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עמפלימאורי ( ח"רו)ד "עו: מרצה
2019בינואר 7

השקעות בשוק ההון ומטבעות דיגיטליים

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

;דיגיטלייםמטבעותמיסוי•

;הוניתפעילותמולעסקיתפעילות•

;דיגיטלייםמטבעות–מסלצרכידיווח•

;ההוןשוק–הפסדיםקיזוז•

חליפיןשערבירידתשמקורוערךמניירותהפסד•

;מ"מעהיבטי•

;מימוןעלויותהיוון•

;ציבוריותבחברותלהשקעותמסהקלות•

.מסקנות•



הקריפטומושגי יסוד בעולם 



הקריפטועולם 

אואדםידיעל2008בנובמברפותחהוהתוכנההפרוטוקולשלהראשונההגרסה-ביטקוין•
Satoshi).ַנקאמֹוטֹוסאטֹושיעצמםהמכניםאנשיםקבוצת Nakamoto)

.2009בינוארהראשונהבפעםנעשהבביטקויןהמעשיהשימוש•

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

.4,030$–28/11/2018ביום,דולראלף

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

בטכנולוגייתהמפותחיםשוניםדיגיטלייםמטבעותאלףמעלכיוםקיימים,לביטקויןבנוסף•
.(כאלטיםהמכונים)יין'הבלוקצ



2017דצמבר 31–מחירים מטבעות דיגיטליים 
https://coinmarketcap.com/

https://coinmarketcap.com/


2018דצמבר 31–מחירים מטבעות דיגיטליים 
https://coinmarketcap.com/

https://coinmarketcap.com/


הקריפטומושגי יסוד בעולם 

(Cryptocurrency)דיגיטלייםמטבעות

הדיגיטליהמטבעשלערכו.יין'הבלוקצטכנולוגייתשלתולדהפריתשלוםאמצעיהואדיגיטלימטבע

כמו,(ישראלבנקכמו)ממשלתימרכזיגוףשלקביעהלפיאו(זהבכמו)סחורהערךלפינקבעאינו
Peer)ברשתהמשתמשיםביןכאמורהסכמהלפיאלא,(פיאט)היוםהנהוגהבשיטה to Peer).

Bitcoin)הביטקויןהואביותרוהמפורסםהראשוןהדיגיטליהמטבע – BTH).2008בשנתנוצראשר

"(אלטים"המכונים)נוספיםמטבעותאלפינוצרוהאחרונותבשנים.2009בשנתמעשיבשימושוהחל
Ethereum)אתריום-לדוגמא – ETH),ריפל(XRP–Ripple)ולייטקוין(LTH–Litecoin).

Stablecoins-הדיגיטלייםלמטבעותהאופייניתהתנודתיותעםלהתמודדהיאאלומטבעותמטרת,

ובטחוןודאותמקנהאשרחליפיןאמצעימעיןלהוותשכךובתורהמטבעותערךעלשמירהבאמצעות

(Tether)טטרהינוהמייצבהמטבעשלביותרהבולטתהדוגמא.אמיתיכסףכמוכמעט,בולמחזיקים

(USDT)נוספותדוגמאות.2014בשנתשהונפק–DAI,GUSD,TUSDועוד.

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

.חוקיכהלךדיגיטליבמטבע



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

.תאוצהצוברSTO-הותחוםרלוונטייםלפחותהפכוICOכיום•



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

דיגיטלייםבמטבעותמסחר

,לקונהרוכשביןפרטיתעסקהידיעללביצועניתנתומכירתםדיגיטלייםמטבעותרכישת•

ייעודייםבאתריםדיגיטלייםמטבעותשלומכירהרכישהבאמצעותאומכונותבאמצעות
.('וכוCoinbase,Bittrex,Bitstamp)העולםברחביבורסותכמעיןהמשמשים

מישכלכך,בלבדביטקוייןבאמצעותלהירכשיכול(אלטים)האחריםהמטבעותמןגדולחלק•

אמיתיכסףלהמיררבותפעמיםנדרש,לייטקויןלמשלהספציפיהמטבעאתלרכוששמבקש

נשמריםדיגיטלייםהמטבעותאו/והכספים.הרכישהאתלבצעאזורקלביטקוין('וכואירו,דולר)

.המוכרתהבנקאיתלמערכתיוצאיםאינםכללובדרךהדיגיטליבארנק



גישת רשות –מיסוי מטבעות דיגיטליים
המסים



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

.(הוןרווח)הכנסהמסלפקודת'החלקהוראות

ממכירתשההכנסותהרי,"עסק"לכדימגיעה"וירטואלייםמטבעות"מכירתפעילותאם

.לפקודה'בחלקמכוחבמסחייבות"הווירטואלייםהמטבעות"

,ישראלבנקבחוקכהגדרתםחוץמטבעאומטבעמהווהאינו"וירטואלימטבע",בנוסף

עלותלביןבמכירההתמורהביןההפרש,ספקהסרולמען,לכךבהתאם.1985-ה"התשמ

".שערכהפרשיאו/והצמדהכהפרשייחשבלאהרכישה



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•

.מ"מעלחוק10סעיףפיעליקבעהעסקהומחירמוסףערךבמסחייב-(שירותאו

.מ"במעחייבותתהאלא–דיגיטלייםממטבעותשיצמחוההכנסות•

מיסוי מטבעות דיגיטליים



 ICOדיגיטלייםמיסוי גיוס הון בהנפקות אסימונים 
7/2018מס הכנסה וחוזר 

;(אסימונים)טוקניםהנפקתבאמצעותכספיםגיוסאמצעי–ראשוניתמטבעהנפקת•
;(Utility)ושירותיםמוצריםאסימוני•
;(Security)הונייםאסימונים•
;(5/2018חוזר)'וכואתר,ביטקויין–מבוזריםאסימונים•

:ושירותיםמוצריםאסימונילגבי-7/2018הסדרעיקרי

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

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

עד)שולימסשיעורלפיהאסימוניםשלבפועלההקצאהבמועדבמסתחויב,האסימוניםמהקצאת

מסלול.ההקצאהבמועדהטוקניםשוקשווילפיתהאההקצאהבמועדהחייבתהכנסה.(50%

כמוקדם(50%עד)שוליבמסתחויבהאסימוניםמהקצאתעובד/היועץשלההכנסה-המסדחיית

כולל)לפקודה88סעיףלפיהטוקןשל"מכירה"הבמועדאובטוקןהגלומההזכותמימושמועדמבין

.(אחריםקריפטולמטבעותשהתקבלוטוקניםהמרת



חוזר   ICOדיגיטלייםמיסוי גיוס הון בהנפקות אסימונים 

7/2018מס הכנסה 

שללמיסוימתייחסואינובלבד(Utility)ושירותיםמוצריםבאסימונימתמקדהחוזר•

.(Security)הונייםאסימונים

?האסימוניםסוגיביןמהותיהבדלקייםהאם•

הפלטפורמהאו/והמוצראתלפתחלחברותמיסוייתמבחינהשליליתמריץ•

שנתירבהבשלהשללמנגנוןכפופותעובד/היועץשלהזכויותבולמקרהמענהאין•
(Vesting)

לדברניתןלאולכןהנפקתםלמועדבסמוךבאסימוניםמסחרקייםלאהמקריםבמרבית•

.היועץלמיסויאמיןמדדמהווהאשרשוקשוויעלבהקשרם



פעילות עסקית מול פעילות הונית



פעילות עסקית מול פעילות הונית

ההבחנהנפקות

.(33%-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

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

בתיקהעיקריהמרכיבאתמהוותהןכאשרעסקיכיווןעלמצביעותספקולטיביותמניות
."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



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

אקראיעסקת–(2018)(8942/15א"ע)שרצקיעניין

עובדות

איתוראיתוראןחברתמייסדיעלנמנו,ל"זבנימיןרון,2והמערער,שרצקיאיזי,1המערער•

.ל"כמנכגםוכיהןבחברהשליטהבעלהיההמערערהרלוונטיתובתקופה,מ"בעושליטה

הונפקו,זהבמועד.1998בשנתהחברהשללהנפקהעדהמייסדיםבידיהוחזקוהחברהמניות•

הציבורבידיהוחזקומהמניות20%-שכך,בבורסהלמסחרנרשמהוהיאלציבורהחברהמניות

.המייסדיםבחזקתנותרומהמניות80%-ו

.החברהשלמניותלעתמעתרכשהמערער2002שנתועד1998יוניחודששביןבתקופה•

.1999מאיובחודש1999מרץבחודש-לערעורהרלוונטיותהרכישות,אלורכישותמתוך

שללשיעורהחברהבמניות2-1המערעריםשלהאישיתההחזקהשיעורהגיע,מאיחודשבסוף•

עלמניותשלהעקיפהלהחזקהבנוסףוזאת,המונפקהמניותהוןמתוך(בהתאמה)2.5%-ו5%

גדולבהיקףמניותהמערעריםמכרו,1999אוקטוברובחודש1999יוניבחודש.המערעריםידי

.אי.בי.ואי'לינץמרילההשקעותלבתי

שלהשוקמחירנסק,1999נובמברחודשסוףועד1999מרץבחודשהמניותרכישתבין•

.שקליםמיליונישלבהיקף,ניכרכספירווחהמניותממכירתהפיקווהמערערים,החברהמניות



המשך-(2018)(8942/15א"ע)שרצקיעניין

עובדות

שהוגש  ( 1155-04מ "ע)דחה את הערעור , אלטוביההשופט מגן ' כבמפי , המשפט המחוזיבית •

