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מיסוי פעילות במטבעות דיגיטליים וICO -
מרצה :עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי
 3בינואר 2017
אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

נושאי המצגת
• מושגי יסוד בעולם הקריפטו;
• מיסוי מטבעות דיגיטליים (טיוטת חוזר  ,1/2017עמדה חייבת בדיווח ;)32/2017
• סקירת רווח הון;
• פעילות עסקית מול פעילות הונית;
• היבטי מע"מ;

• דגשים מיסויים פרקטיים.

מושגי יסוד בעולם הקריפטו

עולם הקריפטו
• ביטקוין  -הגרסה הראשונה של הפרוטוקול והתוכנה פותחה בנובמבר  2008על ידי אדם או
קבוצת אנשים המכנים עצמם סאטֹושי נַקאמֹוטֹו ).(Satoshi Nakamoto
• השימוש המעשי בביטקוין נעשה בפעם הראשונה בינואר .2009

• ביוני  2011שער הביטקוין היה  ,32$תחילת אוגוסט  2017שערו מול הדולר הגיע ל-
 ,$3,276היום שער הביטקוין הינו .$ 15,386
• כמות הבטקוין מוגבלת :נכון להיום קיימים כבר כ 16.5 -מיליון מטבעות ביטקוין ,והכרייה
(יצירת ביטקוינים) תימשך עד להגעה לרף המקסימלי של  21מיליון ביטקוין.
• בנוסף לביטקוין ,היום קיימים מעל אלף מטבעות דיגיטליים שונים המפותחים בטכנולוגיית
בלוקצ'יין (המכונים כאלטים).

מטבעות דיגיטליים המובילים להיום

https://coinmarketcap.com/

https://coinmarketcap.com/

טוקנים המובילים להיום

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
בלוקצ׳יין ()Blockchain
טכנולוגיית הבלוקצ׳יין (" ,Blockchainשרשרת בלוקים") מאפשרת לאחסן מידע בצורה מוגנת
ומבוזרת ,ובמקביל לאמת עסקאות בין צדדים שונים ללא צורך בגורם ניהולי מרכזי .הדבר
מתאפשר באמצעות מבנה נתונים מבוזר ,המוסכם ומוכר על ידי משתמשי הרשת (.)Peers
הטכנולוגיה מבוססת על "בלוקים" מוצפנים של מידע הנוצרים באמצעות שיתוף מבוסס רשת
תקשורת בין חברי הרשת .משמע ,אין גורם מרכזי ,בדומה לבנק או רגולטור אחר ,אשר מרכז
ושולט בזהות משתמשי הרשת ו/או יודע אילו עסקאות נערכות ביניהם .בשל כך ,קיים לכאורה
קושי מובנה לנהל מעקב אחר זהות הצדדים לעסקאות.

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
מטבעות דיגיטליים ()Cryptocurrency
מטבע דיגיטלי הוא אמצעי תשלום פרי תולדה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין .ערכו של המטבע
הדיגיטלי אינו נקבע לפי ערך סחורה (כמו זהב) או לפי קביעה של גוף מרכזי ממשלתי (כמו
בנק ישראל) ,כמו בשיטה הנהוגה היום (פיאט) ,אלא לפי הסכמה כאמור בין המשתמשים
ברשת ( .)Peer to Peerהמטבע הדיגיטלי הראשון והמפורסם ביותר הוא הביטקוין ( – Bitcoin
 .)BTHאשר נוצר בשנת  2008והחל בשימוש מעשי בשנת .2009
בשנים האחרונות נוצרו אלפי מטבעות נוספים (המכונים "אלטים") ,אשר למעשה אימצו את
כללי הפרוטוקול של הביטקוין .האלטים המובילים הקיימים היום כוללים את המטבעות:
אתריום ( ,)Ethereum – ETHריפל ( )Ripple – XRPולייטקוין (.)Litecoin – LTH
נכון למועד רשומון זה ,רוב מדינות בעולם (למעט יפן ובלרוס) אינן מתירות את השימוש
בביטקוין ואלטים אחרים כהלך חוקי .מדינות כגון אוסטרליה ושוויץ בוחנות בימים אלו את
הרשאת השימוש.

