
אם אינך רואה מייל זה, לחץ כאן

ICO-חידושים במיסוי פעילות במטבעות וירטואליים ו
בשנים האחרונות כחלק מהתפתחות המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים התרחב
המסחר באמצעות "מטבעות וירטואליים" דוגמת ביטקוין, את'ריום, ריפל ועוד, המכונים
גם "מטבעות קריפטוגרפים". השימוש במטבעות אלה מתאפשר באמצעות טכנולוגיית
בלוקצ'יין (Blockchain), טכנולוגית אבטחה ממוחשבת ומוצפנת המאפשרת פעילות

 
עסקית מאובטחת באינטרנט ללא צורך בישות ניהול מרכזית.

 
'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך אשר יכולה לשמש
לתשלום עבור סחורות ושירותים, השקעה או המרה למטבעות אחרים, ועל כן מכונה
בשם 'מטבע'. לצד המטבעות הקריפטוגרפים התפתח גם גיוס המימון למיזמים עסקיים
באמצעות הנפקת אסימונים לציבור (ICO - Initial Coin Offering) כחלופה לגיוס הון
באמצעות הקצאת מניות (או הנפקת ניירות-ערך אחרים). רגולציית תחום המטבעות
הווירטואליים והנפקת האסימונים לציבור מצויה בדיון בישראל ובמדינות אחרות,
וסוגיית המיסוי היא רק היבט אחד מיני רבים אותם יש לבחון, לצד למשל דיני ניירות
ערך, דיני בנקאות או חקיקת איסור הלבנת הון, כאשר שוקלים ICO בכלל ואת מדינת
התאגדות החברה המנפיקה בפרט. בשבוע שעבר פרסמה רשות המסים את עמדתה
בטיוטת חוזר להיבטי המיסוי של הנפקת Utility Tokens על-ידי חברה ישראלית. טיוטת
חוזר זו מצטרפת לטיוטת החוזר בהקשר הרחב יותר של מיסוי מטבעות קריפטוגרפים

 
 .("XX/2017 טיוטת חוזר") שפרסמה רשות המסים בראשית 2017

 
טיוטת חוזר מס הכנסה  XX/2018 - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן

 
 (ICO) שירותים ו/או מוצרים בפיתוח

כאמור, טיוטת החוזר עוסקת באסימוני מוצרים ושירותים (Utility Tokens) בלבד,
המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד, ומייצגים התחייבות מצד המנפיק לתת שירות או
זכות למחזיקי האסימון למוצר עתידי. ניתן לרכוש את האסימונים באמצעות מטבעות
רגילים (דולר, אירו וכד') ולרוב גם באמצעות מטבעות קריפטוגרפים מבוזרים דוגמת

 
ביטקוין, את'ריום ועוד.

ככלל, טיוטת החוזר מסווגת את האסימון כ"נכס", כך שהחברה המנפיקה נדרשת

 
להכיר בהכנסה לצרכי מס בהתאם לאופי פעילותה והמודל העסקי לפיו היא פועלת.

חשיבות טיוטת החוזר היא בהבהרה שמיסוי ההכנסה יכול להידחות לעתיד

 
בהתאם לאופי פעילות החברה.

 

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://cdn-media.web-view.net/i/axteeushww/__________________________________2018.pdf


חברה המנפיקה אסימונים מתחייבת להעניק בעתיד שירותים או מוצרים בתמורה
לאסימונים שהונפקו. ככלל, התמורה מההנפקה, תירשם כהכנסות מראש (מעין
מקדמה מלקוח) על פי שווי התקבולים במועד ההנפקה (מזומן או מטבעות
קריפטוגרפים) ובניכוי הוצאות שניתן לייחס במישרין להנפקה. אותן הכנסות מראש
תוכרנה כהכנסות לצרכי מס לשיעורין בהתאם לקצב מתן השירותים או אספקת
המוצרים על-ידי החברה המנפיקה. במקרים בהם האסימונים מקנים למחזיק בהם זכות
תמידית לקבל שירות או פלטפורמה שפיתחה החברה המנפיקה, אז ההכנסות מראש
תוכרנה במלואן ביום שהשירות או הפלטפורמה הפכו לזמינים עבור מחזיקי
האסימונים, וככל שרק חלק מהשירות או הפלטפורמה הפכו לזמינים, יוכר חלק יחסי
של ההכנסות. חברה מנפיקה, שנותרו בידיה אסימונים במסגרת ה-ICO, תכיר
בהכנסה אינטגרלית לעסקיה, במועד מכירתם בשוק משני. החברה המנפיקה תידרש
להכיר בהכנסה מידית בגין יתרת ההכנסות מראש עם קרות אירועים מסוימים, כגון
פיתוח כושל, פירוק, מכירת פעילות או העברת המחויבויות לגוף אחר. גם במקרים
בהם הנפקת האסימונים לא יוצרת לחברה המנפיקה מחויבות לספק מוצר או שירות,
או כאשר החברה המנפיקה מדווחת לצרכי מס על בסיס מזומן, תוכר ההכנסה במועד

 
קבלת תמורת ההנפקה.

 
 

בידי מחזיקי אסימוני מוצרים ושירותים, מדובר ברכישת זכות לקבל מוצר או שירות
המהווה "נכס", וההוצאה בגין רכישת הזכות תוכר במועד מימוש האסימונים כעלות.
במועד צריכת המוצר או השירות תוכר ההכנסה מהנכס (מכירת האסימון) וכנגד תוכר

 
העלות בגינו.

מכירת אסימוני מוצרים ושירותים בשוק משני ברווח תצמיח הכנסה הונית או
פירותית, ובהתאם יבוצע הסיווג לרווח או ההפסד אשר נובעים מאותה מכירה.
עסקאות בהן התמורה משולמת באסימונים אחרים שאינם אסימוני מוצרים ושירותים
(כדוגמת ביטקוין), יטופלו לצרכי מס כעסקת חליפין בהתאם לעמדת רשות המסים
שהובאה בטיוטת חוזר XX/2017. בצד של מוכר המוצר או נותן השירות - יש להפריד
בין התמורה בעד מוצר או שירות אשר מהווה הכנסה בגובה שווי המטבע הווירטואלי,
לבין רכישת המטבע הווירטואלי החייבת בניכוי מס במקור בהתאם. בצד של רוכש
המוצר או מקבל השירות - יש להפריד בין רכישת מוצר או שירות לבין מכירת המטבע
הווירטואלי ומיסוי הרווח או ההפסד לרבות חובת תשלום מקדמה, וזאת על אף שהרווח
טרם מומש. אדם המדווח על מכירת אסימון נדרש לשמור מסמכים להוכחה וכן

 
לשמור את חוזה ההנפקה, על מנת שיוכל להציגם לפקיד השומה.

טיוטת החוזר מתייחסת גם לנושא הנפקת אסימונים לעובדי החברה, אשר במסגרתה
יחויב העובד במס במועד ההקצאה על פי שוויו ההוגן של האסימון, ולפי שיעור המס

 
החל על הכנסה ממשכורת. בהתאמה, תותר לחברה בניכוי הוצאת שכר.

 
לעניין מס ערך מוסף, מועד החיוב במס בידי החברה המנפיקה (בסיס מזומן או
מצטבר) ייקבע כתלות בסוג העסקה "מכר" או "שירות", וכן בהתאם למחזור
העסקאות וחובות ניהול ספרים. לעניין החיוב במע"מ, ישנה חשיבות לזהות הרוכש או

 
מקבל השירות, קרי האם מדובר בתושב חוץ או תושב ישראל.

באשר למסחר משני, לפי עמדת רשות המסים בטיוטת החוזר, אסימוני מוצרים
ושירותים מהווים מסמך סחיר לעניין חוק מע"מ ומשכך מוחרגים מהגדרת "טובין".
לפיכך, אדם אשר פעילותו במכירת האסימונים כאמור מגיעה לכדי פעילות עסקית,
יסווג וירשם כ"מוסד כספי" לעניין מע"מ ויחויב בהתאם לחוק מע"מ. עמדה זו של
רשות המסים שונה מעמדתה, שהובאה בטיוטת חוזר XX/2017 שם צוין במפורש, כי
מטבע וירטואלי אינו מסמך סחיר או נייר ערך לעניין מע"מ (המוחרגים מהגדרת
"טובין"). רשות המסים מצויה בהליך למידה של נושא המסחר במטבעות וירטואליים
Utility ומנסה להישאר מעודכנת ככל האפשר ומכאן טיוטת החוזר החדשה בנושא
Tokens. יובהר, כי המסמך העיקרי המשקף את עמדת רשות המסים בסוגיית

 
.XX/2017 המטבעות הווירטואליים הוא טיוטת חוזר

 
  

 
טיוטת חוזר מס הכנסה XX/2017 -  מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים

בקצרה, לפי עמדת רשות המסים, 'מטבע וירטואלי' מהווה "נכס" לצרכי מס, וככלל
מכירתו תסווג כמכירה הונית אשר תחויב במס רווחי הון בהתאם לשיעורי המס
הקבועים בחוק. כפועל יוצא מכך, "הפרשי שער" שעשויים לנבוע בגין המטבע

 
הווירטואלי אינם זכאים לפטור הניתן על פי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה.

בהתאם, על מוכר מטבע וירטואלי להגיש לרשות המסים דו"ח, בצירוף מסמכים
מבססים, ואף לשלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח. ככל שהכנסתו של אדם

https://cdn-media.web-view.net/i/axteeushww/___________XX_2017_1.pdf
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הסר | דווח כספאם

מ'מטבעות וירטואליים' עולה לכדי עסק, יחויב בגינה הנישום במס כהכנסה פירותית
מעסק או משלח יד. מטבעות וירטואליים אשר הגיעו לרשות אדם באמצעות כריה –
הדבר עשוי להוות סממן להכנסה מעסק (פירותית), אולם אין זה מחייב וכל מקרה

ייבחן לגופו.

משרדנו מייצג נישומים רבים במגוון היבטים הנוגעים למטבעות הווירטואליים, ונשמח
לעמוד לרשותכם למתן ייעוץ ספציפי.

פרטי קשר 

 
ד"ר מיכאל בריקר,

 
מחלקת המסים

 
 michaelb@meitar.com

03-6103898

 
ד"ר שחר הדר, שותף

מחלקת תאגידים

 
וניירות ערך

shacharh@meitar.com
 03-6103635

 
אלדר בן רובי, שותף

 
מוביל מחלקת המס

 

 
eldarb@meitar.com

03-6103615

למידע נוסף אודות מחלקת המסים במשרדנו, לחץ כאן.

מטרת המזכר הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס. המזכר אינו מהווה יעוץ משפטי ועל
כן אין ליישם את האמור בו מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים לכך במשרדנו.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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