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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2022בפברואר 24

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

היבטים משפטיים מיסויים של מטבעות דיגיטליים

יום עיון מכללת חשבים



רקע כללי



הקריפטומאפייני שוק 

;מילת קוד לעולם תוכן ומושגים שלם–" קריפטו"•
;מבוסס טכנולוגיה•
;(NFT ,DEFI ,DAU)התפתחות מתמדת •
•24/7;
;שוק מבוזר כלל עולמי•
;חשוף לתנודות ומעילות•
;מחסור בפיקוח ורגולציה•
;חוסר ודאות•



מושגי יסוד

כלאתומסדרתהמתעדת"בלוקיםשרשרת"עלהמבוססתDLTמערכת-Blockchainיין'בלוקצ

העסקאותהיסטורייתכלאתשומריםברשתהמקושריםשהמחשביםכך,ברשתשנוצרוהעסקאות

מפתח)"כתובתמאיזוידועברשתהמחשביםשלכלבאופןמוצפןהמידע.תקינותהאתלוודאויכולים

.ידועאינוכתובתכלמאחוריהגורםאך,כתובתלאיזוסכוםהועבר"(פומבי

עלמבוססדיגיטלירשומה/מידעקובץהינו-Cryptocurrencyדיגיטלימטבע/קריפטוגרפימטבע

Distributedהמבוזרהרישוםטכנולוגיית Ledger Technology(DLT)ניהולהמאפשרתטכנולוגיה

.מרכזיגורםהתערבותללא,מרוביםצדדיםביןמבוזרנתונים

מטבעותשלהעברותולבצעלשמורומאפשרתיין'הבלוקצלרשתשמחוברתתוכנה–דיגיטליארנק

לבראוזראפליקציהכללבדרך)חםארנק:ארנקיםשלסוגיםשלושקיימים.לארנקמארנקדיגיטליים

(בבורסותבמטבעותלמסחר)שלישיצגוארנק(חיצוניכונן)קרארנק,(סמארפוןאו



מושגי יסוד

ברשתרביםגורמיםשבו,העסקאותסדרעלההסכמהויצירתהסליקהתהליך–Miningכרייה

חידהפתרוןתוךעסקאותשלבלוקיםהרכבתעלמתחרים(Miners–"הכורים)"יין'הבלוקצ

.רביםמשאביםהדורשתמתמטית

ICO(Initial Coin Offering)-ברמה.לציבורקריפטוגרפייםמטבעותשלראשוניתהנפקה

כנגדחדשמיזםלפיתוחמהציבורהוןמגייסות,חברותבומימונימסלולמהווהICO-ההכלכלית

מטבעותבאמצעותלרובמתקבלתהתמורה.טוקן/אסימוןמסוגקריפטוגרפייםמטבעותהנפקת

משתמששבהיין'הבלוקצברשתסליקהלצורךתשלוםכאמצעיהמשמשיםאחריםקריפטוגרפיים
באיםוכיום2017-2018שנותבמהלךנפוציםהיוICO’s.איתריוםאוביטקויןכללבדרך,המיזם

.NFTדוגמת,משולביםבפרויקטיםבעיקרביטוילידי



מושגי יסוד

דיגיטלייםלמטבעותדוגמאות,לפרויקטמפרויקטמשתנהדיגיטלייםמטבעותשלהמאפיינים

:היוםהקייםלשימושםבהתאםשונים

.ספציפילמיזםמכווןואינו(תשלום)ערךלהעברתכאמצעילשמשנועד–קריפטוגרפימטבע

Security TokenאוInvestment Token-אוהשתתפות,בעלותזכויותהמקנההוניאסימון

.עתידיתזריםלקבלתזכויותאומסויםבמיזםחברות

Utility Token-המוצעיםשירותיםאו/ובמוצרשימושזכויותהמקנהאסימון–שירותאסימוני

.מסויםמיזםידיעל

NFT(Non-Fungible Token)-NFT(בהמשךנדון)ייחודינכסמייצגאשרהצפנהאסימוןהוא.



