רפורמת המע"מ
של האיחוד
האירופי
בתוקף מ 1-ביולי 2021

החל מ 1-ביולי  2021יחולו שינויים משמעותיים בחוקי המע"מ של האיחוד האירופי ,שישפיעו
על היבוא לאיחוד האירופי בסכום של עד  150אירו .הרפורמות הללו חלות בעיקר על משלוחי
מסחר אלקטרוני (באינטרנט) מסוג "עסק אל לקוח  ,) 2אך הן משפיעות גם על משלוחים
מסוג "עסק אל עסק .) 2
חוקי המע"מ החדשים של האיחוד האירופי יצריכו ככל הנראה ביצוע שינויים במערכות ובנהלי
המסחר האלקטרוני.
אם אתם מוכרים סחורות לצרכנים באיחוד האירופי ,אנו ממליצים שתכינו את העסק שלכם
כבר עכשיו.

מה משתנה?

.3

.2

.1

השווקים המקוונים יהיו
אחראים לעמידה בדרישות
המע"מ של האיחוד
האירופי עבור סחורות
שערכן מגיע עד  150אירו
והנמכרות בפלטפורמות
שלהם

פלטפורמת "חנות יבוא
) תושק
במקום אחד
עבור עסקי  2להסדרת
המע"מ באיחוד האירופי
על סחורות שערכן מגיע עד
 150אירו

הפטור ממע"מ למוצרים
המיובאים לאיחוד האירופי
שערכם מגיע עד  22אירו
יבוטל

בואו נלמד עוד כיצד הרפורמה משנה את הנהלים הנוכחיים בנוגע
ליבוא לאיחוד האירופי

נהלי המע"מ לפני  1ביולי 2021

.1

כל הסחורות שערך תכולתן הוא עד  22אירו
המיובאות לאיחוד האירופי פטורות ממע"מ

.2

עסקים במסחר האלקטרוני המוכרים סחורות
ישירות לצרכנים באיחוד האירופי נדרשים
להירשם לביצוע תשלומי מע"מ בכל מדינה
באיחוד האירופי שאליה הם מוכרים ,בהתאם
לתקנות המקומיות

.3

עסקים המוכרים סחורות לצרכנים באיחוד
האירופי באמצעות שווקים באינטרנט
) אחראים לקביעת ערכן של
הסחורות הנמכרות ,והם אמורים להצהיר עליהן
ולשלם את המע"מ אם הסחורה נאספת
בנקודת המכירה

נהלי המע"מ החל מ 1-ביולי 2021

האיחוד האירופי יסיר את הטבת המינימום של 22
אירו .כלומר ,סחורות שערכן מגיע עד לסכום הזה
המיובאות לאיחוד האירופי כבר לא יהיו פטורות
ממע"מ

עסקים במסחר האלקטרוני המוכרים סחורות שערכן
מגיע עד  150אירו ישירות לצרכנים באיחוד האירופי
יכולים להירשם ,להצהיר ולשלם מע"מ באיחוד
האירופי באמצעות פלטפורמת  IOSSהחדשה.
נדרש רישום אחד בלבד לתשלום מע"מ בכל רחבי
האיחוד האירופי.

שווקים מקוונים (באינטרנט) יהיו אחראים לקביעת
ערכן של סחורות הנמכרות בפלטפורמות שלהם ,ואם
הערך נמצא בתחום הסף של  150אירו ,עליהם
לגבות את שיעור המע"מ הנהוג במדינת היעד
מהצרכן בנקודת המכירה.
השווקים המקוונים אחראים לאחר מכן להצהיר
ולשלם את המע"מ בגין אותן סחורות באמצעות
החדשה.
פלטפורמת

מדוע האיחוד האירופי מבצע את השינויים האלה?
אלה שלושת היעדים העיקריים של הרפורמה במע"מ באיחוד האירופי:

האחדת חוקי המע"מ לכלל העסקים באיחוד האירופי
כיום ,מוצרים המיובאים לאיחוד האירופי שערכם מגיע עד  22אירו פטורים ממע"מ .הואיל ואין פטור כזה
לעסקים באיחוד האירופי השולחים מוצרים בתוך האיחוד האירופי ,הם נמצאים בעמדת תחרות נחותה .לפיכך,
ביטול הפטור הזה על פריטים מיובאים מציב אותם ברמת תחרותיות שווה.

