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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2017בינואר 3

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•

;(32/2017בדיווחחייבתעמדה,1/2017חוזרטיוטת)דיגיטלייםמטבעותמיסוי•

;הוןרווחסקירת•

;הוניתפעילותמולעסקיתפעילות•

;מ"מעהיבטי•

.פרקטייםמיסוייםדגשים•



הקריפטומושגי יסוד בעולם 



הקריפטועולם 

אואדםידיעל2008בנובמברפותחהוהתוכנההפרוטוקולשלהראשונההגרסה-ביטקוין•
Satoshi).ַנקאמֹוטֹוסאטֹושיעצמםהמכניםאנשיםקבוצת Nakamoto)

.2009בינוארהראשונהבפעםנעשהבביטקויןהמעשיהשימוש•

-להגיעהדולרמולשערו2017אוגוסטתחילת,$32היההביטקויןשער2011ביוני•
.15,386$הינוהביטקויןשערהיום,3,276$

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

בטכנולוגייתהמפותחיםשוניםדיגיטלייםמטבעותאלףמעלקיימיםהיום,לביטקויןבנוסף•
.(כאלטיםהמכונים)יין'בלוקצ



/https://coinmarketcap.comמטבעות דיגיטליים המובילים להיום



/https://coinmarketcap.comטוקנים המובילים להיום



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).

השימושאתמתירותאינן(ובלרוסיפןלמעט)בעולםמדינותרוב,זהרשומוןלמועדנכון

אתאלובימיםבוחנותושוויץאוסטרליהכגוןמדינות.חוקיכהלךאחריםואלטיםבביטקוין

.השימושהרשאת



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 

."כרייה"המכונהפעולהבאמצעותנעשיתדיגיטלייםמטבעותברשתחדשיםמטבעותיצירת
חיפוש/מתמטיתחידהפתירתתוךיין'הבלוקצגביעלעסקאותומאשריםמתעדים"כורים"ה

proof)המתמטיתהחידהאתלפתורמצליחיםאשרהכורים.המתאיםהאלגוריתםאחר of
work)חדשיםמטבעותזהתהליךאגבויוצריםיין'בבלוקצהאחרונותהעסקאותאתרושמים
מהצדדיםעמלהלגבותיכוליםהכורים,בנוסף.הפעילותעבורתמורהעבורםמהוויםאשר

.הספציפיתלעסקה



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

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

בסיסעלייעודייםדיגיטלייםמטבעותהנפקתבאמצעותוארגוניםחברותידיעלהוןגיוס
בדומה.בעבריתאסימוןאו(Token)טוקןמכונהזהראשונימטבע.יין'בלוקצטכנולוגיית
למכירהניתן,דיגיטליארנקבאמצעותומאוכסןמנוהלהטוקן,אחריםקריפטולמטבעות
שהונפקוטוקנים,דיגיטלייםממטבעותבשונה.ואנונימיתחסויהבדרךזאתוכלולהעברה

.המגייסהגוףשלחברתית/העסקיתהפעילותבמסגרתגםשימושברייהיוהוןגיוסלמטרת
.הטוקןבאמצעותהחברהידיעלהניתןהשירותאתלרכושיוכלוהטוקניםמחזיקי



הקריפטומושגי יסוד בעולם 

דיגיטלייםבמטבעותמסחר

,לקונהרוכשביןפרטיתעסקהידיעללביצועניתנתומכירתםדיגיטלייםמטבעותרכישת•

ייעודייםבאתריםדיגיטלייםמטבעותשלומכירהרכישהבאמצעותאומכונותבאמצעות
.('וכוCoinbase,Bittrex,Bitstamp)העולםברחביבורסותכמעיןהמשמשים

מישכלכך,בלבדביטקוייןבאמצעותלהירכשיכול(אלטים)האחריםהמטבעותמןגדולחלק•

אמיתיכסףלהמיררבותפעמיםנדרש,לייטקויןלמשלהספציפיהמטבעאתלרכוששמבקש

נשמריםדיגיטלייםהמטבעותאו/והכספים.הרכישהאתלבצעאזורקלביטקוין('וכואירו,דולר)

.המוכרתהבנקאיתלמערכתיוצאיםאינםכללובדרךהדיגיטליבארנק

נוספיםרגולטוריםעםלעיתונותמשותפתהודעהישראלבנקהוציא2014פברוארבחודש•

.דיגיטלייםבמטבעותבהשקעההטמוניםהגבוהיםהסיכוניםמפנימזהירהואבמסגרתה

קשייםמערימיםאשר,בישראלבנקיםשלהפנימייםהנהליםבהחרפתמתבטאתזומדיניות

.דיגיטלייםמטבעותלמכוראולרכושהמבקשיםישראלתושבישלהתנהלותםעלמשמעותיים



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

.בעיקר ביחס לטוקנים, "ערךנייר "•

:לפקודה88בסעיףערךניירהגדרת

מדינתשלמילווהאוחובאיגרתלרבות,ערךניירותבחוק"ערךניירות"כהגדרה–"ערךנייר"

