית,שכירותאגבמיקחו,השכרתולרבות–נכסלעניין"-לחוק1בסעיףמוגדר–"מכר"•
"...עצמילצורךבושימושזכותהקניית,בתמורהבולשימוש



מ"הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע

"מכר"בהעסקהמקום–מ"מעלחוק14סעיף

,מישראליוצאאםאו,לקונהמסירתובעתבישראלהיההנכסאםבישראלכנמכרנכסיראו•
.ישראלתושבהואהמוכראם-מוחשיבלתיובנכס

פעילותובניהולשירותבמתןהעסקהמקום-מ"מעלחוק(א)15סעיף

:מאלהאחתנתקיימהאםבישראלכניתןשירותיראו

שעסקוכמי,זהלעניין,יראוהובישראלסניףאוסוכןלושישמי;בישראלשעסקומיאותונתן•
;בישראל

לחברהאוישראלתושבישותפיםשלהןבההזכויותשרובלשותפות,ישראללתושבניתןהוא•
;ישראלכתושבתאותהרואיםהכנסהמספקודתשלעניין

.בישראלהמצוייםנכסיםלגביניתןהוא•



בין מס עסקאות למס תשומות



מ"הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע

יבואעל,לעוסקנכסיםמכירתעלשהוטלהמוסףהערךמס"–לחוק1בסעיףמוגדר"תשומותמס"•

;"בעסקולשימושאועסקולצרכיהכל,לעוסקשירותיםמתןעלאועוסקבידינכסים

בחשבוניתהכלולהתשומותמסאתבוחייבשהואמהמסלנכותזכאיעוסק"-לחוק(א)38סעיף•

"...המנהלזהלעניןשאישראחרבמסמךאויבואברשימוןאוכדיןלושהוצאהמס

".במסהחייבתבעסקהלשימושהןאםאלאתשומותעלמסלנכותאין"-לחוק41סעיף•

על"מגלגל"הואאותו,מ"במעחייבהוא,שירותאונכסמוכרעוסקכאשר:מ"במעהחיובמנגנון•

,מ"במעחייבותעסקאותיצירתלצורךהשירות/המוצראתהרוכשעוסקהואהקונהעודכל.הקונה

הערךתוספתעלמ"מעמשלםעוסקשכלהיאהתוצאה.תשומותכמסמ"המעאתלנכותרשאיהוא

חייבותעסקאותיצירתלצורךבומשתמשלאאשר,סופילצרכןנמכרשירות/המוצרכאשר.יוצרשהוא

.תשומותכמסמ"המעאתלנכותרשאיאינול"הנ,מ"במע



בין מס עסקאות למס תשומות

:מספריתדוגמא

.המיסיםלרשות17₪מעביר.(117₪)מ"מעבתוספת100₪-בלנגרייהעציםמוכרעציםחוטב•

הנגרייה.(234₪)מ"מעבתוספת,200₪-ברהיטיםלחנותאותוומוכרתשולחןמכינההנגרייה•
בגיןששילמהמ"המע-תשומותמסבניכוי,(34₪)שגבתהמ"המעאתהמיסיםלרשותמעבירה

.מ"מעלרשויות17₪מעבירההנגרייה,כלומר.(17₪)העצים

מעבירההחנות.(351₪)מ"מעבתוספת,300₪-בהסופילצרכןהשולחןאתמוכרתהחנות•
השולחןבגיןששילמהמ"המע-תשומותמסבניכוי,(51₪)שגבתהמ"המעאתהמיסיםלרשות

.מ"מעלרשויות17₪מעבירההחנות,כלומר.(34₪)

.תשומותכמסששילםמ"המעאתמנכהאינוהסופיהצרכן•



בין מס עסקאות למס תשומות

.(מ"מעלחוק41סעיף)בגינהתשומותמסלנכותניתןלאאזי,מ"ממעפטורהעסקהאם•

.בגינהתשומותמסלנכותניתן(אפסבשיעור)מ"במעחייבתעסקהאם•

פיועלוהתקנותזהחוקלעניןדינו,אפסבשיעורמסעליושחלמי":מ"מעלחוק(ב)30סעיף•
".במסחייבכדין

,מ"מעתוספתללאח"ש300מהצרכןגובההייתההיא,מ"ממעפטורההייתההרהיטיםחנותאם•
רקוהרוויחה,ח"ש234והוציאה,ח"ש300גובההחנות.לנגרייהששילמהמ"המעאתמנכהולא
.(ח"ש100מרוויחההייתה,מ"במעחייבתהייתהאם)ח"ש66

תוספתלאח"ש300מהצרכןגובההייתההיא,אפסמ"למעזכאיתהייתההרהיטיםחנותאם•
ח"ש34)ח"ש200והוציאה,ח"ש300גובההיא.לנגרייהששילמהמ"המעאתומנכה,מ"מע

.(מ"ממעכהחזרהתקבלו



מ"פטור ממע



מ"לחוק מע31סעיף –מ "פטור ממע

:אלה עסקאות הפטורות ממס

;מלוןבביתאירוחלשםהשכרהלמעט,שנים25עלעולהשאינהלתקופהלמגוריםהשכרה(1)

ט"התשי,הוןהשקעותלעידודחוקלפילהשכרהכבניןשאושרמבניןחלקאותושלמכירתו(א1)
הוגשהכאמורלאישורשהבקשהובלבד,לפחותשניםחמשבמשךמושכרהיהוהחלק,1959-

;פיועלאוהאמורבחוקשנקבעוהתנאיםונתמלאואחריהאו1979בשנת

,1972-ב"תשל,[משולבנוסח]הדיירהגנתבחוקכמשמעותםמפתחבדמימקרקעיןמסירת(2)
;כאמורהמושכריםמקרקעיןשלומכירתםהאמורהחוקעליהשחלמקרקעיןהשכרת

ציודמכירתשהןעסקאותאו,מקרקעיןמכירתשהןעסקאותלמעט,פטורעוסקשלעסקאות(3)
;בשלוששולםתשומותמסנוכהרכישתושבעתמקרקעיןשאינו

בשלהתשומותמסאתלנכותהיבואאוהרכישהבעתהיהניתןלאדיןפישעלנכסמכירת(4)
מהמסיחסיחלקישולם-התשומותממסחלקלנכותשניתןנקבעשאםובלבד,יבואואורכישתו

;התשומותמסלכלללנכותושמותרהחלקכיחס

.כספילמוסדעוסקמאתהלוואהמתןאוכספיבמוסדעוסקמאתכספיםהפקדת(5)



מ"לחוק מע31סעיף –מ "פטור ממע

למעט השכרה לשם אירוח בבית  , שנים25השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 
;מלון

25השכרה לתקופה העולה על , לחוק מיסוי מקרקעין1לפי סעיף ? שנים25מדוע קיימת מגבלת •
היא מהווה עסקה השקולה למכירת , כלומר. החייבת במס שבח ומס רכישה" מכירה"שנים מהווה 

25-לא ברור מהו הדין כאשר תקופת ההשכרה היא קצרה מ. מ"ולכן אינה פטורה ממע, הבעלות
.שנים25אך כוללת אופציה להארכת השכירות לתקופה העולה על , שנים

,  197/96ש "ע)בין פםעניין . נדרש שהשימוש בדירה בפועל יהיה למגורים–" השכרה למגורים"•
, מטבח, מגורי תלמידים)ומשמשות לשלל צרכי הישיבה , השכרת דירות לישיבה–( 6585/97א "ע

.אינה בגדר השכרה למגורים( כיתות לימוד, משרד, חדר אוכל

שכן אינן , אינה דירת מגוריםדירת נופש לצורך מיסוי מקרקעין קיימת פסיקה לפיה –דירות נופש •
(.חכים, גיצלטר)משמשות למגורי קבע 

עוסק מורשה/ יש לפתוח תיק עוסק פטור–מ "גישת רשויות מע-AirB@Bדירות •

.  מכירת בית אשר שימש כצימר–שלום חנוך פסק דין •



מ"לחוק מע( 1)31סעיף –מ "פטור ממע
למגוריםאותוהשכירמכןולאחרתשומותמסבגינוניכה,מקרקעיןנכסרכשעוסקכאשרהדיןמהו•

?(1)31סעיףלפימ"ממעבפטור

.מ"במעחייבותלעסקאותשימשלאלבסוףאשרנכסבגיןתשומותמסניכוי–ההקבלהעקרוןשלהפרה•

שימשהנכסאם.התשומותמסאתלהשיבהעוסקעלההפרהאתלתקןכדי-(67/92ש"ע)ביןפםעניין•
.התשומותממסחלקיושבאזי,חייבותלעסקאותגם

מסאתוניכהבמקרקעיןהבניהעבודתאתעשהגםמ"ממעבפטורהמקרקעיןאתשהשכירמיאם•
החייבתעסקהשהינה,"עצמישימוש"בכךויראו,מ"מעלתקנות(2)1תקנהתחול,בגינההתשומות

.מ"במע

:להלןכמפורטהעסקבנכסיעסקלצרכישימושגםעצמילצורךכשימושיראו.1"

...