אפשרות לביצוע מסחר אלקטרוני חוצה-גבולות
האיחוד האירופי מעוניין לבצע מודרניזציה ולפשט את העמידה בדרישות המע"מ עבור
בעזרת פלטפורמת
עסקים במסחר האלקטרוני באמצעות ביטול הצורך לרשום את המע"מ בכל מדינה ומדינה .באמצעות ביטול
תשלום המע"מ בתהליך השחרור מהמכס ,האיחוד האירופי שואף גם לזרז את מעבר הסחורות בגבול.

התמודדות מול מעשי הונאה הקשורים לתשלומי מע"מ במסחר האלקטרוני
על פי הערכות עדכניות ,האיחוד האירופי מפסיד  50מיליארד אירו לשנה ממעשי הונאה הקשורים להעברת
סחורות לתוך האיחוד האירופי .באמצעות הרפורמות הללו ,האיחוד האירופי שואף לפשט את המעקב אחר
תשלומי המע"מ ולדרוש נשיאה באחריות מצד העסקים והשווקים המקוונים .ביטול סף המינימום גם מסייע
למדינות החברות באיחוד להגדיל את ההכנסות מהזינוק במכירות במסחר האלקטרוני.

מהי משמעות הדבר מבחינת העסק שלכם?
התשובה לשאלה האם וכיצד רפורמת המע"מ החדשה של האיחוד האירופי תשפיע על העסק שלכם תלויה
בערך הסחורות שאתם מוכרים ,האם אתם מוכרים לעסקים או לצרכנים והאם אתם משתמשים בשווקים
מקוונים.

עבור קונסיגנציות (משגורים) שערכם מגיע עד  22אירו
סחורות שערכן מגיע עד  22אירו כבר לא תהיינה פטורות ממע"מ .ביטול הפטור משפיע על כל העסקים
המייבאים לאיחוד האירופי ,בין אם אתם שולחים מוצרים לצרכנים או לעסקים .סחורות אלה ,שערכן נמוך,
יצריכו מעתה שחרור מהמכס ויהיו כפופות לתשלומי מע"מ .יש לקחת בחשבון כיצד ישפיע הדבר על המחיר
ועל שולי הרווח של המוצרים הללו.
נדרשת לשלם מראש מכסים ,מיסים ואגרות ממשלתיות אחרות בגין משלוחי יבוא מטעם המשלם,
כש
נגבים על בסיס מדינת הייבוא .היות שיש לשלם כעת מע"מ גם על משלוחים שערכם
דמי התשלום של
הוסיפה דמי טיפול בעלות נמוכה עבור
,
עד  22אירו בעת הייבוא אם המשלוח אינו רשום ב
משלוחים שערכם עד  22אירו בסך  8-6אירו ,בהתאם למדינת הייבוא.
ין

דמי הטיפול הנוכחיים ימשיכו לחול על משלוחים שערכם מעל  22יורו ,לצד כל העמלות הקיימות האחרות של
.
 ,כפי שמפורט במדריך השירות והמחירים של

עבור קונסיגנציות שערכן מגיע עד  150אירו
עסק של מסחר אלקטרוני המוכר סחורות ישירות לצרכנים באיחוד
האירופי
עבור קונסיגנציות שערכן מגיע עד  150אירו ,עסק של מסחר אלקטרוני שאינו מהאיחוד
האירופי והמוכר ישירות לצרכנים באיחוד האירופי יכול לבחור אחת מהאופציות לתשלום
מע"מ שלהלן.
.1
חיוב הצרכנים
בתשלום מע"מ
בנקודת המכירה
והצהרת המכירה מול
האיחוד האירופי

אינו חובה ,אך כדאי להשתמש בה לתשלום מע"מ באיחוד
השימוש בפלטפורמת
האירופי על סחורות שנמכרות בסכום המגיע עד  150אירו .הן עסקים באיחוד האירופי והן
.
כאלה שמחוץ לאיחוד יכולים להירשם לפלטפורמת

