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מיסוי שוק ההון-
טיפים לקראת סוף שנת המס 2010
והערכות לשנת המס 2011

1

טיפים לקראת סוף שנת המס  2010והערכות לשנת המס 2011

טיפים לקראת סוף שנת המס 2010
והערכות לשנת המס 2011
•

•

•

•

יתרון מס להשקעה באפיקים צמודים  -על אף
העלייה בשיעור הריבית המוניטרית של בנק ישראל
בשנת  ,2010עדיין קיים יתרון מס ליחידים להשקעה
באפיקים צמודים עקב מגן המס על הרכיב
האינפלציוני בעת מימוש ההשקעה
שחלוף הכנסה פירותית בהונית לחברות – הגנה
אינפלציונית בעת מימוש אג"ח קונצרנית שקלית
בריבית קבועה ערב תשלום הריבית; תוצאה דומה
לגבי תעודות פקדון
השקעה ביחידות השתתפות לחיפושי נפט – לבחון
מימוש לקראת תום השנה במידה ומדובר בתוצאות
כספיות של שותפויות הצפויות להניב רווח (שיחלוף
הכנסה פירותית בהכנסה הונית לגבי יחידים
ירידה בשיעור מס חברות  -דחיית מימוש רווחים
מניירות ערך חברות עקב הירידה הצפויה בשיעור מס
חברות והעדפת מכשירים פיננסים ארוכי טווח (אג"ח
בעל מח"מ ארוך ,קרנות נאמנות ,תעודות פקדון)
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טיפים לקראת סוף שנת המס  2010והערכות לשנת המס 2011

טיפים לקראת סוף שנת המס  2010והערכות לשנת המס 2011
• מימוש הפסדים מירידת שער חליפין במט"ח בידי יחידים – באמצעות השקעה בנכסי
מעטפת ,דוגמת קרנות נאמנות ,תעודות פקדון ותעודות סל ,ניתן להימנע ממלכודת המס
של אי התרת ההפסד בניכוי (מדידת המטבע המקומי ,קיזוז הפסדים ברמת נכסי
המעטפת) .לגבי חברות החשיפה אינה קיימת שכן המדידה בניירות ערך הינה שקלית.
• סדר קיזוז הפסדים באופן אופטימלי:
 קיזוז תחילה כנגד רווחי הון בעלי שיעור מס לינארי גבוה
 קיזוז תחילה כנגד רווחי אפיקי השקעה צמודים ורק לאחר מכן אפיקי השקעה שקליים
 קיזוז תחילה כנגד רווחים הנובעים ממימוש אופציות  102במסלול ההוני
 קיזוז תחילה כנגד הכנסות מדיבידנד בידי בעלי שליטה
 קיזוז תחילה כנגד רווחי הון מהשקעות בקרן גידור (שיעור מס של )25%
• דחיית מימוש הפסדים בידי בעלי שליטה  -שניצלו השנה את הוראות השעה לעניין מס
מופחת על דיבידנד בשיעור של ( 12%מרווחים שנצברו עד )2002
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טיפים לקראת סוף שנת המס  2010והערכות לשנת המס 2011

טיפים לקראת סוף שנת המס  2010והערכות לשנת המס 2011
• השקעה במניות מוטות חלוקת דיבידנד:
 יחידים  -עדיפות להשקעה דרך קרנות נאמנות על מנת ליצור מנגנון דחיית מס על
דיבידנד מחולק ,עד למועד פדיון היחידה (עיתוי זהה להכרה במגן מס של עלות
ההשקעה)

 חברות  -עדיפות להשקעה בתעודות סל על מנת למנוע יישום הוראות סעיף 94ג'
המקטין הפסד מנייר ערך בידי חברה בגובה דיבידנד שחולק בשנתיים האחרונות
•