יחידת,נפטבשותפותהשתתפותיחידת,יחידה,חוץמדינתשלחובאיגרת,בערבותהאוישראל

עסקהוכןלישראלמחוץשהונפקערךנייר,מקרקעיןבאיגודזכות,סרטיםבשותפותהשתתפות

;עתידית



מיסוי מטבעות דיגיטליים

2017בינואר11מיוםהמסיםרשותשלחוזרטיוטת

פעילותמיסויבנושאלחוזרטיוטההצעת2017בינואר11ביוםפרסמההמיסיםרשות•
."(ביטקוין"כמו)דיגיטלייםבמטבעות

או/וחליפיןסחרלצורךהמשמשת,ערךבעלתממוחשבתדיגיטליתיחידההוא"וירטואלימטבע"•
.וירטואליחשבוןשליחידה

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

ולפי,הכללילדיןלפנותישולכן."חוץמטבע"או"מטבע"להגדרותאיןהכנסהמסבפקודת•
הינו"חוץמטבע"ו,חדששקלהינו"מטבע",2010-ע"התשישראלבנקחוקשלההגדרות

רקכלומר-"בישראלחוקיהילךואינםחוץבמדינתחוקיהילךשהםמעותאוכסףשטרי"
.לישראלמחוץכלשהיבמדינהחוקיהילךשהםמטבעותאושטררקוכן,מוחשייםדברים

.בשקליםהוירטואליהמטבעשלההוגןלשוויבהתאםייקבעהחליפיןבעסקתהתשלוםסכום•

שירותאונכסעבורכאמורחליפיןבעסקתוירטואלימטבעבאמצעותהמתבצעיםתשלומים•
.הענייןלפיבמקורמסניכוילתקנותבכפוףבמקורבניכויחייבים



מיסוי מטבעות דיגיטליים

המשך-2017בינואר11מיוםהמסיםרשותשלחוזרטיוטת

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

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

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

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

.חליפיןעסקתמהווהשירותאונכסרכישתלצורךוירטואליבמטבעשימוש•

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.



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



רווח הון

."המקוריהמחירעלהתמורהעולהשבוהסכום"כלפקודה88בסעיףמוגדר"הוןריווח"

לקונהמרצוןמוכרידיעלנכסממכירתלולצפותשישהמחיר"כזהבסעיףמוגדרת"תמורה"

"...מרצון

טובתאוזכותכלוכןמיטלטליןוביןמקרקעיןבין,רכושכל"כלפקודה88בסעיףמוגדר"נכס"

"…מוחזקותאוראויותהנאה

אחריםאירועאופעולהכלוכןמתנה,הענקה,העברה,הסבה,ויתור,חליפיןלרבות":"מכירה"

אך,בעקיפיןוביןבמישריןביןוהכלאדםשלמרשותושהיאכלבדרךנכסיצאשבעקבותם

."…הורשהלמעט



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



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•

שלהתדירותבמידתעצמםלביןבינםנבדליםכשלעצמםהערךניירותגם"
עתידיותבעסקאותמדוברכאשרלפיההדעההושמעהבעבר.בהםהמסחר

;"עסק"לבעללהפוךמנתעלקטןעסקאותבמספרדי,השוקאופיבשל,ח"במט
,הוניותלהיחשביכולותרבותפעולותגםנסחרותחברותשלבמניותכשמדובר

המקוראתהופךלארבפעולותמספרגםפרטיותחברותשלבמניותואילו
להשתנותעשוייםאלוקריטריוניםגם,זאתעםיחד...מסוימותבנסיבות"עסקי"ל

".השווקיםשלבאופייםלשינוייםבהתאםלעתמעת



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסק-9187/06א"ע-מגידענין

:העליוןש"ביהמקובעהנכסטיבמבחןלעניין•

בנכסמדוברהאםבשאלהמסמרותמראשלקבועניתןלאערךלניירותבנוגעגם"
..."הוני"נכסנחשביםהםמוצאכנקודתכיאם,פירותיאופיבעלאוהוניאופיבעל

הםכאשרהוא"פירותי"או"עסקי"אופיבעלנכסיהווערךניירותשבואחדמקרה
מעסקוחלקמהווהומימושםרכישתם,ערךניירותשההשקעהמיבידימוחזקים

