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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2021בנומבר 29

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

עדכונים וסוגיות פרקטיות במיסוי מטבעות דיגיטליים

2021כנס חשבים השנתי לסוף שנת 



הכנסות ורווחים  -רקע כללי 
ממטבעות דיגיטליים



32/2017עמדה חייבת בדיווח 

בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין  , לפקודת מס הכנסה כוללת כל רכוש88בסעיף " נכס"הגדרת "•

הינו , (וכיוצא באלואתריום, ביטקויןכדוגמת " )מטבע וירטואלי. "אם מדובר בנכס לא מוחשי

.  לפקודה88בסעיף " נכס"הוא נכלל בהגדרת ומשכך , רכושו של האדם המחזיק בו

לפקודת מס  ' מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה" מטבע וירטואלי"מכירת •

(.  רווח הון)הכנסה 

הרי שההכנסות ממכירת  , "עסק"מגיעה לכדי " מטבעות הווירטואליים"אם פעילות מכירת •

.  לפקודה' חייבות במס מכוח חלק ב" המטבעות הווירטואליים"
–ה"התשמ, כהגדרתם בחוק בנק ישראלאינו מהווה מטבע או מטבע חוץ " מטבע וירטואלי"•

1985 .



5/2018חוזר מס הכנסה 

–סוגיות לדיון 
משמש כאמצעי לסחר חליפין וערכו  –ריפל, אתריום, ביטקויןדוגמת –מטבע דיגיטלי מבוזר •

. יין'הבלוקצנקבע לפי הסכמה בין המשתמשים ברשת באמצעות טכנולוגית 
: 5/2018עמדת חוזר 

".  מטבע"לאונכסהמטבע הדיגיטלי מהווה •

כהכנסה  יסווגו הכנסותיו , אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק•

. כפי שנקבעו בפסיקהלמבחני עסק סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם . פירותית

כהכנסה  אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה יסווג •

.  עסקית

;"(הצפת המערכת)"ולא כאמצעי תשלום מכירהתשלום באמצעות מטבע מבוזר ייחשב כ•

יסווג  , מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים-מ "מע•

".כספימוסד"כוירשם 



7/2018חוזר מס הכנסה 

אסימוני:(אסימונים)טוקניםהנפקתבאמצעותכספיםגיוסאמצעי–ראשוניתמטבעהנפקת-

'וכואתר,ביטקויין–מבוזריםאסימונים;(Security)הונייםאסימונים;(Utility)ושירותיםמוצרים

;(5/2018חוזר)
Utilityושירותיםמוצריםאסימונילגבי-7/2018הסדרעיקרי- Token)):

;פירוק/המוצר/השירותמתןעדהמסאירועדחיית-המנפיקההחברהברמת•
קבלת/המשניבשוקהאסימוןמכירתבמועדהמסאירוע–המשקיעיםציבורברמת•

השירות
/העובדשלההכנסה–המסתשלוםמסלול–ראשוןמסלול–יועצים/העובדיםברמת•

לפיהאסימוניםשלבפועלההקצאהבמועדבמסתחויב,האסימוניםמהקצאתהיועץ

הטוקניםשוקשווילפיתהאההקצאהבמועדהחייבתהכנסה.(50%עד)שולימסשיעור

האסימוניםמהקצאתעובד/היועץשלההכנסה-המסדחייתמסלול.ההקצאהבמועד

במועדאובטוקןהגלומההזכותמימושמועדמביןכמוקדם(50%עד)שוליבמסתחויב

למטבעותשהתקבלוטוקניםהמרתכולל)לפקודה88סעיףלפיהטוקןשל"מכירה"ה

.(אחרים



(2019( )11503-05-16מ "ע)פסק דין קופל 

לפינכסמהווההביטקויןלפיההמיסיםרשותעמדתאתקיבלבורנשטיןשמואלהשופט'כב
:הערעוראתדחהובהתאמה"חוץמטבע"לאשכןוכל"מטבע“ולאלפקודה'הפרק

אפשרותקיימתעדייןאם–מכךויותר,הוגדרטרםהביטקויןמעמדאמנםאםלינראה"