ולו בגדר , הפירותיבמישור בפעילות "על ידי הנישומים וקבע כי לא מדובר ברווח הון כי אם 

".עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי

העליוןהמשפטביתהחלטת

:כלהלןהערעוראתדחה,עמית'יהשופט'כבמפי,העליוןהמשפט-בית

:אחדעסקיבמהלךמדובראלא,בלבדמקריאינוהמכירהלעסקותהרכישהעסקותביןהקשר•

.המימוןואופןהמניותהיקף,הזמניםסמיכּות

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך



המשך–(2018)(8942/15א"ע)שרצקיעניין

העליוןהמשפטביתהחלטת

מבחן"גםכמו,הוניתהכנסהלביןפירותיתהכנסהביןלהבחנההעזרמבחנימבחניםיישום•

ביתהגיעאליהמסקנהלאותההגעתי,הנסיבותמכלולבבחינת":כילמסקנהמביאים,"העל

הוניתעסקהשביןבמשרעת.'פירותית'הכנסהשהניבהבעסקהמדוברולפיה,קמאמשפט

נבחןאםובין,...אובייקטיביבאופןהעסקהמאפייניאתנבחןאםבין,פירותיתעסקהלבין

המשרעתמקצהרחוקהשבפנינוהעסקה,...הנישוםשלהסובייקטיביתכוונתופיעלאותה

,בהושלטוהיטבשהכירוהחברהמניותאתישירבאופןרכשוהמערערים.הוניתעסקהשל

מימוןאופן.ניכרברווח,מקצועיגורםבאמצעותההוןבשוקאותםהפיצומכןלאחרקצרוזמן

למערעריםשהניבהבעסקהמדוברכילמסקנההםגםתורמים,הרווחמימושואופןהרכישה

לראותניתן,הציפורממעוףגםכמו,מפורטתבבחינה.'הונית'ולא'פירותית'הכנסה

מבצעפרטישאדםטיפוסיתלעסקהדומהאינההמערעריםשערכוהעסקהכיבבירור

".הוניתהכנסהממנהומפיקערךבניירות

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך



המשך–(2018)(8942/15א"ע)שרצקיעניין

העליוןהמשפטביתהחלטת

:פירותיתלביןהוניתהכנסהביןההבחנה-העקרוניתלשאלהביחסהרחיבגרוסקופףהשופט'כב

חוסר,האחד:טעמיםמשניבעייתיתהעזרמבחניעלהמבוססתהקזואיסטיתהגישהיישום•

לשאלהביחסהכוונהמספקאינו"הגגמבחן",השני;התדיינויותוריבויהצדדיםכללגביהוודאות

.העזרבמבחנישמסתייעיםשעהמחפשיםאנומה

להגדרתביחסליסודותלחזורהיאהפרשניתהמשימהעםלהתמודדביותרהטובההדרך•

ברכיבהואהשתייםביןהבסיסיההבדלכאשר,"הוניתהכנסה"ו"פירותיתהכנסה"המונחים

היאהנישוםרכוששלהשוקבשוויעלייהממימושהנובעתהכנסה:ההכנסההופקהבגינו

הכנסההיאהנישוםשלומשאביוכישוריומניצולהמופקתשהכנסהבעוד,הוניתהכנסה

.פירותית

מדוע במצב הדברים  מבהירה , ההבחנה שהוצגה לעיל ביחס למסחר בניירות ערךהפעלת "•

ברווח  , במקרה הנפוץ, המדובר. רווח שהופק ממסחר בניירות ערך הוא רווח הון, הרגיל

וככזה יש לסווגו  , (עלייה בשווי ניירות הערך)שינוי במחיר השוק של הנכס המופק בעקבות 

".  הוניתכהכנסה 

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך



המשך–(2018)(8942/15א"ע)שרצקיעניין

העליוןהמשפטביתהחלטת

:ההוןבשוקלפעילותביחסחריגיםשלושהקיימיםזהבעניין

להשקיעמנת-עלזהבידעומשתמש,ההוןלשוקביחסידעצובראדםכאשר-הראשון•

הרווחים,זהדבריםבמצב.(תיקיםמנהלאוהשקעותקרן:כגון)אחריםבעבורכספים

פירותיותהןאלוהכנסותולפיכךוידיעותיומכישרונובעיקרםנובעיםאדםלאותושצומחים

.באופיין

הפיננסיבידעשימושתוךכספואתהמשקיעההוןלשוקבמומחהמדוברכאשר-השני•

כדי,כשלעצמה,בהאיןההוןבשוקובקיאותידעבעלבאדםהסתייעות,זאתעם.שברשותו

בידעשימושעושההנישוםאםאלא,הוניתהכנסהמגדרהמשקיעשלרווחיואתלהוציא

מעורבותלנישוםבו,התייעצותשלומאורגןשוטף,קבועמנגנוןקיוםתוךאחרשלובבקיאות

.ההוןבשוקמומחיותלבעל,קונסטרוקטיביבאופןולּו,אותוההופכת,ומשמעותיתאקטיבית

עושהוהוא,מסוימתלהשקעהביחספומבילאייחודיבידעמחזיקאדםכאשר-השלישי•

בשוקפעולותמבצעאדםכאשראו,ערך-בניירממסחררווחלהפיקמנת-עלזהבידעשימוש

.הערךניירשווילעלייתהמביאותההון

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך



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



המשך–(2018)(8942/15א"ע)שריצקיעניין

העליוןהמשפטביתהחלטת

-גרוסקופףהשופט'כב

מבחינת)מסיבימשקיעשלהכנסהגםפירותיתכהכנסהלסווגיש,המסרשויותלשיטת"•

הכנסהמסלחוזר.ד4סעיףראו)ההוןבשוק(הפעולותתדירותמבחינת)ואגרסיבי(הסכומים

מהמרהואמדוברבוהמשקיעעודכל,זולעמדההצדקהישאםבעינייספק.13/2004'מס

רווחיואשר)מומחיותבעלולא,(אקראיותשוקתנודותשלתוצאההםוהפסדיוזכיותיואשר)

("ההוןשוקעללושישמהמידענובעים

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך



(  בקריפטוהשלכה לגבי פעילות )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 •



הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר  
5/2018מס הכנסה 

?האומנם,"עסק"–כרייהפעולת

משניתבחקיקהצורך–(ימים30תוך)הוןרווחבגיןדיווחיתתקלה

חוזריםתושבים/חדשיםעולים–ההכנסההפקתמקום

:בפסיקה"קריפטו"לעסקעדכניתפרשנותוהעדרהכנסהמסבפקודתלעסקממצההגדרההעדר

הנכסואופיטיב•

זירותשלחות"בדוהפעולותפיצול,סלולרייםממכשיריםפעולותביצוע-העסקאותתדירות•

ועודהמסחר

?בקיא,כתחביבקריפטובלוגמנהלאובפייסבוקקריפטובקבוצתפעילהאם–הנישוםבקיאות•

ירידותלעומת2017שנתבמהלךביוםאחוזיםעשרותעדשלקיצוניותתנודות-הפעילותהיקף•

2018בשנתשערים

(שליחת מכתבים)ברוב המקרים לא מדובר בעסק : המסקנה



ההוןשוק -הפסדים קיזוז 



שוק ההון-קיזוז הפסדים 
מדינתשלמילווהאוחובאיגרתלרבות,ערךניירותבחוק"ערךניירות"כהגדרה-"ערךנייר"•

,נפטבשותפותהשתתפותיחידת,יחידה,חוץמדינתשלחובאיגרת,בערבותהאוישראל
לישראלמחוץשהונפקערךנייר,מקרקעיןבאיגודזכות,סרטיםבשותפותהשתתפותיחידת

;עתידיתעסקהוכן

שעריביןהפרשים:מאלהאחדכלבעתידלקבלאולמסורזכותאוהתחייבות-"עתידיתעסקה"•
ובתנאיםבמועד,בסכום,בכמותוהכל,נכסמחיראונכס,ריביתהפרשי,מדדהפרשי,חוץמטבע

;המוכרידיעלנרכששטרםערךניירשלמכירהוכן,העניןלפי,בזכותאובהתחייבותהקבועים

וכןהחיסכוןעידודחוקלפישאושרהחיסכוןתכניתלרבות,בנקאיבתאגיד-"חיסכוןתכנית•
עלושאושרהכאמורלפוליסהשצורפהחיסכוןתכניתאו,חייםלביטוחבפוליסההחיסכוןמרכיב

.1981-א"התשמ,(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתוהממונהידי



שוק ההון-קיזוז הפסדים 

:לפקודה88סעיף•

;"האינפלציוניהסכוםפחותההוןרווח"-"ריאליהוןרווח"

המחיריתרתעולהשבולסכוםהשווהההוןריווחחלק"-"אינפלציוניסכום"
;"המקוריהמחיריתרתעלהמתואםהמקורי

ביוםבמדדכפול...המקוריהמחיריתרת-"המתואםהמקוריהמחיריתרת"
;...הרכישהביוםבמדדומחולקהמכירה

הנקוב,יחידבידיערךניירלעניין,האמוראףעל...לצרכןהמחיריםמדד"-"מדד"
."כמדדהמטבעשעראתיראו,חוץלמטבעצמודשערכואוחוץבמטבע



שוק ההון-קיזוז הפסדים 

(א")

,במסעליומתחייבהיההוןריווחהיהואילופלוניתמסבשנתלאדםשהיההוןהפסדסכום(1)
שקליםוחצישלושהכנגדיקוזזהיתרהשלחדששקלוכלהריאליההוןריווחכנגדתחילהיקוזז

,מקרקעיןמיסויבחוקכמשמעותםוהפסדשבחרואיםזהלענין;חייבאינפלציוניסכוםשלחדשים
;העניןלפי,הוןהפסדאוהוןריווחהיוכאילו,1963-ג"התשכ

...

