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בן לשכת רואי חשבוןעיויום 
עמפלימאורי ( ח"רו)ד "עו: מרצה

2017במרץ 4

ICO-דיגיטליים ומיסוי פעילות במטבעות 

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

;הקריפטובעולםיסודמושגי•

בדיווחחייבתעמדה,דיגיטלייםמטבעותחוזרטיוטת)דיגיטלייםמטבעותמיסוי•

;(5/2018חוזר,ICOחוזרטיוטת,32/2017

;הוניתפעילותמולעסקיתפעילות•

;מסלצרכידיווח•

;מ"מעהיבטי•

.פרקטייםמיסוייםדגשים•



הקריפטומושגי יסוד בעולם 



הקריפטועולם 

אואדםידיעל2008בנובמברפותחהוהתוכנההפרוטוקולשלהראשונההגרסה-ביטקוין•
Satoshi).ַנקאמֹוטֹוסאטֹושיעצמםהמכניםאנשיםקבוצת Nakamoto)

.2009בינוארהראשונהבפעםנעשהבביטקויןהמעשיהשימוש•

-להגיעהדולרמולשערו2017אוגוסטתחילת,$32היההביטקויןשער2011ביוני•
20-לנשקהביטקוין2017לדצמבר17ביום.11,300$הינוהביטקויןשערהיום,3,276$

.דולראלף

והכרייה,ביטקויןמטבעותמיליון16.5-ככברקיימיםלהיוםנכון:מוגבלתהבטקויןכמות•
.ביטקויןמיליון21שלהמקסימלילרףלהגעהעדתימשך(ביטקויניםיצירת)

בטכנולוגייתהמפותחיםשוניםדיגיטלייםמטבעותאלףמעלכיוםקיימים,לביטקויןבנוסף•
.(כאלטיםהמכונים)יין'הבלוקצ



/https://coinmarketcap.comמטבעות דיגיטליים המובילים להיום
updated:
1/3/2018

https://coinmarketcap.com/


/https://coinmarketcap.comטוקנים המובילים להיום
updated:
1/3/2018

https://coinmarketcap.com/


הקריפטומושגי יסוד בעולם 

(Blockchain)בלוקצ׳יין

מוגנתבצורהמידעלאחסןמאפשרת"(בלוקיםשרשרת",Blockchain)הבלוקצ׳ייןטכנולוגיית
הדבר.מרכזיניהוליבגורםצורךללאשוניםצדדיםביןעסקאותלאמתובמקביל,ומבוזרת

.(Peers)הרשתמשתמשיידיעלומוכרהמוסכם,מבוזרנתוניםמבנהבאמצעותמתאפשר
רשתמבוססשיתוףבאמצעותהנוצריםמידעשלמוצפנים"בלוקים"עלמבוססתהטכנולוגיה

מרכזאשר,אחררגולטוראולבנקבדומה,מרכזיגורםאין,משמע.הרשתחבריביןתקשורת
לכאורהקיים,כךבשל.ביניהםנערכותעסקאותאילויודעאו/והרשתמשתמשיבזהותושולט
.לעסקאותהצדדיםזהותאחרמעקבלנהלמובנהקושי



הקריפטומושגי יסוד בעולם 
(Cryptocurrency)דיגיטלייםמטבעות

המטבעשלערכו.יין'הבלוקצטכנולוגייתשלתולדהפריתשלוםאמצעיהואדיגיטלימטבע

כמו)ממשלתימרכזיגוףשלקביעהלפיאו(זהבכמו)סחורהערךלפינקבעאינוהדיגיטלי

המשתמשיםביןכאמורהסכמהלפיאלא,(פיאט)היוםהנהוגהבשיטהכמו,(ישראלבנק
Peer)ברשת to Peer).הביטקויןהואביותרוהמפורסםהראשוןהדיגיטליהמטבע(Bitcoin –

BTH).2009בשנתמעשיבשימושוהחל2008בשנתנוצראשר.

אתאימצולמעשהאשר,"(אלטים"המכונים)נוספיםמטבעותאלפינוצרוהאחרונותבשנים

:המטבעותאתכולליםהיוםהקיימיםהמוביליםהאלטים.הביטקויןשלהפרוטוקולכללי

Ethereum)אתריום – ETH),ריפל(XRP–Ripple)ולייטקוין(LTH–Litecoin).

אתמתירותאינן(ונצואלה,מרשלאיי,בלרוס,גיברלטר,יפןלמעט)בעולםמדינותרוב

.חוקיכהלךדיגיטליבמטבעהשימוש



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

(Fork)הדיגיטליים פיצול מטבעות 

במקרה.קייםדיגיטלייםממטבעהתפצלותשלבדרךגםנוצריםחדשיםהדיגיטלייםמטבעות

קובעתאך,קייםדיגיטלימטבעשלוההיסטוריההפעולותבכלמכירהאשרתוכנהנוצרת,זה

מספר"פרמיה"כמקבליםקייםדיגיטלימטבעמחזיקיהפיצולבמסגרת.לעתידחדשיםכללים

.חדשיםדיגיטלייםמטבעותשלזהה

Hard)הידועהראשוןהפיצול Fork-מטבעבמסגרתו,2017באוגוסט1ביוםהתרחש(הכפוי

Bitcoin)קאשביטקויןמסוגחדשדיגיטלי Cash - BCH)ולמעשהמקורימביטקויןהתפצל

נוספיםפיצוליםנוצרו,2017ונובמבראוקטוברבחודשים.קאשביטקויןקיבלוביטקויןמחזיקי

BTG-(Bitcoin)גולדביטקויין–מביטקוין Goldדיימונדוביטקוין(Bitcoin Diamond –

BTD).מאלטיםגםפיצוליםקיימים.



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

Digital)דיגיטליארנק Wallet)

באמצעותנעשה,ועודלייטקוין,אתריום,ביטקויןלרבות,דיגיטלייםמטבעותוניהולשימוש
הכסףכמותמוצגיםובו,המטבעלרשתשמחוברתתוכנההינוהדיגיטליהארנק.דיגיטליארנק
.הארנקדרךהמנוהלותהכתובותכ"סהשלויתרההשימושהיסטוריית,למשתמששיש

,אולם.המשתמשיםלכלשישודרלאחרתקףיהיהלמשלביטקויןבאמצעותברשתהתשלום
שלהבעליםאתלזהותדרךשאיןכך,בלבדהארנקכתובתלפימזוהיםהתשלוםויעדמקור

.מלאהאנונימיותעללכאורהלשמורלמשתמשיםמאפשרהאלקטרוניהארנק,משמע.הארנק



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

(Mining)דיגיטליים כריית מטבעות 

"כורים"ה."כרייה"המכונהפעולהבאמצעותנעשיתדיגיטלייםמטבעותברשתחדשיםמטבעותיצירת
האלגוריתםאחרחיפוש/מתמטיתחידהפתירתתוךיין'הבלוקצגביעלעסקאותומאשריםמתעדים
proof)המתמטיתהחידהאתלפתורמצליחיםאשרהכורים.המתאים of work)אתרושמים

תמורהעבורםמהוויםאשרחדשיםמטבעותזהתהליךאגבויוצריםיין'בבלוקצהאחרונותהעסקאות
.הספציפיתלעסקהמהצדדיםעמלהלגבותיכוליםהכורים,בנוסף.הפעילותעבור

(  ICO–Initial Coin Offering ,Tokens)ראשונית לציבור של טוקנים הצעה 

טכנולוגייתבסיסעלייעודייםדיגיטלייםמטבעותהנפקתבאמצעותוארגוניםחברותידיעלהוןגיוס
קריפטולמטבעותבדומה.בעבריתאסימוןאו(Token)טוקןמכונהזהראשונימטבע.יין'בלוקצ
חסויהבדרךזאתוכלולהעברהלמכירהניתן,דיגיטליארנקבאמצעותומאוכסןמנוהלהטוקן,אחרים

גםשימושברייהיוהוןגיוסלמטרתשהונפקוטוקנים,דיגיטלייםממטבעותבשונה.ואנונימית
השירותאתלרכושיוכלוהטוקניםמחזיקי.המגייסהגוףשלחברתית/העסקיתהפעילותבמסגרת