להלוםמאודעדקשה–תחתיואחרוירטואלימטבעויבואהעולםמןיעבורשהביטקוין

עםמתיישבתאינהזותוצאה.מסלצרכידווקא"מטבע"כייחשבהביטקויןלפיהתוצאה

."לקבלהניתןלאולפיכך,הקיימתוהמיסויית,הכלכלית,המשפטיתהסביבה



סוגיות פרקטיות ועדכונים



ניהול פעילות עסקית במטבעות דיגיטליים

:בפסיקה"קריפטו"בלעסקעדכניתפרשנותוהעדרהכנסהמסבפקודתלעסקממצההגדרההעדר-

.ספקולטיבי-הנכסואופיטיב•

זירותשלחות"בדוהפעולותפיצול,סלולרייםממכשיריםפעולותביצוע-העסקאותתדירות•

.ועוד24/7מסחראפשרות,המסחר
,כתחביבקריפטובלוגמנהלאובפייסבוקקריפטובקבוצתפעילהאם–הנישוםבקיאות•

?בקיא
בשנתייםהמוביליםהמטבעותמרביתשלמשמעותיתערךעליית–הפעילותהיקף•

.האחרונות
-המטבעבסוגתלויהאם?(בודדמחשבלעומתשרתיםחוות)האומנם,"עסק"–כרייהפעולת

?(Dogecoin)קוין'הדוזדוגמת

.בעסקמדוברלאהמקריםברוב:המסקנה
(54320-04-18מ"ע)מ"בעהשקעותמ.ג.י-?כספימוסדהאומנם–מ"מע

כנגדוקיזוזהחדותהשעריםעליותלאורביטקויןלמימושאפשרותבחינת-המסשנתסוף

.אחריםהוןהפסדי



שחלוף והמרה של מטבעות דיגיטליים  

?מסאירועמהווההקריפטושלבפועלצריכהאופיאטבהעדרשחלוףהאם-
;2018לפניהמסשנות•
;רשמיתעמדההעדר-
;הקריפטובעולםהמרהכאמצעיר'והאתהביטקויין-

?מכןלאחרהמסשנות•
בנק'נ'ואחערב51757-08-18א"ת)מסתשלוםובעייתהבנקיםמול"(פיאט)"הנזלהבעיות-

.(מרכנטיל

.בפועלוההתעשרותהמימושבעיקרוןפגיעה-
;משנהבחקיקתצורך–(ימים30תוך)הוןרווחבגיןדיווחיתתקלה-
.להלןראו-שמואליוענייןקופלעניין-"רשותהמסיםשלהכפולה"העמדה-