במסעליומתחייבהיהרווחהיהושאילו,לישראלמחוץנכסבמכירתהוןהפסדלאדםהיה(3)
הוןרווחכנגדתחילהיקוזזכאמורמנכסהוןהפסדואולם,(1)פסקההוראותעליויחולו,בישראל

".לישראלמחוץ



שוק ההון-קיזוז הפסדים 

לפי  , (3)או ( 1)יחולו עליו הוראות פסקאות , בשנת המסהיה לאדם הפסד הון במכירת נייר ערך ( 4)
:  ואולם הפסד ההון יקוזז גם כנגד אלה, הענין

;הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך( א)

ובלבד ששיעור המס החל על הריבית  , הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים( ב)
כפי שהדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על השיעור הקבוע  , הוצאות בשל ניירות ערך( ג)או 

לפי  , (ב)ג125או ( 1)ב125ועל השיעור הקבוע בסעיפים , אם הוא חבר בני אדם( א)126בסעיף 
;אם הוא יחיד, העניין

שלא נוכו  , כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוצאות בשל ניירות ערך( 5)
. סעיף זה כהפסד הון מניירות ערךלעניןייחשבו , בשנת המס

(  ב)

יקוזז כנגד  , מסויימתבשנת מס , (א)כאמור בסעיף קטן , כולו או מקצתו, סכום שלא ניתן לקזזו
בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה היה  ( א)ריווח הון בלבד כאמור בסעיף קטן 

-ו131כאמור בסעיפים , ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד, ההפסד
יקוזז ההפסד תחילה כנגד  , היה הסכום שלא ניתן לקזזו הפסד ממכירת נכס מחוץ לישראל. 132

."רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל



שוק ההון-קיזוז הפסדים 

.ליחידהצמדההפרשיעלממספטור–לפקודה(13)9סעיף•

:הצמדההפרשיהגדרת•

לצרכןהמחיריםלמדד,המטבעלשערהצמדהעקב-תביעהלסכוםאולחובשנוסףסכוםכל"
סכוםכלהצמדהכהפרשייראוממספטורלעניןואולם;שערהפרשילרבות,אחרלמדדאו

לרבות,לצרכןהמחיריםלמדדאוהמטבעלשערהצמדהעקבתביעהלסכוםאולחובשנוסף
";שערהפרשי

:שערהפרשיהגדרת•

שהיאאוחוץבמטבעפקדוןשהיא,מילווהלקרןהחליפיןבשערשינויעקבשנוסףסכום"
".חוץבמטבעלהחזירהשישהלוואה

היהריווחהיהושאילוהמסבשנתיד-במשלחאובעסקלאדםשהיההפסד-לפקודה(א)28סעיף•
אחריםממקורותאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסךכנגדלקיזוזניתן,זופקודהלפינישום

.מסשנתבאותה



שוק ההון-קיזוז הפסדים 

:(1)29סעיף

במסחייבהיהרווחהיהושאילוהמסבשנתלישראלמחוץישראללתושבשהיההפסד(א")
מדמיהפסדואולם,לישראלמחוץחייבתפסיביתהכנסהכנגדיקוזז,פסיביתכהכנסה
;בניןאותובמכירתהוןרווחכנגדגםבקיזוזיותר,בפחתשמקורובניןמהשכרתשכירות

מדמי,מדיבידנד,הצמדהמהפרשי,מריביתהכנסה-"פסיביתהכנסה",זהסעיףלענין
;ידממשלחאומעסקהכנסהשאינה,מתמלוגיםאושכירות

סכוםיועבר(א)משנהבפסקתכאמור,המסבשנתההפסדכלאתלקזזניתןשלאמקום(ב)
החייבתהפסיביתההכנסהכנגדויקוזזזואחרבזוהבאותלשניםקוזזשלאההפסד

,השניםבאחתההפסדאתלקזזהיהניתןשאםובלבד,שניםבאותןלישראלמחוץשהופקה
";שלאחריהבשנהלקזזויותרלא



שוק ההון-קיזוז הפסדים 

המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד":לפקודה1בסעיףמדדהגדרת•
";לסטטיסטיקה

:לפקודה88בסעיף"מדד"הגדרת•

הלשכהמטעםמדוברשבוהיוםלפנילאחרונהשפורסםכפילצרכןהמחיריםמדד–"מדד"
רשאי,כדיןחוץבמטבענכסרכשחוץתושבשבהיותומיואולם;...לסטטיסטיקההמרכזית

בידיערךניירלענין,האמוראףעל;כמדדהנכסנרכששבוהמטבעשעראתשיראולבקש
";כמדדהמטבעשעראתיראו,חוץלמטבעצמודשערכואוחוץבמטבעהנקוב,יחיד

:ג8סעיף•

כשהדיווחגםנצברהשבההמסבשנתכהכנסהתיחשבשערמהפרשיאדםשלהכנסתו"
."מזומניםבסיסעלהוא



(2018)(1038/17א"ע)שרהאורעניין

משפחתיתבחברההוןרווח–ראשונהסוגיה

:העובדות

בעברידןעלשנרכשו,וזריםישראליםערךניירותמשפחתיותחברותמכרוהערעורתקופתבמהלך•

.הריאליההוןרווחעלבמסחייבתהייתהזומכירה•

חברהעלהחלהכלללפיהאם-הריאליההוןרווחאתלחשבישמדדאיזהלפימחלוקתהתעוררה•

מטבעעלייתלשיעורבהתאם-יחידעלהדיןלפיאו,לצרכןהמחיריםמדדלפיהואהחישובלפיו-

.החוץ

העליוןהמשפטביתהחלטת

:כלהלןזובסוגיההערעוראתקיבל,הנדל'נהשופט'כבמפי,העליוןהמשפט-בית

הכנסתהמהילקבועישהראשוןבשלב:הבאבאופןתבוצעהמשפחתיתהחברההכנסתשומת

הריאליההוןרווח,כך.תאגידימסמשטרשולטזהבשלב.המשפחתיתהחברהשלהחייבת

זהבשלב.המסחבותאתלקבועישהשניבשלב.לחברההרלוונטית"מדד"הגדרתלפייחושב

חקיקתתכליותולאור,ומקרהמקרהכלשלפרטניתבחינהתוך,היחידשלהמסמשטרלחולעשוי

.הרלוונטיתהמס

שוק ההון–קיזוז הפסדים 



שמקורו בירידת שער חליפיןמניירות ערך הפסד 



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

לפקודה(1)(א)92סעיףהוראתלביןלפקודה88סעיףהוראותביןהגומליןיחסימהם•
לפקודה88סעיףלפיהוןרווחחישובבעתחלותלפקודה92סעיףהוראותהאםובפרט
?יחידערךמנייר

,(לישראלמחוץשמקורםסכומיםשלחדשיםלשקליםהמרה)הכנסהמסלכללי7תקנה•
:2003–ד"התשס

:אלההוראותיחולווהפחתההוןרווחחישובלענין"

ביוםהמטבעשלהיציגשערולפיחדשיםלשקליםיתורגם,נכסשלהמקורימחירו(1)
;המוקדםלפי,התשלוםבמועדאוהרכישה

שלהמכירהביוםהמטבעשלהיציגשערולפי,חדשיםלשקליםתתורגםתמורה(2)
".המוקדםלפי,התשלוםקבלתביוםאוהנכס



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

(2014()13485-02-13מ"ע)פיננסיםכללעניין

.זריםערךבניירותמסחרלרבות,השקעותתיקיבניהולעסקההנישומה•

הפסדיםגםבחשבוןהנישומההביאה,במקורמסניכוילצורךלקוחותיהשלההוןרווחיבחישוב•
להתיראיןכיטעןהשומהפקיד.אחריםרווחיםכנגדאותםוקיזזה,ח"המטבשערבירידהשמקורם

.ל"הנההפסדאתבניכוי

אחריםהוןרווחיכנגדבקיזוזלהתיריש,לפקודה92סעיףבמסגרתהאם":המשפטיתהשאלה•
עלהמקוריהמחיריתרתעולהבוהסכום)לפקודה88בסעיףכהגדרתו,ההוןהפסדמלואאת

לרבות,"(חוץערךניירות":להלן)לארץבחוץהנסחריםערךניירותממכירתהנובע,(התמורה
.המטבעבשערירידהשלבמקרהשנוצרהוןהפסד



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

:המשך–(2014()13485-02-13מ"ע)פיננסיםכללעניין

מכוחהוןהפסדלקיזוזהזכותקביעתלצורךהנדרשתההוןרווחלביןההוןהפסדביןההקבלה•
רווחאוההוןהפסדנובעממנוהנכסלמהותהתייחסותמחייבת,לפקודה(1()א)92סעיףהוראות

.ההון

שנילמעשהגלומיםזרערךניירבמכירתכיוקבע,השומהפקידגישתאתקיבלהמשפטבית•
אחדכלשלוהפסדרווחלמדודוניתן,הערךניירנקובבוהחוץומטבע,עצמוהערךנייר:נכסים
חייבשאינואינפלציונילסכוםנחשבח"המטשערמעלייתהנוצרשרווחהיות.עצמאיבאופןמהם
.ח"המטשערמירידתהנובעההפסדבגיןקיזוזזכותלהעניקאין,במס