מושגי יסוד

:יין'בלוקצהשיטות הקיימות כיום לרישום העסקאות על 

•Proof of Work-האלגוריתם.יין’הבלוקצרשתשלהמקוריהקונצנזוס-העבודההוכחת

ביניהםמתחריםכוריםבמסגרתהלשרשרתחדשיםבלוקיםולהוספתעסקאותלאישורמשמש

רישוםלמעשה)פתירתןבעתתגמוליםמקבליםובתמורהמתמאטיותמשוואותפתרוןעל
.(העסקה

•Proof of Stake-מאמתים"הבאמצעותעסקאותאימותשמנהיגחדשקונצנזוס"(Validators).

זהקונזסוסעל.המאמתאותושלברשותושנמצאיםהמטבעותליחסבהתאםמתקבלהתגמול

.ועוד(בתהליך)אתריום,טזוס,קרדנויין'בלוקצרשתותבנויים



המסיםפסיקה ועמדת רשות 



32/2017עמדה חייבת בדיווח 

וביןמוחשיבנכסמדובראםבין,רכושכלכוללתהכנסהמסלפקודת88בסעיף"נכס"הגדרת"•

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

.לפקודה88בסעיף"נכס"בהגדרתנכללהואומשכך,בוהמחזיקהאדםשלרכושו

מסלפקודת'החלקהוראותפיעלבמסהחייבמסאירועמהווה"וירטואלימטבע"מכירת•

.(הוןרווח)הכנסה

ממכירתשההכנסותהרי,"עסק"לכדימגיעה"הווירטואלייםמטבעות"מכירתפעילותאם•

.לפקודה'בחלקמכוחבמסחייבות"הווירטואלייםהמטבעות"

–ה"התשמ,ישראלבנקבחוקכהגדרתםחוץמטבעאומטבעמהווהאינו"וירטואלימטבע"•
ארץבכלחוקיהילךשהםמעותאושטרי־בנקאוכסף־שטרי(1)–"מטבע־חוץ":1985

הילךהזמניםמןבזמןשהיומעותאושטרי־בנק,שטרי־כסףוכן,ישראליממטבעחוץ,שהיא

,שטרי־חליפין(2);שהיאארץבכלחוקיהילךשהואלמטבעלהמרהוהניתניםחוקי

;ישראליבמטבעשלאהמשתלמיםבבנקויתרותאגרות־אשראי



5/2018חוזר מס הכנסה 

".  מטבע"לאונכסהמטבע הדיגיטלי מהווה •

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

. כפי שנקבעו בפסיקהלמבחני עסק סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם . פירותית

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

.  עסקית

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

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

".כספימוסד"כוירשם 



7/2018חוזר מס הכנסה 

:(אסימונים)טוקניםהנפקתבאמצעותכספיםגיוסאמצעי–ראשוניתמטבעהנפקת

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

Utilityושירותיםמוצריםבאסימוניעוסקהחוזר Token)).



7/2018חוזר מס הכנסה 

:המשך-(אסימונים)טוקניםהנפקתבאמצעותכספיםגיוסאמצעי–ראשוניתמטבעהנפקת

Utilityושירותיםמוצריםאסימונילגבי-7/2018הסדרעיקרי Token)):

;פירוק/המוצר/השירותמתןעדהמסאירועדחיית-המנפיקההחברהברמת•

;השירותקבלת/המשניבשוקהאסימוןמכירתבמועדהמסאירוע–המשקיעיםציבורברמת•



7/2018חוזר מס הכנסה 

:המשך-(אסימונים)טוקניםהנפקתבאמצעותכספיםגיוסאמצעי–ראשוניתמטבעהנפקת

–יועצים/העובדיםברמת•
,האסימוניםמהקצאתהיועץ/העובדשלההכנסה–המסתשלוםמסלול–ראשוןמסלול-

הכנסה.(50%עד)שולימסשיעורלפיהאסימוניםשלבפועלההקצאהבמועדבמסתחויב

.ההקצאהבמועדהטוקניםשוקשווילפיתהאההקצאהבמועדהחייבת

עד)שוליבמסתחויבהאסימוניםמהקצאתעובד/היועץשלההכנסה-המסדחייתמסלול-

לפיהטוקןשל"מכירה"הבמועדאובטוקןהגלומההזכותמימושמועדמביןכמוקדם(50%

.(אחריםלמטבעותשהתקבלוטוקניםהמרתכולל)לפקודה88סעיף



7/2018חוזר מס הכנסה 

:ערךניירותרשותעמדתלבין7/2018חוזרביןהגומליןיחסי

:(2019מרץ)הסופיח"הדובמסגרתערךניירותרשותעמדת–שירותיםאסימוני

;הטוקניםרוכשיבעיניההשקעהמטרת•
;ההנפקהבשלבהטוקןשלהשימושיותמידת•
מאמציםבצד,משנישוקוליצירתתשואהלהשגתהבטחהלרבות,היזםשלוהתחייבויותמצגים•