(2019( )11503-05-16מ "ע)פסק דין קופל 

–כמטבעבביטקויןלראותאיןמדועהיתרביןהמשפטביתשצייןהנימוקים

לפיהלמסקנהמובילים,לכךהנלוויםוהסיכונים,הביטקויןבערךהרבההתנודתיות"•

".ערךכאוגרבביטקויןלראותקשהאף

הווירטואליהמטבעשלהייחודיותמתכונותיוהנובעזההואבהודעהשנזכרוהסיכוניםבין"•

נשמריםזהמסוגשמטבעותמכך;והונאהמרמהלפעולותפורייהקרקעלשמשהעלולות

לאובדןלהביאעשויהמכשיריםלאותםפריצה,חכםטלפוןאומחשבגביעלכללבדרך

לגיבויזוכיםאינםולכןחוקיהילךאינםוירטואלייםשמטבעותמכך.ערכםשלמוחלט

מכך;כתמורהלקבלםחובהשאיןמכך;הנקובלערכםשערבכלשהומרכזיבנקשל

רשותידיעלמפוקחאינובהםשהמסחרומכך;במיוחדגבוההלתנודתיותחשופיםשהם

".המדינהמרשויותכלשהי



(2021()4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

המקרהעובדות

ארנקיםשלושהעללרבות,המבקשיםשלמנכסיהםחלקעלעיקולהטילהשומהפקיד•

.ביטקויןובהםאלקטרונים

המסתשלוםהבטחתלשם,הכנסהמסלפקודת194סעיףלהוראותבהתאםנעשההעיקול•

.שקלמיליון12בסךלהםשהוצאההשומהפיעל

המחוזיהמשפטלביתהמבקשיםפנו,הביטקויןשלהניכרתהערךעלייתולאורשנתייםבחלוף•

ביטקויןמטבעותשלערובהמתןתוך,שהוטלוהעודפיםהעיקוליםלהסרתבקשותבמספר

.נדחתהבקשתם.המטבעשלהעדכניהשווילפיהנטענתהמסשומתבשווי



(2021( )4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

הביטקויןשלבערכוהשוויעלייתכיוקבעהשומהפקידעמדתאתקיבלגרוסקופףהשופט'כב•

היותובשל,לפקודה194בסעיףכנדרשמחודשתבחינההמצדיק"נסיבותשינוי"מהווהאינה

:כלשונו,האחריםמנכסיםבמהותושונהנכס

אינההביטקויןשלבערכושחלההשוויעלייתכילמסקנהמובילההנסיבותמכלולבחינת..."

ספקולטיבייםבנכסיםשכן,זאת.כאמורמחודשתבחינההמצדיק"נסיבותשינוי"מהווה

לשנילנועשעשויהבמיוחדגבוההלתנודתיותשבשגרהכענייןהנתונים,הביטקויןכדוגמת

"נסיבותשינוי"כזותנודתיותמעצםהנובעיםבשוויבשינוייםלראותניתןלא,הכיוונים

משינויהנובעתמעוקלנכסשווימעלייתלהבדילוזאת)המקוריתההחלטהשינויהמצדיק
.(ייעודםשינויבעקבותמעוקליםמקרקעיןערךעלייתכגון,בערכוקבוע



(4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

,הימוראלאהשקעהבגדראיננודיגיטלייםבמטבעותעיסוקכיגםוקבעהוסיףהשופט'כב

כספיעללהמרהמיסיםרשותעללכפותיכוליםאינםהמשיבים,הענייןבנסיבות,כןועל

-הציבור

לקבללהםואפשר,המבקשיםכלפיבהגינותנהגהשומהפקידכייודגש,האמורלצד"

להוסיףהםמעוניינים:כרצונם,(הימור,בשמולילדלקרואמוטבואולי)השקעההחלטת

שבמועדובמקרה,המדינהבידילהותירוהםיכולים,הביטקויןבשוויעלייהעללהמר

;לידיהםהיתרהתועבר,השומהלפקידהחובגובהעלהמעוקליםשווייעלהמימושם

בשלבבביטקויןמההשקעהלהםשנוצרהרווחאת(חלקיבאופן)לממשהםמעוניינים

המובטחהחובלכיסויהנדרשחלקאותואתלהמירהשומהלפקידלהורותהםיכולים,זה

פתוחה,כן.כרצונםבהויעשו,לידיהםתוחזרשתיוותרהביטקויןויתרת,ישראלילמטבע
."…מתאימהבערובההביטקויןלהמרתלעתורהדרךבפניהם



?נמצא מחוץ לישראלהקריפטוהאם –מקום הפקת ההכנסה 

חוזרותושבלראשונהישראללתושבשהיהיחיד"-ותיקיםחוזריםותושביםחדשיםעולים-

אם,לישראלמחוץלושהיהנכסממכירתהוןרווחעלממספטור,(א)14בסעיףכאמור,ותיק

;ישראללתושבשהיהמהיוםשניםעשרבתוךמכרו

שרכשנכסממכירתהוןרווחעלממספטור(ג)14בסעיףכהגדרתוחוזרתושב–חוזרתושב-

אדםבניבחברהזכותאוהזכותלרבות,הנכסאם,חוץתושבהיותובתקופתלישראלמחוץ

עשרבתוךמכרואםוהכל,בישראלמצוישהיהלנכס,בעקיפיןאובמישריןזכותאינו,חוץתושב
ערךניירותשהםלישראלמחוץנכסיםלרבות–"נכס",זהלעניין;חוזרלתושבשהיהמיוםשנים