"אופייםאתישנו"ערךשניירותייתכן,כןכמו.ביטוחחברתאובנקכגון,הרגיל
,ממשעסקשלצורהלובשתבהםהפעילותכאשר"פירותי"או"עסקי"כנכסוייחשבו

של(הסולידיאו)הספקולטיביוהאופי,העסקאותהיקף,בהםהפעילותתדירותעקב
מהוותהןכאשרעסקיכיווןעלמצביעותספקולטיביותמניות...ב"וכיוהערךניירות

."קצרלטווחבהשקעותמדוברוכאשרההשקעותבתיקהעיקריהמרכיבאת



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

:הדיןפסק-9187/06א"ע-מגידענין

:כדלהלןהעליוןהמשפטביתמתווה,ונמשכתקבועהפעילותאומנגנוןשלקיומולעניין•

בקיומוצורךישולכןבווהנמשכתהקבועההפעילותהואעסקשלהמאפייניםאחד"
וכיוצאשיווק,חשבונותהנהלת,צוות,משרדכגון,הפעילותאתשיאפשרמנגנוןשל

יש,זאתעםיחד...השוטפתההכנסהייצוראתשמאפשרותאקטיביותפעולותבאלה
שלקיומולשאלתרבהחשיבותאיןערךבניירותבפעולותמדוברכאשרכיהסבורים

".הפעילותבמסגרתאקטיביהנישוםבהיותלהסתפקויש,ארגונימנגנון

:ושיווקיזמות,השבחה,טיפוח,פיתוחשלקיומולעניין•

שינוייםכגון,מכירתםלקראתוהשבחהשינוישעובריםשנכסיםהיאהמוצאנקודת"
פעולותדורשתשמכירתםאו,ערכואתולהעלותיותרלסחירהנכסאתלהפוךשנועדו

רלוונטיזהמבחן...עסקית-מסחריתפעילותבמסגרתהנמכריםנכסיםהם,שיווק
הסבוריםיש,זאתעםיחד.גדוליםבמשקיעיםמדוברוכאשרמקרקעיןלנכסיבעיקר

של"הרצה"אומניפולציותכגון,בערכןיעלושהמניותכדיפעולותביצעהנישוםאםכי
פעולותשלהחוקיותלשאלתלהיכנסמבלי)עסקיתפעילותעליצביעהדבר,מניות
".(אלה



דוגמאות מהפסיקה בניירות ערך

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

הבנקבחשבוןוביצעהח"ומטערךבניירותסחרהזוגבניבבעלותמשפחתיתחברה•
.מכירהשלפעולותוכחמישיםקנייהשלפעולותכמאה2006בשנתשלה

,הפרטיבביתם,הזוגבנישלהפרטיבמחשבהזוגבןבאמצעותנעשוהפעולות•
ובעלתכדירקטוריתכיהנההזוגבת.בחברהרשמיתפקידמילאהזוגשבןומבלי
.בחברההחתימהזכויות

בתיקגםהיהדומההיקף.₪מיליון3.8-כהיההעסקאותשלהכספיההיקף•
.הזוגבנישלהפרטי

.פיננסיותהשקעותעקבהפסדיםנגרמולחברה•

הפסדהואלהשנגרםוההפסד,עסקיתהיאההוןבשוקשפעילותה,טענההחברה•
שנגרםההפסדאתסיווגובמקבילהוניתפעילותבהראההשומהפקידואילו,עסקי

שלמלאהבבעלותמשפחתיתחברהעלדוברענייןבאותו.הוניכהפסדזומפעילות
.הזוגבת



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



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



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



סיכום -הוני מול עסקי 

24/7נכס חדשני וזמין –טיב הנכס •

תדירות גבוהה וזמינות מלאה–מבחן התדירות•

שאלת המינוף–המימוןמבחן •

ידע כללי–מבחן הבקיאות•

2017בעיקר בשנת –מבחן ההיקף הכספי •

שמירה על הון עצמי–מבחן הכוונה •

מסחר כלל עולמי, שוק תנודתי וחדשני-מבחן הנסיבות •



(Fork)שחלוף ופיצול מטבע –החלפת אלט באלט 

החלפת,(לפקודה96סעיף)הישראליבדיןפחתברשאינונכסלשחלוףאפשרותבהעדר•
בומצבבכלאו(אתריום,למשל)אחרדיגיטליבמטבע(ביטקוין,למשל)אחדדיגיטלימטבע

נפרדיםמסכאירועינחשביםאחריםשירותיםאונכסיםלרכישתהדיגיטליהמטבעמשמש
.(חליפיןעסקאות)