אם אתם מנהלים עסק הנמצא באיחוד האירופי תוכלו לעשות זאת באמצעות הרשמה מול
רשויות המס של מדינה החברה באיחוד האירופי לפי בחירתכם .אם העסק שלכם לא
נמצא באיחוד האירופי יהיה עליכם למנות מתווך (כגון נציג לענייני כספים) על מנת
.
להסדיר את נושא המע"מ באמצעות פלטפורמת
מבטלת את הצורך להירשם לתשלומי מע"מ בכל המדינות החברות
ההרשמה ל
גם תאפשר לכם להצהיר
באיחוד האירופי ,שבהן אתם מוכרים מוצרים .פלטפורמת
על מע"מ ולשלם אותו עבור הסחורות האלה על פי החזרי מע"מ תקופתיים .מנגנון זה
אמור לסייע למשלוחים שלכם לעבור במכס במהירות רבה יותר הואיל והמע"מ לא ייגבה
בנקודת הייבוא.
 .עם זאת ,הדבר עלול לגרום לכך
לחלופין ,אפשר גם לא להירשם לפלטפורמת
שהמע"מ ייגבה בנקודת הייבוא .במקרה כזה ,ניתן לבצע את ההנחיות שלהלן.

.2
מצהירה
חברת
על מע"מ בנקודת
הייבוא ומחייבת את
העסק שלכם

עדיין שמורה לכם האפשרות לשלם מע" מ באיחוד האירופי בנקודת הייבוא באמצעות
הצהרת מכס ,כפי שאפשר לעשות כיום .לשם כך יש להשתמש באפשרות החיוב
(כל התשלומים חלים על השולח) כדי לשלוח את הסחורות
' של
תשלם את חיובי המע"מ עבור המשלוח שלכם לרשויות המכס
לנמען .חברת
הרלוונטיות לאחר שחרור הסחורות ,והם יחייבו בחזרה את העסק שלכם באמצעות
הרגילה.
חשבונית

עבור קונסיגנציות שערכן מגיע עד  150אירו (המשך)
עסק של מסחר אלקטרוני המוכר סחורות ישירות לצרכנים באיחוד האירופי
באמצעות זירת מסחר מקוונת
על פי רפורמת המע"מ של האיחוד האירופי זירות מסחר מקוונות ייחשבו ,לצורכי מע"מ,
לספקים של הסחורות הנמכרות בפלטפורמה שלהם במצבים מסוימים .האיחוד האירופי
מעוניין להשית את האחריות לתשלום המע"מ על השווקים המקוונים כשהדבר מתאפשר.
כלומר ,השווקים המקוונים (באינטרנט) יהיו אחראים לקביעת ערכן של הסחורות הנמכרות בפלטפורמות
שלהם ,ואם הערך נמצא בתחום הסף של  150אירו ,עליהם לגבות את שיעור המע"מ הנהוג במדינת היעד
 .יהיה עליהם גם
מהצרכן בנקודת המכירה ולהצהיר על כך מול האיחוד האירופי באמצעות פלטפורמת
לקיים רישום ותיעוד הולם.
כנציגי עסק המוכר סחורות לצרכנים באיחוד האירופי באמצעות שוק מקוון ,עליכם לשוב ולבחון את חוזה
השוק המקוון שברשותכם בהתייחס לנושא המע"מ ולבדוק מול מנהלי השוק המקוון כיצד הם מיישמים את
רפורמות המע"מ של האיחוד האירופי.

האם זירת המסחר
המקוונת גובה מע"מ?