שהשכירמיאם,לחוק(2)31או(1)31סעיףפיעלממסהפטורההשכרהלשםבמקרקעיןשימוש(2)

."הבניהעבודותאתגםבהםעשההמקרקעיןאת



מ"לחוק מע( 1)31סעיף –מ "פטור ממע
למגוריםאותוהשכירמכןולאחרתשומותמסבגינוניכה,מקרקעיןנכסרכשעוסקכאשרהדיןמהו•

?(1)31סעיףלפימ"ממעבפטור

שווימלואעל(2)אובלבדהשכירותדמיעל(1)מ"מעלגבותישעצמיבשימושהאםחלוקותהדעות•
.מכירתןעםתשומותכמסבניכוייותרהדירותעלמ"המע,השנייההאפשרותלפי.המושכרותהדירות

הדירותשווימלואעלמ"מעלגבותישלפיה,מ"מערשויותדוגלותבה,שלישיתאפשרותקיימת(3)
.מ"במעתחויבלאבעתידהדירותמכירתבעוד,המושכרות



מ"לחוק מע( 1)31סעיף –מ "פטור ממע
למגוריםאותוהשכירמכןולאחרתשומותמסבגינוניכה,מקרקעיןנכסרכשעוסקכאשרהדיןמהו•

?(1)31סעיףלפימ"ממעבפטור

לשוכרהוקנתהולאשוקשווילפיהםהשכירותדמי,שנתייםעדשללתקופההיאההשכרהאם-חריג•
."עצמישימוש"יחוללא,במקרקעיןאחרתזכות

אם מי  , לחוק( 2)31או ( 1)31שימוש במקרקעין לשם השכרה הפטורה ממס על פי סעיף (2")
:פסקה זו לא תחול בכל אחד מאלה. שהשכיר את המקרקעין עשה בהם גם את עבודות הבניה

,  אם החלק המיועד להשכרה הוא בבניין שאושר כבניין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון(א)
;כל עוד מתמלאים תנאי הפטור, לחוק( א1)31ושמכירתו פטורה ממס לפי סעיף , 1959-ט"התשי

....(ב)

:  ובלבד שנתקיימו, לחוק( 1)31אם נעשה שימוש במקרקעין לשם השכרה פטורה ממס לפי סעיף (ג)

...; חודשים24לא תעלה על , ..., תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין(1)

;על ידי משכיר מרצון לשוכר מרצון...דמי השכירות הם בסכום שיש לצפות לו(2)

."לא הוקנתה לשוכר זכות אחרת במקרקעין בתמורה מלבד זכות השכירות לתקופה כאמור(3)



מ"לחוק מע( א1)31סעיף –מ "פטור ממע

,1959-ט"התשי,הוןהשקעותלעידודחוקלפילהשכרהכבניןשאושרמבניןחלקאותושלמכירתו
1979בשנתהוגשהכאמורלאישורשהבקשהובלבד,לפחותשניםחמשבמשךמושכרהיהוהחלק

;פיועלאוהאמורבחוקשנקבעוהתנאיםונתמלאואחריהאו

מס)מסוימיםבתנאיםלהשכרהבנייןלבעלמסהטבותקובעהוןהשקעותעידודלחוק1שביעיפרק•
.(מואץפחתשיעור,ובמכירהבהשכרהמוטב

.לפחותשנים5במשךהושכרחלקאותואם,מ"ממעפטורהתהיההבנייןשלהמאושרהחלקמכירת•

בגיןששולםמ"המעאםגם,"עצמילצורךשימוש"לתיחשבלאלהשכרהבנייןהשכרתכי,יוער•
.תשומותכמסנוכההבניה



מ"לחוק מע( 2)31סעיף –מ "פטור ממע

השכרת,1972-ב"תשל,[משולבנוסח]הדיירהגנתבחוקכמשמעותםמפתחבדמימקרקעיןמסירת
;כאמורהמושכריםמקרקעיןשלומכירתםהאמורהחוקעליהשחלמקרקעין

.הדיירהגנתחוקעליהםשחל(לעסקוהןלמגוריםהן)מקרקעיןשלומכירההשכרה•

.אותולפנותכדימוגןלדיירבעליםשמשלםפינוידמיגםכוללהפטור,המיסיםרשותעמדתלפי•

,הפינוילפניהמקרקעיןאתלמכוריותררצוישיהיהייתכן,הנכסומכירתדיירשלפינוימתוכנןאם,לפיכך•
.הבאהבעליםבידימ"ממעפטוריהיהוהפינוי,הנוכחיהבעליםבידימ"ממעפטורהתהיההמכירהשאז

מסאתוניכהאותםשבנהמיבידימוגנתבשכירותמקרקעיןהשכרת,למגוריםלהשכרהבדומה•
.מ"במעותחויב"עצמילצורךשימוש"לתיחשבהבניהבגיןהתשומות



מ"לחוק מע( 3)31סעיף –מ "פטור ממע

או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו  , למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין, עסקאות של עוסק פטור
;מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו

מ כעוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על "לחוק מע1מוגדר בסעיף " עוסק פטור"•
.אינו כולל תמורה ממכירת ציוד" מחזור עסקאות(. "2019נכון לשנת )בשנה ₪ 100,187

לא ניתן לנכות מס תשומות ששולם בגין , כאמור–חריג של מכירת ציוד שנוכה מס תשומות בגינו •
חריג זה רלוונטי בעיקר למצב בו עוסק מורשה רכש  , לכן. מ"ציוד שאינו משמש לעסקאות חייבות במע

.הפך לעוסק פטור ולאחר מכן מכר את הציוד, ציוד וניכה מס תשומות

והחרגתן נועדה למנוע מצב שעוסק  , אלו עסקאות יקרות וגדולות יחסית–חריג של מכירת מקרקעין •
.מ במכירת מקרקעין"מורשה יצמצם את עסקיו כדי להפוך לעוסק פטור ולזכות בפטור ממע

".טופס עסקת אקראי"דיווח על עסקה שאינה פטורה ייעשה באמצעות •



מ"לחוק מע( 4)31סעיף –מ "פטור ממע

ובלבד,בגינוהתשומותמסאתלנכותהיבואאוהרכישהבעתהיהניתןלאדיןפישעלנכסמכירת
לנכותושמותרהחלקכיחסמהמסיחסיחלקישולם-התשומותממסחלקלנכותשניתןנקבעשאם
;התשומותמסלכלל

.במכירתועסקאותממספטוריינתן,הנכסברכישתתשומותמסלנכותניתןלאאם–ההקבלהעקרון•
אזי,בגינההתשומותמסאתלנכותהיהניתןלאולכן,למגוריםהשכרהלצורךדירהנרכשהאם,למשל

.מ"ממעפטוריחולהדירהבמכירת

–זאתעשהלאאךהתשומותמסאתלנכותהיהיכולהעוסקאםיחוללאהפטור–"היהניתןלא"•
בגיןאםיחוללאהפטור,כןכמו.(52/92ש"ע)אלומיניוםגחלתעניין,(32/92ש"ע)שמטובעניין

"פרטיים"שניביןנעשיתוהעסקהפרטיתמגוריםדירתהואהנכסאםלמשל,כללמ"מעחללאהרכישה
.עוסקיםשאינם

ניתןלאולכןתשומותמסקייםהיהלאמ"מעחוקחקיקתלפני–מ"מעחוקחקיקתלפנישנרכשנכס•
רשויותעמדתלפי,זאתעםיחד.(451/91פ"ה,שאוליאןעניין)תשומותמסלנכות"היהניתןלא"שלומר

ניתןלא,חקיקתולאחרנרכשיםהיושאםבתנאי,החוקחקיקתלפנישנרכשונכסיםעליחולהפטורמ"מע
.בגינםהתשומותמסאתלנכותהיה



מ"לחוק מע( 4)31סעיף –מ "פטור ממע

(2015)58730-12-13מ"ע-חנוךשלוםעניין

עובדות

.במקרקעיןכעוסקרשוםהזוגבן•

לאזובעסקה.מוזנחבמצב,צפתבעירישןבסגנוןהבנויאבןביתהזוגבנירכשו2011שנתבתחילת•
מס,בביתמקיףשיפוץביצעוהזוגבני.הקוניםי"עולא(פרטייםאנשים)המוכריםי"עמ"מעשולם

.שונותיחידות3בן"צימר"כהביתהופעלחודשיםמספרולמשך,נוכההשיפוץבגיןהתשומות

ניכויאתלבטלהזוגבןביקשלימים.בצפתביקוריהםבעתוילדיהםהזוגבנילמגוריהביתשימשלעיתים•
.זולמכירהבקשרמוסףערךמסשולםולאהביתנמכר2012באוקטובר.האמורהתשומותמס

מ"מעמנהלעמדת

"ציוד"מכירתבבחינתהיאהביתמכירתכןועל,אירוחחדריהשכרתשלעסקבביתהפעילוהזוגבני•
.במסהחייבת

."אקראיעסקת"כהעסקהעלדיווחלהיותאמורהיהרכישתובעתגם•



מ"לחוק מע( 4)31סעיף –מ "פטור ממע

:המשך–(2015)58730-12-13מ"ע-חנוךשלוםעניין

המשפטביתפסיקת

ממניעיםנרכששהביתעולההראיותממכלול,הנדוןהמקרהעלמ"מעלחוק(4)31סעיףלתחולתבאשר•
לביקוריםלצפתמזומנותלעתיםהמגיעיםהמערערמשפחתלבנילינהמקוםלשמשהן-ומעורביםשונים

צודק,הקצרמשכולמרות"עסק"לכדיעלההצימרמיזםכימשנקבע.(צימר)אירוחכמקוםלשמשוהן
בענףלעסוקשעמדכמי,המערער.במסהחייבתאקראיעסקתהייתההביתרכישתכיהמשיב
.מ"מעלתקנותב6בתקנההקבועלמנגנוןבהתאםעצמיתחשבוניתלהוציאהיהאמור,האירוח

כדיןפועלהיההמערעראםכיומשנקבע,במסלהתחייבאמורההייתההביתרכישתעסקתכימשנקבע•
הוראותלנוכחבההכלולהתשומותמסאתלנכותהיהניתןלא,עצמיתחשבוניתהרכישהבגיןומוציא
,הביתמכירתועסקת,(4)31בסעיףהקבועיםהתנאיםמתקיימיםאזי,מ"מעלתקנות15תקנה

מןאולם.(4)31סעיףמכוחדברשלבסופוממספטורהתהיה,"ציוד"כמכירתבמסלכאורההחייבת
.הרכישהבשלהמגיעהמסישולםאםרקיחולהמכירהעלזהפטורכיהראוי

ועל,2011בשנתהביתרכישתבגיןשומהלהוצאתההתיישנותתקופתחלפהטרםכי,קבעהמשפטבית•
.הביתרכישתסכוםעליוטל(2011ינוארבחודששחלבשיעורו)שהמסכךתופחתהשומהכיפסקכן



מ"לחוק מע( 5)31סעיף –מ "פטור ממע

.כספילמוסדעוסקמאתהלוואהמתןאוכספיבמוסדעוסקמאתכספיםהפקדת

בחשבוןזכותיתרת,לכאורה.מ"מעבחוק"שירות"בהגדתנכללותהלוואהומתןכסףהפקדת•
נחקקזותוצאהלמנועכדי.מ"במעהחייבת"עסקה"שהיא,לבנקהלוואהמהווההעוסקשלהבנק
.(5)31סעיף



,  חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות–מ "פטור ממע
1996-ו"התשנ

בתקופתשנעשו,הבחירותבשלשירותאועבודהבעדששולמהתמורהעלמ"ממעפטוריחול•
אוידומשלח,עסקובמהלךניתנהלאהתמורהעודכל,הובלהאונוסעיםהסעתובעד,הבחירות