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
פיצול מטבעות הדיגיטליים ()Fork
מטבעות הדיגיטליים חדשים נוצרים גם בדרך של התפצלות ממטבע דיגיטליים קיים .במקרה
זה ,נוצרת תוכנה אשר מכירה בכל הפעולות וההיסטוריה של מטבע דיגיטלי קיים ,אך קובעת
כללים חדשים לעתיד .במסגרת הפיצול מחזיקי מטבע דיגיטלי קיים מקבלים כ "פרמיה" מספר
זהה של מטבעות דיגיטליים חדשים.
הפיצול הראשון הידוע ( - Hard Forkהכפוי) התרחש ביום  1באוגוסט  ,2017במסגרתו מטבע
דיגיטלי חדש מסוג ביטקוין קאש ( )Bitcoin Cash - BCHהתפצל מביטקוין מקורי ולמעשה
מחזיקי ביטקוין קיבלו ביטקוין קאש .בחודשים אוקטובר ונובמבר  ,2017נוצרו פיצולים נוספים
מביטקוין – ביטקויין גולד ( (Bitcoin Gold - BTGוביטקוין דיימונד ( – Bitcoin Diamond
 .)BTDקיימים פיצולים גם מאלטים.

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
ארנק דיגיטלי ()Digital Wallet
שימוש וניהול מטבעות דיגיטליים ,לרבות ביטקוין ,אתריום ,לייטקוין ועוד ,נעשה באמצעות
ארנק דיגיטלי .הארנק הדיגיטלי הינו תוכנה שמחוברת לרשת המטבע ,ובו מוצגים כמות הכסף
שיש למשתמש ,היסטוריית השימוש ויתרה של סה"כ הכתובות המנוהלות דרך הארנק.
התשלום ברשת באמצעות ביטקוין למשל יהיה תקף לאחר שישודר לכל המשתמשים .אולם,
מקור ויעד התשלום מזוהים לפי כתובת הארנק בלבד ,כך שאין דרך לזהות את הבעלים של
הארנק .משמע ,הארנק האלקטרוני מאפשר למשתמשים לשמור לכאורה על אנונימיות מלאה.

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
כריית מטבעות דיגיטליים ()Mining
יצירת מטבעות חדשים ברשת מטבעות דיגיטליים נעשית באמצעות פעולה המכונה "כרייה".
ה"כורים" מתעדים ומאשרים עסקאות על גבי הבלוקצ'יין תוך פתירת חידה מתמטית  /חיפוש
אחר האלגוריתם המתאים .הכורים אשר מצליחים לפתור את החידה המתמטית ( proof of
 )workרושמים את העסקאות האחרונות בבלוקצ'יין ויוצרים אגב תהליך זה מטבעות חדשים
אשר מהווים עבורם תמורה עבור הפעילות .בנוסף ,הכורים יכולים לגבות עמלה מהצדדים
לעסקה הספציפית.

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
הצעה ראשונית לציבור של טוקנים ()Tokens ,Initial Coin Offering – ICO
גיוס הון על ידי חברות וארגונים באמצעות הנפקת מטבעות דיגיטליים ייעודיים על בסיס
טכנולוגיית בלוקצ'יין .מטבע ראשוני זה מכונה טוקן ( )Tokenאו אסימון בעברית .בדומה
למטבעות קריפטו אחרים ,הטוקן מנוהל ומאוכסן באמצעות ארנק דיגיטלי ,ניתן למכירה
ולהעברה וכל זאת בדרך חסויה ואנונימית .בשונה ממטבעות דיגיטליים ,טוקנים שהונפקו
למטרת גיוס הון יהיו ברי שימוש גם במסגרת הפעילות העסקית/חברתית של הגוף המגייס.
מחזיקי הטוקנים יוכלו לרכוש את השירות הניתן על ידי החברה באמצעות הטוקן.

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
מסחר במטבעות דיגיטליים
• רכישת מטבעות דיגיטליים ומכירתם ניתנת לביצוע על ידי עסקה פרטית בין רוכש לקונה,
באמצעות מכונות או באמצעות רכישה ומכירה של מטבעות דיגיטליים באתרים ייעודיים
המשמשים כמעין בורסות ברחבי העולם ( Bitstamp ,Bittrex ,Coinbaseוכו').

• חלק גדול מן המטבעות האחרים (אלטים) יכול להירכש באמצעות ביטקויין בלבד ,כך שכל מי
שמבקש לרכוש את המטבע הספציפי למשל לייטקוין ,נדרש פעמים רבות להמיר כסף אמיתי
(דולר ,אירו וכו') לביטקוין ורק אז לבצע את הרכישה .הכספים ו/או המטבעות דיגיטליים נשמרים
בארנק הדיגיטלי ובדרך כלל אינם יוצאים למערכת הבנקאית המוכרת.
• בחודש פברואר  2014הוציא בנק ישראל הודעה משותפת לעיתונות עם רגולטורים נוספים
במסגרתה הוא מזהיר מפני הסיכונים הגבוהים הטמונים בהשקעה במטבעות דיגיטליים.
מדיניות זו מתבטאת בהחרפת הנהלים הפנימיים של בנקים בישראל ,אשר מערימים קשיים
משמעותיים על התנהלותם של תושבי ישראל המבקשים לרכוש או למכור מטבעות דיגיטליים.