נדחההערעור



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

נדחההערעור–(2014()137-07מ"ת)בראלעניין

עלבמקורמסלנישומהניכההבנק.הדולרלשערהצמודבנקאיבפיקדוןסכוםהפקידההנישומה•
הנישומה.הדולרשערירידתעקב,ירדהפיקדוןשלהקרןשסכוםאףעל,לטובתהשנצברההריבית
מקוםואין,שקלייםבמונחיםהפסידהלמעשהכי,וטענה,המיסיםרשותכנגדייצוגיתתובענההגישה
.שערמהפרשיהפסדלקיזוזזכאותאיןכיטענההמסיםרשות.במסלחייבה

הכנסהלביןמריביתהכנסהביןהבחנהישכלכלי-המהותיבמישורוגםהפקודהמלשוןגם•
במסחייבהיהרווחהיהשאילוהפסדבקיזוזהעוסקתהוראהבפקודהאין,בנוסף.הצמדהמהפרשי
.הדולרלשערהצמודבפיקדוןהדולרשערמשחיקתהנגרםבישראלפאסיביתכהכנסה

ועל,ממספטורהיהרווחהיהשאילוהפסדלקזזאין,לפקודה92-ו28בסעיפיםהקבועהעיקרוןלפי•
.מהםהנובעהפסדלקזזיהיהניתןלאאזי,ממספטוריםבפיקדוןההצמדהשהפרשיככל,כן



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

בבית המשפט העליוןהערעור –( 2016()7486/14מ"עע)בראלעניין 

שֹכן עיון בסעיפי פקודת , בית המשפט דחה את טענת המערערת לפיה יש להתייחס לפיקדון כמכלול•
קיימת הבחנה ברורה בין הכנסה שמקורּה  מעלה כי , ובהיסטוריה החקיקתית שלה, מס הכנסה

על אף ששני סוגי ההכנסות נמנים יחד בגדר  , בריבית לבין הכנסה שמקורּה בהפרשי הצמדה
.לפקודה( 4)2סעיף 

מקום אין ועל כן , באירועי מס רבים יש צורך לפצל עסקה אחת למרכיביה לשם הטלת המס הראוי•
.לקבוע כי בכל מקרה יש להסתכל על עסקאות כמכלול

הצדדים אינם חלוקים על האופן בו היה ראוי למסות את הפיקדון מקום בו הייתה , בנסיבות המקרה•
ההכנסה  –חלה עלייה בשער הדולר והיה נוצר למערערת רווח הן מהפרשי הצמדה והן מהריבית 

בעוד שעל הריבית היה , לפקודה( 13)9מהפרשי ההצמדה הייתה פטורה ממס נוכח הוראות סעיף 
.ג לפקודה125מוטל המס הקבוע בסעיף 

.  אין לכלול בבסיס המס את הרווחים וההפסדים האינפלציוניים שמקורם בשינוי שער חליפין:מסקנה•
.הערעור נדחה



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין
–העליוןהמשפטבביתהערעור–(2018)(1038/17א"ע)שרהאורעניין

:העובדות

,ח"למטצמודיםבפיקדונותהמשפחתיותהחברותהחזיקו,2008-2006השניםבין,הערעורבתקופת•
.מריביתהכנסההניבואלוופיקדונות

.ח"המטשלהחליפיןבשערירידותלעיתיםחלוהתקופהבמהלך•

–כפולהבטענה.מהפקדונותמריביתההכנסותכנגדשערמהפרשיההפסדאתקיזזהנישום•
28סעיףמכוחלקזזניתן–השנייה.לפקודה17סעיףמכוחשערהפסדילנכותניתןהראשונה
.לפקודה

אומצהוגישתו,מריביתההכנסהמולאלכהוצאהאוכהפסדהשערהפרשילקיזוזהתנגדהשומהפקיד•
.קמאמשפטביתידיעל



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין
–העליוןהמשפטבביתהערעור–(2018)(1038/17א"ע)שרהאורעניין

:העליוןהמשפטביתפסיקת

:כי,וקבעהערעוראתדחההעליוןהמשפטבית•

:הפירותיתלטענהביחס•

סעיףלפי)הפירותיבמישורלניכויהניתנתהוצאהמהוויםאינם,ככלל,ממספטוריםאשרשערהפרשי•
.(לפקודה(ג)18

ידעהוא,מוכרתכהוצאההצמדהבהפרשילהכירהמחוקקרצהבומקום,לפקודה17סעיףפיעל•
כקבוע,הלוואהבגיןמימוןמהוצאותכחלקהצמדההפרשישלבהקשר,למשל.במפורשזאתלקבוע
ביחסזאתעשהלאהוא.הלוואותעלהצמדהוהפרשיריביתבניכויהמתירלפקודה(א()1)17בסעיף

.לפיקדון

:ההפסדיםלקיזוזביחס•

והפרשיריבית,בראלבענייןשנפסקכפי:הפסדיםלקזזכאןשניתןהנישומיםעמדתאתלדחותיש•
.28סעיףלפילקיזוזניתניםשאינםהיאוהמשמעות,שוניםמקורותשניהינםהצמדה



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

(2015)(54172-09-12מ"ע+53703-09-12מ"ע)מוזסעניין

לקזזביקשוהםאותם,ח"המטשערירידתעקבהפסדיםלהםונגרמוזריםערךניירותמכרוהנישומים•

עלוחזר,הנישומיםעמדתאתדחההמשפטבית.לפקודה(א)92סעיףמכוחאחריםהוןרווחיכנגד
.פיננסיםכללבענייןדבריו

כאשרח"ש130-באותוומכרח"ש100-בנכסרכשאדם:הבאההדוגמאאתהציגוהנישומים•

הוןרווחיבמסהנישוםחבזובדוגמאהנישומיםלטענת.20%-בהמדדירדבנכסהחזיקבהבתקופה

המרכיבולכן,(80₪)המתואםהמקוריהמחיריתרתלבין(ח"ש130)התמורהביןההפרשבגין

,הוןרווחיבמסהנישוםיחויב130-ל80ביןההפרשבגיןכיקבעהמשפטבית.במסחייבהאינפלציוני

המשפטבית,כלומר.ההפסדלקיזוזזכאיהנישוםאין(80-ל100-מ)ח"המטשערירידתבגיןבעוד

תיתכן,בלבדעלייהעלהמדברת,לפקודה88בסעיף"אינפלציוניסכום"הגדרתאףעלכיסבור

.שליליאינפלציוניסכוםשלפרשנות

להוראותלהזדקקמבלי,לפקודה88שבסעיףלהגדרותנצמדהואכיצייןהשומהפקיד,זאתעםיחד•

,השליליהאינפלציונימהסכוםמתעלםהשומהפקידשכן,הנישומיםעםהקלהישבכך.92סעיף

.החליפיןשערירידתעקבנשחקאינוהמקוריוהמחיר



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

העליוןהמשפטבביתהערעור–(2016()5447/16א"ע+3723/15א"ע+3555/15א"ע)מוזסעניין

השינויאתולמדודהערךנייררכיבימשארהחליפיןשעררכיבאתלבודדניתןלפיה:המשיבגישת•
שרכיבהיות.(הוןרווחהיוצרנפרד"נכס"כהחליפיןשערמבחינתלהבדיל)"אינפלציוניסכום"כבו

,זולגישה.הוןהפסדנוצרכאשרלקזזואין,הוןרווחנוצרכאשרממוסהאינוהחליפיןבשערהשינוי
,ח"מטצמודערךניירשלבמקרה,לכן.הערךניירשלרכיביםבשניאלא,עסקינןנכסיםבשנילא

.(ח"המטבשערהירידהניכוילאחר,דהיינו)הריאליבערכוההוןרווחעלמסיחול

כימסקנהלכללהגענו,בפנינושהוצגוובדוגמאותבנספחיםועיוןהצדדיםטענותבחינתאחר•
.הערעוריםאתלדחותישלכךובהתאם,העדיפההיאהמשיבגישת



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

העליוןהמשפטבביתהערעור–(2016()5447/16א"ע+3723/15א"ע+3555/15א"ע)מוזסעניין

רשותשגישתלמסקנההגיעהעליוןהמשפטבית,מפורטותדוגמאותבליוויהסוגיהאתשניתחלאחר•
סכום"כבוהשינויאתולמדודהערךנייררכיבימשארהחליפיןשעררכיבאתלבודדישלפיההמיסים

.בראלבענייןהקודמתלהכרעתובדומה,העדיפההיא"אינפלציוני

הערךניירותהוצמדואליוהחליפיןשערבשינוישמקורם,לקזזהמערעריםביקשואותםההוןהפסדילכן•
.נדחוהערעורים.קיזוזבניאינם,השקיעובהם

השינויאתמשקףאינוהחליפיןבשערשינוילפיההטענהאתשוללאינוכילבסוףצייןהמשפטבית•
למדדחליפיןשערביןלפקודה88בסעיףהקבועהשההקבלהיתכןומשכך,בישראלהמחיהביוקר

יש,בענייןחקיקהלתיקוןעדאך.נישומיםביןשוויוןלאיואףמסלעיוותילהובילעשויהלצרכןהמחירים
.עתידיותעסקאותבבחינתלנישומיםוודאותניתנהובכךכלשונןהפקודהלהוראותלהיצמד