;(ג)14בסעיףכהגדרתםמוטבים



מקום הפקת ההכנסה

שהותובתקופתהחוזרהתושבשרכש,בבורסההנסחריםערךניירות-"מוטביםערךניירות"-

ניירותוכן,בנקאיבמוסדמחשבוןהמנוהלים,ישראלתושבלהיותשחדללאחרלישראלמחוץ

שמקורםדיבידנדאוריביתשהיאהכנסהמתוךהחוזרהתושבשרכש,בבורסההנסחריםערך

באותושהופקדה,מוטביםערךניירותממכירתהוןרווחשהיאהכנסהאומוטביםערךבניירות

;חשבון
;חוץקריפטובבורסותהשקעותלעומתקרארנק,יין'הבלוקצגלובליות-
Security–הדיגיטלייםהמטבעותסוגי- Token/Utility Token
.לישראלהחזרהתכנון-



סוגיות שונות במרחב הדיגיטלי

המחזיקים(חברותאויחידים)למשתתפיםלאפשרהואהסטייקינגרעיון-(POS)סטייקינג
ביננסכדוגמתמסחרבורסתבאמצעותאוהמטבערשתעלעצמאיבאופןדיגיטליבמטבע

(Binance),ניתןשלאהינההמטבעותנעילתשלהמשמעות.שלהםהמטבעותאתלנעול
באופןמקצההפרוטוקול,זהובזמןנעוליםשהםזמןכלמטבעותאותםבעסקאותלעשות
תשואהלכךבתמורהולקבלהבאהבלוקאתלאמתמהמשתתפיםלאחדהזכותאתאקראי

-המטבעותנעילתעבור

?המסאירועמועדמהו-

שיפורים"?לפקודה(7)2סעיף,לפקודה(4)2סעיף,לפקודה(1)2סעיף)בנכסשימוש-
?"במושכר

?הנגזרהמסשיעור-

Airdropו-Fork–במטבעהחזקהעקב"במתנה"תמורהללאנוסףאחרמטבעקבלת
?מסאירועהאם–המטבעפיצולאוהראשוני



NFT–מסחר ב 

NFT(Non-Fungible–במסחר Token)-NFTייחודינכסמייצגאשרהצפנהאסימוןהוא.

בתוך,ובעלותהאותנטיותלאימותכהוכחות,למעשההלכהמתפקדיםמזהמסוגאסימונים

בדרך,לכן,ייחודיהואטוקןכל,הואכןכשמו.ודיגיטלייםפיסייםנכסיםעל-יין'הבלוקצרשת
מטבעותבאמצעותאותולרכושאלא,באחראחדNFTלהחליףאפשרותקיימתלא,כלל

.תשלוםכאמצעיהמשמשיםדיגיטליים

?מועדףטכנולוגימפעל-NFTשלפרויקטים-

"עסק"-אומן-

-אספן-

מוחזקתאוראויההנאהטובת/זכותכ"נכס"•

או
בדומה)"האישישימוש"להמוחזקיםיחידשלמיטלטלין"–"נכס"להגדרתחריג•

Metaverseובבמשחקים,חברתיותברשתותכאווטרשימוש,(בוליםלאוסף



סוגיות נוספות לסיום

הלבנת הון
:הוןהלבנתלאיסורהרשותידיעל2021לשנתהלאומיתההערכהממצאיפרסום•

.הוןלהלבנתגבוהבסיכוןדיגיטלייםמטבעות
.דיגיטלייםבמטבעותפיננסיםשירותיםנותניעלתחולה–הוןהלבנתאיסורצו•

מגמות נוספות
;"סלבדוראל"–"(חוקיהילך)"חוקילמטבעהביטקוייןהפיכת•
.באסטוניהלמשל–קריפטופעילותמיסויאי•

.ועודזרהנשלטתחברה,והניהולהשליטהמבחן–לישראלמחוץפעילות•

.₪מיליוןשלסךמעל"חוץנכס"בלהחזקהמסדוחהגשתחובתאתלהפחיתהכוונה•



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה לכולם

?שאלות

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

