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חוזר מסים 17.2018
פורסמו שני חוזרי רשות המסים בנושאי מיסוי קרנות הון
סיכון וקרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי)

שלום לכולם,
רשות המסים פרסמה שני חוזרים מקצועיים בנושאי מיסוי קרנות הון סיכון (חוזר
מס הכנסה  )9/2018ומיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי) (חוזר מס
הכנסה  .)10/2018מטרת החוזרים היא לפרט את עיקרי הסדרי המיסוי מכוח סעיף
16א' לפקודת מס הכנסה ,הנועד לעודד השקעות של תושבי חוץ בישראל ,כפי שאלו
מיושמים היום.
הסדרי המיסוי מכוח סעיף 16א' לפקודה ,המפורטים בחוזרים ,יחולו על הכנסותיהן
של הקרנות וכן על הכנסותיהם של המשקיעים בקרנות בגין השקעות בחברות
ישראליות וחברות הקשורות לישראל.

בהתקיים כל התנאים המפורטים בחוזר ,הסדר המס החל על קרנות הון סיכון
מעניק פטור על הכנסותיה של הקרן ,לגבי חלקם של המשקיעים הזרים בה ,ממימוש
השקעות בהון סיכון ,וכן על ריבית ודיבידנדים הנובעים מהשקעות הון סיכון .בדומה,
הסדר המס החל על קרנות השקעה פרטיות מעניק פטור ביחס למימוש השקעות
מזכות (כהגדרתן בחוזר) ,בעוד שעל הכנסות הנובעות מריבית ודיבידנדים יחול
הסדר מס שונה.
להלן חלק מהתנאים המפורטים בחוזרים:
 מספר משקיעים  -מספר המשקיעים בקרן לא יפחת מ 10 -משקיעים;
 פיזור משקיעים  -המשקיעים בקרן לא יחזיקו יותר מ 20% -מהיקף הזכויות
בקרן ,למעט משקיע אחד בלבד בקרן אשר יכול להחזיק עד  35%מהיקף
הזכויות בקרן;
 היקף התחייבויות ההשקעה  -סך התחייבויות ההשקעה והשקעותיה של
הקרן לא יפחת מ 10-מיליון דולר ,כאשר לפחות  5מיליון דולר מקורם
במימון של משקיעים זרים;
 פיזור השקעות  -הקרן לא תשקיע סכום העולה על  25%מהיקף הגיוס
הכולל של הקרן בחברה כלשהיא.
יושם אל לב כי מרבית התנאים המפורטים בחוזרים דומים בעיקרם בין קרנות הון
סיכון ,אשר מטרתן היא להשקיע בתחומי ההיי-טק ובייחוד בחברות בשלבי הקמה
ופיתוח ראשוני ,לבין קרנות השקעה פרטיות ,אשר משקיעות בחברות בוגרות
העוסקות בתחומים מגוונים .ואולם ,יש ליישם את התנאים המתאימים לכל קרן לפי
מהות ההשקעות שלה בהתאם לחוזר הרלוונטי.
בנוסף ,החוזרים מפרטים מקרים מיוחדים שבהם ניתן יהיה לקבל הסדרי מס
מיוחדים ,על אף שהקרן אינה עומדת בכלל התנאים המפורטים בחוזרים ,בין היתר -
 קרן קטנה אשר מספר המשקיעים בה נמוך מ 10-משקיעים;
 קרן קטנה בעלת היקף השקעות הנמוך מ 10-מיליון דולר;
 קרן הלוואות.
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