.ההנפקהלאחרמשנישוקליצירת

:(2021דצמבר)מ"בעקירובוחברתבענייןערךניירותרשותהחלטת

שקיימתמשוםהיתרביןוזאת,ערךניירותחוקלצרכיערךניירותמהוויםהחברהשלטוקנים

בגיןערךלעלייתציפייהמתוך,פיננסיותלמטרותהטוקניםאתשירכשומשקיעיםשיהיוסבירות
.(ערךבניירותלהחזקהבדומה)בהםהחזקה



91/2021עמדה חייבת בדיווח 

32/2017הבהרה לעמדה חייבת בדיווח 

או כהפרשי  /ההפרש בין התמורה במכירה לבין עלות הרכישה לא יחשב כהפרשי הצמדה ו•

.  שער

גם אם לא התקבל מטבע רשמי  ( ALT)החלפת מטבע אחד באחר יראו כמימוש גם פעולות של •

(FIAT ) ב"וכיוצריום'באתביטקויןכגון במצב בו מחליפים  .

מדידת יתרון המס תבוצע ביחס לכל הרווחים שהיו לנישום בשנת המס , לעניין עמדה זו•

. מהפעילות המתוארת בעמדה

האמור בפסקה זו הוא לעניין בחינת סכום יתרון המס ואין בו בכדי לגרוע מחובת הדיווח בגין •

.כל הכנסה בהתאם למועדה כנדרש בחוק



(2019( )11503-05-16מ "ע)פסק דין קופל 

העובדות

.ח"ש8,278,645שלברווח2013בשנתומכרוביטקוין2011בשנתרכשהמערער•

הינםהמטבעבמכירתרווחיוכןועל"חוץמטבע"כהביטקויןאתלסווגישכיטעןהמערער•

(13)9סעיףלהוראותבהתאםממסהפטורים,יחידשקיבל(שער)הצמדההפרשיבבחינת

.לפקודה

פטוריםושרווחיוחוץלמטבעהצמודערךכניירבביטקויןלראותישכיהמערערטעןלחילופין•

כרווחזהמסוגערךבניירבשינוייםהרואות,לפקודה'הפרקלהוראותבהתאםממס

.פטוראינפלציוני

,"נכס"-כ,ככללדיגיטלייםומטבעותהביטקויןאתלסווגישכיטען,מנגד,המשיב•

במסגרתהוןכרווחיממכירתוהרווחיםאתלמסותולפיכךלפקודה88בסעיףכהגדרתו

.לפקודה'הפרק



המשך-( 2019( )11503-05-16מ "ע)פסק דין קופל 

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

אפשרותקיימתעדייןאם–מכךויותר,הוגדרטרםהביטקויןמעמדאמנםאםלינראה"

להלוםמאודעדקשה–תחתיואחרוירטואלימטבעויבואהעולםמןיעבורשהביטקוין

עםמתיישבתאינהזותוצאה.מסלצרכידווקא"מטבע"כייחשבהביטקויןלפיהתוצאה

."לקבלהניתןלאולפיכך,הקיימתוהמיסויית,הכלכלית,המשפטיתהסביבה



סוגיות פרקטיות במיסוי  
קריפטו



ניהול פעילות עסקית במטבעות דיגיטליים

:בפסיקה"קריפטו"בלעסקעדכניתפרשנותוהעדרהכנסהמסבפקודתלעסקממצההגדרההעדר-
המטבעותמרביתשלמשמעותיתערךעליית)ותנודתימבוזר,ספקולטיבי–הנכסואופיטיב•