השקעה באג"ח קונצרני ומניות חו"ל  -בחינת שיעורי המס במקור החלים על
הכנסות ריבית/דיבידנד במדינת המקור בכפוף להוראות הדין הפנימי ואמנות מס
רלבנטיות; דגשים לגבי חשיפות לשינויים בשערי חליפין; בחינת חלופות השקעה
במכשירי מעטפת כמנגנון לדחיית מס

•

ערוץ חדש לקיזוז הפסדים בחברות  -פתיחת ערוץ חדש לקיזוז הפסדי הון
שוטפים מניירות ערך בידי חברות החל משנת  : 2010קיזוז כנגד הכנסות ריבית
ודיבידנד (חייב במס)
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טיפים לקראת סוף שנת המס  2010והערכות לשנת המס 2011

טיפים לקראת סוף שנת המס 2010
והערכות לשנת המס 2011
•

•

העדפת מכשירים הוניים – יתרון מס ברור בעיקר
לגבי חברות על פני השקעה במכשירים פירותיים
(שליטה על מועד אירוע המס ,הגנה אינפלציונית
בעת חישוב רווח הון ונוחות בקיזוז הפסדים)
רגע לפני שמגישי דוח  -השוואה בין תוצאות המס
בפועל אל מול דיווחי הבנקים בטופס :867
 בחינת השבת הפסדים מנוטרלים מירידת
שע"ח שאופסה על ידי הבנקים
 תביעת עלות כנגד רווחים הנובעים מהפחתת
הון שביצעה חברה
 קיזוז הפסדים שנוצרו לאחר מימוש רווחים
בשנת המס (קיזוז שאינו מבוצע על ידי הבנקים
וחברי הבורסה)
 בחינת עלות ההשקעה המדווחת לעניין יחידות
לחיפושי נפט
 קיזוז עמלות שלא נכללו בחישוב הרווח
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מכשירים פיננסיים להשקעה-
השוואה בין השקעה בקרנות נאמנות
להשקעה בתעודות סל

2

מכשירים פיננסיים להשקעה

גידול בהשקעות הציבור בקרנות נאמנות
ותעודות סל
$45

6.3%

$40

5.8%

$35

5.8%
6.1%

5.2%

$30

7.5%
7.1%

$25
6.4%

2.3%

2.1%

2010

2009

$20
$15

1.6%

1.6%

2008

2007

$10
1.0%
0.4%

0.4%

0.1 %

2005

2004

2003

$5
$-

תעודות סל

2006

קרנות נאמנות

*הנתונים לשנת  2010הינם נתונים מצטברים עד חודש אוגוסט שנת 2010
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מכשירים פיננסיים להשקעה

ביצועי שוק בעשור האחרון
TA-100

130.0%

80.0%

30.0%
Dow
FSTE 100
S&P

-20.0%

Nasdaq
Nikkei

-70.0%
2010
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מכשירים פיננסיים להשקעה

מכשירים פיננסיים להשקעה  -התנהגות ההשקעה
קרן נאמנות מחקה

תעודות סל

סוג השקעה

השקעה אקטיבית
(בעיקר במשקולות שונים)
ע"מ להכות את המדד

השקעה פאסיבית בהתאם למדד
אחריו עוקבת תעודת הסל

דמי ניהול

ממוצע של 0.8%

ממוצע של0.2% -

השקעה חוזרת

תלוי במדיניות הקרן

בהתאם למדד אחריו עוקבת
תעודת הסל

סיכוני שוק

כן

כן

סיכוני מנפיק

לא

כן

זכות קניין

תעודת התחייבות

סטאטוס משפטי של
המשקיע
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מכשירים פיננסיים להשקעה

מכשירים פיננסיים להשקעה  -התנהגות ההשקעה
קרן נאמנות מחקה

תעודות סל

מסחר בבורסה
ועשיית שוק

לא

כן

רכישה ופדיון

רק לפי השווי הנכסי
של נכסי הקרן

לפי מחירי שוק – קיימת אפשרות
לפדיון לפי שווי התחייבות

פיקוח והסדרה של
רשות לניירות ערך

חלקי
כן
כפופה למנגנוני הפיקוח לפי חוק לא כפופה למנגנוני הפיקוח ולכן
חשופה לסכנת חדלות פרעון .על פי
השקעות משותפות בנאמנות
חוק מתוקן חייבת להחזיק בטחונות
גדולים יותר *