.הטוקןבאמצעותהחברהידיעלהניתן



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

המשך-( ICO–Initial Coin Offering ,Tokens)הצעה ראשונית לציבור של טוקנים 

במסגרת.פוטנציאלייםמשקיעםלמשוךשמטרתושיווקיבקמפייןיוצאתICOבאמצעותהמגייסתחברה

היאאותםהאסימוניםשלהחכםהחוזהתנאייפורטושבוWhitepaperהחברהתפרסםההנפקה

את,למשקיעיםולהציעלפתחשבכוונתםהשירותאוהמוצראתיפרטוWhitepaper-המסמכי.מנפיקה

מהאסימוניםחלק,לרוב.ועודממנוהנובעותוהזכויותחלוקתואופן,החברהשלהצפויהעסקיהמודל

,האסימוניםלהנפקתהתשתית.מצידםתמורהללאמניותיהלבעליגםולעתיםהחברהלעובדיגםיונפקו
המנפיקהוהחברהייתכןאך,(Etherium-כללבדרך)יין'הבלוקצשלקיימתפלטפורמהבסיסעלתבוצע

.עצמהמשלתשתיתתפתח

ההוןהיקףשלמסודרתיעודאין,בעולםרגולטוריםגופיםידעלמפוקחיםאינםICO’sשהעובדהלאור

במהלךשבוצעו90ICO’s-לקרובמתועדותicowatchlist.comהאתרלפי.זהבאמצעימהציבורשגויס

.דולרמיליארד2-מלמעלהשלבהיקף2017שנת



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

דיגיטלייםבמטבעותמסחר

,לקונהרוכשביןפרטיתעסקהידיעללביצועניתנתומכירתםדיגיטלייםמטבעותרכישת•

ייעודייםבאתריםדיגיטלייםמטבעותשלומכירהרכישהבאמצעותאומכונותבאמצעות
.('וכוCoinbase,Bittrex,Bitstamp)העולםברחביבורסותכמעיןהמשמשים

מישכלכך,בלבדביטקוייןבאמצעותלהירכשיכול(אלטים)האחריםהמטבעותמןגדולחלק•

אמיתיכסףלהמיררבותפעמיםנדרש,לייטקויןלמשלהספציפיהמטבעאתלרכוששמבקש

נשמריםדיגיטלייםהמטבעותאו/והכספים.הרכישהאתלבצעאזורקלביטקוין('וכואירו,דולר)

.המוכרתהבנקאיתלמערכתיוצאיםאינםכללובדרךהדיגיטליבארנק



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

המשך-דיגיטלייםבמטבעותמסחר

נוספיםרגולטוריםעםלעיתונותמשותפתהודעהישראלבנקהוציא2014פברוארבחודש•

.דיגיטלייםבמטבעותבהשקעההטמוניםהגבוהיםהסיכוניםמפנימזהירהואבמסגרתה

קשייםמערימיםאשר,בישראלבנקיםשלהפנימייםהנהליםבהחרפתמתבטאתזומדיניות

דיגיטלייםמטבעותלמכוראולרכושהמבקשיםישראלתושבישלהתנהלותםעלמשמעותיים

מאזן-(2018פברואר)מ"בעלישראללאומיבנק'נמ"בעגולדאוףביטס6389/17עא•

גורףבאופןלהפסיקלאומיבנקעלהאוסרזמניצומתןלטובתהכףאתמטההנוחות
.מ"בעגולדאוףביטסחברתשלהבנקבחשבוןוירטואלייםבמטבעותמסחרפעולות

ספקולציהבגדרהםתתקבלשהבקשהככללבנקלהיגרםשעלוליםהנזקיםכידומה"

סיכוניםבחובהנושאתהחברהשפעילותההנחהעלמבוססתהבנקהחלטת.הזולעת

אותםהתממשותבגיןמחירלשלםעלולוהבנק,הדיןהוראותשלהפרהכדישעולים

."התממשולאאלהחששות,פועלהחשבוןבהןשנים5-מלמעלהבמשךאולם.הסיכונים



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

Atomicטכנולוגיה swap

להחלפהבפלטפורמהצורךללאאחרבמטבעאחדדיגיטלימטבעחילופימאפשרתזוטכנולוגיה•

הן-החלפהביצועמבטיחיםמסחרפלטפורמות,מסורתיתקריפטובעסקת.מסחרפלטפורמת/

.בתמורהאחרמטבעמקבלולאמטבעשולחאחדצדבומצבמונעות

אתלהעבירחייבשהצדכך,חשיפהזמןעםנעולבחוזהמשתמשתאטומיתהחלפתמערכת•

.מבוטלתהעסקהאחרת,מוגדרזמןפרקבתוךלהחלפההמטבע

כלאצלומבוזריםנשמריםהצדדיםונתונימבוזרתמערכתהינהאטומיתהחלפתמערכת•

.הרשתמשתמשי

.הקרובבעתידטכנולוגירקעללאגםהמשתמשיםלכלוידידותיתנגישהתהיההטכנולוגייה•

.העסקאותביצועבעתאנונימיות–המשמעות



גישת רשות –מיסוי מטבעות דיגיטליים
המסים



מיסוי מטבעות דיגיטליים

:הכנסהמסלצרכידיגיטלייםמטבעותשלאפשרייםסיווגים

כל זכות או טובת הנאה ראויות או  וכן , בין מקרקעין ובין מיטלטלין, רכושכל "–נכס •
.".  ..והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל, מוחזקות

אינו מוגדר  מטבע . כאמצעי תשלום לרכישת מוצרים ושירותים אחריםמטבע אשר משמש •
.בפקודה

(.אסימונים)מסמך סחיר בעיקר ביחס לטוקנים "/ ערךנייר "•

:לפקודה88בסעיףערךניירהגדרת

מדינתשלמילווהאוחובאיגרתלרבות,ערךניירותבחוק"ערךניירות"כהגדרה–"ערךנייר"

יחידת,נפטבשותפותהשתתפותיחידת,יחידה,חוץמדינתשלחובאיגרת,בערבותהאוישראל

עסקהוכןלישראלמחוץשהונפקערךנייר,מקרקעיןבאיגודזכות,סרטיםבשותפותהשתתפות

;עתידית



מיסוי מטבעות דיגיטליים

IRS Notice 2014-21 (2014)-עמדה רשויות המס האמריקאיות 

כבר(IRS)האמריקאיתהמיסיםרשותלהתייחסותכתהזהווירטואלייםהמטבעותסיווג

IRSבמסגרת2014בשנת Notice וירטואלייםמטבעותכינקבעזהבפרסום.2014-21

במטבעפעילותמכךיוצאכפועל.הפדראלימסלצרכי"מטבע"כולא"נכס"כיוגדרו

סיווג,זאתעםיחד.הבריתבארצותמסותשלוםדיווחבדרישותככללחייבתוירטואלי

ללאוירטואלייםמטבעותהחלפתלבצעלאחרונהעדאפשרכנכסהוירטואליהמטבע

.האמריקאיהמסלקוד1031סעיףלהוראותבהתאםהבריתבארצותבמסחבות



רווח הון

:"(החבק)"הכנסהמסשלהמקצועיותבהוראותהנמכר"נכס"ההגדרת

CHOSE))"ראויהזכות" IN ACTIONהגיעושטרםאףלהםמצפהשאדםלנכסיםזכותפירושה

זכותכגון,משפט-ביתמצדאוהזולתמצדפעולה-לשיתוףהואנזקקלממשהובכדי,לרשותו

פי-על-אף,הוןלנכסשנגרםנזקבגיןלפיצוייםתביעה,נתקבלהשטרםירושה,לאופציה

".התקבלוטרםשהפיצויים

מחייבאינושמימושהזכותאואדםבידימכברהמצוייםבנכסיםזכותפירושה"מוחזקתזכות""

עלממציאיםאויוצריםשלההגנהזכותכמו,המשפט-ביתמצדאוהזולתמצדפעולה-שיתוף

".וכדומהנרשםשכברבפטנטזכות,המצאותיהםאויצירותיהם



מיסוי מטבעות דיגיטליים

2017בינואר11מיוםהמסיםרשותשלחוזרטיוטת

פעילותמיסויבנושאלחוזרטיוטההצעת2017בינואר11ביוםפרסמההמיסיםרשות•
."(ביטקוין"כמו)דיגיטלייםבמטבעות

או/וחליפיןסחרלצורךהמשמשת,ערךבעלתממוחשבתדיגיטליתיחידההוא"וירטואלימטבע"•
.וירטואליחשבוןשליחידה

-כמסיווגיוצאפועלכאשר,"נכס"או"מטבע"מהווהוירטואלימטבעהאםבשאלהדןהחוזר•
.לפקודה(13)9סעיףלפייחידאצלח"מטשלשערהפרשיעלממספטורהוא"מטבע"

לדיןלפנותישהחוזרלגישתולכן."חוץמטבע"או"מטבע"להגדרותאיןהכנסהמסבפקודת•
מטבע"ו,חדששקלהינו"מטבע",2010-ע"התשישראלבנקחוקשלההגדרותולפי,הכללי

-"בישראלחוקיהילךואינםחוץבמדינתחוקיהילךשהםמעותאוכסףשטרי"הינו"חוץ
מחוץכלשהיבמדינהחוקיהילךשהםמטבעותאושטררקוכן,מוחשייםדבריםרקכלומר

.לישראל

.בשקליםהוירטואליהמטבעשלההוגןלשוויבהתאםייקבעהחליפיןבעסקתהתשלוםסכום•

שירותאונכסעבורכאמורחליפיןבעסקתוירטואלימטבעבאמצעותהמתבצעיםתשלומים•
.הענייןלפיבמקורמסניכוילתקנותבכפוףבמקורבניכויחייבים



מיסוי מטבעות דיגיטליים

המשך-2017בינואר11מיוםהמסיםרשותשלחוזרטיוטת

לפיאו1968-ח"התשכערךניירותחוקלפי"ערךניירות"כגםנחשביםאינםוירטואלייםמטבעות•
.מ"מעוחוקהכנסהמספקודת

"נכס"כאלא"ערךנייר"כאו"מטבע"כוירטואליבמטבעלראותאין,המיסיםרשותלעמדתלכן•
.(ייסףמס+25%–הוןרווחמס)לפקודה'החלקלפישימוסה

כהכנסההכנסותיויסווגו,עסקלכדיעולותוירטואלייםממטבעותהכנסותיואשראדם,זאתעם•
.(50%עד–שולימס)פירותיותכהכנסותוימוסוידמשלחאומעסק

כפופיםומשכך"טובין"בגדרהינםוירטואלייםמטבעותכימציינתהמיסיםרשות,מ"מעלעניין•
.אחריםטוביןשלמכירהכלכמומ"למע

מחיר,זאתלאור.חליפיןעסקתמהווהשירותאונכסרכישתלצורךוירטואליבמטבעשימוש•
.מ"מעלחוק10סעיףפיעליקבעבאמצעותםששולמההעסקה



מיסוי מטבעות דיגיטליים

2018בינואר 1מיום " מטבעות וירטואליים"מיסוי -32/2017עמדה מספר 

וביןמוחשיבנכסמדובראםבין,רכושכלכוללתהכנסהמסלפקודת88בסעיף"נכס"הגדרת"

גםהקרוי,(באלווכיוצאאתריום,ביטקויןכדוגמת)"וירטואלימטבע".מוחשילאבנכסמדובראם

"נכס"בהגדרתנכללהואומשכך,בוהמחזיקהאדםשלרכושוהינו,"מבוזרתשלוםאמצעי"

פיעלבמסהחייבמסאירועמהווה"וירטואלימטבע"מכירת,לכךבהתאם.לפקודה88בסעיף

"וירטואלייםמטבעות"מכירתפעילותאם.(הוןרווח)הכנסהמסלפקודת'החלקהוראות

חלקמכוחבמסחייבות"הווירטואלייםהמטבעות"ממכירתשההכנסותהרי,"עסק"לכדימגיעה

בנקבחוקכהגדרתםחוץמטבעאומטבעמהווהאינו"וירטואלימטבע",בנוסף.לפקודה'ב

לביןבמכירההתמורהביןההפרש,ספקהסרולמען,לכךבהתאם.1985-ה"התשמ,ישראל

".שערכהפרשיאו/והצמדהכהפרשייחשבלאהרכישהעלות



מיסוי מטבעות וירטואליים

:לפקודה' ה131סעיף 
:כל אלהעמדה שמתקיימים בה -"עמדה חייבת בדיווח"

;לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוחעומדת בניגוד היא (1)

במהלך  ₪ מיליון 10באותה שנת מס או על₪ מיליון 5הנובע ממנה עולה עליתרון המס (2)

.ארבע שנות מס לכל היותר

:נוספיםחריגים

;₪מיליון3עלעולהאינה,הוןרווחלמעט,המסבשנתהנישוםהכנסת1.

.₪מיליון1.5עלעולהאינההוןמרווחהמסבשנתהנישוםהכנסת2.



05/2018הכנסהמסחוזר

פעילותמיסוי:בנושא05/2018הכנסהמסחוזר2018בינואר17ביוםפרסמההמיסיםרשות

"(וירטואליםמטבעות":המכונים)מבוזרתשלוםבאמצעי

"חוץמטבע"או"מטבע"אינודיגיטלימטבע

תשלוםאמצעי)"חליפיןסחרכאמצעיהמשמשהוירטואליהמטבעכיהיאהמסיםרשותעמדת

,2010-ע"תש,ישראלבנקבחוקלהגדרהבהתאםחוץמטבעאומטבעבגדראינו"(מבוזר

.הכנסהמספקודתלפיובהתאמה

מיסוי מטבעות דיגיטליים



המשך-05/2018הכנסהמסחוזר
הכנסהמס

.91לסעיףבהתאםהוןרווחבמסויחוייבלפקודה88בסעיףכהגדרתו"נכס"יהווהוירטואלימטבע•

פירותיותכהכנסותיסווגואלוהכנסות,עסקלכדימגיעותדיגיטלייםמהמטבעותהכנסותיואשראדם•

.הענייןלפי126או121סעיפיםלפיהמסשיעורילגביהןויחולו

חזקהלכאורה)עסקיתכהכנסהכןגםימוסוכריהמפעילותכתוצאהלאדםהגיעואשרהכנסות•

.(חלוטה

:כלהלןחליפיןעסקתהינהדיגיטלימטבעידיעלמשולמתתמורהבהןעסקה•

.המקורימחירקביעתלצורךולרוכשהתמורהלקביעתלמוכרזההיהאהתמורהסכום•

במועדהניתןהשירותמתןאוהנכסמכירתבגיןהכנסהירשוםהשירותנותןאוהנכסמוכר•

.המוכרהחליפיןעסקת

עסקתביצועבמועד–המבוזרהתשלוםבאמצעיומשלםהשירותמקבלאוהנכסרוכשלגבי•

.שירותמקבלאונכסרוכשהואובמקבילהמבוזרהתשלוםאמצעימכירתמתבצעתהחליפין

.דיןכלוהוראותבפקודהשנקבעולהוראותבהתאםיהאמסלצורכיההכנסותעלהדיווח•

.(באלטאלטמכירה/רכישהעסקאות)לפיאטמימושאיןבהןעסקאותלגבימפורשתהוראהאין•

מיסוי מטבעות דיגיטליים



המשך-05/2018הכנסהמסחוזר

מוסףערךמס

"מוחשינכס"–דיגיטלימטבע•

.מ"מעחוקלענייןסחירמסמךאוערךנייראו,מטבעאינודיגיטלימטבע•

בעלותהןאםרקמוסףערךבמסיחויבומהןוהכנסות"פיננסינכס"-דיגיטליבמטבעלראותיש•

.עסקייםמאפיינים

לעניין"כספימוסד"כוירשםיסווג,עסקיתפעילותלכדימגיעההוירטואליםבמטבעותשפעילותומי•

.מ"מעלחוק4סעיףלהוראותבהתאםשכרומסריווחבמסיחויבוהואמ"מעחוק

תתחייבנהועסקאותיו,"מ"מעחוקלענייןעוסק"כוירשםיסווגוירטואליםמטבעותבכרייתשעסקומי•

.בידיוהמתקבלתהתמורהמלואעל(הענייןלפימלאבשיעוראואפסבשיעור)במס

מוצרמכירת)דיגיטליבמטבעעסקאותיועבורהתמורהאתהמקבלדיגיטליבמטבעעיסוקושאיןעוסק•

שיצמחוההכנסות.מ"מעלחוק10סעיףפיעליקבעהעסקהומחירמוסףערךבמסחייב-(שירותאו

.מ"במעחייבותתהאלא–דיגיטלייםממטבעות

מיסוי מטבעות דיגיטליים



המשך-05/2018הכנסהמסחוזר

מוסףערךמס

"מוחשינכס"–דיגיטלימטבע•

.מ"מעחוקלענייןסחירמסמךאוערךנייראו,מטבעאינודיגיטלימטבע•

בעלותהןאםרקמוסףערךבמסיחויבומהןוהכנסות"פיננסינכס"-דיגיטליבמטבעלראותיש•

.עסקייםמאפיינים

לעניין"כספימוסד"כוירשםיסווג,עסקיתפעילותלכדימגיעההוירטואליםבמטבעותשפעילותומי•

.מ"מעלחוק4סעיףלהוראותבהתאםשכרומסריווחבמסיחויבוהואמ"מעחוק

תתחייבנהועסקאותיו,"מ"מעחוקלענייןעוסק"כוירשםיסווגוירטואליםמטבעותבכרייתשעסקומי•

.בידיוהמתקבלתהתמורהמלואעל(הענייןלפימלאבשיעוראואפסבשיעור)במס

מוצרמכירת)דיגיטליבמטבעעסקאותיועבורהתמורהאתהמקבלדיגיטליבמטבעעיסוקושאיןעוסק•

שיצמחוההכנסות.מ"מעלחוק10סעיףפיעליקבעהעסקהומחירמוסףערךבמסחייב-(שירותאו

.מ"במעחייבותתהאלא–דיגיטלייםממטבעות

מיסוי מטבעות דיגיטליים



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens

המסדירה,הציבורלהתייחסויות,מקצועיחוזרטיוטת2018בינואר17ביוםפרסמההמסיםרשות

ICO.שלבדרךכספיםמגייסותאשרלחברותהנוגעבכלהמיסויהיבטיאתומפרטת

Utility)ומוצריםשירותיםאסימונישלמהנפקותהנובעותהמסבסוגיותרקעוסקתהחוזרטיוטת•
Tokens)הוןשלמאפייניםבעליאסימוניםבהנפקתעוסקתהיאואיןבלבד(Security Tokens)או