.(2022שנתתחילתמאזנפילהלצד2020מתחילתהמובילים

זירותשלחות"בדוהפעולותפיצול,סלולרייםממכשיריםפעולותביצוע-העסקאותתדירות•

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

?בקיא
האחריםהמאפייניםמןנגזר–הפעילותהיקף•

.עסקיתבפעילותמדוברלאהמקריםברוב:המסקנה

,בודדמחשבלעומתשרתיםחוות)האומנם,"עסק"–(POS)עסקאותאימות(/POW)כרייהפעולת

האם–המאמתיםלגביומה?(Dogecoin)קוין'הדוזדוגמת-המטבעבסוגתלויהאם?(Poolאו

?מוכרותהוצאותישנןהאם?עסקיתבפעילותמדובר
(54320-04-18מ"ע)מ"בעהשקעותמ.ג.י-?כספימוסדהאומנם–מ"מע



שחלוף והמרה של מטבעות דיגיטליים  

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

?מכןלאחרהמסשנות•
?האומנם–הבהרה–91/2021בדיווחחייבתעמדה-

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

.(מרכנטיל

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



(2019( )11503-05-16מ "ע)פסק דין קופל 

–כמטבעבביטקויןלראותאיןמדועהיתרביןהמשפטביתשצייןהנימוקים

לפיהלמסקנהמובילים,לכךהנלוויםוהסיכונים,הביטקויןבערךהרבההתנודתיות"•

".ערךכאוגרבביטקויןלראותקשהאף

הווירטואליהמטבעשלהייחודיותמתכונותיוהנובעזההואבהודעהשנזכרוהסיכוניםבין"•

נשמריםזהמסוגשמטבעותמכך;והונאהמרמהלפעולותפורייהקרקעלשמשהעלולות

לאובדןלהביאעשויהמכשיריםלאותםפריצה,חכםטלפוןאומחשבגביעלכללבדרך

לגיבויזוכיםאינםולכןחוקיהילךאינםוירטואלייםשמטבעותמכך.ערכםשלמוחלט

מכך;כתמורהלקבלםחובהשאיןמכך;הנקובלערכםשערבכלשהומרכזיבנקשל

ידיעלמפוקחאינובהםשהמסחרומכך;במיוחדגבוההלתנודתיותחשופיםשהם

".המדינהמרשויותכלשהירשות



(2021()4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

המקרהעובדות

ארנקיםשלושהעללרבות,המבקשיםשלמנכסיהםחלקעלעיקולהטילהשומהפקיד•

.ביטקויןובהםאלקטרונים

השומהפיעלהמסתשלוםהבטחתלשם,לפקודה194סעיףלהוראותבהתאםנעשההעיקול•

.שקלמיליון12בסךלהםשהוצאה

המחוזיהמשפטלביתהמבקשיםפנו,הביטקויןשלהניכרתהערךעלייתולאורשנתייםבחלוף•

ביטקויןמטבעותשלערובהמתןתוך,שהוטלוהעודפיםהעיקוליםלהסרתבקשותבמספר

.נדחתהבקשתם.המטבעשלהעדכניהשווילפיהנטענתהמסשומתבשווי



(2021( )4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

הביטקויןשלבערכוהשוויעלייתכיוקבעהשומהפקידעמדתאתקיבלגרוסקופףהשופט'כב•

היותובשל,לפקודה194בסעיףכנדרשמחודשתבחינההמצדיק"נסיבותשינוי"מהווהאינה

:כלשונו,האחריםמנכסיםבמהותושונהנכס

אינההביטקויןשלבערכושחלההשוויעלייתכילמסקנהמובילההנסיבותמכלולבחינת..."

ספקולטיבייםבנכסיםשכן,זאת.כאמורמחודשתבחינההמצדיק"נסיבותשינוי"מהווה

לשנילנועשעשויהבמיוחדגבוההלתנודתיותשבשגרהכענייןהנתונים,הביטקויןכדוגמת

"נסיבותשינוי"כזותנודתיותמעצםהנובעיםבשוויבשינוייםלראותניתןלא,הכיוונים

משינויהנובעתמעוקלנכסשווימעלייתלהבדילוזאת)המקוריתההחלטהשינויהמצדיק
.(ייעודםשינויבעקבותמעוקליםמקרקעיןערךעלייתכגון,בערכוקבוע