 אם זירת המסחר המקוונת שבאמצעותה אתם מוכרים גובה מע"מ בנקודת
של זירת המסחר
המכירה ,כל שעליכם לעשות הוא לוודא שמספר ה
המקוונת מופיע בתיעוד המשלוח
אם זירת המסחר המקוונת אינה גובה מע"מ ,עליכם להמשיך עם אחת משתי
האפשרויות המפורטות בסעיף הקודם "עסק של מסחר אלקטרוני המוכר סחורות
ישירות לצרכנים באיחוד האירופי"

להלן מקורות לקבלת מידע נוסף על תחומי האחריות שמשיתות רפורמות המע"מ של האיחוד האירופי על זירות
מסחר מקוונות:
אתר האינטרנט של הנציבות האירופית
הערות הסבר של הנציבות האירופית בנוגע לחוקי המע"מ החדשים במסחר האלקטרוני
מסמך המועצה באיחוד האירופי המיישמת את התקנות

עבור קונסיגנציות שערכן גבוה מ 150-אירו
רפורמת המע"מ של האיחוד האירופי משפיעה רק על סחורות הנמכרות במחיר המגיע עד  150אירו .עבור סחורות
שערכן גבוה מסף המחיר הזה ניתן להמשיך ולגבות ,להצהיר ולשלם מע"מ באיחוד האירופי כפי שנעשה כיום ,אם
באמצעות תשלום מע"מ בנקודת הייבוא תוך שימוש בהצהרת מכס ,או באמצעות העברת האחריות לתשלום המע"מ
ללקוח שלכם.

מה ניתן לעשות על מנת להכין את העסק שלכם?
כדאי לזהות אילו תחומים בעסק שלכם מושפעים מחוקי המע"מ החדשים של האיחוד האירופי
אפשר לבצע הערכה של צורכי חשבונאות המע"מ שלכם מול האיחוד האירופי :עדכונים במערכות ובנתוני האב
כנראה יידרשו על מנת לזהות ולהחיל את שיעורי המע"מ המתאימים בכמה אזורי שיפוט
אם ברצונכם להשתמש בהרשמה חד פעמית לתשלום מע"מ בכל מדינות
כדאי להירשם לפלטפורמת
האיחוד האירופי עבור משלוחי  2שערכם מגיע עד  150אירו.
 ,יש למנות מתווך מטעמכם לטיפול בענייני המיסוי באיחוד האירופי במקרה
אם תירשמו לפלטפורמת
שאין לכם נציגות באיחוד האירופי
כדאי לבדוק ואולי אף לבטל הרשמות קיימות לתשלומי מע"מ באיחוד האירופי אם ברצונכם להחליף אותן
כאשר הדבר רלוונטי
בהרשמה חד פעמית במערכת
אם תבחרו שלא להירשם לפלטפורמת
יבוא

 ,כדאי לוודא שיש ברשותכם חשבון

בתוקף לצורך חיוב דמי

אם אתם מוכרים באמצעות שוק מקוון ,כדאי ליצור איתם קשר כדי להבין מי יהיה אחראי להתחשבנות המע"מ
עבור משלוחי  2שערכם מגיע עד  150אירו
אם אתם משתמשים בשירותי
עדכוני המערכת הנחוצים כאשר אלה יהיו זמינים.

או ( 2אדם לאדם) כשיטת המשלוח ,רצוי לבצע את

מעוניינים לדעת מהו סך עלויות המשלוח לפני ביצוע המשלוחים?
מסייעים לכם להבין את תקנות הסחר הבינלאומיות ואת הסכום הכולל של עלויות המשלוח
לפני ביצועו .למידע נוסף.

מה עושה חברת

על מנת להתכונן?

נערכת בהתאם לחוקי האיחוד האירופי ולחוקי המדינות
חברת
החברות על מנת להבטיח שהמערכות שלנו ,כמו גם המערכות של
רשויות המכס במדינה ,יהיו מוכנות לקראת השינויים.
עם כמעט  50שנות ניסיון כספקית שירותים מובילה ואמינה בשוק
עומדת לרשותכם על מנת לאפשר את המסחר עם
האירופי ,חברת
האזור ולסייע לעסקים לעמוד בצרכים של הלקוחות .נמשיך ונעדכן דף
זה בנוגע להתפתחויות האחרונות במהלך כניסת התקנות לתוקף.

2021
של

והצבע החום הם סימנים רשומים
 ,סמל המותג
 .כל הזכויות שמורות.