מיסוי מטבעות דיגיטליים– גישת רשות
המסים

מיסוי מטבעות דיגיטליים
סיווגים אפשריים של מטבעות דיגיטליים לצרכי מס הכנסה:
• נכס – "כל רכוש ,בין מקרקעין ובין מיטלטלין ,וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או
מוחזקות ,והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל."...
• מטבע אשר משמש כאמצעי תשלום לרכישת מוצרים ושירותים אחרים .מטבע אינו מוגדר
בפקודה.
• "נייר ערך" ,בעיקר ביחס לטוקנים.
הגדרת נייר ערך בסעיף  88לפקודה:
"נייר ערך" – כהגדרה "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך ,לרבות איגרת חוב או מילווה של מדינת
ישראל או בערבותה ,איגרת חוב של מדינת חוץ ,יחידה ,יחידת השתתפות בשותפות נפט ,יחידת
השתתפות בשותפות סרטים ,זכות באיגוד מקרקעין ,נייר ערך שהונפק מחוץ לישראל וכן עסקה
עתידית;

מיסוי מטבעות דיגיטליים
טיוטת חוזר של רשות המסים מיום  11בינואר 2017
•
•
•
•

•
•

רשות המיסים פרסמה ביום  11בינואר  2017הצעת טיוטה לחוזר בנושא מיסוי פעילות
במטבעות דיגיטליים(כמו "ביטקוין").
"מטבע וירטואלי" הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך ,המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או
יחידה של חשבון וירטואלי.
החוזר דן בשאלה האם מטבע וירטואלי מהווה "מטבע" או "נכס" ,כאשר פועל יוצא מסיווג כ-
"מטבע" הוא פטור ממס על הפרשי שער של מט"ח אצל יחיד לפי סעיף  )13(9לפקודה.
בפקודת מס הכנסה אין הגדרות ל "מטבע" או "מטבע חוץ" .ולכן יש לפנות לדין הכללי ,ולפי
ההגדרות של חוק בנק ישראל התש"ע" ,2010-מטבע" הינו שקל חדש ,ו"מטבע חוץ" הינו
"שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל" -כלומר רק
דברים מוחשיים ,וכן רק שטר או מטבעות שהם הילך חוקי במדינה כלשהי מחוץ לישראל.
סכום התשלום בעסקת החליפין ייקבע בהתאם לשווי ההוגן של המטבע הוירטואלי בשקלים.
תשלומים המתבצעים באמצעות מטבע וירטואלי בעסקת חליפין כאמור עבור נכס או שירות
חייבים בניכוי במקור בכפוף לתקנות ניכוי מס במקור לפי העניין.

מיסוי מטבעות דיגיטליים
טיוטת חוזר של רשות המסים מיום  11בינואר  - 2017המשך
•
•
•

•
•
•

מטבעות וירטואליים אינם נחשבים גם כ"ניירות ערך" לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח 1968-או לפי
פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.
לכן לעמדת רשות המיסים ,אין לראות במטבע וירטואלי כ"מטבע" או כ"נייר ערך" אלא כ"נכס"
שימוסה לפי חלק ה' לפקודה (מס רווח הון – .)25%
עם זאת ,אדם אשר הכנסותיו ממטבעות וירטואליים עולות לכדי עסק ,יסווגו הכנסותיו כהכנסה
מעסק או משלח יד וימוסו כהכנסות פירותיות (מס שולי – עד .)50%
לעניין מע"מ ,רשות המיסים מציינת כי מטבעות וירטואליים הינם בגדר "טובין" ומשכך כפופים
למע"מ כמו כל מכירה של טובין אחרים.
שימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות מהווה עסקת חליפין.
שימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות מהווה עסקת חליפין .לאור זאת ,מחיר
העסקה ששולמה באמצעותם יקבע על פי סעיף  10לחוק מע"מ.

מיסוי מטבעות דיגיטליים
עמדה מספר  - 32/2017מיסוי "מטבעות וירטואליים" מיום  1בינואר 2018
"הגדרת "נכס" בסעיף  88לפקודת מס הכנסה כוללת כל רכוש ,בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין
אם מדובר בנכס לא מוחשי" .מטבע וירטואלי" (כדוגמת ביטקוין ,אתריום וכיוצא באלו) ,הקרוי גם
"אמצעי תשלום מבוזר" ,הינו רכושו של האדם המחזיק בו ,ומשכך הוא נכלל בהגדרת "נכס"
בסעיף  88לפקודה .בהתאם לכך ,מכירת "מטבע וירטואלי" מהווה אירוע מס החייב במס על פי
הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה (רווח הון) .אם פעילות מכירת "מטבעות וירטואליים"
מגיעה לכדי "עסק" ,הרי שההכנסות ממכירת "המטבעות הווירטואליים" חייבות במס מכוח חלק
ב' לפקודה .בנוסף" ,מטבע וירטואלי" אינו מהווה מטבע או מטבע חוץ כהגדרתם בחוק בנק
ישראל ,התשמ"ה .1985 -בהתאם לכך ,ולמען הסר ספק ,ההפרש בין התמורה במכירה לבין
עלות הרכישה לא יחשב כהפרשי הצמדה ו/או כהפרשי שער".