(4193/21א "רע)פסק דין שמואלי 

,הימוראלאהשקעהבגדראיננודיגיטלייםבמטבעותעיסוקכיגםוקבעהוסיףהשופט'כב

כספיעללהמרהמיסיםרשותעללכפותיכוליםאינםהמשיבים,הענייןבנסיבות,כןועל

-הציבור

לקבללהםואפשר,המבקשיםכלפיבהגינותנהגהשומהפקידכייודגש,האמורלצד"

להוסיףהםמעוניינים:כרצונם,(הימור,בשמולילדלקרואמוטבואולי)השקעההחלטת

שבמועדובמקרה,המדינהבידילהותירוהםיכולים,הביטקויןבשוויעלייהעללהמר

;לידיהםהיתרהתועבר,השומהלפקידהחובגובהעלהמעוקליםשווייעלהמימושם

בשלבבביטקויןמההשקעהלהםשנוצרהרווחאת(חלקיבאופן)לממשהםמעוניינים

המובטחהחובלכיסויהנדרשחלקאותואתלהמירהשומהלפקידלהורותהםיכולים,זה

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



?נכס חוץ קריפטוהאם –מקום הנכס ומקום הפקת ההכנסה 

.יין'הבלוקצגלובליות-?מסלצרכיהקריפטונמצאהיכן

?קוד?הנכסמהו

?הבעליםמי
צד"ארנקלעומת,(סמרטפון/המחשבעלאפליקציה)"חם"ארנק,(חיצוניפיזיכונן)"קר"ארנק

;חיצוניותקריפטובבורסות"שלישי

–נפקות
;(לפקודה(2)29סעיף)עסקייםהפסדיםקיזוז•
;(לפקודה92סעיף)הונייםהפסדיםקיזוז•
;זרמסזיכויקבלת•
ותושבלראשונהישראללתושבשהיהיחיד"-ותיקיםחוזריםותושביםחדשיםלעוליםהטבות•

,לישראלמחוץלושהיהנכסממכירתהוןרווחעלממספטור,(א)14בסעיףכאמור,ותיקחוזר

;(1779/18א"ע)ישראללתושבשהיהמהיוםשניםעשרבתוךמכרואם



?נכס חוץקריפטוהאם –מקום הנכס ומקום הפקת ההכנסה 

שרכשנכסממכירתהוןרווחעלממספטור(ג)14בסעיףכהגדרתוחוזרתושב–חוזרתושב•

אדםבניבחברהזכותאוהזכותלרבות,הנכסאם,חוץתושבהיותובתקופתלישראלמחוץ

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

;(ג)14בסעיףכהגדרתםמוטבים

שהותובתקופתהחוזרהתושבשרכש,בבורסההנסחריםערךניירות-"מוטביםערךניירות"-

ערךניירותוכן,בנקאיבמוסדמחשבוןהמנוהלים,ישראלתושבלהיותשחדללאחרלישראלמחוץ

בניירותשמקורםדיבידנדאוריביתשהיאהכנסהמתוךהחוזרהתושבשרכש,בבורסההנסחרים

;חשבוןבאותושהופקדה,מוטביםערךניירותממכירתהוןרווחשהיאהכנסהאומוטביםערך

דיןפיעללתתושרשאימימידיאישורשקיבלה,לישראלמחוץערךלניירותבורסה–"בורסה"-

.…CoinBase,Kraken));לישראלמחוץמוסדרשוקוכן,מתנהלתהיאשבהבמדינה

.לישראלהחזרהתכנון-



NFT



NFT–תחום ה 

NFT(Non-Fungible Token)-NFTמסוגאסימונים.ייחודינכסמייצגאשרהצפנהאסימוןהוא

על-יין'הבלוקצרשתבתוך,ובעלותהאותנטיותלאימותכהוכחות,למעשההלכהמתפקדיםמזה

אפשרותקיימתלא,כללבדרך,לכן,ייחודיהואטוקןכל,הואכןכשמו.ודיגיטלייםפיסייםנכסים
כאמצעיהמשמשיםדיגיטלייםמטבעותבאמצעותאותולרכושאלא,באחראחדNFTלהחליף

.תשלום

אותהשלהביתמטבעבאמצעותהיצירהעמלתעבורתשלוםכנגדמתבצעהחדשNFT-היצירת

,יין'סמארצרשתעלBNB,(GASגםנקרא)אתריוםרשתגביעלאתריוםלמשל,יןh'בלוקצרשת

XTZועודטזוסרשתעל.