.דיגיטלייםמטבעות

בסיסעלוירטואלייםאסימוניםהמנפיקהחברהעלשחלהמיסויאופןאתמבהירההחוזרטיוטת•

IFRSעקרונות .האסימוניםאתשרוכשיםהמשקיעיםועל15

ההכרהאופן,ההנפקהבמסגרתההכנסהמקוראתמסדירההחוזרטיוטתהמנפיקההחברהברמת•

.בתחוםהמוכריםהעסקייםולמודליםהשונותלנסיבותבהתאםלכךהמועדיםאתקובעתוכןבהכנסה

.לעובדיםאסימוניםהענקתשלבמקריםמסלצרכיהדיווחאופןאתגםמפרטתהחוזרטיוטת

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens-המשך

המנפיקהחברהשלברמהושירותיםמוצריםאסימוניבהנפקותמסאירועי

ההכנסות.המנפיקהבחברהמראשהכנסות/נדחותכהכנסותתירשםמהנפקההמתקבלתהתמורה•

במישריןלייחסןשישהוצאותובניכויההנפקהביוםשהתקבלוהתקבוליםשוויפיעלירשמומראש

יופחתואשרהפלטפורמהשלעצמיבפיתוחכאמורששימשוהוצאותלמעטהאסימוניםלהנפקת

.הפקודהלהוראותבהתאם

מראשההכנסות,המונפקיםלאסימוניםבתמורהמוצריםמוכרתאושירותיםמעניקההחברהאם•

.המוצריםהספקתאוהשירותיםמתןלקצבבהתאםלשיעוריןכהכנסהתוכרנה

,אזהמנפיקהמהחברהשירותלקבלבהםלמחזיקתמידיתזכותמקניםהאסימוניםבהםבמקרים•

ככל.האסימוניםלמחזיקיזמיןלהיותהפךשהשירותביוםכהכנסהבמלואןתוכרנהמראשההכנסות

.לזמיןשהפךהשירותשלהיחסיבחלקלהכיריש,בחלקושזמיןבשירותשמדובר

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens-המשך

המשך-המנפיקהחברהשלברמהושירותיםמוצריםאסימוניבהנפקותמסאירועי

האסימוניםבאמצעותלסחורזכותכגון)בפלטפורמהלשימושזכותמקניםהאסימוניםבהםבמקרים•

במלואןתוכרנהמראשההכנסות,אזהמנפיקההחברהפיתחהאותה(המפותחתבפלטרפורמה

.לפעולהחלהשהפלטפורמהביוםכהכנסה

השימושבגיןעמלהגבייתבמסגרתקיבלהאותםנוספיםאסימוניםמוכרתהמנפיקההחברהאם•

אתהמזכהבפלטפורמהעסקהמתבצעתבובמועדבידיהתוכרההכנסה,שפיתחהבפלטפורמה

באותוהאסימוןשוויהמשקףבפועללתקבולבהתאםייקבעההכנסהגובה.כאמורבעמלההחברה

.המשניבשוקמועד

במועדבהכנסהתכיר,ICO-הבמסגרתאסימוניםמלאיבבעלותהששמרה,מנפיקהחברה•

תהווה,כאמורההכנסה.(0תהאהאסימוניםעלות)שתתקבלהתמורהלפיהמשניבשוק,מכירתם

.המנפיקההחברהשללעסקיהאינטגרליתהכנסה

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens-המשך

המשך–המנפיקהחברהשלברמהושירותיםמוצריםאסימוניבהנפקותמסאירועי

האירועיםאחדקרותעםמראשההכנסותיתרתבכלמיידיתבהכנסהלהכירהמנפיקההחברהעל

:הבאים

.צלחלאוהפיתוח,מסויםשירותאומוצרשללפיתוחמיועדתהייתהההנפקהתמורת•

.פירעוןלחדלותהגיעהאוהליכיםלהקפאתנכנסהאו,פירוקעלהכריזההמנפיקההחברה•

.אחרלגוףהאסימוניםלמחזיקימחויבויותיהאתהעבירההחברה•

.פעילותהאתמכרההמנפיקההחברה•

מוצראושירותלספקכלשהיאמחויבותהמנפיקהלחברהיוצריםלאהמונפקיםהאסימוניםאם•

.האסימוןלמחזיק

עלהכנסותיהעללדווחשזכאיתהמנפיקהבחברהקבלתןבמועדכהכנסהתוכרנהמראשההכנסות•

.יותרמאוחרבמועדזומבחירהלחזורתוכללא,מצטברבסיסעללדווחשבחרהחברה.מזומןבסיס

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens

אסימוניםמחזיקישלברמהושירותיםמוצריםאסימוניבהנפקותמסאירועי

הוצאהתותרלאלכן,לפקודה88בסעיףכהגדרתונכסהמהווהזכותברכישהמדוברהמחזיקברמת•

,באסימוניםמסחרשלבדרךהאסימוןמימושבמועד.רכישתםבמועדהאסימוניםלמחזיקיכלשהיא

אומהנכסההכנסהתוכרהשירותאוהמוצרצריכתבמועד.(מקורימחיר)כעלותההוצאהתוכר

.הפקודהלהוראותבכפוףהעלותותוכרהשירות

ותוכרהשירותכעלותתוכרהאסימוניםעלות,אז,שירותלקבלתזכותמקניםשהאסימוניםבמידה•

כפיהאסימוןשלהעלותפיעלהשירותקבלתלקצבבהתאם,לפקודה17לסעיףבכפוף,כהוצאה

.המחזיקאצלבפועלשהייתה

כהוצאהתוכרעלותם,המנפיקהמהחברהשירותלקבלתמידיתזכותבהםלמחזיקהמקניםאסימונים•

.שירותאותואתמלספקחדלההמנפיקההחברהבובמועד,הענייןלפי,כעלותאופירותית

עלותבגובהבניכויתותרשיתקבלוהמוצריםעלות,אזי,מוצרלקבלזכותמקניםהאסימוניםאם•

.הענייןלפיב"וכיוצפחתהוצאות,מכרכעלותההנפקהבמועדשנרכשוהאסימונים

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens

המקבליםהחברהשלהעובדיםברמתושירותיםמוצריםאסימוניבהנפקותמסאירועי

עבודתםבמסגרתאסימונים

הענייןלפי,(2)2סעיףלפיההקצאהבמועדבמסתחויבהאסימוניםמהקצאתהעובדשלהכנסתו•

האסימוניםלשוויבהתאםייקבעהעובדשלהכנסתוגובה.(בעבירותםמוגבליםהאסימוניםאםגם)

.הקצאתםבמועד

לעובדהמסנוכהבההמסבשנתלעובדשהוכרהההכנסהלשוויבהתאםהוצאהתותרלחברה•

ההכנסות.מראשההכנסותכנגדתירשםההוצאה.שכרכהוצאותכאמורהאסימוניםהקצאתבשל

.כהכנסהתוכרנהמראש

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens-המשך

מוסףערךמסהיבטי

החיובמועד,מ"מעלחוק24סעיףלפי–שירותיםלמתןמחויבותהמהוויםאסימוניםהנפקת•

,זאתעם.(מזומןבסיסעלדיווח)המנפיקההחברהבידיההנפקהתמורתקבלתעםיהאבמס

עולה(המנפיקההחברה)העוסקשלהעסקאותמחזורכאשר,כאמורהאסימוניםהנפקתבעת

,ספריםניהוללהוראות'יאתוספתלפיחשבונותפנקסילנהלהחובהעליווחלה₪מיליון15על

בסיסעלדיווח)השירותנתינתעםיהאהחיובמועד,מ"מעלחוק(א1)29לסעיףשבהתאםהרי

.העסקאותממחזורכחלק(מראשההכנסות)בהנפקההתמורהאתיראו,זהלעניין.(מצטבר

סעיףלפי–(מוחשיבלתיונכסמוחשינכס)טוביןלמכרמחויבותהמהוויםאסימוניםהנפקת•

חריג.(מצטברבסיסעלדיווח)לקונההטוביןמסירתעםהואבמסהחיובמועד,מ"מעלחוק22

שמתקייםעוסקאו₪מיליוןשניעלעולהאינועסקאותיושמחזורעוסק:(מזומןבסיסעלחיוב)

.ספריםניהוללהוראות'אלתוספת(ג)2בפרטהאמורבו

.מ"מעחוקלענייןסחירמסמךמהוויםאסימונים•

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



למתן"דיגיטלייםאסימונים"הנפקת-ICO:בנושאXX/2018הכנסהמסחוזרטיוטה

Utilityבפיתוחמוצריםאו/ושירותים Tokens-המשך

המשך-מוסףערךמסהיבטי

השירותמקבלאוהקונהזהותדברשלבסופואולם,מזומןבסיסעלנקבעתבמסהחבותבהםבמקרים

מקבלאוהקונההעסקהמימושעםאךחוץתושבהינוהאסימוניםרוכשההנפקהשבמועדכךמשתנה

חוקלהוראותבהתאםישתנההעסקהבשלהמסשיעורכייתכן,להיפךאוישראלתושבהואהשירות

:כלהלןמ"מע

קבלתשעםהריחוץתושבהואהלקוחההנפקהשבעתככל-טוביןלאספקתהינההמחויבותכאשר•

(2()א)30או(1()א)30סעיףלהוראותבהתאםאפסבשיעורמסחשבוניתתוציאהחברה,התקבול

.(ולהיפךישראלתושבהואהלקוחהטוביןאספקתבעתאםהחשבוניתביטול)מ"מעלחוק

קבלתשעםהריחוץתושבהואהלקוחההנפקהשבעתככל-שירותלמתןהינההמחויבותכאשר•

ככלמ"מעלחוק(5()א)30סעיףלהוראותבהתאםאפסבשיעורמסחשבוניתתוציאהחברההתקבול

הואהלקוח(השירותאספקתבעתאםהחשבוניתביטול)בסעיףהקבועיםהסייגיםמתקיימיםולא

.(ולהיפךישראלתושב

•.

(אסימונים)מיסוי טוקנים 



פעילות עסקית מול פעילות הונית



פעילות עסקית מול פעילות הונית

ההבחנהנפקות

.(30%-ל20%בין)הוןרווחימסלעומת(50%עד)שולימס-הוןרווח–יחידיםאצלמסשיעורי

.שנהבאותהשנוצרההכנסהכלכנגדבקיזוזמותרמסבשנתשנוצרעסקיהפסד–הפסדיםקיזוז
;עבודההכנסתגםולעתיםבעסקהוןרווח,מעסקהכנסהכנגדבקיזוזמותרמועברעסקיהפסד
גם–ערךניירממכירתנוצרהואואם,הוןרווחכנגדבקיזוזמותרמסבשנתשנוצרהוןהפסד
.בלבדהוןרווחכנגדבקיזוזמותרמועברהוןהפסד.ודיבידנדיםריביתכנגד



פעילות עסקית מול פעילות הונית

והבחנתה מפעילות הונית שאינה מגיעה לדרגת " עסק"לצורך איתורה של פעילות העולה כדי 
:פיתחו בתי המשפט שורה של מבחני משנה, עסק

מבחן טיבו ואופיו של הנכס ממנו מופקת ההכנסה•

מבחן ההיקף הכספי של העסקה•

מבחן התדירות •

מבחן הארגון והניהול•

הבקיאות והמיומנות בביצוע העסקה  , מבחן הידענות•

מבחן ההשבחה והשיווק•

מבחן תקופת החזקת הנכס  •

מבחן המימון•

מבחן העל•



פעילות עסקית מול פעילות הונית

כנכסהנכסשלואופיוטיבוהאם–ההכנסהמופקתממנוהנכסשלואופיוטיבומבחן•
."עסק"שלקיומועלמעידאשרשוטףלמסחרכנכסאוארוךלטווחהשקעתי

הדברמלמדיותררבהפעילותשלהכספישההיקףככל-העסקהשלהכספיההיקףמבחן•
.עסקשלקיומוועלהפעילותשלהמסחריאוהעסקיהאופיעל

שקיימתוככל,יותרגבוהההנהדומותעסקאותשלביצועןשתדירותככל-התדירותמבחן•
.מעסקפעילותעלהדברמצביע,ונשניםחוזריםתקבוליםלהניבלמקוריכולת

,עובדיםצוות,משרד,מנגנוןשלקיומו,עסקלניהולמקוםקיום-והניהולהארגוןמבחן•
שלקיומועללהצביעעשוייםבאלהוכיוצאפיקוח,שליטה,מסודרותיעודרישומימערך

."עסק"

מידהאמתמשמשתפעולותיובתחוםהנישוםשלמומחיותו-והמיומנותהבקיאותמבחן•
בתחוםהנישוםשלובקיאותומומחיותויותרשרבהככל.באופייןעסקיותכפעולותלסיווגן

שלמפעילותוחלקבעסקהלראותבפסיקההנטייהגוברתכך,העסקהנעשיתשבוהכלכלי
דיאלאספציפיתמאודאו"עילאית"ברמהתהיההבקיאותכיהכרחאין".בעסקוהנישום

."ההשקעהכדאיותאתלהעריךוביכולתהשוקבהכרת,העסקהבתחוםבהתמצאות



פעילות עסקית מול פעילות הונית

או,הנכסמכירתלקראתפיזייםשינוייםהנישוםומבצעבמידה-והשיווקההשבחהמבחן•
יותרלמסחריהנכסאתלהפוךשמטרתהבפעילותאו,מסחרישיווקשלבפעילותנוקט

.מסחריתפעולהמשוםהנכסבמכירתלראותהנטייהתגבר,ערכואתולהעלות

הסבירותגדלה,יותרקצרהבנכסההחזקהשתקופתככל-הנכסהחזקתתקופתמבחן•
מדויקבאורחהמצביעהמידהאמתאין,התדירותלמבחןבדומה.מסחריתהנהשהפעילות

.הנכסבאופיהשארביןתלויוהדבר,עסקיתפעילותעלהמעידהקצרההחזקהתוחלתמהי

לטווחבמיוחד)ואשראיהלוואותנטילתידיעלהעסקהאתהמממןנישום-המימוןמבחן•
פעולותלמבצעכללבדרךייחשב,העצמילהונוביחסגדלשלוהזרהמימוןשהיקףאו/ו(קצר

."עסק"כדיהןועולותישאשר,מסחריות

השוניםבמבחניםהעסקהאתלבחוןיש-העסקהאתהאופפותהנסיבות-העלמבחן•
אלא,ברור"מתמטי"במבחןהמדובראין."בכללותההתמונה"אתולראות,לעילהמפורטים

."המשפטןשלהמומחיותחוש"שמכונהבמהבשימוש



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסקעובדות-(2009)תקוהפתחשומהפקיד'נרפאלמגיד9187/06א"ע

ביןאררטבחברתההשקעותמחלקתכמנהלשימשאשר,במערערדוברמגידבעניין•
.החברהשלהשקעותיהניהולעלממונההיהבתפקידו.1992-1994השנים

אתניצלהמערערכילחברההתברר,1994פברוארבחודשהמניותמפולתבעקבות•
ערךניירותרכישתבאמצעותהפרטיבחשבונוערךמניירותרווחיםלהפיקבכדי,תפקידו

.החברהידיעלקנייתםטרם

.₪מיליון44-כשלבסךערךניירותשלומכירהקנייהשלמחזורביצעהמערער•

.מעסקהכנסההינההערךמניירותהמערערשלהכנסתוהשומהפקידלטענת•

מדוברכיוקבע,השומהפקידעמדתאתאישר(1061/01ה"עמ)המחוזיהמשפטבית•
.מעסקבהכנסה



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסק-9187/06א"ע-מגידענין

:העליוןש"ביהמקובע,העסקאותתדירותמבחןלעניין•

המסחרשלהתדירותבמידתעצמםלביןבינםנבדליםכשלעצמםהערךניירותגם"
אופיבשל,ח"במטעתידיותבעסקאותמדוברכאשרלפיההדעההושמעהבעבר.בהם