מיסוי מטבעות וירטואליים
סעיף 131ה' לפקודה:
"עמדה חייבת בדיווח"  -עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
( )1היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח;
( )2יתרון המס הנובע ממנה עולה על  5מיליון  ₪באותה שנת מס או על  10מיליון  ₪במהלך
ארבע שנות מס לכל היותר.
חריגים נוספים:
 .1הכנסת הנישום בשנת המס ,למעט רווח הון ,אינה עולה על  3מיליון ;₪
 .2הכנסת הנישום בשנת המס מרווח הון אינה עולה על  1.5מיליון .₪

מיסוי מטבעות דיגיטליים
עמדה רשויות המס האמריקאיות )2014( IRS Notice 2014-21 -

סיווג המטבעות הווירטואליים זכתה להתייחסות רשות המיסים האמריקאית ( )IRSכבר
בשנת  2014במסגרת  .IRS Notice 2014-21בפרסום זה נקבע כי מטבעות וירטואליים
יוגדרו כ"נכס" ולא כ"מטבע" לצרכי מס הפדראלי .כפועל יוצא מכך פעילות במטבע
וירטואלי חייבת ככלל בדרישות דיווח ותשלום מס בארצות הברית .יחד עם זאת ,סיווג
המטבע הוירטואלי כנכס אפשר עד לאחרונה לבצע החלפת מטבעות וירטואליים ללא
חבות במס בארצות הברית בהתאם להוראות סעיף  1031לקוד המס האמריקאי.

רווח הון

רווח הון
"ריווח הון" מוגדר בסעיף  88לפקודה כ"הסכום שבו עולה התמורה על המחיר המקורי".
"תמורה" מוגדרת בסעיף זה כ"המחיר שיש לצפות לו ממכירת נכס על ידי מוכר מרצון לקונה
מרצון"...
"נכס" מוגדר בסעיף  88לפקודה כ"כל רכוש ,בין מקרקעין ובין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת
הנאה ראויות או מוחזקות…"
"מכירה"" :לרבות חליפין ,ויתור ,הסבה ,העברה ,הענקה ,מתנה וכן כל פעולה או אירוע אחרים
שבעקבותם יצא נכס בדרך כל שהיא מרשותו של אדם והכל בין במישרין ובין בעקיפין ,אך
למעט הורשה…".

רווח הון
הגדרת ה"נכס" הנמכר בהוראות המקצועיות של מס הכנסה ("החבק"):
"זכות ראויה" ( (CHOSE IN ACTIONפירושה זכות לנכסים שאדם מצפה להם אף שטרם הגיעו
לרשותו ,ובכדי לממשה נזקק הוא לשיתוף-פעולה מצד הזולת או מצד בית-משפט ,כגון זכות
לאופציה ,ירושה שטרם נתקבלה ,תביעה לפיצויים בגין נזק שנגרם לנכס הון ,אף-על-פי
שהפיצויים טרם התקבלו".
""זכות מוחזקת" פירושה זכות בנכסים המצויים מכבר בידי אדם או זכות שמימושה אינו מחייב
שיתוף-פעולה מצד הזולת או מצד בית-המשפט ,כמו זכות ההגנה של יוצרים או ממציאים על
יצירותיהם או המצאותיהם ,זכות בפטנט שכבר נרשם וכדומה".

פעילות עסקית מול פעילות הונית

פעילות עסקית מול פעילות הונית
נפקות ההבחנה
שיעורי מס אצל יחידים – רווח הון  -מס שולי (עד  )50%לעומת מס רווחי הון (בין  20%ל.)30% -
קיזוז הפסדים – הפסד עסקי שנוצר בשנת מס מותר בקיזוז כנגד כל הכנסה שנוצרה באותה שנה.
הפסד עסקי מועבר מותר בקיזוז כנגד הכנסה מעסק ,רווח הון בעסק ולעתים גם הכנסת עבודה;
הפסד הון שנוצר בשנת מס מותר בקיזוז כנגד רווח הון ,ואם הוא נוצר ממכירת נייר ערך – גם
כנגד ריבית ודיבידנדים .הפסד הון מועבר מותר בקיזוז כנגד רווח הון בלבד.