דיווחים)אלטיםלרכישתהיחידיכמטבעמשמשהביטקויןכאשר,בכךהיגיוןכלשאיןברור•
.(משמעותחסרי

החלפתבגיןישולםאשרהוןשרווחכך,לאחורהפסדיםקיזוזמאפשראינוהישראליהדין•
שייווצרבמידההבאותהמסבשנותלקיזוזיהיהניתןלא(העיקריהמטבעמכירת)מטבע
.החלופיבמטבעההחזקהבגיןהוןהפסד

שהריהפיצולבעתמסאירועחללאכילטעוןניתן-(Fork)הדיגיטלייםהמטבעותפיצול•
ולצדומטבעאותועםנותריםבמקוריהמטבעבעליקרי,אדםשלמרשותונכסכליצאלא
בדומההטבהעלמדוברהאם.מצדםתשלוםכלללאחדשיםמטבעותמקבליםהם

?לריבית



Mining-כרייה  

?עסקיתבפעילותמדוברהאם-ביטקויןיצירת

חוות מחשבים•

ביטקויןמכונה לייצור •

?(נכס ולא נייר ערך)ז"חנהאם ? שליטה וניהול–התאגדות באמצעות חברה זרה •

:ב לפקודה75סעיף •

–" הכנסה פסיבית"( 5")

היתהלמעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה בישראל , כל אחת מהכנסות אלה( א)
:נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד

...

שאינה ממכירת נכס ששימש בידי  , 88כמשמעותה בסעיף , תמורה ממכירת נכס(5)
;88החברה בעסק או במשלח יד או שאינה ממכירת נייר ערך כהגדרתו בסעיף 

אלא , אף אם היא הכנסה מעסק, 88כהגדרתו בסעיף , תמורה ממכירת נייר ערך(1א)
אם כן נייר הערך הוחזק בידי החברה פחות משנה והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה  

";כי שימש בידי החברה בעסק או במשלח יד



(ICO)הנפקת מטבע ראשונית 

אדםמרשות"נכס"הוצאתהינה(אסימון)טוקןשלישראליתחברהידיעללציבורהנפקההאם•
?ערךניירותכהקצאתעליהלהשקיףשניתןאומכירהככלבמסהחייבת,(המנפיקההחברה)

אדםבניבחברבזכותכהחזקהלהתפרשעשויהחוץתושבתחברהשל(אסימון)בטוקןהחזקה•
.בישראלדיווחחובותולהקיםחוץתושב

אמצעי.לפקודה88בסעיףכהגדרתםבחברה"שליטהאמצעי"כלהיחשבעשוי(אסימון)טוקן•
אולמניותזכויות,מניותמכוחשהיאבין"בחברהרווחיםלקבלתהזכותאתגםכולליםשליטה
לצרכימהותימניותכבעללהיחשבעלולבטוקניםמחזיק."אחרתדרךבכלובין,אחרותזכויות

White.-במשפטייםתנאיםבחינת.הפקודה Paper

כאמצעינחשבהואאםלקבועמנתעלבנפרדטוקןלכלהנלוותהזכויותשלפרטניתבחינה•
.הפקודהלצרכיאדםבניבחברהכזכותאושליטה

מטבעותהנפקותהסדרהלבחינתועדההקימהערךניירותרשות2017באוגוסט30ביום•
והנפקותהצעותעלערךניירותדיניתחולתאתתבחןהוועדה.((ICOלציבורמבוזריםדיגיטליים

.מבוזררישוםעלהמבוססותבישראללציבורמטבעותשל



דרישות דיווח

לאומיוביטוחמ"במעאפשריתחבות+עסקפתיחתעלדיווח-עסק•

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

.(המסיםרשותמצדהקלהתהיהשלא

?הארנקבתוךנכסיםשחלוףלגבימה•

הבורסותאחת,Coinbaseנגדבתביעה(IRS)הבריתבארצותהמסרשויותזכולאחרונה•
הבורסהאתחייבקליפורניהשלהמחוזיהמשפטבית.בעולםהגדולותהדיגיטלייםלמטבעות

20,000-מלמעלהשלבשוויביטקויןעסקאותשביצעולמשתמשיםהקשורותרשומותלמסור
.2015-ל2013השניםבין,דולר

ערךירידות,הסודיהקודשלשכחה,לארנקפריצהשלבמקרה–בהפסדיםהכרהמאפשרדיווח•



מגמות ומחשבות לעתיד 

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

;(יין'בלוקצטכנולוגייתהמבוססות)מבוזרות(בורסות)מסחרזירותהקמת•

;מידעוהחלפתמידעלקבלתדרישות•

;המסיםרשות/המחוקקמצדמיסוייתהסדרה•

.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/