.(2015לשנתנכון)8,800₪עלעולהאינהוהיא,המקבלשלעבודתו

:האלובמועדיםהמסתיימתימים30שלתקופההיא-"הבחירותתקופת"•

;(פריימריז)מוקדמותבחירותנערכותשבוהיוםלאחריום•

;הממשלהולראשותלכנסתהבחירותיוםלאחרימים3•

ואם,המועצהאוהרשותלראשאו,המקומיתלמועצהאוהמקומיתלרשותהבחירותיוםלאחרימים3•
;הבחירותיוםלאחראחדיום–חוזרותבחירותאלו

אוסיעה,מוקדמותלבחירותמועמד,בחירותביצועעלהממונהרשות,מפלגהלהיותיכול"משלם"•
.איזוריתמועצהאומקומיתרשותלראשמועמד,המקומיתברשותרשימה

ייעוץ,משפטיייעוץ,בקלפינציגות,תעמולההפצת,פרסום–"הבחירותבשלשירותאועבודה"•
.מודעותהדבקתעבורלעיריהתשלום,והובלותהסעות,תדמיתייעוץ,פוליטי



,  מ"לחוק מע32סעיף –מ ביבוא "פטור ממע
מ"ב לתקנות מע9, א9, 9תקנות 

:הבאיםבמקריםיחולמ"ממעפטור

.לישראלמחוץשנתייםלפחותששההחוזרתושב,חדשעולהעמושהביאממכספטוריםטובין•

שינויבהםשנעשהאו,שינויבהםנעשהלאל"בחוובהיותם,אליהוהוחזרומישראלשיוצאוטובין•
.תמורהוללאהספקשלאחריותובמסגרת

;דולר75עלעולהלאששוויןממכסהפטורותשיחבילותייבוא•

אומקומיתרשות,חינוךמוסד,מוזיאוןבשבילויובאוממכספטורשיבואןמקוריותאמנותיצירותייבוא•
.ציבורימוסד

ספריהאוחינוךמוסד,אקדמילמוסדבמתנהשניתנוממכסהפטוריםידכתביאוספריםשלייבוא•
.משפטית

.ישראלחתמהעליהןייבואממיסילפטוראמנות30-בהמצויניםטוביןשלייבוא•



מ"לחוק מע33סעיף –מ ליהלומנים "פטור ממע

שאינםלמחצהיקרותואבניםיקרותאבנים(סינתטייםיהלומיםלמעט)יהלומיםשלויצואםיבואם•
מיבידיגםיחולהפטור.מ"ממעפטוריםיהיו,המכסממלואהפטורהסוגמןוהםבתכשיטמשובצים

.יקרותבאבניםאויהלומיםאינושעסקו

ואבניםיהלומיםורקאךהואשעסקועוסקעםשנעשית,ל"כניקרותואבניםביהלומיםעסקהכל•
.מ"ממעפטורהתהיה,יקרות



מ בשיעור אפס"מע



מ אפס בעסקאות  "מע–מ "לחוק מע( א)30סעיף 
ייצוא

אויצוארשימוןלגביהםהותראם-33בסעיףכאמורטוביןלמעט-טוביןייצוא-(1()א)30סעיף•
.המנהלזהלענייןשאישראחרמסמך

יחוללאשבלעדיה,מהותיתדרישההיאכדיןהרשימוןהוצאת-(184/00ש"ע)ישראלאורועניין•
.הטוביןשלייצואהיהאםגםאפסמ"מע

.עליהםחללאהסעיףולכן,מ"ממעלפטורזכאיםיהלומנים•

;חוץלתושבמוחשיבלתינכסמכירת-(2()א)30סעיף•

,למחסןהעברתםלשם,המכסבפקודתכמשמעותורשוימחסןלבעלטוביןמכירת-(3()א)30סעיף•
;אליוהועברוהטוביןאם

כליעלהמצוירשויבמחסןמכירהוכן;מישראלליוצאיםרשויבמחסןטוביןמכירת-(4()א)30סעיף•
;בינלאומייםבקויםמטעניםהובלתאונוסעיםלהולכתהמשמשיםטיסלכליאושיט

.פריבדיוטיחנות,למשל–רשוימחסן•



מ אפס בעסקאות ייצוא וייבוא"מע–מ "לחוק מע( א)30סעיף 

או,ממנהיציאתםעםאולישראלשיטכליאוטיסכלישלכניסתםעםבקשרשירות-(6()א)30סעיף•
.לנוסעאוהשיטלכליאוהטיסלכליטוביןלשינועבקשרשירות

ל"בחושנתייםששההחוזרותושבחדשלעולהקניהממסהפטוריםטוביןמכירת-(9()א)30סעיף•
(...תנור,כביסהמייבש,כביסהמכונת,מקרר)

.(טיסהכרטיס)חוץלנסיעתזכותמכירתשהיאעסקה-(10()א)30סעיף•

;ואליהמישראלהיםאוהאוירבדרךמטעניםהובלת-(11()א)30סעיף•

;לישראלגובלתממדינהאוגובלתלמדינהמישראלמטעניםהובלת-(א11()א)30סעיף•

לעוסקשיטכלישלמכירתם;תעופהשירותמתןשעיסוקולעוסקטיסכלישלמכירתם-(12()א)30סעיף•
.כאמורעוסקבידיטיסכליאושיטכלישלייבואם;היםדרךמטעניםהובלתאונוסעיםהולכתשעיסוקו

,בישראלסרטהפקתלשם,ישראליתהפקותחברתבידיחוץלתושבשירותמתן-(18()א)30סעיף•
;ישראליסרטלמעט

בבנירפואייםניסוייםלביצועבקשרחוץלתושבובקרהתיאום,פיקוחשירותימתן-(19()א)30סעיף•
.אדם



מ אפס בעסקאות מקומיות"מע–מ "לחוק מע( א)30סעיף 

לענין;עיבודכלבהםנעשהשלא,האוצרשרשקבעמסוגיםוירקותפירותמכירת-(13()א)30סעיף•
אובפריממשישינויבושאיןמהכל)וקירורהחסנה,הבחלה,אריזה,בירור,ניקויכעיבודיראולאזה

.(לשיווקלהכשירואוטריותועללשמורובאבירק

תמורת,לחברה-ציודלרבות-עוסקיםשלאועוסקשלמעסקנכסיםמכירת-(14()א)30סעיף•
לפחותאחוזים90העוסקיםאוהעוסקבידיהיוהמכירהלאחרמידאם,חברהבאותהבלבדמניות
בנסיבותאותםשרכשהלאחרהחברהבידיהנכסיםשמכירתובלבד;חברהבאותהההצבעהמכוח

;המכירהביוםעוסקבגדראיננההחברהאםגםבמסתתחייבהאמורות

לבעלי,ציודלרבות,אדם-בני-חברשהואעוסקשלעסקונכסיכלמכירת-(15()א)30סעיף•
,נמכריםהזכויותמבעליאחדכשלכל,החברפירוקאגב,עוסקיםשהינםהאדם-בני-בחברהזכויות

,כאמורזכותבעלבידיהנכסיםשמכירתובלבד;המתפרקבחברלחלקובהתאםנכסים,תמורהללא
ביוםכלשהימסיבהבמסחייבאיננוהזכותבעלאםגםבמסתתחייב,האמורותבנסיבותאותםשרכש

;המכירה



מ בשיעור אפס"מיהו תושב חוץ לצרכי מע



מ"תושב חוץ לצרכי חוק מע

חוץתושב

:מ"מעלחוק1בסעיףהגדרה•

;לישראלמחוץקבעדרךהיושביחיד-יחידלגבי•

.לישראלמחוץרקהתאגדאושנרשםאדםבניחבר-אדםבניחברלגבי•

:מ"מעלחוק(ג)30בסעיףהגדרה•

."בישראלפעילותאועסקיםלוואיןלישראלמחוץנמצאכשהוא1בסעיףכהגדרתוחוץתושב"•

קבעהמשפטבית.זרותביטוחלחברותשירותיםהעניקההנישומה–(61/86ש"ע)סקוריטסעניין•
ברישיונותמחזיקותואף,בישראלהביטוחבעסקיושוטףתדירבאופןעוסקותהביטוחשחברות

מ"למעזכאיתאינההנישומהולכן"חוץתושבות"אינןהביטוחחברות,כןעל.כךלצורךהמתאימים
.אפסבשיעור

(29527-05-12מ"ע)פורקסאיזיעניין•

קבעמוסד–4/2016הכנסהמסחוזר•



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

תערוכותהמקימותזרותלחברותשירותיםהעניקההנישומה–(866/92ש"ע)איטקסעניין•
.ל"בחובתערוכותלהציגלשכנעםמנתעלישראליםמציגיםעםקשרליצורהואותפקידה,בגרמניה

הוגדרההיא.בישראלהזרותהחברותשלכסניףשימשההנישומהכי,קבעהמשפטבית
בשמןלהגיש,למשל)בשמןולפעולרחביםשירותיםלהןלהעניקהתחייבההיא,כנציגתןבהסכמים

הנישומהמשרדיהחזקתבעלותנשאוהזרותהחברות.(בארץחייביםכנגדמשפטיותתביעות
למכוריכולההייתהאותםכרטיסיםלההעניקוואף,(הגרמניותהחברותבמשרדיעסקינןכאילו)
,"חוץתושבות"אינןהזרותשהחברותנקבע,כןעל.(הגרמניותהחברותלהכנסות"שותפה"מעין)

.אפסבשיעורמ"למעזכאיתאינהוהנישומה



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

,קפריסאיתחברהשלבתחברההייתההנישומה–(29527-05-12מ"ע)פורקסאיזיעניין•
הייתההקפריסאיתלחברה.הזוהחברהשלהאינטרנטלאתרותמיכהתחזוקהשירותיוהעניקה

הקפריסאיתהחברהכי,קבעהמשפטבית.עבורהשיווקבפעילותעסקהאשר-נוספתבתחברה
:ל"הנהפעולותאתשמבצעתמפניהשארבין,השיווקחברתבאמצעותבישראלעסקיםמנהלת

;הקפריסאיתהחברהבשםהלקוחותמולחוזיםעלחתימה•

;העבריתבשפהבלקוחותטכניתתמיכה•

;עצמאיעסקאותחדרניהול•

;ישראליםלקוחותשלאשראיכרטיסיסליקת•

;הקפריסאיתהחברהשלהכספיםבניהולמעורבות•

ניסיונםאתהדגישאשר,ישראלילאתרהפניהכללהקפריסאיתהחברהשלהאינטרנטאתר•
.עסקאותחדרשירותיבווהוצעו,השקעותבביצועהנישומהעובדישל

בתלעסקאותלחדרהפניהנכללה,הלקוחותעםהקפריסאיתהחברהשלההתקשרותבהסכם•
.הנישומהשלהטלפוןעם,אביב

