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חלופות למבנה ההתאגדות–קריפטוגרפייםהנפקת מטבעות 

הרוכשיםלציבורהקריפטוגרפיהמטבעאתוהמפיץהמנפיקהתאגיד–המנפיקההמשפטיתהישות•

.(ב"וכיוצבהאמסאיי,קיימן,גיברלטר,בשוויץמאוגד)זרתאגידהינוהעולםברחבי

חברה תושבת ישראל המבצעת את הפיתוח בארץ ובתמורה  –החברה המפתחת את הטכנולוגיה•

או המשך פיתוח ותחזוקת המערכת מקבלת מזומן וטוקנים /ורשיוןאו מתן /למכירת מוצרים ו

.מהחברה המנפיקה



חלופות למבני חברות

זרה

IL

מנפיקה

פ"מו

100%

חברת אם זרה המחזיקה במלוא הון המניות של חברה תושבת ישראל-חלופה א



המשך-חלופות למבני חברות 

חברה תושבת ישראל המחזיקה במלוא הון המניות של חברה זרה-חלופה ב



המשך-חלופות למבני חברות 

חברה או והשניה, האחת תושבת ישראל, חברות אחיות או לא קשורות–' חלופה ג
(פאונדיישן)תאגיד זר 



הסכמים בין חברתיים

מתקשרת עם התאגיד הזר שמנפיק את  , החברה המפתחת שהינה חברה תושבת ישראל•

אשר במסגרתו לוקחת על עצמה החברה הישראלית  , בהסכם למתן שירותי פיתוח, המטבעות

את כל ההתחייבויות הטכנולוגיות של התאגיד המנפיק או מוכרת מוצרים לתאגיד הזר או 

. והמשך שירותים לפיתוח המערכתרשיוןנותנת 

בהתאם להסכם השירותים מרבית תמורת הגיוס מועברת לחברה הישראלית לצורך פיתוח  •

.תחזוקה עתידית ושירותים נלווים הקשורים לפיתוח הפלטפורמה הטכנולוגית, הטכנולוגיה

.  הסברה והפצת האסימונים, יתרת התמורה הנותרת בתאגיד הזר תשמש לשיווק•



?מדוע החברה המנפיקה הינה חברה זרה

:  שיקולי רגולציה בארץ ובעולם▪

תיחשב על פי רוב כהנפקת נייר ערך  קריפטוגרפיהנפקת מטבע , בדומה לארצות הברית-בארץ –

.  בתשקיף על כל המשתמע מכךהמחוייבת

שהנפקתם  ( UTILITY)יוטיליטיקיימים הסדרים ברורים בכל הקשור למטבעות המהווים –ל "בחו–

.בתשקיףמחוייבתאינה 

.  קריפטוגרפייםמערכת בנקאית זרה המאפשרת הפקדת פיאט שמקורו במטבעות ▪

. פנייה לציבור הרוכשים אשר בעיקרו זרים▪

.חברה זרה מאפשרת כניסה לשווקים שעשויים להיות חסומים לחברה ישראלית▪



היתרונות בקבלת רולינג להסדרת היבטי המס בהנפקת 
קריפטוגרפייםמטבעות 

יראו את החברה הישראלית לצרכי מס כמי שהנפיקה את האסימונים והיא תוכל ליהנות ממעמד של ▪

(IP-בכפוף לכך שהחברה הישראלית הינה הבעלים של ה, בין היתר)מפעל טכנולוגי מועדף 

.23%במקום מס חברות בשיעור של , ('באזור פיתוח א)7.5%או 12%שיעור מס חברות מופחת בשיעור ▪

.30%-25%במקום מס רגיל בשיעור של , 20%מס על דיבידנד בשיעור 

.שנים4-5הכנסות שמקורן בגיוס נפרסות על פני -מועד ההכרה בהכנסה ▪

מועד ההכרה בהכנסה שמקורה במטבעות הדיגיטליים המונפקים יהיה במועד המימוש של המטבעות ▪

.ולא במועד קבלתם

דיבידנד ממפעל  )20%על הטוקנים שהם מקבלים במס מופחת בשיעור של יימוסו( פאונדרים)מייסדים ▪

(.טכנולוגי מועדף



הקריפטוסוגיות נוספות בתחום 

▪Fork -הינו בדומה למצב של חלוקת מניות  הארועמיסוי . מצב שבו נוצר פיצול של מטבע לשני מטבעות

(.  כמוקדם מבניהם)בעתיד הקריפטוגרפייםהמרת מטבעות / אירוע המס יתרחש רק בעת מכירת-הטבה 

כך  , כלפי למטההקריפטוגרפיהחלוקה גוררת גם תיקון עלות המטבע , כי בדומה לחלוקת מניות הטבהיצויין

כך לא אמור להיווצר רווח כלכלי כתוצאה  –ששווי שני המטבעות יהיה שווה לשווי המטבע טרם הפיצול

.מהחלוקה עצמה



המשך-הקריפטוסוגיות נוספות בתחום 

▪Staking- לפיה הוא מקבל עבור נעילת  , משתתף בתכנית, מסוייםמצב שבו אדם המחזיק במטבע דיגיטלי

קיימות מספר גישות למיסוי האירוע  . תמורה במטבעות אשר נקבעה מראש, מסויימתמטבעותיו לתקופה 

.  האמור

(  או החלפתם)מועד ההכרה בהכנסה בגין המטבעות שהתקבלו הינו במועד מכירת המטבעות –גישה אחת ▪

במקרה זה העלות הכוללת של הטוקנים המקוריים  . Air-drop-או לFORK-בדומה למניית הטבה או ל

.  מתחלקת בין הטוקנים שנעלתי בתוספת הטוקנים שניתנו בתמורה לנעילה

במקרה זה המס  . גישה שניה היא כי מדובר במעין תשואה המשולמת בעבור נעילת המטבעות בדומה לריבית▪

.דהיינו במועד קבלת המטבעות הנוספיםמיידיאשר ישולם הינו 

.את עמדתןפירסמורשויות המס טרם , כי בשתי הסוגיות האחרונותיצויין▪



!!!תודה רבה על ההקשבה