פעילות עסקית מול פעילות הונית
לצורך איתורה של פעילות העולה כדי "עסק" והבחנתה מפעילות הונית שאינה מגיעה לדרגת
עסק ,פיתחו בתי המשפט שורה של מבחני משנה:
• מבחן טיבו ואופיו של הנכס ממנו מופקת ההכנסה

• מבחן ההיקף הכספי של העסקה
• מבחן התדירות
• מבחן הארגון והניהול

• מבחן הידענות ,הבקיאות והמיומנות בביצוע העסקה
• מבחן ההשבחה והשיווק
• מבחן תקופת החזקת הנכס

• מבחן המימון
• מבחן העל

פעילות עסקית מול פעילות הונית
• מבחן טיבו ואופיו של הנכס ממנו מופקת ההכנסה – האם טיבו ואופיו של הנכס כנכס
השקעתי לטווח ארוך או כנכס למסחר שוטף אשר מעיד על קיומו של "עסק".
• מבחן ההיקף הכספי של העסקה  -ככל שההיקף הכספי של הפעילות רב יותר מלמד הדבר
על האופי העסקי או המסחרי של הפעילות ועל קיומו של עסק.
• מבחן התדירות  -ככל שתדירות ביצוען של עסקאות דומות הנה גבוהה יותר ,וככל שקיימת
יכולת למקור להניב תקבולים חוזרים ונשנים ,מצביע הדבר על פעילות מעסק.
• מבחן הארגון והניהול  -קיום מקום לניהול עסק ,קיומו של מנגנון ,משרד ,צוות עובדים,
מערך רישומי ותיעוד מסודר ,שליטה ,פיקוח וכיוצא באלה עשויים להצביע על קיומו של
"עסק".
• מבחן הבקיאות והמיומנות  -מומחיותו של הנישום בתחום פעולותיו משמשת אמת מידה
לסיווגן כפעולות עסקיות באופיין .ככל שרבה יותר מומחיותו ובקיאותו של הנישום בתחום
הכלכלי שבו נעשית העסקה ,כך גוברת הנטייה בפסיקה לראות בעסקה חלק מפעילותו של
הנישום בעסקו" .אין הכרח כי הבקיאות תהיה ברמה "עילאית" או מאוד ספציפית אלא די
בהתמצאות בתחום העסקה ,בהכרת השוק וביכולת להעריך את כדאיות ההשקעה".

פעילות עסקית מול פעילות הונית
• מבחן ההשבחה והשיווק  -במידה ומבצע הנישום שינויים פיזיים לקראת מכירת הנכס ,או
נוקט בפעילות של שיווק מסחרי ,או בפעילות שמטרתה להפוך את הנכס למסחרי יותר
ולהעלות את ערכו ,תגבר הנטייה לראות במכירת הנכס משום פעולה מסחרית.
• מבחן תקופת החזקת הנכס  -ככל שתקופת ההחזקה בנכס קצרה יותר ,גדלה הסבירות
שהפעילות הנה מסחרית .בדומה למבחן התדירות ,אין אמת מידה המצביעה באורח מדויק
מהי תוחלת החזקה קצרה המעידה על פעילות עסקית ,והדבר תלוי בין השאר באופי הנכס.
• מבחן המימון  -נישום המממן את העסקה על ידי נטילת הלוואות ואשראי (במיוחד לטווח
קצר) ו/או שהיקף המימון הזר שלו גדל ביחס להונו העצמי ,ייחשב בדרך כלל למבצע פעולות
מסחריות ,אשר יש ועולות הן כדי "עסק".
• מבחן העל  -הנסיבות האופפות את העסקה  -יש לבחון את העסקה במבחנים השונים
המפורטים לעיל ,ולראות את "התמונה בכללותה" .אין המדובר במבחן "מתמטי" ברור ,אלא
בשימוש במה שמכונה "חוש המומחיות של המשפטן".

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך
ע"א  9187/06מגיד רפאל נ' פקיד שומה פתח תקוה ( - )2009עובדות פסק הדין:
• בעניין מגיד דובר במערער ,אשר שימש כמנהל מחלקת ההשקעות בחברת אררט בין
השנים  .1992-1994בתפקידו היה ממונה על ניהול השקעותיה של החברה.

• בעקבות מפולת המניות בחודש פברואר  ,1994התברר לחברה כי המערער ניצל את
תפקידו ,בכדי להפיק רווחים מניירות ערך בחשבונו הפרטי באמצעות רכישת ניירות ערך
טרם קנייתם על ידי החברה.
• המערער ביצע מחזור של קנייה ומכירה של ניירות ערך בסך של כ 44-מיליון .₪
• לטענת פקיד השומה הכנסתו של המערער מניירות הערך הינה הכנסה מעסק.
• בית המשפט המחוזי (עמ"ה  )1061/01אישר את עמדת פקיד השומה ,וקבע כי מדובר
בהכנסה מעסק.

