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ה לחברות פמע"מ בגין רווחים מניירות ערך (חשי
של מציאות חדשה  בפתחהו האם אנ – ולמשקי בית)

ויחידים במע"מ גם על חברות חיוב לפיה עלול לחול 
  ?בשוק ההון יםהמשקיע

מחויבת במס הכנסה. לרוב, אם מדובר , אם וכאשר מניבה רווחים, בבורסהפעילות של מסחר בני"ע 
אם הפעילות הגיעה  –, ואולם 25%יחויבו במס בשיעור של עד  ים הוניים, הרווחיםבפעילות בעלת מאפיינ

  לכדי פעילות "עסקית" היא עלולה להתחייב בהתאם לשיעורי המס השולי.

, עולה כי כל מי שעוסק בני"ע, מכספו 2017מיוני  מפסיקתה של כבוד השופטת סרוסי בפרשת אקוויסט
  שלו, ולמען השגת תשואה אישית, עלול להיות מחויב במע"מ.

ומוכרים ני"ע ר קונים אשהשאלה הנשאלת, האם כוונתה של כבוד השופטת הייתה, כי גם משקי הבית 
  בבורסה מכספי החיסכון שלהם, יחויבו במע"מ בגין רווחיהם אלו?

ה ע"י רשות המיסים, כאשר במסגרת רשימת העמדות במע"מ החייבות דיווח, נוספנה ניתתשובה לכך 
  .פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון": " 12/2017לאחרונה עמדה מספר 

או על ידי חבר בני אדם עבור  יחידהנעשית על ידי  ,עמדה זו קובעת, כי פעילות של קניה ומכירה של ני"ע 
  להתחייב גם במע"מ.ם כפי שהוכרו בהלכה הפסוקה, עלולה ת מאפיינים עסקייעצמם, ואשר הינה בעל

  שיבחנו:להלן המבחנים 

  יירות ערך.תדירות גבוהה של פעולות בנ – מבחן התדירות.1

  ככל שההיקף הכספי של הפעילות רב יותר. – מבחן ההיקף הכספי. 2

ום בו נעשית הפעילות. הבקיאות אינה הכוונה, בקיאות ומומחיות בתח –מבחן הבקיאות והמומחיות .  3
  חייבת להיות בקיאות של המבצע עצמו והיא יכולה להיות של מי שייעץ לו בביצוע הפעולה.

  מלמד על פעילות בעלת אופי עסקי.הלוואות  באמצעותמימון הפעילות  – מבחן המימון. 4

לבין מועד מכירתם קצרה החולפת ממועד הרכישה של ני"ע ככל שהתקופה  -  מבחן תקופת ההחזקה. 5
  יותר, יש בכך כדי להצביע על פעילות עסקית.

אחד המאפיינים של פעילות עסקית הוא קיום מנגנון  – מבחן קיומו של מנגנון או פעילות קבועה ונמשכת.6
  או לחילופין בהיות המבצע אקטיבי במסגרת הפעילות.ארגוני 

  ירות ערך יכול להצביע על פעילות עסקית.למשל, אופי ספקולטיבי של ני – סכמבחן טיב הנ. 7

מבחן "על". הכוונה היא לנסיבות המיוחדות הכרוכות במקרה הנדון, ובכוחן  – מבחן הנסיבות המיוחדות. 8
 לאו. אםפעילות עסקית בלהכריע האם מדובר 