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

–(2017)7524/16א"דנ+7517/16א"דנ)נוסףלדיוןבקשה-מוזסעניין

:החוקשלהברורהתכליתואתלדידימגשימההבקשותמושאהדיןבפסקשאומצההפרשנות"•
שלקיזוזלאפשרלא,קרי.הוןהפסדיקיזוזלביןהוןרווחימיסויביןוסימטריההקבלהיצירת

"לנטרל"מפורשבאופןהמחוקקביקשבענייננו.רווחיםהיולּוממוסיםהיושלאוהפסדיםסכומים
מושאהדיןבפסקעמית'יהשופטשלבמילותיואו-המיסויסוגייתעלהמדדהשפעתאת

הןהוןרווחלגביהן-(דינולפסק21'פס)"האינפלציוניהסכוםאת'מהמשחקלהוציא'":הבקשות
".הוןהפסדלגבי



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

הרכישהבמועדערכואשר,זרערךניירשליחידות100בבורסהשנרכשונניח-ראשונהדוגמה
במועדערכןאשר,היחידותכלנמכרושנהלאחר.ח"ש4היההדולרשלהחליפיןושער,דולר1היה

:כדלקמןיהיההחישובכזהבמצב.4.5היההדולרשלהחליפיןשערואילו,דולר1.2היההמכירה

(4.5*1.2*100=)540:תמורה

(4*1*100=)400:מקורימחיר

140:הוןרווח

400(1-4.5/4)=50:אינפלציוניסכום

90:ריאליהוןרווח



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

ניתן,כזהבמצב.3היההמכירהבמועדהדולרשלהחליפיןשערכאשר,מקרהאותו-שניהדוגמה
המחיריתרתעולהשבוסכום"בתורמוגדרזהשמונחמאחר,כללאינפלציוניסכוםקייםשלאלטעון

נמוךדווקאהמתואםהמקוריהמחירזהבמקרהבעוד,"המקוריהמחיריתרתעלהמתואםהמקורי
העליוןהמשפטביתלפסיקתבכפוף–הכלליםלפילבצעצריךההוןרווחחישובאת.המקורימהמחיר

:מוזסבעניין

(3*1.2*100=)360:תמורה

(4*1*100=)400:מקורימחיר

יוכרלא–(40):הוןהפסד



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

במצבגם.3.5היההמכירהבמועדהדולרשלהחליפיןשערכאשר,מקרהאותו-שלישיתדוגמה
:הכלליםלפילבצעצריךההוןרווחחישובאת.כללאינפלציוניסכוםקיים,כזה

(3.5*1.2*100=)420:תמורה

(4*1*100=)400:מקורימחיר

20:הוןרווח



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

שערואילו,דולר0.8היההמכירהבמועדהיחידותשלערכןכאשר,מקרהאותו-רביעיתדוגמה

:כדלקמןיהיהוהחישוב,האינפלציוניהסכוםאתלנטרליש,כזהבמצב.4.5היההדולרשלהחליפין

(4.5*0.8*100=)360:תמורה

(4*1*100=)400:מקורימחיר

(40):הוןרווח



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

שערואילו,דולר0.8היההמכירהבמועדהיחידותשלערכןכאשר,מקרהאותו-חמישיתדוגמה
זכאיאינוהנישוםאך,אינפלציוניסכוםלחשבניתן,כזהבמצב.5.5היההדולרשלהחליפין

:ההוןרווחאתיאייןהאינפלציוניהסכוםולכן,"ריאליהפסד"ל

(5.5*0.8*100=)440:תמורה

(4*1*100=)400:מקורימחיר

40:הוןרווח

400(1-5.5/4)=150:אינפלציוניסכום

0:ריאליהוןרווח



הפסד מניירות ערך שמקורו בירידת שער חליפין

(ח"במטהפסד)בסיסנכס(ח"במטרווח)בסיסנכס

ח"שעלפיהמחושבאינפלציוניסכום)רגילחישובעולהח"שע

.(פטור

.(ח"שעלפיהמחושבאינפלציוניסכום)רגילחישוב

יכולהאינפלציוניהסכום,שקליהוןרווחונוצרבמידה

.(ריאליהפסדייצורלאאך,אותולאפס

במידה.רכישהיוםח"שעפחותמכירהיוםח"שעיורדח"שע

ורווח,בולהכיריהיהניתןלא,שקליהוןהפסדונוצר

.אפסלמעשהיהיהההון

מכירהיוםח"שעכפולח"במטההפסד

לאח"שע

משתנה

מכירהיוםח"שעכפולח"במטההפסדרכישהיוםח"שעפחותמכירהיוםח"שע



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•

תאגידכלאושיתופיתאגודה,חברהידי-עלבסדרותהמונפקותתעודות–"ערךניירות""

זכותהמקנותותעודות,מהםתביעהאובהםהשתתפותאוחברותזכותומקנותאחר

ערךניירותלמעט,ז"למוכהןאםוביןשםעלהןאםביןוהכל,ערךניירותלרכוש

:מאלהאחדבהםשנתקיים,ישראלבנקבידיאוהממשלהבידיהמונפקים

למימושאולהמרהניתניםואינםבתאגידחברותאוהשתתפותזכותמקניםאינםהם(1)

;כאמורזכותהמקניםערךבניירות

";מיוחדחיקוקלפימונפקיםהם(2)



מס ערך מוסף
-בהםלסחורשניתןאחריםנכסיםלעומת,סחיריםמסמכיםושלערךניירותשלבסחירותהייחוד"•

ערךניירות,ככלל:לומררוצה.הגבוההבסחירותםהוא-מסוימיםסייגיםלכךישכימובןומאליו
א"ע).וביעילותבפשטות,במהירותסקאותעבהםלבצעשניתןבכךמתאפייניםסחיריםומסמכים
(וינוקורשמואל6181/08

:מאלהאחדכל–"פיננסימכשיר"-ערךניירותלחוקיב44סעיף•

;1בסעיףכהגדרתםערךניירות(1)

;הממשלהבידיהמונפקיםערךניירות(2)

;משותפותלהשקעותבחוקכהגדרתהסגורהקרןשליחידות(3)

,ריביתשערי,(Commodities)סחורות,מטבעותשלמערכםנגזרשערכוהסדראוהסכם(4)
;אחרפיננסימכשיראומדדים,חליפיןשערי

ובאישורעמהבהתייעצותאוהרשותהצעתלפי,האוצרשרשקבעאחרפיננסימכשירכל(5)
;הכנסתשלהכספיםועדת



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

מחיראתלחשבכיצדומבארמ"מעלחוק(ב)19סעיףהוראותאתמשליםמ"מעלחוק(ב)9סעיף•

:העסקאות

כלסךביןההפרשהואשירותכמתן(ב)19סעיףפיעלאותןשרואיםעסקאותשלמחירן"

בתקופתהעסקאותנושאיהחוץמטבעאוהמסמכים,הערךניירותשלהרכישהמחיר

סכוםאתיראוזהלענין;ח"דותקופתבאותהמכירתםמחירכלסךלביןפלוניתח"דו

".מכירתםכמחירמסמכיםשלהפדיוןאוהפרעון



מס ערך מוסף

ערךבמסהחבותחלףכספימוסדעלשכרומסריווחבמסחבותמטילמ"מעלחוק(ב)4סעיף
:הסעיףובלשון,עוסקעלמוסף

והריווחששילםמהשכרבאחוזיםוריווחשכרמסיוטלכספימוסדשלבישראלפעילותעל"

ניתןמסבשנתכספילמוסדשהיההפסד;הכנסתבאישורהאוצרשרשקבעכפי,שהפיק

".מסשנתלאותהששילםהשכרכנגדלקיזוז

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

מהםלשלםמנתעלושבעוברבחשבוןכספיםבקבלתהעוסקתשיתופיתאגודהאוחברה(1)

;שיקידי-עלדרישהלפי

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

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

;עליוחלותהאמורהחוק

;מבטח(4)

".קבעהאוצרששראדםבניסוג(5)



מס ערך מוסף

ערךמסצובמסגרתוהרחיבכספימוסדלהגדרת5סעיףמכוחבסמכותושימושעשההאוצרשר•

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

:החוקלעניןכספייםמוסדותיהיואלה(א")

ממחזוריותראו75%-ושמ"בעאביב-בתלערךלניירותהבורסהחברשהואעוסק(1)

;שכזהבתורמעיסקאותיונובעיםשלוהעיסקאות

,בנאמנותמשותפותלהשקעותבחוקכמשמעותםקרןמנהלאונאמןשהואעוסק(2)

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

זהולענין,אחריםסחיריםמסמכיםאוערךניירותאוחוץמטבעבמכירתשעסקומי(3)

אותםרוכשהואאםאף,אחריםסחיריםמסמכיםאוערךניירותבמכירתשעסקוכמייראו

".פדיונםאופרעונםקבלתלצורך



מס ערך מוסף
החלופה הראשונה•

75%כי , השני;ע בתל אביב"שהוא חבר הבורסה לני" עוסק"מדובר ב, האחד: דורשת שני תנאים
.  ע"ממחזור עסקאותיו נובעים מפעילותו כחבר הבורסה לני

החלופה השנייה•

שהינו נאמן או מנהל קרן כמשמעותם בחוק  " עוסק"מדובר ב, האחד: דורשת גם היא שני תנאים
ממחזור עסקאותיו ינבעו מפעילותו  75%כי , השני; 1961-א"תשכ, להשקעות משותפות בנאמנות

.כאמור, כנאמן או כמנהל קרן

החלופה השלישית  •

את מי  " מוסד כספי"אלא מכניסה לגדר הגדרת , החלופה השלישית אינה תוחמת עצמה לעוסק
חלופה זו תכלול לכאורה גם מי  . ניירות ערך או מסמכים סחירים, שעסקו במכירת מטבע חוץ