תשלום?נכסשלצריכה?בנכסנכסהחלפה)בלבדאחרמטבעבאמצעותNFTליצורניתן,משמע

(?אשראיכרטיסבאמצעות
,OpenseaכדוגמתייחודיותבפלטפורמותמתבצעNFT–בהמסחר Foundation and Objkt.



NFTפרויקט 

משלביםהפרויקטיםרוב,בפרקטיקה,לפרויקטמפרויקטמשתניםNFTשלפרויקטיים

:מאפייניםמספר

לאור(מטיבותרגולציותעםמדינותועודשוויץ,גרמניה,גיברלטר)ל"בחוחברההקמת•

.רגולטוריותהגבלות
KYCשירותיםנותני,אמנים,מפתחים)שירותיםמנותניבעיקרוהמורכב,בינלאומיצוות•

.('וכו
הפרויקטשלטוקניםוהנפקתICOשילוב-NFTוהנפקתMetaverseליצירתבמקביל•

.ועודNFT’sאוהביתשלבטוקניםשימושהמשלביםאוןלייןמשחקיבניית,בהמשך

אוחדשיםNFT’sהענקתלרבות,הקהילהבמסגרתשוניםותמריציםתמורהמנגנונייצירת•

.(הפיזיבעולםגם)אחריםשירותים/למוצריםוגישהשירותים,טוקנים/מטבעות



NFTבטכולוגיותשימוש -DAO–תחום ה

(Decentralized Autonomous Organization) DAO-מערכתהמאפשרת(חכםחוזה)רשת

בארגוןיומיומייםתהליכיםיין'לבלוקצלהעלותניתן,כך.NFTמסוגאסימוניםבאמצעותהארגוןלניהול

אועבודהסביבתליצירתלגרוםיכולותאלופעולות.חכםבחוזהמוסכמיםתנאיםבאמצעותאותםולנהל

.משותפתמטרהבעלילחלוטיןזריםאנשיםקבוצתארגון

חברותתשקףבושהאחזקהכךפרויקטלאותוייחודיאסימוןהמייצגNFTלרכושיש,לדאולהצטרףכדי

.ינוהלבוהאופןעללהצביעוזכאות(DAO)קבוצהאוארגוןבאותו

רשתבסיסעללרובנעשההדאותפעול.הפרויקטלהצלחתומשמשיםסחיריםהם(NFT)אלואסימונים

.האיתריום

Lex)"החוקהואהקוד"בגדרוהכללקודכפופיםשהםמלכתחילהמסכימיםבדאוהמשתתפיםכל

Cryptographia).



NFT–השלכות מיסוי בתחום 

מבחןיישוםלחילופיןאובישראלמסחבות-הזרההחברהשלבינלאומימיסויסוגיות•

.'וכוקבעמוסדבחינת,וניהולשליטה

.מועדףמפעללרבות,ישראלתושבי,שירותיםונותנייזמיםשלשלהמסחבויותבחינת•
הפרויקטעבורהשירותיםמתןבעת(מ"מעלחוק(5()א)30סעיף)אפסבשיעורמ"מעסוגיות•

(2()א)30סעיף)מוחשיבלתינכסבמכירתמדוברהאם?חוץתושבתבחברהמדוברהאם–

?חוץלתושבמ"מעלחוק

:יחידיםשלמיסויהשלכות•

?נכסיםהחלפת?נכסיםשלצריכההאם:רכישהבעת

:מכירהבעת

"עסק"-אומן•

מוחזקתאוראויההנאהטובת/זכותכ"נכס"-אספן•

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

.Metaverseובבמשחקים,חברתיותברשתותכאווטרשימוש,(בוליםלאוסף



NFT–השלכות מיסוי בתחום 

:2022במרץ6מיוםהמסיםרשותעמדת
אובתמונהמדובריהיהלרוב)כלשהואבנכסמוחשיתבלתיחזקהזכותמהווהNFT-וההואיל•