*תזכיר חוק השקעות משותפות בנאמנות לעניין החלת החוק על תעודות סל (נובמבר )2010
 21בנובמבר 2010
Slide 12

כנס סוף שנת המס 2010
PwC

מכשירים פיננסיים להשקעה

מכשירים פיננסיים להשקעה  -היבטי מס
סיווג מכשיר
לצרכי מס

תעודות סל

קרנות נאמנות

עסקה עתידית

נייר ערך לא סחיר

שיעור המס החל יחיד 20% -
חברה  -מס חברות
 25% : 201024% : 2011 -

יחיד:
קרן חייבת  -פטור
קרן פטורה 20% -
חברה  -שיעור מס חברות הן לגבי
קרן חייבת והן לגבי קרן פטורה

מועד אירוע המס המרת התעודות למזומן או מכירת בעת מימוש יחידות הקרן או חלוקת
רווחים .קיזוז רווחים/הפסדים באופן
התעודות עצמן (המרת התעודות
לנכסי הבסיס לא תחשב אירוע מס) בלתי מוגבל ברמת הקרן הפטורה
ללא חבות מס עד למימוש היחידות.
הגנה
אינפלציונית
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ככלל ,מדד המחירים לצרכן אלא
אם נקבע אחרת על ידי רשויות
המס לעניין נכסים שמטבע הייחוס
שלהם אינו השקל

ככלל ,מדד המחירים לצרכן .החריג:
קרן נאמנות פטורה להשקעות חוץ -
שער המטבע העיקרי אותו בחרה
הקרן במסגרת התשקיף.

כנס סוף שנת המס 2010
PwC

מכשירים פיננסיים להשקעה

מכשירים פיננסיים להשקעה
תעודות סל

קרנות נאמנות

קיזוז הפסדים

ניתן לקזז הפסד הון ריאלי ממכירה ,פדיון
או המרה למזומן של תעודות סל

אי הכרה בהפסד ממימוש
יחידות בקרן חייבת בידי
היחיד.
ניתן לקזז הפסדי הון כנגד
הכנסות ממימוש יחידות
בקרן פטורה.

חלוקת
דיבידנד/תשלום
ריבית

על פי שיקול מנהלי תעודות הסל .במידה
ויחולק דיבידנד/תשלום ריבית ינוכה מס
במקור למחזיקי תעודות הסל .חלוקת
ריבית תחשבנה כריבית שמקורה בני"ע
צמוד למדד.

מושקע חזרה בנכסי המדד
ולא מחולק למחזיקי היחידות.
אין מיסוי על קבלת הדיבידנד
או תשלומי הריבית בידי הקרן
הפטורה.

ניכוי מס במקור
בחו"ל

ניתן לקבל זיכוי במנגנון הקיים באישור
מקדמי מרשות המיסים.

תשלומי ניכוי מס במקור
בחו"ל יורדים לטמיון ,במידה
ומשתלמים על ידי קרן
נאמנות פטורה.
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זירות פעילות במטבע חוץ-
רגולציה והיבטי מיסוי

3

זירות פעילות במטבע חוץ

הרגולציה בחדרי המסחר
זירות סוחר  -רגולציה
• ביום  8ביוני  2010התקבל בכנסת חוק לניירות ערך (תיקון מס'  ,)42התש"ע -
 2010שמטרתו העיקרית להסדיר את פעילותן של חברות המנהלות זירות מסחר
חוץ בורסאיות ולהכפיפן תחת פיקוח של הרשות לניירות ערך
• בהתאם לתיקון לחוק על חברות זירות המסחר יוטלו חובות שמטרתן מזעור
השפעת ניגודי עניינים בין הזירה לביו הלקוחות .כמו כן ,יוטלו חובות גילוי מוגברות
כלפי הלקוחות וחובות דיווח לציבור ולרשות לניירות ערך ,בין השאר כדי ליצור
תשתית פיקוחית
• כניסתו לתוקף של התיקון לחוק  3 -חודשים מיום פרסום תקנות .בימים אלה
מתפרסמת טיוטא של התקנות להערות הציבור