מתוך כוונה לקבל את תמורתם ביום פירעונם או , שרוכש ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים
.  ביום פדיונם

עולה התהייה  , כך. מ"לחוק מע( ב)19משום דמיונה להוראות סעיף , קושיהשלישית מעלה החלופה 
.לשם מה נחוצה החלופה בכלל



מס ערך מוסף

מוסד"כסיווג–פיננסיותהשקעותביצועשלמ"במעהחבות"בנושא14396/15מיסויהחלטת

(2015אוגוסט)"בהסכםשלאמיסויהחלטת-נוסטרופעילותשלמ"מעחוקלצרכי"כספי

הבקשהעובדות

בבורסה  , החברה המבקשת פועלת בישראל בהשקעות ובמסחר בניירות ערך בבורסה בישראל•

.  והן בעסקאות מחוץ לבורסה, ל"בחו

.  השקעות החברה והמסחר בניירות הערך מתבצעים עבור החברה באמצעות כספיה•

. החברה מבצעת מספר רב של פעולות השקעה ומסחר בניירות ערך ובשווי גבוה•

.באמצעות הלוואות מתאגידים בנקאיים, בין היתר, פעילות החברה ממומנת•

ההחלטה

".  מוסד כספי"כמ "כי החברה תסווג לצרכי חוק מע, במסגרת החלטת המיסוי קבעה רשות המסים•

במידה והן מקיימות את אותו  , גם על התאגדויות משפטיות אחרות"המיסוי יפה החלטת , כמו כן

".(אנשים פרטייםלרבות פעילות דומה המבוצעת על ידי )סוג ונפח פעילות 



מס ערך מוסף

(2017)(25935-02-16מ"ע)אקוויטסעניין

עובדות

.הנגזריםבתחוםובמיוחדההוןבשוקאלגוטריידלתוכנתפ"במוהעוסקתפרטיתחברההינההמערערת

שלהההוןעלאוטומטיממסחרנבעו(שבערעורהמס-בשנות)המערערתהכנסותשל(96%)רובןרוב

.(נוסטרו)

מוסד"ל"עוסק"מסיווגהאתלשנותבבקשהמ"מעמנהלאלהמערערתפנתה2010פברוארבחודש

מוסד"כתסווגהמערערתלפיההמנהלהחלטתניתנה2010מרץובחודשבחיובנענתההבקשה."כספי

.1.1.2010מיום-פעילותהכלללגבי"כספי

,זאתלאור.הנוסטרומפעילותהכנסותיהבגיןהרווחמסאתלמשיבשילמהולאדיווחהלאהמערערת

נעשה"כספימוסד"כרישומה,המערערתלטענת.2012–2010המס-לשנותבצושומההמשיבלההוציא

.רווחמסובתשלוםבדיווחחייבתאינהוממילא,"כספימוסד"אינההיאוכיבטעות



מס ערך מוסף

המשך  -( 25935-02-16מ "ע)אקוויטסעניין 

:וקבע, הערעוראת דחתה , סרוסי' יהשופטת ' כבמפי , המחוזיהמשפט -בית

לשנותבבקשהמ"מעמנהלאלפנתהלאוזוהמערערתשלבקשתהלפינעשה"כספימוסד"הסיווג•

המשיבשלבסמכותואינו"כספימוסד"כהמערערתשלסיווגהביטולאוששינויהיות.כאמורהסיווגאת

מ"מעלמנהלפנתהלאהמערערתכימחלוקתשאיןומאַחר,מ"מעמנהלשלהבלעדיתבסמכותואלא

.זהבענייןמלטעוןמושתקתשהמערערתהרי,סיּווגהאתלבטלאולשנותבבקשה

כספימוסדחלופת

שעסקומיגםכולל"כספימוסד",היתרבין,לפיה–לצו(3()א)1סעיףהוראתכי,המערערתטענת•

אוערךניירותבמכירתשעסקוכמייראוזהולענין,אחריםסחיריםמסמכיםאוערךניירותבמכירת

בחוסרנקבעה–פדיונםאופרעונםקבלתלצורךאותםרוכשהואאםאף,אחריםסחיריםמסמכים

עלולא"עסק"לושישמילהיותצריךהדגש.המשפטביתידיעלנדחתה–בטלותדינהולכןסמכות

.(?)!התקנותלתוךמ"מעחוקשלמונחיםלייבאצורךאיןכלומר–"עסקה"

היות,לצו(3()א)1שבסעיף"כספימוסד"המונחהגדרתעלהמערערתעונהמהותיתמּבחינה•

."עסק"לכדימגיעהבנוסטרושפעילותה

•



מס ערך מוסף

המשך  -( 25935-02-16מ "ע)אקוויטסעניין 

-חלופת עוסק 

מסווגואינו,נוסטרובמסגרתלרבות,אחריםסחיריםומסמכיםערך-ניירותמכירתשלעסקלושישאדם•

,מ"מעמתשלוםיופטרלאאךושכררווחממספטוראמנםיהיה,אחרתאוזומסיבה,"כספימוסד"כ

–לחוק(ב)19סעיףהוראותלאורוזאת
שלשירותכעושהאותויראו[...]ערךניירותמכירתשעסקומיכי,קובעמ"מעלחוק(ב)19סעיף"•

"מכר"שהגדרתהעובדהעללהתגברנועדלחוק(ב)19בסעיףשנקבעהמיוחדהמנגנון[...]תיווך

אתשיראוהסעיףקובעלכן.בבורסההנסחריםערךבניירותפעילותמתוכהממעטתמ"מעבחוק

פעילותלפטורהתכווןלאהמחוקק,כןכיהנה[...]תיווךשירותימתןשלכעסקההמכרפעולת

אתולאשירותמתןעסקתשלההוראותאתעליהלהחילרקאלאמ"מעמתשלוםערךבניירות

".ערךבניירותפעילותשלהמיוחדיםהמאפייניםבהינתןוזאתנכסמכירתשלההוראות



מס ערך מוסף

(2018)(14338-02-15מ"ע)טריידומטיקסעניין

העובדות

,מ"מעחוקלענייןכעוסקונרשמה2007בשנתשהוקמהחברה,מ"בעטריידומטיקס,המערערת•

סיכוניובניהולגבוההבתדירותעסקאותבביצועלסייעשנועדהההוןבשוקלשימושתוכנהפיתחה

.מסחר

,אביבבתלערךלניירותבבורסה"שוקעושה"כהמערערתהתמנתה,התוכנהשיווקטרם,2009בשנת•

.בבורסההנסחרותמניותעללאופציותומכירהקנייהפקודותבהזרמתלהתמידהיהכשתפקידה

כי,המערערתטענהעוד.פיתחהעצמהשהיאבתוכנההמערערתהשתמשה,שוקכעושהבפעילותה•

.שפותחהתוכנהמוצרשל"הרצה"אלאהייתהלאהשוקעשייתתקופת

עלוזאת,בבורסהאופציותשלומכירהרכישהשלרבותפעולותהמערערתביצעה,שוקעושהבתור•

.2014לבין2009בין,שניםכשששלתקופהפני



מס ערך מוסף

המשך-טריידומטיקסעניין

הצדדיםטענות

עושה"תפקידמילויעבורהבורסהמןתגמולקיבלההיאובנוסףזומסחרמפעילותרווחיםנוצרולמערערת

.מ"מעלחוק(ב)19סעיףפי-עלמ"במעחייביםהיואלורווחיםמ"מעמנהלולטענת"שוק

:הבאיםהטעמיםמןבעיקר,המשיבשלעמדתועלחלקההמערערת

תחולהכלאיןוממילא,אחריםעבוראובשםולאהאופציותבשוקעצמהחשבון-עלפעלההמערערת•

;"תיווך"שלבמקריםרקשחלמ"מעלחוק(ב)19לסעיף
היאהנדוןבנושאשפעילותוולאערךניירותמכירתהואהעיקרישעיסוקועוסקעלחל(ב)19סעיף•

.האחריםלעיסוקיולוואיתוצאת



מס ערך מוסף

המשך-עניין טריידומטיקס 

:כלהלןדחה את הערעור , קירש' השופט ה' כבמפי השופט , המחוזיהמשפט -בית

ל תכלית חד משמעית לכל אחת משלוש דרכי ההתייחסות שבחוק  "קשה לדלות מן החומר הנ"•

והקביעה כמוסד  ; (ב)19מסלול סעיף , "נכס"הוצאת ניירות ערך מגדר )לפעילות בשוק ההון 

חוסר  . וקשה להצביע על מפתח או מבחן למיון המקרים הקונקרטיים בין שלוש האפשרויות( כספי

שוק ההון חשוב מדי לכלכלת המדינה כדי  . הבהירות הנמשך בנושא זה הינו מיותר ואיננו ראוי

אי הבהירות נמשכת  . להשאיר עמימות כה גדולה באשר למיסוי העקיף של הגורמים הפועלים בו

לדורות  , על סתירותיה ותעלומותיה, עשרות שנים ואין כל סיבה להנחיל את החקיקה הקיימת

אם כוונת המחוקק  ? וממה נפשך. דרוש תיקון חקיקה אשר יסדיר את העניין. נוספים של פרשנים

,  לעומת זאת, ואם. אזי ניתן יהיה להבהיר את הנושא במשיכת קולמוס, ברורה למחוקק עצמו