מסלפקודת88שבסעיף"נכס"בהגדרתעומדNFT-ה,(כלשהיאוירטואליתדמותעלבזכות

.הכנסה
"אישילשימושמיטלטלין"מהווהאינוNFT-ה,מוחשיתבלתיחזקהבזכותומדוברהואיל•

.הכנסהמסלפקודת88בסעיףהקבועהנכסמהגדרתמוחרגאינוNFT-ה,לכךובהתאם

בסיסעלוזאת,ממנוהעוליםההיבטיםכלעלבמסשחייבאירועמהווהNFTמכירת,לפיכך•

באמצעיפעילותמיסוי"שעניינו5/2018הכנסהמסחוזרבמסגרתשפורסמוכפיהעקרונות

.(וירטואלייםמטבעות:המכונים)מבוזרתשלום

!נשלםולאתם-המשרדעמדת



DEFI



DEFI - Decentralized Finance

DEFI-Decentralized Finance-

שירותיםומתןליצירתיין'בבלוקצהמשתמשים(DAPPS)חכמיםחוזיםשלליישומיםמונחהוא
ידיעלמופעלתהמערכת.וביטוחיםמסחר,הלוואות,חסכונות–לבנקיםבדומהפיננסים

,סולנה,יין'צסמארט,האתריוםרשתותעלובעיקר,בלוקצ׳ייןרשתעלובנויותנגישותאפליקציות
.ועודטזוס

CEX-דיגיטלייםבמטבעותלמסחרריכוזיתבורסה – Centalized Exchanger

מופקדיםהמטבעות,משמע,אחדגורםמולההתנהלות–בנקבמהותהמזכירה,ריכוזיתבורסה
Binance-לדוגמא.דרכומתבצעוהמסחרהבורסהשלהכלליבארנק ,Coinbase

DEX-דיגיטלייםבמטבעותלמסחרמבוזרתבורסה - Decentralized Exchange

ישירבאופןמתבצעהמסחראלא,המסחראתוהמבצעהמפקחאחדגורםאיןמבוזרתבבורסה
Peer)חברמולחבר-השיטהפיעל(Metamask-למשל)הפרטייםהארנקיםמול to Peer).

,Uniswap-לדוגמא PancakeSwap,SWAPX.



DEFI - Decentralized Finance

:DEFIבשוקכיוםהקיימיםשוניםפיננסיםלמוצריםדוגמאות

Proofבשיטתהרשתעלשמבוססיםסוגמאותוטוקניםנעילת–Staking–סטייקינג of
Stake,מתקבלתהנעילהזמןבמשך.הפרויקטאותושלהרשתעבודתעללהקלבמטרה

.לפרויקטמפרויקטמשתניםנוספיםותנאיםהתשואה,הנעילהזמן.שננעלטוקןבתשואה

Mining–ליקווידמיינינג Liquid–הפיכתםטכניתמבחינה)שווהביחסטוקניםשנישילוב
לאותםנזילותלתתבמטרה(pool)הטוקניםבריכתלתוךוהעברתו(LP-משולבלטוקן

"הנזילותספק"להופךהטוקניםאתשנועלמי,מהותית.DEXבקייםכללבדרך,הטוקנים
הבורסה,המסחרבמהלך.שוניםטוקנים/מטבעותשלנזילמסחרמאפשרוכךDEXאותןשל

native)הביתטוקן/מטבעבאמצעותמסחרעמלתמקבלת coin)לדוגמא,הבורסהאותהשל
הטוקניםלאחוזבהתאם"נזילותספק"למועברחלקו,PancakeSwap-בCAKEמטבעות
ולהשקיעלסחורלהמשיךניתןאותו,דברלכלמטבעהןביתמטבעות.הבריכהלתוךשסיפק
.מחדש



DEFI - Decentralized Finance

DEFIשלדוגמאות–המשך

Yield–פארמינג Farming-המטבעותלנעילתבתמורה,ממנובשונהאך,סטייקינגמזכיר,
אחריםפרויקטיםשלטוקניםמתקבלים

Decentralized-מבוזרפארמינג• Farming–מסחרזירת/בפלטפורמהנעשהDEX

Centralized-ריכוזיפארמינג• Farming,מסחרזירת/בפלטפורמהנעשהCEX,למשל
.BinanceשלLaunchPoolמוצר

נעשהבמסגרתו,BSCEXשלLaunchPoolXמוצרלמשל-פארמינגמשולבליקווידמיינינג
,"הנזילותמספק"לבחירתנוסףומטבעBSCEX)-זהבמקרה)הביתלמטבעלקווידמיינינג
.בפארמינגמחדשאוטומטיתמושקעבתמורהשמתקבלהביתמטבע,מכןולאחר