שלבמניותכשמדובר;"עסק"לבעללהפוךמנתעלקטןעסקאותבמספרדי,השוק
חברותשלבמניותואילו,הוניותלהיחשביכולותרבותפעולותגםנסחרותחברות

יחד...מסוימותבנסיבות"עסקי"להמקוראתהופךלארבפעולותמספרגםפרטיות
שלבאופייםלשינוייםבהתאםלעתמעתלהשתנותעשוייםאלוקריטריוניםגם,זאתעם

".השווקים



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסק-9187/06א"ע-מגידענין

:העליוןש"ביהמקובעהנכסטיבמבחןלעניין•

בעלבנכסמדוברהאםבשאלהמסמרותמראשלקבועניתןלאערךלניירותבנוגעגם"
אחדמקרה..."הוני"נכסנחשביםהםמוצאכנקודתכיאם,פירותיאופיבעלאוהוניאופי
מיבידימוחזקיםהםכאשרהוא"פירותי"או"עסקי"אופיבעלנכסיהווערךניירותשבו

חברתאובנקכגון,הרגילמעסקוחלקמהווהומימושםרכישתם,ערךניירותשההשקעה
"פירותי"או"עסקי"כנכסוייחשבו"אופייםאתישנו"ערךשניירותייתכן,כןכמו.ביטוח
היקף,בהםהפעילותתדירותעקב,ממשעסקשלצורהלובשתבהםהפעילותכאשר

מניות...ב"וכיוהערךניירותשל(הסולידיאו)הספקולטיביוהאופי,העסקאות
בתיקהעיקריהמרכיבאתמהוותהןכאשרעסקיכיווןעלמצביעותספקולטיביות

."קצרלטווחבהשקעותמדוברוכאשרההשקעות



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסק-9187/06א"ע-מגידענין

:כדלהלןהעליוןהמשפטביתמתווה,ונמשכתקבועהפעילותאומנגנוןשלקיומולעניין•

שלבקיומוצורךישולכןבווהנמשכתהקבועההפעילותהואעסקשלהמאפייניםאחד"
באלהוכיוצאשיווק,חשבונותהנהלת,צוות,משרדכגון,הפעילותאתשיאפשרמנגנון

כיהסבוריםיש,זאתעםיחד...השוטפתההכנסהייצוראתשמאפשרותאקטיביותפעולות
ויש,ארגונימנגנוןשלקיומולשאלתרבהחשיבותאיןערךבניירותבפעולותמדוברכאשר

".הפעילותבמסגרתאקטיביהנישוםבהיותלהסתפק

:ושיווקיזמות,השבחה,טיפוח,פיתוחשלקיומולעניין•

שנועדושינוייםכגון,מכירתםלקראתוהשבחהשינוישעובריםשנכסיםהיאהמוצאנקודת"
הם,שיווקפעולותדורשתשמכירתםאו,ערכואתולהעלותיותרלסחירהנכסאתלהפוך
לנכסיבעיקררלוונטיזהמבחן...עסקית-מסחריתפעילותבמסגרתהנמכריםנכסים

ביצעהנישוםאםכיהסבוריםיש,זאתעםיחד.גדוליםבמשקיעיםמדוברוכאשרמקרקעין
עליצביעהדבר,מניותשל"הרצה"אומניפולציותכגון,בערכןיעלושהמניותכדיפעולות
".(אלהפעולותשלהחוקיותלשאלתלהיכנסמבלי)עסקיתפעילות



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסקעובדות-(2011)חיפהשומהפקיד'נהשקעותליאתדרור870/08מ"ע

בשנתשלההבנקבחשבוןוביצעהח"ומטערךבניירותסחרהזוגבניבבעלותמשפחתיתחברה•
.מכירהשלפעולותוכחמישיםקנייהשלפעולותכמאה2006

הזוגשבןומבלי,הפרטיבביתם,הזוגבנישלהפרטיבמחשבהזוגבןבאמצעותנעשוהפעולות•
.בחברההחתימהזכויותובעלתכדירקטוריתכיהנההזוגבת.בחברהרשמיתפקידמילא

בנישלהפרטיבתיקגםהיהדומההיקף.₪מיליון3.8-כהיההעסקאותשלהכספיההיקף•
.הזוג

.פיננסיותהשקעותעקבהפסדיםנגרמולחברה•

ואילו,עסקיהפסדהואלהשנגרםוההפסד,עסקיתהיאההוןבשוקשפעילותה,טענההחברה•
כהפסדזומפעילותשנגרםההפסדאתסיווגובמקבילהוניתפעילותבהראההשומהפקיד
.הזוגבתשלמלאהבבעלותמשפחתיתחברהעלדוברענייןבאותו.הוני



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסק-(2011)חיפהשומהפקיד'נהשקעותליאתדרור870/08מ"ע

-עסקיתאינהההוןבשוקהחברהפעילות

עלמצביעיםלאמכירהשלפעולותוחמישיםקנייהשלפעולותמאה-התדירותמבחן•
.מובהקבאופןעסקיתפעילות

עובדאוכמנהלשימשלא,והמכירההקניהפעולותאתביצעאשר,הזוגבן-המנגנוןמבחן•
,כןכמו.ההוןבשוקלפעילותכניסהעלהחלטהקיבלהלאמעולםהחברה,בנוסף.בחברה

.הערבבשעות,הזוגבנישלמביתםנעשתההפעילות

.הזוגבנישלאישייםמנכסיםהיההפעילותמימון-המימוןמבחן•

מיכשלומיומנותידעבעליאוההוןבשוקבקיאיםהיולאהזוגבני–הבקיאותמבחן•
.עיסוקוהינופיננסיותבהשקעותשהעיסוק

והיה,חריגהיהלאהחברהשביצעההעסקאותשלהכספיההיקף–הכספיההיקףמבחן•
.שלהםהאישיההשקעותבתיקהזוגבנישביצעוהעסקאותלהיקףדומה



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

(2014()12918-01-10)ענתבימשהבענייןהדיןפסק

:העובדות

.1999-2008השניםבין"מכבי"חוליםבקופתכשכירעבדהמערער•

השנייםהואשמובו,במכבינוספתעובדתוכנגדנגדואישוםכתבהוגש2008שנתבסוף•
.ממעבידבגניבה

והעובדתהמערערהתחייבולפיופשרההסכםנכרתמכבישהגישהתביעהבמסגרת•
המערערהתחייבהאמורהסכוםמתוךכאשר,1,964,000₪שלסךלמכבילשלםהנוספת

.נוספיםכספיםלמכביהעבירובנוסף910,000₪שלסךלמכבילשלם

במסלחייבויש,תגמוליםכספיעלוויתורולמכבישהחזירהסכוםלאור,השומהפקידלטענת•
.1,339,000₪שלבסךעבודההכנסתבגין

בשנותערךבניירותהענפהמפעילותולושנגרמובהפסדיםלהכיריש,המערערלטענת•
.הכספיםמגניבתמהכנסתוקיזוזםאתולהתירעסקיתפעילותלכדיהעולה,שבערעורהמס



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

(2014()12918-01-10)ענתבימשהבענייןהדיןפסק

:נדחההערעור–המחוזיהמשפטבית

שנקבעוהמבחניםפיעלכי,קבע,(אלטוביהמגןהשופט'כב)המחוזיהמשפטבית•
וישעסקלכדימגיעהאינההערךניירותבתחוםהמערערשלפעילותובפסיקה

.הוניכהפסדערךמניירותלמערערשנוצרההפסדאתלראות

,מגידבענייןהעליוןהמשפטביתידיעלשנקבעוהמבחניםאתסוקרהמשפטבית•
הנסיבות)"העל"מבחןעלוחוזרהוניתלהכנסהפירותיתהכנסהביןלהבחנה
שבערעורהמסבשנותביצעהמערערכי,למסקנהומגיע(העסקהאתהאופפות

קיומוהוכיחלאאולם,גבוההובתדירות6,000,000₪שלבמחזורפעולות3,000
.כעסקוהתארגנותמנגנוןשל



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

(2014()12918-01-10)ענתבימשהבענייןהדיןפסק

:נדחההערעור–המחוזיהמשפטבית

כי,להוסיףישלכך.הונינכסהינןערךניירותמוצאכנקודתכינקבע,מגידבעניין"•
במשרהתקציבבמחלקתככלכלןמכביידיעלהמערערהועסקהרלבנטיתבתקופה