יימצא לאחר בחינה מחודשת של הנושא בכללותו כי תכלית ההוראות הקיימות איננה נהירה דיה  

".אזי גילוי זה רק יחזק את הצורך בהסדרת הנושא בחקיקה חדשה ובהירה, וטעונה ליבון וחידוד



מס ערך מוסף

המשך-עניין טריידומטיקס 

:כלהלןדחה את הערעור , קירש' השופט ה' כבמפי השופט , המחוזיהמשפט -בית

חל רק על אדם שממלא  מ "לחוק מע( ב)19אם תאומץ גישתה של המערערת לפיה סעיף אף •

עדיין יהיה מקום להחיל את  , שלֹו בלבדהנוסטרוולא על מי שפועל בחשבון " תיווך"תפקיד 

.הסעיף על המערערת לנוכח ַמעמדה כעושה שוק

אתשמשקיעמיעלמסלהטילמנתעלנחקקלאלחוק(ב)19סעיףכיצודקתשהמערערתייתכן•

."גדוליםלממדיםמגיעההפעילות"אםאפילו–נאיםרווחיםלהשיאבתקווהבבורסהכספו

אין,רגילים"נוסטרושחקני"לגבילחוק(ב)19סעיףיישוםהשוללפירושיאומץאםאף,זאתעם•

מתוךאבלעצמםבשםאמנםערך-ניירותוהמוכריםהרוכשים"שוקעושי"הסעיףמתחולתלהוציא

בתחוםשפעלההמערערתלגבי,לבטח.אחריםעבּורהמסחרורציפותנזילותאתלהגבירמטרה

.מובהקיםעסקייםסימניםבעלתההייתהושפעילותהשניםכששבמשך



מס ערך מוסף

פעילות בעלת מאפיינים הוניים בשוק ההון  –12/2017עמדה חייבת בדיווח 

:לפיה, 12/2017פרסמה רשות המיסים את עמדה חייבת בדיווח מספר 2017לדצמבר 31ביום 

הנעשית על ידי יחיד או על ידי  , פעילות של קניה ומכירה של ניירות ערך ומסמכים סחירים אחרים"

, ואשר הינה בעלת מאפיינים עסקיים כפי שהוכרו בהלכה הפסוקה למשל, עצמםעבור חבר בני אדם 

.  חייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף, תקווהרפאל מגיד נגד פקיד שומה פתח 9187/06א "בע

....הקריטריונים המפורטים להלן, בין היתר, לעניין זה יבואו בחשבון

שפעילותם ברובה המכריע הינה קניה ומכירה של ניירות ערך ומסמכים  , יחיד או חבר בני אדם

יירשמו כמוסד  , ואשר הינה בעלת מאפיינים עסקיים על פי המבחנים הנזכרים לעיל, סחירים אחרים

.1977-ז"התשל, (קביעת מוסד כספי)לצו מס ערך מוסף ( 3)א)1כספי על פי סעיף 

4מ נגד מס הכנסה פקיד שומה "ניהול השקעות בעאקוויטס25935-02-16מ "לעניין זה ראה ע

."ואחרים



מס ערך מוסף

2018ינואר 29ובמכס מיום מ "במע" עמדות חייבות בדיווח"הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין 

.ומכסמ"מעבנושאבדיווחחייבותעמדותשלרשימותהמסיםרשותפרסמה2017דצמברבחודש•

שונהעמדהנקיטתעללדווחיבואן/עוסקעל,המכספקודתוהוראותמ"מעחוקהוראותפיעל

שננקטוכאמורעמדותבגין,כלומר.המסשנתמתוםיום60תוךהרשותידיעלשפורסמומהעמדות

.01/03/2018ליוםעדדיווחיוגש,2017המסבשנת

ליוםעדדיווחהגשתדחייתלאפשרהוחלט,כאמורלדיווחלהיערךיבואנים/לעוסקיםלאפשרמנתעל•

.מביניהםהמוקדםלפי,הכנסהלמס2017המסלשנתהשנתיהדוחהגשתלמועדעדאו01/07/2018

ליוםעדיוגששהואכךנוספתפעםידחההדיווחלפיהנוספתהודעהיצאה17/6/2018ביום•

.מביניהםהמוקדםלפי,הכנסהלמס2017המסלשנתהשנתיהדוחהגשתלמועדעדאו2/10/2018



מס ערך מוסף

2018לספטמבר 20מ מיום "בנושא מע12/2017ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר הודעה על 

.פרסמה רשות המסים רשימה של עמדות חייבות בדיווח בנושא מע״מ2017דצמבר בחודש "

על עוסק לדווח על נקיטת  , (״חוק מע״מ-להלן)1975-התשל״ו, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף

.עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות

.עניינה פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון12/2017עמדה חייבת בדיווח מספר 

ד  67ונוכח הוראות סעיף , כי לאור בחינה נוספת של מאפייני התחום האמור, הרינו להודיע בזאת

.12/2017הוחלט על ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר , לחוק מע״מ

?או שניתן להסיק על שינוי מהותי בעמדה של הרשות, האם דיווחית בלבד–מהי משמעות הביטול •