לקנותאפשרבמסגרתו,PancakeSwap-ב,לדוגמא–שונותבפלטפורמותלוטומשחקי
.בפארמינגשהתקבלוהביתטוקניבאמצעותלמשחקכרטיסים



DEFI - השלכות מס

פרויקטכללבחוןצורךיש,אחדכלשלהייחודיםוהמאפייניםDEFIהמוצריםריבוילאור
כאשר,הפלטפורמהמשתתפיושלהמיזמיםשלהרלוונטיותהמסהשלכותאתולהביןלגופו
:מסלצרכי"נכס"הגדרתברקע

.בישראלנעשיםשהםככל,הפרויקטיםעל7/2018חוזריישוםבחינת-

שלהמסהשלכותוהבנתהפלטפורמהליזמיבינלאומימסתכנוןDEFIמוצרבנייתטרם-
-בפלטפורמההמשתמשים

?הפלטפורמהמשתמשישלהמסאירועמועדמהו•

סעיף)בנכסשימושעלתשואה?(לפקודה(4)2סעיף)ריבית?ההכנסהמקורמהו•
?"במושכרשיפורים"(?לפקודה(7)2סעיף,לפקודה(1)2

?הנגזרהמסשיעור•

?מ"מע•

?ומתימסאירועהאם–תמורהללאנוסףאחרמטבעקבלת•
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הנישוםקיבלהמטבעותלנעילתבתמורה.טזוסרשתעלסטייקינגפעילותביצעהנישום•

.ב"ארהדולר9,407שלבשווי(שנעלהמטבעותאותם)טזוסמסוגמטבעות8,876

למטבעותלהמירםאולמכרםהיהיכולוהנישוםלמסחרפנוייםהיושנתקבלוהמטבעות

.שוניםדיגיטליים

other"ההגדרהתחת9,407$בשוויהכנסהעלהנישוםדיווח2019לשנתהמסח"בדו•

income".אינוהסטייקינגמביצועשהתקבלהסכוםכיבטענהמתקןדוחהגיש,בהמשך

.ששילםמסלהחזירודרשמסלצורךחייבתהכנסה

בביתComplaintבהליךפתחהנישום,המסלהחזרלבקשתוהתייחסותאיבעקבות•

שלהמסמחלקת,2022בפברואר3ביום,מההליךכתוצאה.טנסיבמדינתהאזוריהמשפט

ובהתאמה,מנומקתהחלטהללאלנישוםהמסהחזראישרההאמריקאיהמשפטיםמשרד
.ההחזראתלבצעIRS-האתהנחה
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JARRETT V. UNITED STATES-המשך

כלסיפקולאהמשפטיםומשרדהמסשרשויותבטענהההחזראתלקבלסירבהנישום•

פעילותאגבשמתקבליםמטבעותהאםהעקרוניתלשאלהבנוגעעמדהאונימוק

המשפטלביתהתביעהמכאן,יצירתםבזמןמיסויבריויהיוחייבתהכנסהיהווסטייקינג

.המחוזי

המסדינילפימסאירוענוצרלא,סטייקינגאגבהמטבעותקבלתבעת,הנישוםלטענת•

.המימושבעתרקאלא,האמריקאים

.להכרעהמחכההסוגייה•



סוגיות מס נוספות וסוגיות נלוות

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

.ועודזרהנשלטתחברה,והניהולהשליטהמבחן–לישראלמחוץפעילות•

.₪מיליוןשלסךמעל"חוץנכס"בלהחזקהמסדוחהגשתחובתאתלהפחיתהכוונה•

הלבנת הון
-הוןהלבנתלאיסורהרשותידיעל2021לשנתהלאומיתההערכהממצאיפרסום•

.הוןלהלבנתגבוהבסיכוןדיגיטלייםמטבעות
.דיגיטלייםבמטבעותפיננסיםשירותיםנותניעלתחולה–הוןהלבנתאיסורצו•

.לקוחותשלוירטואליבמטבעפעילותאגבתשלוםשירותי-411ת"נבטיוטת•



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה לכולם

?שאלות

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