השלכות התיקון לצורכי מס:
הגברת הפיקוח של הרשות לניירות ערך תגביר את יכולת האכיפה של רשויות
המס על זירות המסחר ,לרבות אופן הדיווח וחובות הגילוי על פעולות של לקוחות
הקצה (ניכוי מס במקור ,דיווחים על מחזיקי הפעילות ועוד)
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זירות פעילות במטבע חוץ

זירת סוחר לחשבונו העצמי  -עיקרי תיקון  42לחוק ניירות ערך
• ניהול זירות מסחר יעשה רק על ידי חברה בעלת רישיון זירה .הרישיון יינתן לחברה
שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל או ניתנים לפיקוח ואכיפה מישראל.
התנאים לקבלת הרישיון:
 oאיתנות פיננסית בעזרת קיום הון עצמי מזערי ,פיקדונות ונכסים נזילים;
 oביטוח;
 oעמידה בכללים שייקבעו בתקנות לעניין אופן הטיפול בכספי הלקוחות;
 oעמידה בתנאים טכניים.

• הפקדה של כספי הלקוחות בחשבון נאמנות
• איסור מתן אשראי ללקוחות
• הגבלת המינוף מקסימאלית של לקוחות ל 1:25
• הפסדי לקוח מעסקה לא יעלו על גובה הבטוחה שהפקיד לטובתה.
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זירות פעילות במטבע חוץ

היבטי מס החלים על המשקיעים בשוק המט"ח –
תושבי ישראל
•
•
•
•

•
•

שיעור מס אחיד הן על מסחר יומי
( )day tradingוהן על עסקאות פורוורד
עיתוי ההכרה בהכנסה ממימוש
"עסקה עתידית"
סיווג עסקה הונית או עסקית לצרכי מס
על פעולות מסחר במט"ח*
היבטים של ניכוי מס במקור מול
חברות זירות המסחר
קיזוז הפסדים מירידת שע"ח –
מחלוקת עם רשויות המס
דיווחים שנתיים לרשויות המס –
בדגש על דיווחי מחזורים מפעילות במט"ח

*ביטול יוזמת חקיקה למיסוי הכנסות הנובעות ממסחר ספקולטיבי
במט"ח בשיעור של .35%
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זירות פעילות במטבע חוץ

פעילות במט"ח  -אירוע המס בעסקאות עתידיות
סוג העסקה

מועד המכירה
(אירוע המס)

 1מכירת עסקה עתידית

יום מכירה

 2בעסקה עתידית שהיא
• זכות או התחייבות למסור או לקבל סכומי כסף
• זכות למסור או לקבל נכס בסיס שהוא סכומי כסף

יום המימוש*

 3בעסקה עתידית שהיא זכות או התחייבות למסור או לקבל
נכס בסיס (למעט אם הוא כסף)
בידי נותן הזכות או ההתחייבות
בידי מחזיק הזכות או ההתחייבות

יום המימוש
מועד הפקיעה או יום
מכירת נכס הבסיס
שנתקבל ביום המימוש,
כמוקדם.