היוון עלויות מימון 



היוון עלויות מימון  

(2015)(3892/13א"ע)פישמןבראוןעניין
:עובדות

מההשקעהֵחלק.אחרונותידיעותבקבוצתחברותשלמניות2007–1999המס-בשנותהחזיקההמערערת

Onבהלוואותמומןאלובמניות callהמס-לשנותבדיווחיה.מבנקיםנטלהשהמערערתארוךלזמןוהלוואות

.במניותהכרוכותמשפטיותוהוצאותההלוואותבגיןמימוןהוצאותבניכויהמערערתדרשהשבערעור

(ג)18סעיףהוראותאתלהחילישכיוטען,המערערתדרישתאתדחההמשיב:המשיבטענות

תיוחסנההחברההוצאותמתוךח"שמליון20-שככך,(מועדפותלהכנסותהוצאותייחוס)לפקודה

לחברהאיןכי,המשיבקבע(ח"שמליון17-כשלבסך)החברההוצאותיתרתלגבי.מדיבידנדלהכנסותיה

הדיןמשורתולפנים,בניכויהאמורותההוצאותאתלהתיראין,ובהתאם,במניותהשקעהאלאעסקיתפעילות

.המניותלעלותתהּוונהאלו

בהוצאותלראֹותיש,מכךוכנגזר,"אקראיעסק"או"עסק"בגדרבהשקעותיהלראֹותיש:המערערתטענות

שלשנוצרובהפסדלפקודה(1)2בסעיףהמנויממקורהכנסהלצורךכהוצאההמימון ."עסק"מכהפסדכךּבְּ

שאיןמהטעםוזאת,מדיבידנדהכנסותיהעללפקודה(ג)18סעיףהוראותאתלהחילאיןכי,נטעןבנוסף

.סעיףבאותוכאמור"מועדפות"בהכנסותמדובר



היוון עלויות מימון  

הערעוראתדוחההעליוןהמשפטבית–(3892/13א"ע)פישמןבראוןעניין

.ל"הנבנסיבותעסקמתקייםלא•

יקוזזו,מדיבידנדההכנסהצמחהמניותלרכישתששימשהההלוואהבגיןהוצאואשר,המימוןהוצאות•

.ממסהפטורההדיבידנדמהכנסת

.חברותביןמדיבידנדהכנסותעלחלאינולפקודה(ג)18סעיףלפיההגישהאתלדחותיש•

מרוקנתזוגישהקבלת.זהבסעיףהמצוילעיקרוןחוטאהמניותרכישתלעלותהמימוןהוצאותמלואייחוס•

אתלהלייחסשלאיעדיףבמסחייבתשאינההכנסהלוישאשרנישוםכימובןשהריהסעיףאתמתוכן

.הנכסלעלותאותהלהווןאלא,בייצורהשיצאהההוצאה

בגיןבמסיחויבשלאמכךאחתפעם–פעמייםייהנההנישוםשבולמצביובילכןלעשותאפשרותמתן•

שלבדרך,המועדפתההכנסהלצורךשהוצאובהוצאותישתמשהואכאשרשנייהופעםהמועדפתההכנסה

.מכךכתוצאהההוןרווחוהקטנתלנכסהעלותהיוון



היוון עלויות מימון  

המשך-(3892/13א"ע)פישמןבראוןעניין

כפי,המימוןהוצאותניכויכלליכינפסק,המימוןהוצאותאתלפצללהתירישלפיההחלופיתהטענהלעניין•

נכסהןשהמניותמאחר.המסבשנתהכנסהאותהמולאלינוכואלוהוצאותכיקובעים,בפסיקהשהתגבשו

באותהשנתהווהמימוןהוצאותאתלנכותיש,בנושאחללפקודה(ג)18וסעיף,המסבשנתהכנסהשהפיק

.שנהבאותהמדיבידנדההכנסותמולאלשנה

שכן,המניותממכירתלתמורהבהמשךאותןולייחסהבאותלשניםהמימוןהוצאותאתלהעבירניתןלא•

שלאוהוצאותהוצאושבההמסשנתאותהבתוךרקלניכויניתנותהוצאותכימבהירלפקודה17סעיף

.ידמשלחאומעסקבהפסדמדובראםרקאך,כהפסדהבאותבשניםמקוזזותלהיותעשויותמנוכות



היוון עלויות מימון  

מדיבידנדמהכנסותהלוואהבגיןמימוןהוצאותניכוי–(2018)(1525/17א"ע)ארקיןעניין

הוןורווח
:עובדות

שלנוספותמניותהחברהרכשהשניםמספרולאחרבזקשלממניותיה30%-כרכשההשקעותחברת

.10%-כשלבשיעורבזק

שניםמספרולאחר,אחזקותיהבגיןדיבידנדיםהחברהקיבלה,בזקבמניותהחזקתהשנותבמהלך

וממכירתמדיבידנדיםההכנסותהתקבלובהןמהשניםאחתבכל.נפרדותבעסקאותהמניותאתמכרה

כלנוכולאאשר,המניותלרכישתששימשהההלוואהבגיןמימוןהוצאותהחברההוציאההמניות

קטןמכךיוצאוכפועל,גדלהבמכירההמקוריהמחירשיתרתכך,המניותרכישתלעלותהוונואלא,שנה

המניותמכירתמתמורתחלקהחברההחשיבההכספייםבדוחותיה,כןכמו.במסהחייבההוןרווח

.הזהבסכוםהמכירהתמורתאתהקטינהמכךוכתוצאהכדיבידנד



היוון עלויות מימון  

המשך–(1525/17א"ע)ארקיןעניין

כך,שוטףבאופןרקהמימוןהוצאותאתלנכותהחברהעלהיהכיטעןהשומהפקיד:המשיבטענות

את.שנהבאותהמדיבידנדההכנסהמולאלשנהאותהשלהמימוןהוצאותאתלנכותניתןשנהשבכל

לפימהמכירהההוןמרווחיגם,הדיןמשורתלפנים,לנכותניתןהמניותמכירתבשנותהמימוןהוצאות

גישתאתדחההשומהפקיד.הרכישהלעלותהיווןשלדרךעלוזאתלפקודה(ג)18סעיףהוראות

.כדיבידנדהמניותמכירתמתמורתבחלקלהכירניתןלפיההחברה

בהתאםולקבוע(635/68א"ע)כללבהלכתמחדשלעייןישכיהחברהטענה,מנגד:המערערתטענות

הכנסהבגדראינוחברותביןדיבידנדשכן,המניותלעלותהמימוןהוצאותמלואאתלהווןניתןכי

בענייןלפקודה(ג)18סעיףהוראתעליוחלהלאכןועלהמסמבסיסחלקאינוכללהואאלא,פטורה

להכירשישהיאלפקודה(ג)18לסעיףהראויההפרשנותכיהחברהטענה,לחלופין.מועדפתהכנסה

,מדיבידנדההכנסהמולאלינוכומההוצאותשחלקכך"המצטברהתמורותיחס"לפיהמימוןבהוצאות

.מצטברבסיסעלאלאשנתיבסיסעלשלא,המניותממכירתהתמורהמולאלינוכהוחלק

שלייחוסלחברהלאפשראיןוכיכללהלכתלשינוייסודיתהצדקהעלהצביעהלאהחברהכינקבע

.בלבדהמניותרכישתלעלותהמימוןהוצאותמלוא



היוון עלויות מימון  

המשך–(1525/17א"ע)ארקיןעניין

הוצאותיחסיבאופןלפצלניתןלפיהבגישהטעםשישמכךמתעלםאינניכיאעירהדבריםבשולי"

,המניותשלהמקוריולמחירלדיבידנדאותןולייחס,מניותלרכישתששימשההלוואהבגיןמימון

מכךמתעלםאינני,בדומה.אמתמסגבייתשלהיגיוןטמוןכזובגישה.המסשנותלפיבהכרחשלא

מדיניותעלנשעןזובעמדהההיגיון.מסלשנותהחלוקהעלהעומדתההפוכהבעמדההיגיוןשיש

שונותהוראות.הוצאובההמסבשנתרקמסוימותהוצאותניכוילאפשרדהיינו,בגבייהסדרשל

ובהירותודאותליצורכדיזאת,מסשנתשלליחידותחלוקהשלזומדיניותסביבנסבובפקודה

מימוןהוצאתלפיצוללהביאעשויההמערעריםעמדתקבלתכינשכחבל.הגבייהבמלאכת

הוניבאופןיוכרוחלקה,שנהבאותהפירותיתהכנסהמולאלינוכהשחלקהכך,מסבשנתשהוצאה

,הואמושרשאמתמסעיקרון,ועדיין.הוןרווחחישובלצורךאחרתמסבשנתהנכסמעלותכחלק

".שהוצעומאלואחריםפתרונותבהכרחלשלולואין



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



בחברות ציבוריות הפועלות  מס להשקעות הקלות 
בתחום המחקר והפיתוח



להשקעותהמיסויבתחוםהקלות:בנושאהמסיםרשות-21/2018מספרהכנסהמסחוזר
והפיתוחהמחקרבתחוםהפועלותציבוריותבחברות

שעההוראת–ופיתוחמחקרחברותשלבישראלבבורסהלמסחררישוםעידוד

הוראתחקיקתבאמצעותנעשהבישראלבבורסהלמסחרלהירשםופיתוחמחקרחברתעידוד
בתקופהבישראלבבורסהלמסחרירשמואשרופיתוחמחקרחברותעלתחולהשעההוראת.שעה

."(השעההוראתתקופת"או"הקובעתהתקופה":להלן)30.6.2019ליוםועד1.7.2016שמיום
:גופיםלשנינעשהבישראלבבורסהלמסחרלהירשםופיתוחמחקרחברתעידוד

מחקרבחברתהשקעהבשלהוןבהפסדהמכירא92סעיףלפקודההוסף–המשקיעיםלגבי•
ופיתוח

בחברתשליטהבעליעל102סעיףלהחלתשעההוראתהוספה–היזמיםהשליטהבעלילגבי•
ופיתוחמחקר

הפועלות  להשקעות בחברות ציבוריות מס הקלות 

בתחום המחקר והפיתוח



21/2018מספרהכנסהמסחוזר

ופיתוחמחקרבחברתהשקעהבשלהוןבהפסדהכרהא92סעיף

ישבההמקסימליתההטבהתקופת.ההטבהבתקופתבקיזוזיותרההשקעהבגיןההפסדקיזוז
-בתסתיים,השעההוראתתקופתבתוםשנעשתההשקעהבגיןההפסדלקזזאפשרות

זאתחדשיםשקליםמיליון5שללגובהעדיהיההוןכהפסדשיוכרההשקעהסכום.30.6.2022
:הבאיםהתנאיםלהתקיימותבכפוף

התקופהבמהלךבישראלבבורסההחברהשללציבורהנפקהבמסגרתשולםההשקעהסכום•
.הקובעת

למשקיעהוקצובשלהאשר,כלשהימסבשנתופיתוחמחקרבחברתבמזומןבוצעהההשקעה•
.שנהבאותה,חברהבאותהמניות

.ההשקעהשלהעיקריותהמטרותביןאינןנאותותבלתימסהפחתתאוממסהימנעות•

הפועלות  להשקעות בחברות ציבוריות מס הקלות 

בתחום המחקר והפיתוח



21/2018מספרהכנסהמסחוזר

ופיתוחמחקרבחברתהשקעהבשלהוןבהפסדהכרהא92סעיף

השקיעמשקיעשאותוהמיטיבותההשקעותכללבחשבוןיובאוהמרביההשקעהסכוםבחישוב•
הוןרווחחישובלעניין.קרובושביצעכאמורהשקעותוכן,והפיתוחהמחקרבחברתבמישרין
כהפסדלוהוכרהמזכהההשקעהשסכוםמשקיעבידי,ופיתוחמחקרחברתשלמניותבמכירת

.כאמורכהפסדשהוכרההשקעהבסכוםהמניותשלהמקוריהמחיריוקטן,זהסעיףלפי

כלבתוםהרשותשלאישורהההטבהמתנאיאחדטכנולוגיתלחדשנותהלאומיתהרשותאישור•
,הוצאו,שנהבאותההחברהמהוצאותלפחות70%כי,הקובעתהתקופהבמהלךמסשנת

הרשותמצאה.בחברהשבוצעוופיתוחמחקרעלהמבוססלמוצרבקשר,בעקיפיןאובמישרין
עלבמסחייבתהחברהתהיהמתקייםלאהאמורהתנאיכיטכנולוגיתלחדשנותלאומית

בתוספת(2)ב125בסעיףהקבועבשיעור,בהשהושקעוהמיטיבותההשקעותסכוםמלוא
מועדעדכאמורלהתקייםחדלהתנאיכיהרשותמצאהשבומהמועדוריביתהצמדההפרשי

.בפועלהתשלום

הפועלות  להשקעות בחברות ציבוריות מס הקלות 

בתחום המחקר והפיתוח



21/2018מספרהכנסהמסחוזר

102סעיףלהוראותבהתאםלעובדיםמניותהקצאת-שליטהבעלייזמים

על.לפקודה(9)32בסעיףכהגדרתו,שליטהבעלשהואעובדעלחלאינולפקודה102סעיף•
במועדויראו,לפקודה(ט)3סעיףהוראותחלות,השליטהלבעליסחירותלאאופציותהקצאת
בשיעורבמסתחויבוההכנסהשליטהבעליבידיעבודהכהכנסתההכנסהאתהאופציותמימוש
בעל"הגדרת,השעההוראתבתקופהכינקבעהתיקוןבמסגרת.לפקודה121בסעיףהקבוע
,ופיתוחמחקרבחברתשליטהבעלשהואעובדתמעט,לפקודה(א)102בסעיף,"שליטה

.מעבידעובדיחסיעםבקשרלוניתנהאשרמניהלגבי

הפועלות  להשקעות בחברות ציבוריות מס הקלות 

בתחום המחקר והפיתוח



?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/