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך
ענין מגיד  -ע"א  - 9187/06פסק הדין:
• לעניין מבחן תדירות העסקאות ,קובע ביהמ"ש העליון :
"גם ניירות הערך כשלעצמם נבדלים בינם לבין עצמם במידת התדירות של
המסחר בהם .בעבר הושמעה הדעה לפיה כאשר מדובר בעסקאות עתידיות
במט"ח ,בשל אופי השוק ,די במספר עסקאות קטן על מנת להפוך לבעל "עסק";
כשמדובר במניות של חברות נסחרות גם פעולות רבות יכולות להיחשב הוניות,
ואילו במניות של חברות פרטיות גם מספר פעולות רב לא הופך את המקור
ל"עסקי" בנסיבות מסוימות ...יחד עם זאת ,גם קריטריונים אלו עשויים להשתנות
מעת לעת בהתאם לשינויים באופיים של השווקים".

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך
ענין מגיד  -ע"א  - 9187/06פסק הדין:
• לעניין מבחן טיב הנכס קובע ביהמ"ש העליון:
"גם בנוגע לניירות ערך לא ניתן לקבוע מראש מסמרות בשאלה האם מדובר בנכס
בעל אופי הוני או בעל אופי פירותי ,אם כי כנקודת מוצא הם נחשבים נכס "הוני"...
מקרה אחד שבו ניירות ערך יהוו נכס בעל אופי "עסקי" או "פירותי" הוא כאשר הם
מוחזקים בידי מי שההשקעה ניירות ערך ,רכישתם ומימושם מהווה חלק מעסקו
הרגיל ,כגון בנק או חברת ביטוח .כמו כן ,ייתכן שניירות ערך "ישנו את אופיים"
וייחשבו כנכס "עסקי" או "פירותי" כאשר הפעילות בהם לובשת צורה של עסק ממש,
עקב תדירות הפעילות בהם ,היקף העסקאות ,והאופי הספקולטיבי (או הסולידי) של
ניירות הערך וכיו"ב ...מניות ספקולטיביות מצביעות על כיוון עסקי כאשר הן מהוות
את המרכיב העיקרי בתיק ההשקעות וכאשר מדובר בהשקעות לטווח קצר".

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך
ענין מגיד  -ע"א  - 9187/06פסק הדין:
• לעניין קיומו של מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת ,מתווה בית המשפט העליון כדלהלן:
"אחד המאפיינים של עסק הוא הפעילות הקבועה והנמשכת בו ולכן יש צורך בקיומו
של מנגנון שיאפשר את הפעילות ,כגון משרד ,צוות ,הנהלת חשבונות ,שיווק וכיוצא
באלה פעולות אקטיביות שמאפשרות את ייצור ההכנסה השוטפת ...יחד עם זאת ,יש
הסבורים כי כאשר מדובר בפעולות בניירות ערך אין חשיבות רבה לשאלת קיומו של
מנגנון ארגוני ,ויש להסתפק בהיות הנישום אקטיבי במסגרת הפעילות".
• לעניין קיומו של פיתוח ,טיפוח ,השבחה ,יזמות ושיווק:
"נקודת המוצא היא שנכסים שעוברים שינוי והשבחה לקראת מכירתם ,כגון שינויים
שנועדו להפוך את הנכס לסחיר יותר ולהעלות את ערכו ,או שמכירתם דורשת פעולות
שיווק ,הם נכסים הנמכרים במסגרת פעילות מסחרית-עסקית ...מבחן זה רלוונטי
בעיקר לנכסי מקרקעין וכאשר מדובר במשקיעים גדולים .יחד עם זאת ,יש הסבורים
כי אם הנישום ביצע פעולות כדי שהמניות יעלו בערכן ,כגון מניפולציות או "הרצה" של
מניות ,הדבר יצביע על פעילות עסקית (מבלי להיכנס לשאלת החוקיות של פעולות
אלה)".

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך
ע"מ  870/08דרור ליאת השקעות נ' פקיד שומה חיפה ( - )2011עובדות פסק
הדין:
• חברה משפחתית בבעלות בני זוג סחרה בניירות ערך ומט"ח וביצעה בחשבון הבנק
שלה בשנת  2006כמאה פעולות של קנייה וכחמישים פעולות של מכירה.
• הפעולות נעשו באמצעות בן הזוג במחשב הפרטי של בני הזוג ,בביתם הפרטי,
ומבלי שבן הזוג מילא תפקיד רשמי בחברה .בת הזוג כיהנה כדירקטורית ובעלת
זכויות החתימה בחברה.
• ההיקף הכספי של העסקאות היה כ 3.8 -מיליון  .₪היקף דומה היה גם בתיק
הפרטי של בני הזוג.
• לחברה נגרמו הפסדים עקב השקעות פיננסיות.
• החברה טענה ,שפעילותה בשוק ההון היא עסקית ,וההפסד שנגרם לה הוא הפסד
עסקי ,ואילו פקיד השומה ראה בה פעילות הונית ובמקביל סיווג את ההפסד שנגרם
מפעילות זו כהפסד הוני .באותו עניין דובר על חברה משפחתית בבעלות מלאה של
בת הזוג.

דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך
ע"מ  870/08דרור ליאת השקעות נ' פקיד שומה חיפה ( - )2011פסק הדין:
פעילות החברה בשוק ההון אינה עסקית -
• מבחן התדירות  -מאה פעולות של קנייה וחמישים פעולות של מכירה לא מצביעים על
פעילות עסקית באופן מובהק.
• מבחן המנגנון  -בן הזוג ,אשר ביצע את פעולות הקניה והמכירה ,לא שימש כמנהל או עובד
בחברה .בנוסף ,החברה מעולם לא קיבלה החלטה על כניסה לפעילות בשוק ההון .כמו כן,
הפעילות נעשתה מביתם של בני הזוג ,בשעות הערב.
• מבחן המימון  -מימון הפעילות היה מנכסים אישיים של בני הזוג.
• מבחן הבקיאות – בני הזוג לא היו בקיאים בשוק ההון או בעלי ידע ומיומנות כשל מי
שהעיסוק בהשקעות פיננסיות הינו עיסוקו.
• מבחן ההיקף הכספי – ההיקף הכספי של העסקאות שביצעה החברה לא היה חריג ,והיה
דומה להיקף העסקאות שביצעו בני הזוג בתיק ההשקעות האישי שלהם.

מס ערך מוסף
• סעיף  2לחוק המע"מ שכותרתו "הטלת מס ערך מוסף ושיעורו" קובע כי:
"על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה
או הטובין."...
• בסעיף  1לחוק מע"מ ,סעיף ההגדרות ,מוגדרת "עסקה":
"עסקה" – כל אחת מאלה:
( )1מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו ,לרבות מכירת ציוד;
(;... )2
( )3עסקת אקראי".
• "עסקת אקראי" מוגדרת בהמשך הסעיף באופן הבא:
""עסקת אקראי" –
( )1מכירת טובין או מתן אשראי באקראי ,כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי
מסחרי;"...

מס ערך מוסף
• בסעיף  1לחוק מע"מ ,מוגדר "עוסק" ,כדלקמן:
"מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ,ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי,
וכן מי שעושה עסקת אקראי".
• "נכס" מוגדר בסעיף  1לחוק מע"מ כ"טובין או מקרקעין" .על פי סעיף זה ניירות ערך אינם
נכללים תחת הגדרת "טובין" ובלשון הגדרת החוק למונח "טובין":
""טובין" – לרבות -
(... )1
( )2זכות ,טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר  -ידע ,למעט זכות
במקרקעין או בתאגיד ,ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם".

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

הוני מול עסקי  -סיכום
•
•
•
•
•
•
•

טיב הנכס – נכס חדשני וזמין 24/7
מבחן התדירות – תדירות גבוהה וזמינות מלאה
מבחן המימון – שאלת המינוף
מבחן הבקיאות – ידע כללי
מבחן ההיקף הכספי – בעיקר בשנת 2017
מבחן הכוונה – שמירה על הון עצמי
מבחן הנסיבות  -שוק תנודתי וחדשני ,מסחר כלל עולמי

החלפת אלט באלט – שחלוף ופיצול מטבע ()Fork
•

•
•
•

בהעדר אפשרות לשחלוף נכס שאינו בר פחת בדין הישראלי (סעיף  96לפקודה) ,החלפת
מטבע דיגיטלי אחד (למשל ,ביטקוין) במטבע דיגיטלי אחר (למשל ,אתריום) או בכל מצב בו
משמש המטבע הדיגיטלי לרכישת נכסים או שירותים אחרים נחשבים כאירועי מס נפרדים
(עסקאות חליפין).
ברור שאין כל היגיון בכך ,כאשר הביטקוין משמש כמטבע היחידי לרכישת אלטים (דיווחים
חסרי משמעות).
הדין הישראלי אינו מאפשר קיזוז הפסדים לאחור ,כך שרווח הון אשר ישולם בגין החלפת
מטבע (מכירת המטבע העיקרי) לא ניתן יהיה לקיזוז בשנות המס הבאות במידה שייווצר
הפסד הון בגין ההחזקה במטבע החלופי.
פיצול המטבעות הדיגיטליים ( - )Forkניתן לטעון כי לא חל אירוע מס בעת הפיצול שהרי
לא יצא כל נכס מרשותו של אדם ,קרי בעלי המטבע במקורי נותרים עם אותו מטבע ולצדו
הם מקבלים מטבעות חדשים ללא כל תשלום מצדם .האם מדובר על הטבה בדומה
לריבית?