* "מימוש"  -מימוש העסקה העתידית או פקיעת ההתחייבות או הזכות עפ"י העסקה העתידית
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השקעה ביחידות השתתפות
בחיפושי נפט וגז

4

השקעה ביחידות השתתפות בחיפושי נפט וגז

השקעה ביחידות השתתפות בחיפושי נפט וגז
•

•

•

•

בישראל קיים משטר מס ייחודי הכולל הטבות מס למשקיעים ביחידות השתתפות
בחיפושי נפט מכח תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של
יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט 1988 -ותקנות מס הכנסה
(ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) ,התשט"ז 1956 -
לפי התקנות ,מחזיקי יחידות ההשתתפות ("מחזיק זכאי") רשאים לקזז את
ההוצאות ההוניות של השותפות מהכנסתם השוטפת כהפסד עסקי פירותי במהלך
תקופת החזקת היחידות ,ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על סכום ההשקעה ביחידות
ההשתתפות (דרישת טופס  – 858שלוש שנות מס עוקבות)
בעת חישוב רווח ההון ממכירת יחידות ההשתתפות וחלק רווח ההון עד גובה הסכום
שמותר בניכוי כהוצאה ,יחוייב במס שולי בידי היחיד (בשנת  ,45% - 2010לגבי
חברה  -אין משמעות)
מודגש כי כיום ,משהחלו השותפויות להרוויח ,המס המוטל על הרווחים יהיה
בהתאם לרווחי העסקים של השותפויות .כתוצאה מכך ,רווחי ההשקעות כיום למי
שמחזיק ביחידות ההשתתפות עד ליום  31בדצמבר יחשבו כרווחי עסקים והמיסוי
על רווחים אלה יהיה בהתאמה ,וזאת גם אם לא חולקו (בניגוד לשיעור מס נמוך
יותר כאשר ההשקעות נחשבות להוניות)
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החזקה ביחידות השתתפות הנסחרות בבורסה בישראל
הכנסות
מיחידות
לחיפושי נפט

ניכוי הוצאות
ל"מחזיק זכאי" *

מכירת היחידות

יחיד ישראלי

מס שולי

ההוצאות וההפסדים של שותפות
הנפט ניתנים לניכוי  -כנגד
ההכנסה הכוללת של המחזיק
(ניכוי פירותי)

מס שולי (עד לגובה
ההוצאה שהותרה) ו-
 20%על יתרת
הרווח ההון הריאלי

חברה
ישראלית

מס חברות

ההוצאות וההפסדים של שותפות
הנפט ניתנים לניכוי כנגד
ההכנסות הכוללות של המחזיק

רווח הון ריאלי
(שיעור מס חברות)

לא רלוונטי (אם אין הכנסות
אחרות חייבות בישראל)

פטור בהתאם לסעיף
(97ב )2לפקודה

מס שולי /מס
תושב חוץ
(יחיד וחברה) חברות

(*) "מחזיק זכאי"  -מי שמחזיק ביחידת השתתפות ביום  31לדצמבר של שנת המס
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המלצות הועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט
וגז בישראל ("ועדת שישינסקי")
השלכות מס על משקיעים ביחידות השתתפות
• מחד ,ביטול ניכוי האזילה יגרום להגדלה מהותית של ההכנסה החייבת בשותפויות
הגז והנפט*
• מאידך ,היטל רווחי נפט וגז (מודל פרוגרסיבי) יקטין את ההכנסה החייבת של
שותפויות הגז והנפט.
• בחינה מחודשת של הענקת הטבות מכח תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות
בעלי זכויות נפט) ,תשט"ז 1956 -כגון :הכרה בהוצאות הוניות כהוצאה פירותית
(הוצאות חיפוש ופיתוח) ,פחת בגין קרקע וניכוי בשל נטישת נכס נפט .ביטול
הטבות אלו יבטל למעשה בעקיפין את ההטבה הניתנת לבעלי יחידות השתתפות.
• אי ודאות לגבי הארכת תוקפן של תקנות יחידות ההשתתפות לעניין ניכוי עלות
ההשקעה בידי "מחזיק זכאי" (תחולת התקנות כיום עד תום שנת המס .)2010
*

ניכוי האזילה עומד כיום על שיעור של  27.5%מההכנסות ברוטו ,אך לא יותר מ 50% -מההכנסות נטו ,או לפי נוסחת אזילה המבוססת על
מחיר עלות נכס הנפט ויחידות ההפקה  -כגבוה מביניהם.
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