.אפסמ"מעלצרכי"חוץתושב"אינההקפריסאיתהחברהכי,נקבע,האמורלאור•



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

:4/2016הכנסהמסחוזר•

שירותיםאומוצריםהמוכרזרמתאגידיידרשמצביםבאילולהסבירהשארביןהינההחוזרמטרת•
.בישראלפעילותובגיןמ"במעולחובמ"מעלצרכיבישראלמורשהכעוסקלהירשםבאינטרנט

.בישראלקבעמוסדכדיעולההזרהתאגידשלפעילותו•

בישראלעובדיםמעסיקהואאו/ובישראלסניףישהזרלתאגיד-בישראלעסקימנגנוןשלקיומו•
.בישראלשירותיםמתןשלעסקיתפעילותלרבות'וכובישראלמשרדיםשוכראו/ו

.בישראלנציגבשיתוףאובסיועבישראלשירותיםמתןשלעסקיתפעילותמקייםהזרהתאגיד•

ישזוחלופהיישוםלצורךכי,יודגש.בישראלמשמעותיתכלכליתנוכחותקיימתהזרלתאגיד•
.מ"מעשלהמקצועיתלמחלקהלפנות

עוסקכיהינההדברמשמעות.מ"מעלחוק(ג)30סעיףלענייןחוץלתושביחשבלאכאמורתאגיד•
מ"למעזכאייהיהלאכאמורזרלתאגידמוחשייםבלתינכסיםמוכראושירותיםהנותןישראלי
.אפסבשיעור



לחוק ( 2()א)30סעיף 



מכירת נכס בלתי מוחשי  –)2()א)30סעיף 
לתושב חוץ

"חוץלתושבמוחשיבלתינכסמכירת(2)"

:כדלקמןמ"מעלחוק1בסעיףמוגדר"נכס•

."מקרקעיןאוטובין–"נכס"

:כדלקמןמ"מעלחוק1בסעיףמוגדר"טובין"•

-לרבות-"טובין"

;מהקרקעבנפרדהנמכריםבאלהוכיוצאיבול,פרחים,שתילים,עצים(1)

אובמקרקעיןזכותלמעט,ידע-השארוביןאחריםמוחשייםבלתיונכסיםהנאהטובת,זכות(2)
";בהםוזכויותסחיריםומסמכיםערךניירותולמעט,בתאגיד

.  נכסים בלתי מוחשים מתאפיינים בכך שאין הם אובייקטים שניתן לחוש אותם או לטלטלם•

דומה כי המחוקק  , לאמור. בלתי מוחשיותזכויותבלתי מוחשיים ולא נכסים נאמר , בחלופה השנייה להגדרת טובין שבחוק•
שהן זכויות  " )נכסים בלתי מוחשים"דוגמת זכות תביעה או זכות חוזית לבין " זכויות בלתי מוחשיות"התווה הבחנה בין 

(.מידע או זכות יוצרים, ראויות קניינית דוגמת פטנטים



לחוק ( 5()א)30סעיף 



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

;זהלעניןקבעהאוצרששרשירותלמעט,חוץלתושבשירותמתן(5)"

תושבעלנוסף,בפועלהשירותמתןהואההסכםנושאכאשרחוץלתושבכניתןשירותיראולא
אוישראלתושבישותפיםשלהןבההזכויותשרובלשותפות,בישראלישראללתושבגם,החוץ

,ישראלכתושבתאותהרואיםהכנסהמספקודתשלעניןלחברה

ט133עד129בסעיפיםכאמורשנקבעהטוביןמערךחלקמהווהשתמורתושירותהואאםאלא
";הענייןלפי,המכסלפקודת



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

ישראללתושבגםבפועלהשירותמתן

:(2002)מ"מעלחוק23תיקוןלפנילחוק(5()א)30סעיףנוסח•

ישראללתושבבפועלהשירותמתןהואההסכםנושאכאשר,חוץלתושבכניתןשירותיראולא"•
."...בישראל

ביטוחחברותשלאיתורשירותיזרותביטוחלחברותהעניקההנישומה(41/96א"ע)קסוטובעניין•
לטענת.לישראלמחוץביטוחחברותאצלמשנהבביטוחעצמןלבטחמעוניינותאשר,ישראליות
לחברותגםניתןהשירותכיטעןמ"מעמנהל.אפסבשיעורמ"מעעליהחלהשירותעל,הנישומה

תושבהואהעיקריהנהנהאםכי,וקבעהנישומהעמדתאתקיבלהעליוןהמשפטבית.הישראליות
:המשפטביתקבעלחריגבאשר.התנאימתקיים,חוץ

לאהמחוקקכוונתכי,עצמועלמעיד"גם"במלהולא"בפועל"במלהשמשתמשהחריגנוסח"•
מקבלהיהישראלתושבאםאוישראלתושבהשירותמןנהנהאםאפסמסשיעורלשלולהיתה
משתמשהיההאמוריםבמקריםאפסמסשיעורלשלולהמחוקקרצהאילו.השירותשלמשני

"."בפועל"בביטויולא"גם"בביטוי



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

(:5()א)30תיקון סעיף -מ "לחוק מע23תיקון –תגובת המחוקק •

נוסף על  , לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות בפועל"...•
..."גם לתושב ישראל בישראל, תושב החוץ

.ההטבהולצמצום,הסעיףבפרשנותלשינויהביאהחוקתיקון•

אשר,ישראליתחברההייתההנישומה–(2006()1081/05ש"ע)אינטרנשיונלוידאודיןפסק•
טלוויזיהבערוצילשדרשביקשו,בישראלפרסוםמשרדישלאיתורשירותיזרהלחברהנתנה
כי,טענומ"מערשויותואילוהזרהלחברהרקסיפקההיאהשירותיםאתכי,טענההנישומה.זרים

.מ"במעחייביםולכן,ישראללתושביגםניתנוהשירותים

.הישראליתמהחברהתיווךשירותיבפועלקיבלוהישראליםהלקוחותכי,קבעהמשפטבית•
ישראלתושבמשנינהנהשלבקיומודי,23תיקוןלאחראך,בלבדנלווהבשירותמדובראמנם

.אפסמ"מעלקבליהיהניתןשלאמנתעלבישראל



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

באיתורזרותלחברותסייעההנישומה–(2012)(7142/10א"ע,1506/08מ"ע)גמיש.אדיןפסק•
חקלאיםלצרכיבהתאםבתאילנדנעשווהמיוןהאיתור.בישראלחקלאיתלעבודהמועמדיםומיון

המשולמתהתמורהעלמ"מעלחוק(5()א)30סעיףמכוחאפסמסלשיעורטענההנישומה.ישראלים
.השירותבגיןהזרותהחברותידיעללה

.מהשירותהםגםנהנוהישראלייםשהחקלאיםמאחר,הנישומהעמדתאתדחההמשפטבית•
אלאהעיקריהנהנההואהחוץתושבהאםעודאינההשאלה,החוקמשתוקן,המשפטביתלדברי
.שירותמקבלבפועלאשרבישראלישראלתושבגםקייםהחוץלתושבבנוסףהאם

זריםעובדיםבהבאתעסקההנישומה–(2013()17466-01-12מ"ע)לחקלאיעוזרדיןפסק•
החקלאיםועםהזרההחברהעםבנפרדהתקשרההנישומה,גמישלענייןבניגוד.לישראלמתאילנד

.הישראלים

,בידהסייעלאהחוזיםפיצול.גמישבענייןכמוסיבותמאותן.הנישומהעמדתאתדחההמשפטבית•
.לפיצולניתןשאינואחדשירותזהושמהותיתמאחר



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

, ל"שירותים לברוקרים בחוהמערערות העניקו -( 2013( )54886-09-11מ "ע)אופקיםפסק דין •
.  המעוניינות להעניק ביטוח משנה לחברות ביטוח בישראל, המייצגים חברות ביטוח זרות

. 'וכומידע אודות מכרזים , סיכויי חדירה לשווקים, ניתוח השוק בארץ, בין היתר, השירותים כללו
. שירותים דומים ניתנים על ידי חברות בנות של מבטחי המשנה בישראל

מ  "ולכן הן זכאיות למע, תפקידן מתמצה בהצגת המידע בפני הברוקרים הזרים, לטענת המערערות•
.מ טען שהמערערות ביצעו שירותי תיווך מהן נהנו גם החברות הישראליות"מנהל מע. בשיעור אפס

ודי בכך שקיים  , אין עוד חשיבות לשאלה מיהו הנהנה העיקריבית המשפט חזר על האמירה לפיה •
.  מ אפס"נהנה ישראלי כדי לשלול את הטבת מע

אלא , לא התמצה במסירת מידע בלבד לברוקריםשירות המערערותכי , ש"לגופו של עניין קבע ביהמ•
הברוקר התחייב להשיג ממבטחי המשנה תנאים טובים עבור  : שירות של תיווךהיה במהותו 

מה שמאפיין עסקת )המערערות קיבלו שכר רק אם נקשרה עסקת ביטוח משנה , המבוטחות
.המערערות היו זכאיות לעמלה נוספת בחידוש ביטוח המשנה לשנה נוספת, (תיווך

.מ אפס"בית המשפט מצא שהיה נהנה בישראל ולכן המערערות לא היו זכאיות למע•



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

באיתור משקיעים פוטנציאליים  המערערת עסקה -( 2014( )55642-10-12מ "ע)אתגלפסק דין •
ועל כן , המערערת טענה שעיסוקה מתמצה בשירות לתושב חוץ. בישראל עבור קרנות השקעה זרות

. מ בשיעור אפס"הייתה זכאית למע

שנתנה שירות  ופירט שורת פעולות המהוות אינדיקציה לכך , בית המשפט דחה את עמדת המערערת•
:גם למשקיעים הישראלים

;פניית המערערת ישירות למשקיעים ולא רק העברת שמות משקיעים פוטנציאלים לקרנות•

ושיעור העמלה כאחוז מסכום , זכאות המערערת לעמלה רק במקרה בו ימכרו זכויות בקרנות•
;השקעת המשקיע הישראלי

; השתתפות המערערת בחלק מישיבות הקרנות עם המשקיעים הישראלים•

.מ בשיעור אפס"נקבע שהמערערת אינה זכאית למע, כך•



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

צעיריםבגיוסעסקההמערערת-(2016)(37473-05-12מ"ע)קאמפישראל-אמריקהדיןפסק•
טיפלההמערערת.ב"בארהקיץבמחנותצוותואנשימדריכיםלשמשהמעונייניםישראליים
,ל"לחונסיעתםלקראתהישראלייםהצעיריםשלוהכנתםקבלתם,גיוסםשלשוניםבהיבטים

ישראלישלשיבוץכלבגין,הקיץממחנותאוהאמריקאיתמהחברהעמלהעבודתהעבורוקיבלה
מ"מעמנהל.אפסבשיעורמ"במעלחייבהיש,להששולמוהעמלותשבגיןטענההמערערת.כמדריך

.ל"הנלהטבהזכאיתאינהולפיכך,הישראליםלמועמדיםגםשירותמעניקההמערערתכי,טען

כך.ישראלתושבילמועמדיםשירותהעניקהכי,וקבעהמערערתעמדתאתדחההמשפטבית•
ויזהבהשגתלהםלסייע,המועמדיםלפניותמהירמענהלתתהתחייבההמערערת,למשל
קיץבמחנהמועמדששיבוץבמקרהכי,התחייבההמערערת,כןכמו.אחריםומסמכיםב"לארה

זהבמקרהגם,כך.אחרקיץמחנהלמועמדלמצואתנסההיא,הקיץמחנהי"עיבוטלמסויים
.אפסמ"מעהטבתמהמערערתנשללה



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

לתושבסיועבהםלמקריםדוגמאותקאמפישראל-אמריקהבענייןהמשפטביתנתן,דבריובשולי•
.מ"המעהטבתאתישלוללאחוץלתושבשירותאגבישראל

יחולזאתובכל,השירותמהותבשלישראליעוסקשלבשירותיולהשתמשמוכרחהחוץתושב•
אם,לדוגמה.ל"בינתחרותכלבפניעמדלאהישראלישהעוסקהעובדהחרףאפסמסשיעור
.בישראלישראלתושבאחרלבלושמנתעלישראליפרטיחוקרשוכרחוץתושב

לקוחאצלפנויהלמשרהמתאיםמועמדלאיתורהפועלתישראליתאדםכוחחברת•
(headhunting).האדםכוחחברתואםהלקוחלטובתורקאךמבוצעתהמשימהכזהבמצב

הואוהשירותהלקוחבשבילנעשההכל,אותםובוחנתאותםמראיינת,למועמדיםמידעמספקת
.למועמדיםנוסףסיועהענקתוללאסטריחד



איתורשירותיבגאורגיהלבנקסיפקההנישומה(2017)(28788-11-15מ"ע)טיביסיבעניין•
.ישראליםלקוחותוגיוס

מ"מעמנהל.אפסמ"במעחייבותהכנסותיהולכן,לבנקשירותסיפקההיאהנישומהלטענת•
.ישראללתושביגםמסייעיםשהשירותיםזאתלעומתטען

ישראללתושבגםבפועלניתןהשירותכיוקבעמ"מעמנהלעמדתאתקיבלהמשפטבית•
הנישומהכיקבעהמשפטבית.אפסבשיעורמ"למעזכאיתאינההנישומהולכן,בישראל

תנאיאתלשפרהישראליםללקוחותסייעה,בנקחשבוןלפתוחישראללתושביסייעה
עובדיעםישירקשרליצורהוזמנוהישראליםושהלקוחותמהבנקשקיבלוהריבית

פתיחתטפסיעללחתוםללקוחותהנישומהאפשרהכןכמו.שירותקבלתלשםהנישומה
.בגיאורגיהחתימהחלףבישראלחשבון

מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ



:המשך-(2017)(28788-11-15מ"ע)טיביסיבעניין•

נותןלביןהחוץתושבבין"ההסכםנושא"לחשיבותמשנהלתתיש,המשפטביתלפי•
:הישראליהשירות

עיון בנוסחו של הסכם ההתקשרות מלמד שמטרת ההתקשרות בין המערערת לבנק "•
לתת שירות לתושבי ישראל בישראל כדי לשכנעם לפתוח חשבון בבנק בגאורגיה  הייתה 

-"The Service Provider shall provide TBC Bank with certain services in Israel in 
particular…assisting them in opening the banks account (including deposit 

account) in TBC Bank…"

כי , אם ייקבע שעסקת הבסיס היא מתן שירותים מתושב חוץ לתושבי ישראל בישראל, ככלל•
נותן שירותים לאותם תושבי  , הפועל בשליחותו של תושב החוץ, אז יש לקבוע שגם העוסק

העוסק אינו אלא ידו הארוכה של תושב החוץ ואם תושב החוץ נותן  .ישראל בישראל
."ממילא נותן אותם גם העוסק, שירותים לתושבי ישראל בישראל

מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ



:המשך-(2017)(28788-11-15מ"ע)טיביסיבעניין•

בויש,יהאאשריהא,ישראללתושבהניתןשירותשכללקבועכדילעילבאמוראין[..."]•
,זניחשירותהואישראללתושבשניתןהשירותאםכי,לכלברי.ההטבהאתלסייגכדי

אתהמעניקלעוסקהמסהטבתאתלמנועכדיבויהיהלא,ב"וכיומשמעותילא,אגבי
יצואשירותיעידודשהיאההטבהבתכליתלפגועלאכדיוזאתהחוץלתושבשירותיו
""מישראל

מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ



Call-כהנישומהשימשה(2017()55563-09-14מ"ע)גרוסאוסקרבעניין• Centerעבור
המכירהפקודותאתהאםלחברתוהפנתה,(הפיננסיםבתחוםהעוסקת)האםחברת

.Cost+3.5%שלמנגנוןלפיהיהשלההרווח.הישראליםלקוחותיהשלוהקנייה

שירותבמתןאלאגרידאבהפניההסתכםלאהמערערתשלתפקידהכיסברמ"מעמנהל•
.הישראליםללקוחות

הפעולותבשרשרתממשיחלקלנישומהכיוקבעמ"מעמנהלבעמדתצידדהמשפטבית•
עסקאותחדרהפעילההנישומה.הלקוחותעבורההוןבשוקעסקאותביצועלשםהנדרשות

Backשירותיהעניקה,הלקוחותבהזמנותשטיפל Office,ללקוחותככתובתשימשה
לפיכך.ללקוחותעמלותבהפחתתמעורבתוהייתההמסופקלשירותבקשרהישראלים

.אפסבשיעורמ"למעזכאיתאינההנישומהכיהמשפטביתקבע

מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ



-(2017()55563-09-14מ"ע)גרוסאוסקרעניין•

:  אין מקום למחלוקת כי במקרה הנוכחי שירותי המערערת ניתנו בישראל בכל מובן שהוא"
הלקוחות  . צוותי חדר העסקאות והחדר העורפי ישבו בישראל ופעלו אך ורק בישראל

.  המוסדיים אשר פנו לצוותים אלה ועמדו בקשר הדוק איתם אף הם נמצאו בישראל
הפועל למען קבלן ראשי תושב  , פרשנות לפיה שירותיו של קבלן משנה ישראלי, לטעמי

,  היא צרה מדי, ניתנים לקבלן הראשי בלבד ולא ללקוחות הקבלן הראשי בנוסף לכך, חוץ
".לחוק( 5()א)30של סעיף המסוייםלפחות בהקשר 

מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ



סיפקה שירותי הפניית לקוחות  הנישומה(2017( )20129-05-15מ "ע)יזמות. זד.ביבעניין •
טענה כי היא מוסרת  הנישומה. מ אפס"וטענה שהיא זכאית למע, ופיתוח עסקי לבנק גיאורגי

וכן מתאמת פגישות  , מעניקה לבנק סיוע לגבי דירוגו הפיננסי בישראל, מידע כללי על הבנק
,  מ"לטענת מנהל מע. אך אינה נוטלת חלק פעיל בפגישות, בין גופים מוסדיים לנציגי הבנק

.מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראלהנישומה

כטכנית  הנישומהוקבע כי הניסיון להציג את פעילות , מ"בית המשפט קיבל את עמדת מע•
דולר 40,000)ידי הבנק -זאת בין היתר לאור השכר הגבוה המשולם לה על. אינו הגיוני

קשרים הנישומהלמנהלי , בנוסף(. לחודש ובונוס הנגזר מהיקף השקעות הלקוחות בבנק
.  והלקוחות הישראלים רואים בה גורם בר סמכא הממליץ על השקעה בבנק, בשוק הישראלי

.קרובה יותר למתווך המעניק שירות גם לישראליםהנישומה•

מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ



(2019)8272/16א "מ ע"מנהל מע-מדינת ישראל' מ נ"השקעות בעש.מ.י

ד  "חברה בבעלותו של עו, מ"ש השקעות בע.מ.י, מ שהוצאה למערערת"עניינו של פסק הדין בשומת מע•
.  שאול אייזנברג, במהלך מאבק על ירושת בעלה המנוח, לאה אייזנברג' מתן שירותים לגבבגין , שגב

ט עבור  "בגין שכ, ₪מיליון 15.5בשל תקבול בסך של , החשבונית נשוא המחלוקת הוצאה על שם לאה•
כיוון  , מ בחשבונית היה אפס"שיעור המע. מתן שירותים משפטיים בנוגע לעיזבון המנוח אייזנברג

. מ"לחוק מע5(א)30סעיף וחלות בעניינה הוראות שלאה היא תושבת חוץ 

תושבת ישראל ולכן  שהייתה , אלא לבתה, מ טען שהשירותים המשפטיים לא ניתנו ללאה"מנהל מע•
.  מ רגיל"חייבת בשיעור מע

.את הערעורדחה בית המשפט העליון •

מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב חוץ"מע-( 5()א)30סעיף 



:המשך–( 2019)8272/16א "מ ע"מנהל מע-מדינת ישראל' מ נ"השקעות בעש.מ.י

ומשכך התמורה  , שירות משותףד שגב ומשרדו היה בחלקו "השירות שניתן ללאה ולבתה על ידי עו•
.  מ בשיעור מלא"מעטעונה 

.ליזמיליון דולר רק בשל הסכם שיפוי עם 3לאה שילמה את שכר הטרחה של •

סעיף  לפי שלוח נסתר טענת שגב כי הוא ומשרדו העניקו ללאה שירותים משפטיים בהיותם נדחתה •
מאחר ולא הוצגה חשבונית המתעדת את פועלה של הבת כעוסק שימנה את משרדו  , מ"לחוק מע(א)17

.  לספק שירות משפטי ללאה

.את הערעורדחה בית המשפט העליון •

ד שגב ומשרדו מסרו ידיעה  "כי עו, בין היתר, נקבע-שגב  ' רשות המיסים נ32690-06-10פ "ת"•
."לחוק מס ערך מוסף( 1()ב)117כוזבת לרשות המס בנסיבות מחמירות והרשיעם לפי סעיף 

מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב חוץ"מע-( 5()א)30סעיף 



:המשך–( 2019)8272/16א "מ ע"מנהל מע-מדינת ישראל' מ נ"השקעות בעש.מ.י

"  שירות"שירות שהינו זניח או בלתי משמעותי איננו בגדר , אכן. קביעה זו מקובלת עלי לחלוטין"•
;  573' בעמ, ראו גם פרידמן)לחוק ( 5()א)30אשר מצדיק את שלילת ההטבה של מס אפס לפי סעיף 

מנהל ' מ נ"בע( אי.סי.איי)' אנג'אקסצקאמפישראל -אמריקה37473-05-12( א"מחוזי ת)מ "ע, וכן
כי לאחר קירש' פסק הדין בו ציין השופט ה, (17.3.2016)מס ערך מוסף ומס קנייה אזורי תל אביב 

או שמא  " שירות"בשאלה האם מה שנעשה עבור התושב הישראלי כלל מהווה "יש לעסוק 23תיקון 
""העשייה לטובתו איננה ממשית וישירה

מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב חוץ"מע-( 5()א)30סעיף 



בעלת מאגר מידע של עובדים  , הינה חברת השמה ישראלית( "המערערת: "להלן)בייס -מנו▪
"(החברה הקפריסאית: "להלן)הקפריסאית   MSחברת, לטענת המערערת. פוטנציאליים

.30,000$בתמורה לתשלום חודשי , השתמשה במאגר המידע שלה

מ בשיעור  "במעהמערערת גורסת שעל התשלומים שקיבלה מהחברה הקפריסאית היא חייבת ▪
נכס בלתי  מאחר ומדובר במכירת , "(החוק: "להלן)מ "לחוק המע( 2()א)30אפס לפי סעיף 

מ בשיעור אפס לפי  "במעטוענת כי חייבת , לחלופין. לחברה תושבת חוץ, כוח עבודה-מוחשי
.  לחברה תושבת חוץשירות מאחר ובמתן הגישה למאגר המידע סיפקה, לחוק( 5()א)30סעיף 

(2019)18831-04-17מ "בייס בע-פסק דין מנו



מבחנים במטרה לקבוע האם המערערת סיפקה או שירות או נכס  4-השופט סטולר השתמש ב
:  בלתי מוחשי לחברה הקפריסאית

ולקבוע האם למהות החלק הארי של העסקה המבחן נועד להכריע באשר -מבחן העיקר והטפל•
שפעילותה של המערערת הייתה מורכבת  השופט קבע . במכר של נכס או במתן שירותמדובר 
סינון של עובדים ולכן זה העיקר  , גיוס, איתור, היא כללה טכניקות שונות של שיווק-ורחבה

המערערת ליוותה את העובדים החדשים  , בנוסף. בעסקה ולא המידע בצורת רשימת העובדים
.  במתן שירותמדובר , על כן. ביצעה שירותים נוספים, בהליך הקליטה שלהם ובתוך כך

ככל שהלקוח נהנה יותר . האם הלקוח נהנה מהמוצר או מהשירותהמבחן בוחן -מבחן ההנאה•
העסקה  , בעוד שככל שהוא נהנה יותר מהמוצר, העסקה תחשב לעסקת שירות, מהשירות שקיבל

השופט סטולר טען שעיקר ההנאה של החברה הקפריסאית היה מהפעולות  . תחשב כמכר
השופט קבע כי ככל . 'התאמה וכו, סינון, בחירת עובדים, איסוף מסמכים-שביצעה המערערת

.ולא כמוצרשירות הדבר ייחשב כמתן , שעוסק משתמש בידע שיש לו כדי לייעץ

לחוק ( 2()א)30מ בשיעור אפס לפי סעיף "מע



מבחנים במטרה לקבוע האם המערערת סיפקה או שירות או נכס  4-השופט סטולר השתמש ב
:  בלתי מוחשי לחברה הקפריסאית

השופט דחה ? במה תלוי התשלום, מה מידת הסיכון אליו חשופה המערערת-מבחן הסיכון•
.  ריטיינר, מאחר ובהסכם שולם תשלום חודשי קבוע, את הטענה שהמערערת נטלה סיכון

.שירותהריטיינר הצביע על כך שלא מדובר בתשלום המותנה בתוצאה ולכן מדובר בעסקת 

המערערת גורסת שניתן להשתמש ? האם ניתן לעשות שימוש חוזר-מבחן השימוש החוזר•
נמצא כי  , אולם. כאשר ניתנה זכות שימוש בו לחברה הקפריסאית, באופן חוזר במאגר המידע

לטענה אין פשר ומובן מאחר והמערערת היא זו שעשתה שימוש חוזר וניסתה למצוא עבודה 
.  בשירותמדובר . אחרת למועמדים שלא נמצאו  מתאימים על ידי החברה הקפריסאית

לחוק ( 2()א)30מ בשיעור אפס לפי סעיף "מע



.מ אפס מאחר שנתנה שירות לחברה תושבת חוץ"המערערת טענה כי יש לחייבה במע-לחלופין •

העניקה שירות  היא , השופט טען שעל אף שהמערערת סיפקה שירות לחברה הקפריסאית•
מתקיימים התנאים לשיעור מס לא ולכן , המחפשים עבודהחשוב לא פחות לתושבים ישראלים 

. מ"לחוק מע( 5()א)30אפס לפי סעיף 

לחוק ( 5()א)30מ בשיעור אפס לפי סעיף "מע



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

מ"לתקנות מע12תקנה 

דרך התשלום עבור  , ציון בספרי העוסק של מחיר העסקה–" טכני"תנאי •
קיומו של הסכם או  –ובנוסף , השירות והמטבע שבו בוצע התשלום

.  מסמך אחר המאשר את פרטי העסקה



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

מ"א לתקנות מע12תקנה 

לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות  ( 5()א)30לעניין סעיף "(: א)תקנת משנה •

".  ...לגבי נכס המצוי בישראלשניתן 

: לא תחול במקרים הבאים( א)תקנה משנה : (ב)תקנת משנה •

;הנכס שלגביו ניתן השירות הוא כלי שיט או כלי טיס•

והשירות ניתן בפועל בידי האדם  , מטרת השירות היא ייצואם של הטובין מישראל•
.והכל אם הטובין אכן יוצאו-שרכש את הטובין בשביל תושב חוץ 

הנכס שלגביו ניתן השירות הוא נפט שיובא לישראל לשם הולכתו אל מחוץ לישראל  •
.ובלבד שהנפט יוצא בפועל

על שירות שניתן  לא יחול שיעור אפס לחוק ( 5()א)30לעניין סעיף : "(ג)תקנת משנה •

כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות לתושב חוץ אחר בעת שהותו  לתושב חוץ 

...".בישראל



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

בישראלנכסלגביניתןלאהשירות–מ"מעלתקנותא12תקנה

.בישראלפיצוייםבתביעתחוץתושביייצגד"עו–(1989)(418/86א"ע)רוזיןבענייןהדיןפסק•

זהובכללכלכליערךבעלתרכושיתזכותגםכוללת"נכס"הגדרתכי,קבעהעליוןהמשפטבית

השירותבגין,ולכןבישראלמצויזהנכס.הישראליהדיןלפינזיקיפיצוילקבלתהזכותאתגם

.אפסבשיעורמ"מעניתןלא

צדהיואשר,גרמניותחברותייצגד"עו–(2004)(9303/03א"ע)מוסלבענייןהדיןפסק•

בהליךלהתגונןהזכותכי,קבעהעליוןהמשפטבית.בישראלשהתנהלומשפטייםלהליכים

אינוד"עוהלכן.בישראלהמצוינכסמהווהו,כלכליתמשמעותבעלתהינהאכיפהברמשפטי

.אפסבשיעורמ"למעזכאי

זכותהיאיותרנמוךמסלשלםהזכות-(2011)(1058/07מ"ע)א.ל.ד.נבענייןהדיןפסק•

אינובישראלמסלגביחוץלתושביייעוץלכן.בישראלהמצוינכסכלראותהוישכלכלישוויבעלת

.אפסבשיעורמ"מעמקנה



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

קשרשלקיומומשוםרקאפסמ"מעהטבתלשלולאין–(41/96א"ע)קסוטובענייןהדיןפסק•

למצואאפשר,שירותעסקתבכלכמעט,שכן,מתוכןתרוקןההטבהאחרת.בישראלנכסעםמשני

.בישראלהמצוינכסשהואאיזה

לוגולעצבהעולמיתמפפסיפנייהקיבלהמערער-(1395/93ש"ע)רוזנברגבענייןהדיןפסק•

שכן,(5()א)30סעיףחלהמערערלטענת.ידהעלהמשווקיםהקליםהמשקאותלעטיפותבעברית

קיבלהמשפטבית.בישראלהמצוינכסהואהעבריהלוגומ"מעלטענת.חוץלתושבניתןהשירות

הלוגושהוא,"חדשנכס"נוצרהשירותמתןשלאחרהעובדהכי,וקבע,המערערעמדתאת

.בישראלהמצוילנכס"שירות"הניתןשבגינו"נכס"האתהופכתאינה,העברי



לחוק ( 7()א)30סעיף 



ל"מ בשיעור אפס במתן שירות בחו"מע-( 7()א)30סעיף 

".מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל": לשון הסעיף•

המיסיםרשותכנגדייצוגיתתביעהלאישורבקשה:(2010()124/08מ"ת)גוויליבענייןהדיןפסק•
שיחותאוחיוגכרטיסיי"עלישראלל"מחוטלפוןשיחותשלמ"במעכדיןשלאחיובעםבקשר

.גוביינא

עליהםהוטל,גוביינאשיחותאוחיוגכרטיסיבאמצעות,ל"מחולארץטלפוןבשיחותכי,טענוהמבקשים•
הדגש,לטענתם.אפסבשיעורמ"מעהטלתעלמורהמ"מעלחוק(7()א)30שסעיףבעוד,מלאמ"מע

.השירותצריכתמקוםעלהואבסעיף

עלהואבסעיףוהדגש,מישראלמבוצעליעדןהשיחותהעברתשלהשירותכיטענומ"מערשויות,מנגד•
.השירותביצועמקום

במקוםנעוץ(7()א)30סעיףשלהדגש,המשפטביתלדברי.הבקשהאתאישרהמחוזיהמשפטבית•
למקוםבטבורוקשורהשירותמתןמקום,צריכהעלמסלהטילמ"מעחוקתכליתלאור.השירותמתן

מחוץנמצאאשר,הצרכן-השירותמקבלשלהגיאוגרפימיקומועםמזוההאשר,השירותצריכת
.לישראל

•



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 7()א)30סעיף 
ל"שירות בחו

(2014)(10601-08-10צ"ת)רזניקבענייןהדיןפסק

סלקום,פלאפון,המיסיםרשותכנגדייצוגיתתביעהלאישורבקשההוגשה,גווילידיןלפסקבהמשך•
הכוללותל"בחותקשורתחבילותבגיןכדיןשלאהצרכניםשלמ"במעחיובעםבקשר,ופרטנר
.(חבילהבמסגרתשלא)לישראלל"מחומסרוניםמשלוחבגיןוכן;וגלישהמסרונים,שיחות

,"שירות"ולא(שירותיםלקבלזכות)"נכס"בבחינתהןהתקשורתחבילותכי,קבעהמשפטבית•
.אפסבשיעורמ"במעמזכהאינועבורןהתשלוםולכן

מ"למעזכאותקמהובגינו,ל"בחושנצרךשירותבמדוברכי,המשפטביתקבע,מסרוניםלבאשר•
.אפסבשיעור



לחוק ( 8()א)30סעיף 



מ בשיעור אפס במתן שירותים לתייר"מע–( 8()א)30סעיף 

;לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים הניתנים אגב לינה כאמור•

:מ"ב לתקנות מע12השירותים מפורטים בתקנה •

;אספקת מזון ומשקאות•

;שימוש בבריכת שחיה ושימושים נלווים לשירות זה•

;שירותי כביסה•

;השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר•

;שימוש במתקן סאונה ושירותים נלווים לשירות זה•

;ובפקסימליהבטלפקס , שימוש בטלפון•

;שימוש במתקני ספורט ובריאות•

..עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים, ניסוח מכתבים, תרגום מסמכים•



מ בשיעור אפס במתן שירותים לתייר"מע–( 8()א)30סעיף 

:כך" בית מלון"מ מוגדר "לחוק מע1בסעיף •

בית אירוח או כיוצא באלה שבו מלינים  , בית מרגוע, לרבות פנסיון–" בית מלון""
."בדרך כלל בתמורה לפחות חמישה אנשים

".  בית מלון"המשמשים להלנת תיירים עשויים להיחשב ל Airbnbגם צימר ודירת, לכאורה•
:מ נקבע"של רשויות מע2/97בהוראת פרשנות 

,  רק אם גודל היחידה מאפשר" בית מלון"צימר הכולל יחידת נופש אחת ייחשב כ"
.ידהאנשים לפחות ביח5לינה של , י הקריטריונים של משרד התיירות"עפ

לשתי  ( ללא שירותים ומטבחון)ר "מ14שטח רצפה מינימלי של : הקריטריונים הם
ר  "מ26שטח רצפה של מינימום : דהיינו)ר "מ4ולכל מיטה נוספת ביחידה, מיטות

(."ללא שירותים ומטבחון



מ בשיעור אפס במתן שירותים לתייר"מע–( 8()א)30סעיף 

.לינה בשטח ושירותים נלווים זכאים להטבת המס–( 5067/06ש "ע)החוויה הישראלית •

;השכרת רכב פרטי לתייר לנהיגה עצמית•

הסעת סיור של תייר ברכב פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע •
;בין אם הוא מספקן במישרין או בעקיפין, אגב הסעה כאמור באוטובוס

.הסעת סיור כוללת גם הסעה מהמלון לשדה התעופה ובחזרה–( 460/00א "ע)ממןעניין •

(  66728-03-16מ "ע)איתרנתיעניין )הסעת סיור אינה כוללת כניסה לאתרים •

שמשתתפים בו חמישים תיירים  קיום כנס בינלאומי לשם , מתן שירות לארגון בינלאומי•
;שייערך בישראל, לפחות

.בהשתתפות חמישים תיירים לפחותמכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי •

;ממקום בישראל למקום אחר בישראלהולכת תייר בכלי טיס •

;שירותים נוספים הניתנים אגב אשפוז כאמוראשפוז של תייר בבית חולים •



מ בשיעור אפס במתן שירותים לתייר"מע–( 8()א)30סעיף 

נותן שירות משירותי , או שלא בתמורה אך דרך קבע, בידי מי שבתמורהמתן שירות לתייר •
;1976-ו"התשל, כהגדרתם בחוק שירותי תיירותסוכנות נסיעות 

הזמנת שירותי "מוגדרים בחוק שירותי תיירות ככוללים בין השאר " שירותי סוכנות נסיעות"•
".לינה בבית מלון בישראל או מחוץ לישראל

Airbnbאזי מתווך דירות , "בית מלון"יכולה להיחשב בתנאים מסוימים Airbnbהיות שדירת •
".דרך קבע נותן שירות משירותי סוכנות נסיעות"עשוי להיחשב כמי ש



לחוק ( 10()א)30סעיף 



מ בשיעור אפס על מכירת זכות לנסיעת חוץ"מע–( 10()א)30סעיף 

זכות לנסיעה  –זה לענין, "זכות לנסיעת חוץ"-" עסקה שהיא מכירת זכות לנסיעת חוץ"•
בכלי טיס או בכלי שיט מישראל למקום בחוץ לארץ או ממקום בחוץ לארץ למקום אחר  

ואם המקום בחוץ לארץ הוא מדינה שלישראל  ; ישראל-בחוץ לארץ או ממקום מחוץ לארץ
גם זכות  –( מדינה גובלת–להלן בסעיף זה )זה בצו לעניןיש גבול יבשתי עמה ושנקבעה 

;לנסיעה בכלי תחבורה שאינו כלי טיס או כלי שיט



מ אפס"מע–מ "חוק מע

הסכם פשרה בין התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל לבין רשות המיסים  
:(2017יוני )מנהל מס ערך מוסף –

מתןשללעסקאותביחסמ"מערשויותלביןההתאחדותביןפשרההסכםנחתם2017יוניבחודש•
ככלקיבלאשר,מ"מעלחוק(10()א)30בסעיףכהגדרתהחוץלנסיעתזכותלמכירתבקשרשירות

.דיןפסקשלתוקףהנראה

לרבות-ל"בחוקרקעשירותי":כדלקמן,"ל"בחוקרקעשירותי"הוגדרוהפשרההסכםבמסגרת•
,ל"בחוהדרכהשירותי,ל"בחולאתרכניסה,ל"בחורכבהשכרת,ל"בחומלוןבביתלינה

."באלווכיוצאל"בחומופעים



מ אפס"מע–מ "חוק מע

–הסכם פשרה בין התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל לבין רשות המיסים 
:(2017יוני )מנהל מס ערך מוסף 

נסיעותקמעונאיידיעלשירותמתןבשלמ"במעהחבות"היאשכותרתוהפשרהלהסדר4סעיף•
בשלנסיעותלקמעוניהמשולמת,התמורה":כדלקמןקובע"ל"בחוקרקעשירותיקבלתלשם
שלהמחיר.מלאבשיעורמ"במעחבה,ל"בחוקרקעשירותיקבלתלשםלקונהשירותמתן

המחירלביןהקונהידיעלהנסיעותלקמעונאיהמשולםהמחירשביןההפרשהואזועסקה
יוציאהנסיעותקמעונאי.כאמורל"בחוהקרקעשירותילנותןמשלםהנסיעותשקמעונאי
"מ"מעחוקלהוראתבהתאםהקונהשםעלהערוכההענייןלפיחשבונית

מהווה ל "ל או למופע בחו"הסדר הפשרה יוצא מנקודת הנחה כי מתן זכות להיכנס לאתר בחו•
מ בשיעור מלא "שירות של העוסק הישראלי ללקוח וכי בהתאמה מדובר על שירות החייב במע

בישראל בגובה ההפרש שבין המחיר שמשולם לקמעונאי הנסיעות על ידי הקונה לבין המחיר  
.  ל"שקמעונאי הנסיעות משלם לנותן שירותי הקרקע בחו



מ אפס על פינוי בינוי ועסקאות  "שיעור מע
38א "תמ



מ בשיעור אפס בעסקת פינוי בינוי"מע-א 31סעיף 

,יזםידיעל,במתחםבניהשירותיבמתןוכן,יזםבידיחלופיתמגוריםביחידתזכותבמכירת•
כב49סעיףלהוראותבהתאםשנעשתה,במתחםמגוריםביחידתידיועלזכותלרכישתבתמורה

.אפסבשיעור,השוויתקרתעלעולהשאינוכמחירםחלקאותועלהמסיהיה-מקרקעיןמיסוילחוק

,בינויפינויבמתחםמגוריםביחידתלושישהזכויותאתליזםשמוכרמי–ק"מסמלחוקכב49סעיף•
,שבחממסלפטורזכאי,אחרתכספיתותמורהאחתחלופיתמגוריםביחידתזכותרקניתנהשתמורתה

:הגבוהלפי,הבאותהשוויתקרותעלעלתהלאל"הנשהתמורהובלבד

;נוספותבניהזכויותללא,הנמכרתהמגוריםיחידתמשווי150%•

;ר"מ120ששטחה,מתחםבאותומגוריםדירתשווי•

יותרולא,הנמכרתהמגוריםיחידתשלמשטחה150%ששטחה,מתחםבאותומגוריםדירתשווי•
;ר"מ200-מ

,(ל"הנהתקרותעלעולהאינהכלומר)שבחבמסחייבתאינההבעליםשמקבלהתמורהעודכל•
.היזםבידיאפסבשיעורמ"מעעליהיחול



א  "מ בשיעור אפס בעסקת תמ"מע-ב 31סעיף 
(חיזוק והריסה)38

-ולג49סעיפיםלהוראותבהתאםממסהפטורהזכותלמכירתבתמורהבנייהשירותימתןעל•
.אפסבשיעורמסיהיה-מקרקעיןמיסוילחוק1לג49

המכירהבעדשהתמורהובלבד,שבחממספטורהתהאבניהזכויותמכירת–ק"מסמלחוקלג49סעיף•
ושיפוץעיצוב,מעליתהתקנת,אדמהרעידותמפניהמבנהחיזוק–38/1א"תמלפיבניהבשירותיניתנה

.שמשומרפסותמחסניםבניית,חניותהסדרת,ר"מ25עדהקיימותהדירותהרחבת,המבנה

למוכרניתנהשבתמורהובלבד,שבחממספטורהתהאבניהזכויותמכירת–ק"מסמלחוק1לג49סעיף•
עלעולהאינושוויהאוששטחה,(חלופיותמגוריםדירותשתי-מוטבבאזור)אחתחלופיתמגוריםדירת

.בסעיףהמצויינותתקרות

פטורלקבלניתןכיום.38א"תממכוחרקתהיינההנמכרותהבניהשזכויותנדרש–2016אוגוסטעד•
.אחרותתכניותמכוחבניהלזכויותבתמורהגםשניתניםהבניהשירותיעל(אפסמ"ומע)שבחממס

מתלהתנאיהתקייםלאאם,כלומר)הגיעטרםשלהםהנדחההמכירהשיוםעסקאותעלחלהחוקתיקון•
.(הקרקעעלהעבודותהחלושלאאו

.אפסבשיעורמ"מעיחול,שבחבמסחייביםאינםהבנייהשירותיעודכל•



( 13()א)30סעיף 
מ אפס על פירות וירקות"שיעור מע



זה לא יראו לענין; שלא נעשה בהם כל עיבוד, מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר
;החסנה וקירור, הבחלה, אריזה, בירור, כעיבוד ניקוי

(  61537-06-16)עניין חיים יפה 

לרבות פירות  , ואריזתם יחד עם פירות אחרים, פעולות הקילוף והחיתוך של חלק מהפירותנקבע כי •
הנשלח  "עיצוב פירות יפיפה בשלל טעמים וצבעים"כשהתוצאה הסופית היא מארז בעל , שלמים

ערך מוסף משמעותי  הינן בעלות , להבדיל משימוש יומיומי רגיל, כמתנה או  משמש במסגרת אירוח
(.  13()א)30נהנה מההטבה הקבועה בסעיף שאינו המשנה את המוצר למוצר אחר 

(  17743-06-16)עניין גראנד פרי 

מארזיה המעוצבים של המערערת הינו מוצר המתרחק באופן מהותי  , קרי, סבורני כי התוצר הסופי•
. במוצר אחר–אלא " או  ירקות" פירות"לאמור אין מדובר עוד ב, מהמוצרים הבסיסיים הנכללים בו

לא ניתן לומר כי הפירות או הירקות הנמכרים על ידי המערערת במסגרת מארזיה לא עברו , לפיכך
".עיבוד"תהליך של 

יצירת מארזים וסלסלות–30285-04-16עניין קסם הפרי 

מ אפס על פירות וירקות"שיעור מע



מ בשיעור אפס באילת"מ ומע"פטור ממע



מ בחוק אזור סחר חפשי באילת"הטבות מע

,דרךמורה,חניון,הסעדה,הלנה)מסויימיםתיירותשירותיולגבי;אילתהעירתחום-"אילתאזור"•
החוקתחולתאתמרחיבלחוק17סעיף.(יוטבתהקיבוץ)924רוחבקועד,(ועודנסיעותסוכנות
טוביןלגביוכן,ל"הנבשטחהפועלעוסקלגבי,אילתאזורמגבולותאחדקילומטרשללרדיוס

.בוהניתניםשירותיםולגבי,בונמכריםאונמצאים,אליוהמיובאים

.אילתבאזורצריכהלשםיובאואםיחול–אילתלאזורטוביןיבואעלמ"ממעפטור-(א)5סעיף•

.נפרדייבוארשימוןיוגשכאמורטוביןעל–באילתחפשיסחראזורלתקנות9תקנה•

אם,יוחזרמכןולאחרתחילהמ"המעישולם,לאילתישירותיובאולאהטוביןאם–לתקנות19תקנה•
.אילתבאזורלצריכההםשהטוביןהוכח

אזורתושבלעוסקאילתאזורתושבשאינועוסקבידיטוביןמכירתעלאפסמ"מע-(ב)5סעיף•
.אילתבאזורעסקולצורך,אילת



מ בחוק אזור סחר חפשי באילת"הטבות מע

,אילתאזורתושבעוסקבידי,אילתבאזורהמצוייםטוביןמכירתעלמ"ממעפטור–(ג)5סעיף•
.בולשימושאואילתבאזורלצריכה

אם.אילתבאזורלצריכהמיועדיםהטוביןהאםלבחוןהעוסקעל–(28/93ש"ע)ימיציודצביקהעניין•
.התקייםלאהתנאיכיבדיעבדיתברראםאףמהמספטוריהיה,זאתעשה

נרכשתאם,למשל)לאילתמחוץתהיהשהצריכהחשדמתעורראם–(160/95ש"ע)קפחעניין•
בסחורההשימושאםרק,ממספטורהשהמכירה,לקונהלומרצריךהמוכר,(חריגהבכמותסחורה
המוכרעלאין,אילתבאזורבסחורהלהשתמשמתכווןשהואישיבהקונהאם.אילתבאזורייעשה
.שיקרשהקונהמכןלאחריתברראםגםלפטוריזכהוהוא,לכךמעברלחקור

השנייהבתוספתהמנוייםטוביןעליחולולא(אפסמ"מע/הפטור)ל"הנההטבות–טוביןלגביכללי•
.לחוק

,פרטיתלצריכהטוביןאילתמאזורשמוציאמי,21תקנהלפי,אילתבאזורלצריכההדרישהלמרות•
.מ"במעעליהםיחויבלא
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.מ"ממעפטורהתהיהאילתבאזורהמצוייםמקרקעיןמכירת-(ד)5סעיף•

מצוייםהאיגודשלהמקרקעיןכלאםרקמ"ממעפטורהתהיהמקרקעיןבאיגודפעולהשהיאמכירה•
.אילתבאזור

.אילתאזורתושבייהיומהםאחדאולעסקהשהצדדיםצורךאין•

.מ"ממעפטוריהיהאילתאזורתושבבידיאילתבאזורשירותיםמתן-(ה)5סעיף•

שירותיםבמתן.אילתבאזורמצויהנכסאםרקפטוריינתןמכרלעסקתהמתייחסיםשירותיםבמתן•
.אילתבאזורמתקייםהאירועאםרקהפטוריינתןלאירועהמתייחסים

.אילתאזורתושבלהיותחייבלאהשירותמקבל•
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הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור  , על השירותים הבאים–א 20תקנה •

.מ בשיעור אפס"יחול מע, לצורך עסקו באילת, אילת

;הובלת טובין לאילת•

מכונה , מקרר תעשייתי, מערכות מיזוג אוויר, תחזוקה או הבטחת תקינותם של מעליות, הפעלה, התקנה•
.רכב;אוטומטית לעיבוד נתונים

;טכנאות שיניים•

,  רישום מקרקעין, פרסומים, עריכת דין, ייעוץ מס, ראיית חשבון, ניהול חשבונות–שירותי ניהול לבתי מלון •
.ייעוץ כלכלי

.רכישת שירותי מלון•

.שירותי אדריכלות לבתי מלון•

.מ בשיעור אפס"על הסעת נוסעים לאזור אילת או ממנו יחול מע-ב 20תקנה •

, שכן. אינה כוללת טיסות סיור מעל שמי אילת" הסעת נוסעים"כי , נקבע( 3423/01א "ע)בנדרבעניין •
.מטרת התקנה היא לסייע בפיתוח העיר אילת



(2018)2930-12-16מ "ע, פסק דין ארגונית עיצוב תפאורות•

. המערערת הינה חברה פרטית העוסקת בהקמת תפאורות ומחזיקה ומנהלת בית חרושת וסדנא•
', רתכים וכו, צבעים, לרבות נגרים, מעסיקה המערערת עובדי ייצור, כחלק מפעילותה

.המערערת אינה תושבת אילתכאשר

בגדרו הוסכם כי המערערת  , מ"התקשרה המערערת בהסכם עם חברת ישרוטל בע2009בשנת •
תהיה , תייצר עבּור ישרוטל תפאורה עבּור סדרת מופעים שיתקיימו במלון רויאל גרדן באילת

במשך מספר  .חודשים12אחראית לפרק את התפאורה הישנה ותיתן אחריות מקצועית למשך 
המערערת  . התקשרו המערערת וישרוטל בהסכמים דומים לייצור והקמת תפאורה, שנים נוספות

". מכר"מ אפס מאחר ומדובר בעסקת "הגישה דוחות מס כעסקאות החייבות במע

מ רמלה שומת עסקאות וקבע כי דיווחיה של המערערת אינם כדין "הוציא מנהל מע2015בשנת •
.  לחוק( ב)5מ בשיעור מלא בהתאם לסעיף "החייבות במעבעסקאות למתן שירותשכן מדובר 
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:המשך–( 2018)2930-12-16מ "ע, פסק דין ארגונית עיצוב תפאורות

שכן מהות  , במסגרת פסק הדין נקבע כי עסקאות לאספקת מוצרים ייחשבו ככלל לעסקת מכר•
. העסקה היא במוצר עצמו ולא בתהליך שהיה כרוך בייצור

עסקה לאספקת מוצר המותאם באופן ייחודי לדרישת הלקוח תיחשב ככלל לעסקת  , מנגד•
.  שירותים

עסקאות שיש בהן מרכיב מהותי של מכר ומרכיב מהותי של , לנוכח תכלית הפטור, עם זאת•
העיקר  "אין להחיל על העסקה את מבחן , (שכן המוצר הותאם באופן ייחודי ללקוח)שירות 
מזה המהווה  , אלא יש לבודד או להפריד את המרכיב המהווה במהותו עסקת מכר" והטפל

.במהותו עסקת שירותים

משווי עסקאותיה 40%על יסוד הראיות שהובאו בפני בית המשפט ועל דרך האומדנה נקבע כי •
הנותרים ייחשבו כמתן  60%ואילו , ייחשבו כמכר, נשוא הערעור, של המערערת עם המזמינה

. שירות

מ בחוק אזור סחר חפשי באילת"הטבות מע
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שכן מהות  , במסגרת פסק הדין נקבע כי עסקאות לאספקת מוצרים ייחשבו ככלל לעסקת מכר•
. העסקה היא במוצר עצמו ולא בתהליך שהיה כרוך בייצור

עסקה לאספקת מוצר המותאם באופן ייחודי לדרישת הלקוח תיחשב ככלל לעסקת  , מנגד•
.  שירותים

עסקאות שיש בהן מרכיב מהותי של מכר ומרכיב מהותי של , לנוכח תכלית הפטור, עם זאת•
העיקר  "אין להחיל על העסקה את מבחן , (שכן המוצר הותאם באופן ייחודי ללקוח)שירות 
מזה המהווה  , אלא יש לבודד או להפריד את המרכיב המהווה במהותו עסקת מכר" והטפל

.במהותו עסקת שירותים

מ בחוק אזור סחר חפשי באילת"הטבות מע



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

39קומה , מגדל משה אביב

רמת גן, 7בוטינסקי 'ז' רח

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