כרייה Mining -
יצירת ביטקוין  -האם מדובר בפעילות עסקית?
• חוות מחשבים
• מכונה לייצור ביטקוין
• התאגדות באמצעות חברה זרה – שליטה וניהול? האם חנ"ז (נכס ולא נייר ערך)?
• סעיף 75ב לפקודה:
"(" )5הכנסה פסיבית" –
(א) כל אחת מהכנסות אלה ,למעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה בישראל היתה
נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד:
...
( )5תמורה ממכירת נכס ,כמשמעותה בסעיף  ,88שאינה ממכירת נכס ששימש בידי
החברה בעסק או במשלח יד או שאינה ממכירת נייר ערך כהגדרתו בסעיף ;88
(א )1תמורה ממכירת נייר ערך ,כהגדרתו בסעיף  ,88אף אם היא הכנסה מעסק ,אלא
אם כן נייר הערך הוחזק בידי החברה פחות משנה והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה
כי שימש בידי החברה בעסק או במשלח יד;"

הנפקת מטבע ראשונית ()ICO
• האם הנפקה לציבור על ידי חברה ישראלית של טוקן (אסימון) הינה הוצאת "נכס" מרשות אדם
(החברה המנפיקה) ,החייבת במס ככל מכירה או שניתן להשקיף עליה כהקצאת ניירות ערך?
• החזקה בטוקן (אסימון) של חברה תושבת חוץ עשויה להתפרש כהחזקה בזכות בחבר בני אדם
תושב חוץ ולהקים חובות דיווח בישראל.
• טוקן (אסימון) עשוי להיחשב כ"אמצעי שליטה" בחברה כהגדרתם בסעיף  88לפקודה .אמצעי
שליטה כוללים גם את הזכות לקבלת רווחים בחברה "בין שהיא מכוח מניות ,זכויות למניות או
זכויות אחרות ,ובין בכל דרך אחרת" .מחזיק בטוקנים עלול להיחשב כבעל מניות מהותי לצרכי
הפקודה .בחינת תנאים משפטיים ב.White Paper -
• בחינה פרטנית של הזכויות הנלוות לכל טוקן בנפרד על מנת לקבוע אם הוא נחשב כאמצעי
שליטה או כזכות בחברה בני אדם לצרכי הפקודה.
• ביום  30באוגוסט  2017רשות ניירות ערך הקימה ועדה לבחינת הסדרה הנפקות מטבעות
דיגיטליים מבוזרים לציבור ) .)ICOהוועדה תבחן את תחולת דיני ניירות ערך על הצעות והנפקות
של מטבעות לציבור בישראל המבוססות על רישום מבוזר.

דרישות דיווח
•
•
•
•

•

עסק  -דיווח על פתיחת עסק  +חבות אפשרית במע"מ וביטוח לאומי
הוני  -תוך  30ימים מיום המכירה ,המוכר נדרש להגיש לפקיד השומה דוח (טופס )1399
המפרט את חישוב רווח/הפסד ההון שנבע לו ואת חישוב המס הגזר מכך ולשלם מקדמה (ככל
שלא תהיה הקלה מצד רשות המסים).
מה לגבי שחלוף נכסים בתוך הארנק?
לאחרונה זכו רשויות המס בארצות הברית ( )IRSבתביעה נגד  ,Coinbaseאחת הבורסות
למטבעות הדיגיטליים הגדולות בעולם .בית המשפט המחוזי של קליפורניה חייב את הבורסה
למסור רשומות הקשורות למשתמשים שביצעו עסקאות ביטקוין בשווי של למעלה מ 20,000-
דולר ,בין השנים  2013ל.2015 -
דיווח מאפשר הכרה בהפסדים – במקרה של פריצה לארנק ,שכחה של הקוד הסודי ,ירידות ערך

מגמות ומחשבות לעתיד
•
•
•
•
•

פתיחה לשוק של נגזרים על המטבעות הדיגיטליים – חוזים עתידיים על הביטקוין בבורסות
המרכזיות בעולם למסחר בחוזים עתידייםCME ,ו CBOE, -בשיקגו;
הקמת זירות מסחר (בורסות) מבוזרות (המבוססות טכנולוגיית בלוקצ'יין);
דרישות לקבלת מידע והחלפת מידע;
הסדרה מיסויית מצד המחוקק  /רשות המסים;
גילוי מרצון במקרה הצורך.

תודה לכולם!

שאלות?
צוות המשרד עומד לשירותכם:
0722-405100
054-2651516
meori@ampeli-tax.co.il
www.ampeli-tax.co.il
מגדל משה אביב ,קומה 39
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן

