
  
  כבר לא וירטואלי

 חשבון רואי 'ושות סוראיה בלצר קנובלמשרד הכותב: 

  

 לאחרונה ביטוי ידיל אהב במס חייבת וירטואלי מטבע של ערך מעליית רווח לפיה המיסים רשות עמדת

 סוחרים הם כי מידע קיים לגביהם אשר ישראלים אלפי אל פנייה הכוללות אקטיביות אכיפה בפעולות

 המשקיעים את וחושף נונימיותאה מסך את למעשה מסיר שכזה מהלך. רפיםקריפטוג במטבעות

 ?המשקיעים בפני העומדות האפשרויות הן מה אז. משמעותיים מס לתשלומי

 ?וירטואלי עמטב הז מה

 מטבע וירטואלי הוא רשומה ממוחשבת בקובץ ציבורי המכונה "שרשרת בלוקים". רשומה זו מנוהלת

 באופן תקין כךעולה תבוצע יחה כי כל פנק". המערכת הממוחשבת מבטבאמצעות תוכנה המכונה "אר

 עות אינםהמטב שסכום שהועבר במסגרת הפעולה אכן נגרע מ"ארנק" המקור ומתווסף ל"ארנק" היעד.

 מדינה או בנק מרכזי של מדינה כלשהיא אלא באמצעות תהליכים ממוחשבים ל ידימופקים או מנוהלים ע

 כיום, המטבעותעות נקרא "כרייה". ותהליך הנפקת המטב )הצפנה(יפטוגרפיה המבוססים על מנגנוני קר

 .וגבל מאדיין מהנפוצים משמשים כסחורה ספקולטיבית להשקעה והשימוש בהם כאמצעי תשלום עד

 ?נכס או מטבע

 לשאלה האם המטבעות הווירטואליים מהווים מטבע לגיטימי או לחילופין "נכס", המהווה באופיו מסלול

 ,שכזה. להמחשהוטל על הרווח המופק ממסחר במטבע ש חשיבות משמעותית לעניין המס שיה, יהשקע

 ,כ"הפרשי שער" אשר פטורים ממסתחשב באם המטבע הווירטואלי ייחשב מטבע, אזי עליית ערך בשוויו 

 בידי יחיד, בהתאם לסעיפים שונים בפקודת מס הכנסה. לעומת זאת, במידה ונצא מנקודת הנחה כי

 בהתאם לאופי ההשקעהשנוצר מעליית ערכו יהיה חייב במס הווירטואלי הינו "נכס" אזי הרווח המטבע 

  .)לא כולל מס יסף( 47%ור של עד לשיע ולהגיע 25%משיעור מס של  )בידי יחיד(ויכול להתחיל 

 אכיפה והליכי המיסים רשות עמדת

 ר את עמדתה בכל הקשור לרווח המופקפרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי המבהי 2018בחודש פברואר 

 בעות הווירטואליים. לשם בחינת מעמדו של המטבע הווירטואלי כ"מטבע" או כ"נכס" מפנהר במטמהמסח

  . בהתאם)"החוק"( 2010  -  טבע" ו "מטבע חוץ" בחוק בנק ישראל, תש"ערת "מרשות המיסים להגד

 טבע אחר שינפיק בנק ישראל. החוק גםלחוק, המטבע היחידי במדינת ישראל הוא השקל החדש או מ

 ."ואינם הילך חוקי בישראל נת חוץטבע חוץ" כ "שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדיר "ממגדי

 ,לגישת רשות המיסים מטבע חוץ יכול להיות רק "שטרי כסף או מעות" ולכן בהכרח מדובר במשהו מוחשי

 מטבע. לכן, המטבעות הווירטואליים אינם בגדר מה גם שהם חייבים להיות "הילך חוקי" במדינת חוץ

 עת כי כל רווח ממימוש עליית ערך במטבעשה קובלשיטת רשות המיסים. כפועל יוצא, רשות המיסים למע

 "...לפקודה מכיוון ש "יצא נכס מרשותו של אדם 88וירטואלי חייב במס מכוח סעיף 

 ין לצדדקופל בו החליט השופט ד"ר ש. בורנשטי מחוזי בעניין נועם פסק דיןבהקשר זה נציין שהשבוע פורסם 

 שבפס"ד השופט מזכיר באמרת אגב שישנה נציין בעמדת רשות המיסים כפי שהוזכרה לעיל. יחד עם זאת

 אפשרות סבירה שבעתיד, ככל ויהיו שינויים במדיניות המונהגת כלפי המטבע על ידי המדינה, יכול ותתקבל

 .טואלי תסווג כהפרשי שער הפטורים ממסהטענה כי הרווח ממכירת מטבע וויר

 .לכה מחייבתהווה השל בית המשפט המחוזי שאינו מ בפסק דיןכמו כן נזכיר שמדובר 

 יחד עם זאת, ישנה אפשרות שהמסחר במטבעות הווירטואליים יגיע לכדי פעילות עסקית בידי אותו אדם

 בנוסף 47%היכולים להגיע עד לכדי  )מס שולי(הסוחר בהם ועל אותו רווח יחולו שיעורי מס גבוהים 