.מביתוהערבבשעותאובעבודתואגבכדרךעשההמניותבתחוםפעילותוואתמלאה
ניירותבתחוםלפעילותועצמאימנגנוןביצירתהשקיעלאהמערערכינראה,ממילא

לפעילותואותושימשושנגנבוהכספיםכיעולההמערערשלמעדותו.ועוד.ערך
היהלאהרלבנטיתבתקופה.בהלוואותולאעצמיבהוןמדוברדהיינו,הערךבניירות

הערךניירותבתחוםפעילותועלהמערערדיווחאמתובזמןמ"במעעוסקתיקלמערער
אניוכך,הוניתבהשקעהשמדוברבמסקנהלתמוךכדיישאלהבכל.הוניתכפעילות

".לקבועלנכוןמוצא



13/2004חוזר מס הכנסה 

עתידיותומעסקאותערךניירותממכירתהכנסותסיווג"13/2004הכנסהמסחוזר
"הוניתאופירותיתכהכנסהבבורסההנסחרים

:כדלהלןהחוזרבמסגרתהמיסיםרשותמתווה,השוניםהסיווגלמבחניבהתייחסותה

:התדירותמבחן•

ברוראךערךבניירותמדוברכאשר.הנכסשלסוגולאורלהיבחןצריכההעסקאותתדירות"
רבעסקאותמספריידרשעסקיתכהכנסהמהםההכנסהאתלסווגמנתשעלהוא

."מקרקעיןנכסילמשלכמו,אחריםבנכסיםעסקאותלמספרבהשוואה

:ההשקעההיקףמבחן•

יצויין.עסקיתפעילותעלמצביעגבוההשקעההיקףזהמבחןפיעל-ההשקעההיקףמבחן"
הנישוםשלפעילותלהיקףבהשוואהההשקעההיקףלאורגםזהמבחןליישםישכי

.הכספייםלמשאביולבובשיםאחריםבתחומים

לנסיבותמיוחדתלבתשומתתוךבזהירותלהיעשותצריכהההשקעההיקףבחינת
עסקיותלאהשקעהפעולותשמבצעיםנישומיםאצלדווקאשכןהספציפיות

."אחרתהעסקיתפעילותםמחזוריעללעלותההשקעהמחזורייכוליםבחסכונותיהם



13/2004חוזר מס הכנסה 

:המשך-13/2004חוזר מס הכנסה 

:מבחן תקופת ההחזקה בנכס•

.  עסקיתלפי מבחן זה תקופת החזקה קצרה בנכס עשויה להצביע על פעילות "
.הוניתכפעולה ניירות ערך ומכירתם באותו חודש יכולה עדיין להיחשב רכישת 

זמן  בפרק פעולות בניירות ערך . כי סוגו של הנכס משמעותי גם במבחן זהיצויין

יתכן  , בנכסים אחריםבעוד שלגבי פעולות שתסווגנה כפעולות הוניות קצר יכול 

."פירותיתהיה מאפיין פעולה הזמן פרק ואותו 



סיכום -הוני מול עסקי 

24/7תנודתי וזמין , נכס חדשני–טיב הנכס •

תדירות גבוהה וזמינות מלאה–מבחן התדירות•

הון עצמי–המימוןמבחן •

ידע כללי–מבחן הבקיאות•

?האם מדובר בעובד שכיר–לא קיים –מבחן המנגנון •

נוסטרובמובחן מסוחרי -לא קיים –מבחן היגיעה האישית •

2017בעיקר בשנת –מבחן ההיקף הכספי •

כפעילות השקעתיתסוביקטיביתראייה , שמירה על הון עצמי–מבחן הכוונה •

מסחר כלל עולמי, שוק תנודתי וחדשני-מבחן הנסיבות •



מס ערך מוסף



מס ערך מוסף

:כיקובע"ושיעורומוסףערךמסהטלת"שכותרתומ"המעלחוק2סעיף•

העסקהממחיראחדבשיעורמוסףערךמסיוטלטוביןיבואועלבישראלעסקהעל"

."...הטוביןאו

:"עסקה"מוגדרת,ההגדרותסעיף,מ"מעלחוק1בסעיף•

:מאלהאחתכל–"עסקה"

;ציודמכירתלרבות,עסקובמהלךעוסקבידישירותמתןאונכסמכירת(1)

(2)...;

".אקראיעסקת(3)

:הבאבאופןהסעיףבהמשךמוגדרת"אקראיעסקת"•

–"אקראיעסקת""

אופיבעליהםהשירותאוכשהמכירה,באקראיאשראימתןאוטוביןמכירת(1)

"...;מסחרי



מס ערך מוסף

:כדלקמן,"עוסק"מוגדר,מ"מעלחוק1בסעיף•

,כספימוסדאור"מלכשאינוובלבד,עסקיובמהלךשירותנותןאונכסשמוכרמי"

".אקראיעסקתשעושהמיוכן

אינםערךניירותזהסעיףפיעל."מקרקעיןאוטובין"כמ"מעלחוק1בסעיףמוגדר"נכס"•

:"טובין"למונחהחוקהגדרתובלשון"טובין"הגדרתתחתנכללים

-לרבות–"טובין""

(1)...

זכותלמעט,ידע-השארוביןאחריםמוחשייםבלתיונכסיםהנאהטובת,זכות(2)

."בהםוזכויותסחיריםומסמכיםערךניירותולמעט,בתאגידאובמקרקעין



מס ערך מוסף

:כדלקמן,לחוק1בסעיףמוגדרים"ערךניירות•

ערךניירותלרבות,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכמשמעותם-"ערךניירות""

";בסדרההוצאושלאמניותולרבות,מיוחדחוקפיעלאוהממשלהבידיהמונפקים

:כדלקמן1968-ח"התשכ,ערךניירותלחוק1בסעיףמוגדריםערךניירות•

כלאושיתופיתאגודה,חברהידי-עלבסדרותהמונפקותתעודות–"ערךניירות""

ותעודות,מהםתביעהאובהםהשתתפותאוחברותזכותומקנותאחרתאגיד

למעט,ז"למוכהןאםוביןשםעלהןאםביןוהכל,ערךניירותלרכושזכותהמקנות

אחדבהםשנתקיים,ישראלבנקבידיאוהממשלהבידיהמונפקיםערךניירות

:מאלה

אולהמרהניתניםואינםבתאגידחברותאוהשתתפותזכותמקניםאינםהם(1)

;כאמורזכותהמקניםערךבניירותלמימוש

";מיוחדחיקוקלפימונפקיםהם(2)



מס ערך מוסף

מתייחס,"המסבתשלוםחייב"בהעוסקלחוק'הבפרקנמצאאשר,מ"מעלחוק(ב)19סעיף•

:כדלקמן,ערךניירותשלבמכירההעוסקאדםשלהמסלחבות

שלרכישתםלרבות,אחריםסחיריםמסמכיםאוערךניירותמכירתשעסקועוסק"

מטבעבמכירתשעסקואו,פדיונםאופרעונםדמיקבלתלשםכאמורומסמכיםערךניירות

מיביןהעוסקשעושהתיווךכשירותהפדיוןאוהפרעוןקבלתאוהמכירהאתיראו,חוץ

".פדהאופרעאוממנואותםשקנהמילביןאותםלושמכר

-כינקבע5/2018בחוזר

."מ"מעחוקלענייןסחירמסמךאוערךנייראו,מטבעאינו"-וירטואלימטבע•

עסקייםמאפייניםבעלתפעילותלכדימגיעהמבוזרתשלוםבאמצעישפעילותומי•

כמוסדמ"מעחוקלהוראותבהתאםיחויב(בפסיקהנקבעואשרלמבחניםבהתאם)

.כספי



מס ערך מוסף

החבותחלףכספימוסדעלשכרומסריווחבמסחבותמטילמ"מעלחוק(ב)4סעיף
:הסעיףובלשון,עוסקעלמוסףערךבמס

ששילםמהשכרבאחוזיםוריווחשכרמסיוטלכספימוסדשלבישראלפעילותעל"

כספילמוסדשהיההפסד;הכנסתבאישורהאוצרשרשקבעכפי,שהפיקוהריווח

".מסשנתלאותהששילםהשכרכנגדלקיזוזניתןמסבשנת

:"כספימוסד"מהומגדירמ"המעלחוק1סעיף•
–"כספימוסד""

מנתעלושבעוברבחשבוןכספיםבקבלתהעוסקתשיתופיתאגודהאוחברה(1)

;שיקידי-עלדרישהלפימהםלשלם

;...משמהכחלק"בנק"במלהכדיןהמשתמשתחברה(2)

הנזילותהוראותאשר,1954-ד"תשי,ישראלבנקבחוקכמשמעותוכספימוסד(3)

;עליוחלותהאמורהחוקמכוח

;מבטח(4)

".קבעהאוצרששראדםבניסוג(5)



מס ערך מוסף

מסצובמסגרתוהרחיבכספימוסדלהגדרת5סעיףמכוחבסמכותושימושעשההאוצרשר•

:"כספימוסד"כהמסווגיםהגופיםאת1977-ז"התשל,(כספימוסדקביעת)מוסףערך

:החוקלעניןכספייםמוסדותיהיואלה(א")

יותראו75%-ושמ"בעאביב-בתלערךלניירותהבורסהחברשהואעוסק(1)

;שכזהבתורמעיסקאותיונובעיםשלוהעיסקאותממחזור

,בנאמנותמשותפותלהשקעותבחוקכמשמעותםקרןמנהלאונאמןשהואעוסק(2)

;שכזהבתורמעיסקאותנובעים...יותראו75%-וש,1961-א"התשכ

ולענין,אחריםסחיריםמסמכיםאוערךניירותאוחוץמטבעבמכירתשעסקומי(3)

הואאםאף,אחריםסחיריםמסמכיםאוערךניירותבמכירתשעסקוכמייראוזה

".פדיונםאופרעונםקבלתלצורךאותםרוכש



מס ערך מוסף

כספיכמוסדבקריפטוסוחרלסיווגחוקיבסיסאין–משמע•

סיווג–פיננסיותהשקעותביצועשלמ"במעהחבות"בנושא14396/15מיסויהחלטת•

."בהסכםשלאמיסויהחלטת-נוסטרופעילותשלמ"מעחוקלצרכי"כספימוסד"כ

תלשומהפקיד'נמ"בעהשקעותניהולאקוויטס25935-02-16מ"עבענייןהדיןפסק•

.(2017)4אביב
.(2018פברואר)המיסיםרשות'נמ"בעטריידומטיקס02-15-14338מ"ע•

בקריפטומשתמשיםכאשרלעסקיםוגםליחידיםגםמ"ממעפטורקיים–גרמניה•

.תשלוםכאמצעי



דרישות דיווח 



דרישות דיווח

לאומיוביטוחמ"במעאפשריתחבות+עסקפתיחתעלדיווח-עסק•

(1399טופס)דוחהשומהלפקידלהגישנדרשהמוכר,המכירהמיוםימים30תוך-הוני•
ככל)מקדמהולשלםמכךהגזרהמסחישובואתלושנבעההוןהפסד/רווחחישובאתהמפרט

.(המסיםרשותמצדהקלהתהיהשלא

ניירבמכירתהוןמרווחאומתשלום,מתמורהניכוי)הכנסהמסבתקנותהמנגנוןאימוץ•
.2002-ג"התשס,(עתידיתבעסקהאונאמנותבקרןיחידהבמכירת,ערך

במכירת–שנתיחצימקדמהותשלוםדיווח–לפקודה(ב+)(א()ג2)(ד)91סעיףמנגנוןאימוץ•
.לפקודה164סעיףלפיבמקורמסבגינןנוכהולאבבורסהלמסחרהרשומיםיחידהאוערךנייר



פתרונות אפשריים–דרישות דיווח 
במכירת,ערךניירבמכירתהוןמרווחאומתשלום,מתמורהניכוי)הכנסהמסתקנות
:2002-ג"התשס,(עתידיתבעסקהאונאמנותבקרןיחידה

:12תקנה –ברמה חודשיתהעברת ניכוי המס במקור 

את סכום המס שניכה בחודש  , בכל חודש15-חייב ישלם לפקיד השומה עד היום ה. 12"
ואם הוא מוסד כספי  , 0102הקודם לפי תקנות אלה ויגיש לו באותו מועד דוח לפי טופס 

."0108לפי טופס –

:(א)9תקנה –ברמה שנתיתקיזוז הפסדים 

יקזז החייב הפסד הון  , בחישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס כאמור בתקנות אלה( א. )9"
ובלבד  , לפקודה92בהתאם להוראות סעיף מניירות ערך ומעסקאות עתידיות 

:שהתקיימו כל אלה

ההפסד נוצר ממכירת נייר ערך שהיה בניהולו של החייב או מעסקה עתידית  ( 1)
;שבניהולו של החייב

בין לפני מועד יצירת ההפסד ובין  , הרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד( 2)
."לאחר המועד האמור



דרישות דיווח

:5/2018חוזר

דעתלהנחתולוודאהמבוזרהתשלוםבאמצעיהמסחראתהמתעדיםמסמכיםלדרושיש"•
יפורטובוהמוכרשלמבהירמכתב:כגון,הכספיוהיקפההעסקהקיוםעצםאתהמבקר

הועברובאמצעותםהבנקחשבונות,מכירתוודרךהמבוזרהתשלוםהאמצעירכישתדרכי
חשבונותדפיאתהמוכרייצרף,בנוסף.המבוזרהתשלוםאמצעיוקנייתלרכישההכספים

המכירהתוצגבומחשבמסךצילום,והמכירההרכישהכספיהועברובאמצעותםהבנק
".המוכרבידיהחזקתווזמןמבוזרהתשלוםאמצעישלוהקנייה



מיסוי מטבעות דיגיטליים  -דגשים פרקטיים וביקורת 
(ICO)והנפקת  ראשונית מטבע 



Mining-כרייה  

?עסקיתבפעילותמדוברהאם-ביטקויןיצירת

מחשביםחוות•

ביטקויןלייצורמכונה•

?(ערךניירולאנכס)ז"חנהאם?וניהולשליטה–זרהחברהבאמצעותהתאגדות•

:לפקודהב75סעיף•

–"פסיביתהכנסה"(5")

לפינחשבתהיתהבישראלנצמחהאוהופקהאילואשרהכנסהלמעט,אלהמהכנסותאחתכל(א)
:ידממשלחאומעסקכהכנסהבישראלהמסדיני

...

החברהבידיששימשנכסממכירתשאינה,88בסעיףכמשמעותה,נכסממכירתתמורה(5)
;88בסעיףכהגדרתוערךניירממכירתשאינהאוידבמשלחאובעסק

ניירכןאםאלא,מעסקהכנסההיאאםאף,88בסעיףכהגדרתו,ערךניירממכירתתמורה(1א)
החברהבידישימשכיהשומהפקידשלדעתולהנחתוהוכחמשנהפחותהחברהבידיהוחזקהערך
";ידבמשלחאובעסק



דגשים נוספים

;ביטקויןבאמצעותאלאישירותלרכושניתןלארביםמטבעות-"מטבעותהחלפת"•

;בביטקויןהלוואותמתן•

בתוכנותסיוע–?בפיאט?(פתיחהיתרתפחותסגירהיתרת)שנתיסוף?רגיליםודיווחחישוב•
;ייחודיותחישוב

;פרטיארנק–(מסחרזירות)לבורסותמחוץבאלטהחזקה•

Atomic)מבוזרותמסחרזירות• Swap);

הנוחותמאזן-(2018פברואר)מ"בעלישראללאומיבנק'נמ"בעגולדאוףביטס6389/17עא•
מסחרפעולותגורףבאופןלהפסיקלאומיבנקעלהאוסרזמניצומתןלטובתהכףאתמטה

;מ"בעגולדאוףביטסחברתשלהבנקבחשבוןוירטואלייםבמטבעות

;"(י'הקימצפרימיום"-שונותמסחרזירות)הדיגיטליהמטבעשלהשווימהו•

ירידות,הסודיהקודשלשכחה,לארנקפריצהשלבמקרה–בהפסדיםהכרהמאפשרדיווח•
;ערך



מגמות ומחשבות לעתיד 

בבורסותהביטקויןעלעתידייםחוזים–הדיגיטלייםהמטבעותעלנגזריםשללשוקפתיחה•
;בשיקגו,CBOE-וCME,עתידייםבחוזיםלמסחרבעולםהמרכזיות

;מידעוהחלפתמידעלקבלתדרישות•

לדיוניאותםולהזמין(ביטקוין)וירטואליםבמטבעותמשקיעיםלאתרהחלההמסיםרשות"•
."שומות

הבורסותאחת,Coinbaseנגדבתביעה(IRS)הבריתבארצותהמסרשויותזכולאחרונה•
הבורסהאתחייבקליפורניהשלהמחוזיהמשפטבית.בעולםהגדולותהדיגיטלייםלמטבעות

20,000-מלמעלהשלבשוויביטקויןעסקאותשביצעולמשתמשיםהקשורותרשומותלמסור
;2015-ל2013השניםבין,דולר

.הצורךבמקרהמרצוןגילוי•



?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/