 .ת בהיבטי מע"מ ותשלומי ביטוח לאומילהשלכו

 פשרות של תשלום תמורה עבור נכס או שירות באמצעות המטבעותגם לא רשות המיסים מתייחסת



 הווירטואליים, וקובעת כי יראו כתמורה את השווי ההוגן או לחילופין את המחיר הנקוב של המטבע

 .הווירטואלי

 של מטבעות אחד בשני וקובעת כי בעת שחלוף נוצר למעשהר מתייחסת רשות המיסים גם לשחלוף בחוז

 ות במס על הרווח שנוצר כתוצאה מהשחלוף. גישה שכזו היא מרחיקת לכת מכיוון שישקמה חבאירוע מס ו

 קושי ממשי בתחום המטבעות הווירטואליים לזהות את השווי של המטבע כאשר ההמרה היא בדרך של

  .שחלוף במטבע אחר

 תטבעוסים פועלת במאמץ רב בכדי לאתר משקיעים, סוחרים וכורים בתחום המכאמור, רשות המי

 הווירטואליים. לפי גורמים המעורים בפעילות רשות המיסים, המאמץ בא לידי ביטוי בדרכים מגוונות

 במסחר במטבעות ויצירתיות, לרבות במעקב אחר המשקיעים ברשתות החברתיות ובפורומים המתמחים

 המשקיעים ע עלבות מידע מתוחכמות בין מידע שמגיע ממקורות שונים ואף איסוף מידהווירטואליים, הצל

 מפלטפורמות המסחר השונות דרכם מתנהל המסחר. מאמצים אלו העניקו לרשות המיסים רשימה

 לחו אליהם פניותמשמעותית של ישראלים אשר בעלי פוטנציאל לרווח ממסחר כאמור, וכפי שציינו נש

 עותהמטבוללות דרישה לדיווח נקודתי ומצומצם יחסית רק לגבי תחום פעילות שונות אשר חלקן כ

 .הווירטואליים וחלקן כוללות אף דרישה להגשת דו"ח שנתי מפורט

 המשקיע היבטי

 ראשית, נבהיר שרווח מעסקה במטבע וירטואלי, גם אם הוא במסגרת עסקה חד פעמית, מחייב דיווח

 פניהו עבירה פלילית. משקיע אשר לא דיווח על רווחים כנדרש וקיבל לרשות המיסים. אי דיווח במועד הינ

 מרשות המיסים צריך להיענות לפנייה ולמסור את הפרטים הנדרשים. באם הדרישה היא רק בנוגע לפרטי

 ,. לעומת זאתהעסקאות שבוצעו אזי מדובר בשלב הראשון בנתונים יבשים אשר יש להעבירם כפי שהם

 ציין שאיןשוב לת דו"ח שנתי מלא אזי יש לתת את תשומת הלב על אופן הדיווח. חבאם הפנייה היא להגש

 חובה בדיווח ליישם את עמדת רשות המיסים. באפשרות הנישום, בכפוף לגילוי נאות, לדווח על הרווחים

 פרשי שער" אשר כאמור פטוריםכפטורים ממס בהתאם לגישה כי מדובר במטבע ועליית ערך בו מהווה "ה

 .ממס

 הם יידרש הנישום להוכיח אתסים בגישה כזו כנראה שתוביל את הנישום לדיוני שומות מול רשות המי

 .עמדתו

 המשקיע המדווח צריך להיזהר מדיווח אשר יכול ויכלול סממנים של פעילות עסקית במסגרת המסחר

 ,ן של המסחרות, ההיקף הכספי שלהם, אופן המימוכאמור. סממנים כאלו יכולים להיות תדירות העסקא

 מטבע עד למימושו ועוד. ככל והסממנים אשרשל ה הידע והבקיאות של הנישום בתחום, משך זמן ההחזקה

 הוזכרו יעידו על סממנים מסחריים המשקיע יהיה חשוף להטלת שיעורי מס גבוהים, להטלת מע"מ על

 .לאומי בשיעורים גבוהים יחסית הרווח שנוצר לו וכאמור גם תשלומי ביטוח

 במטבעות הווירטואליים. ככלמסחר שקיעים צריכים לשים לב כי יכול ויהיו גם יתרונות בדיווח על המ

 ,כגון(שלנישום הפסדים ממסחר במטבעות וירטואליים הם ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווחים פסיביים אחרים 

 ה כי לנישום יכוללנישום בשנים שלאחר מכן. מכאן עולשצמחו או יצמחו  )ממכירת ניירות ערך או נדל"ן

 ר. בהקשר זה נציין שאם יהיה מדובר בפעילות עסקיתכאמו ויהיו גם משמעויות חיוביות מדיווח על מסחר

 כפי שצוין לעיל ויוצרו הפסדים כאמור אזי הפסדים אלו יוכלו להיות מקוזזים מול כל הכנסה לרבות

 .הכנסות ממשכורת

 אם אף, ווירטואליים במטבעות פעילות בגין במס ולחיוב לדיווח הקשור בכל מקצועי לייעוץ תלפנו מומלץ

 .המיסים מרשות פניה תקבלהה טרם


