
 
 
 

 )XXX' טופס זמני מס(
 

  ___________ הבקשהתאריך
 

 לכבוד
 ד"עו, טל ירון אלדר' גב

 נציבת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
 גבעת שאול, 5כנפי נשרים ' רח

  ירושלים
 
 , .נ.ג
 

    -______  _____________________קרן ההשקעות :  הנדון
   לשותף הכללישיעור המס על דמי ההצלחהבקשה לאישור נאמן וקביעת 

 ) קרן ישנה(
 
 

 6/4/2003בהתאם להסדר המיסוי בין נציבות מס הכנסה ולאיגוד הישראלי לקרנות הון סיכון מיום 
 ולקבוע את שיעור "דמי הצלחה"נאמן לזכויות השותף הכללי לאת האבקש לאשר ) 'כנספח אב "מצ(

  :המס בשל דמי ההצלחה כדלקמן
 

  לחוק השקעות 9מי שרשאי לשמש כנאמן לפי סעיף /  ישראליד" עו/ ישראלי ח"רו(הנאמן הנו 
 

  _________________. פ.ח./ז.  ת___________________________:  ושמו )משותפות בנאמנות
 

 .  __________________: טלפון_____________  ___________________' מרח
 

סעיף ראה  (____________הנו  ,ם בועל המשתתפי , המס על דמי ההצלחה של השותף הכללישיעור
  ).  להלן18
 

לגבי דמי הצלחה . 2003/11/החל מיום  יתקבלוחה אשר שיעור זה יחול ביחס להכנסות מדמי הצל
, לפי העניין,  לפקודה126  - ו121 לפני המועד האמור יחולו שיעורי המס הנקובים בסעיפים התקבלוש

 . צא על ידי הנציב אחרת באישור המקדמי שהונקבעאלא אם כן 
 

) __________________תיק ' מס(א "ג ת"על שמו כנאמן בפשמהנאמן יפתח תיק , לצורך הסדר זה
 . הסדר זהולשם ידווח את הדיווחים השנתיים ולשם יעביר את כספי המיסים על פי 

 
י  בינו לבין השותף כללושנחתמאת כל המסמכים וכן   הנאמנותהסכם את לבקשה זוהנאמן יצרף 

 .  בקשר לדמי ההצלחהאו מנהל הקרן/או הקרן ו/ והמשתתפיםאו /ו
 

 :נתונים
 
 __________________________שם קרן ההשקעות .  1
 
 ): אם הוצאו( והאישורים המתקנים  על ידי הנציבמועד הוצאת האישור המקדמי. 2
 
 _________________________________________________________ ______ 

 1



 
 ______________________שנת המס האחרונה שהקרן הגישה דוחות שנתיים לפקיד השומה  .   3

 . __________________ פקיד השומה בו היא נישומה ומשרד
 
 ________________מדינת התאגדותו ___________________________  שם מנהל הקרן .   4
 
 ________________מדינת התאגדותו   __________________________שם השותף הכללי .  5
 
  __________) 'שותפות וכו, חברה(אופן התאגדות השותף הכללי .  א5
 
תושבותם וחלקם ,  הזכאים לדמי הצלחה)עד רמת היחידים(השותפים בשותף הכללי כל שמות  . 6

 : )נכון למועד בקשה זו (בדמי ההצלחה
 
 

חלקו בדמי  ות תושב . ז.ת )עד רמת היחיד(שם השותף 
 ההצלחה

 הערות

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 יש לצרף נספח המפרט בצורה סכימטית את –אם השותפים מחזיקים בזכויות באמצעות תאגידים 
מספרי , מקום התאגדותם, תושבותם, כולל שמות התאגידים(אופן ההחזקה בזכויות לדמי הצלחה 

 ).'וכו. פ.ח
 
 תושבותם  וחלקם בדמי הצלחה,  הזכאים לדמי הצלחה)'עובדים וכו(המשתתפים האחרים שמות .   7

 :)נכון למועד בקשה זו(
 

חלקו בדמי  תושבות  . ז.ת המשתתף האחרשם 
 ההצלחה

 הערות
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 יש לצרף נספח המפרט בצורה סכימטית את –מחזיקים בזכויות באמצעות תאגידים אם העובדים 
מספרי , מקום התאגדותם, תושבותם, כולל שמות התאגידים(אופן ההחזקה בזכויות לדמי הצלחה 

 ). 'וכו. פ.ח
 
 ________ $______ _________ ) : מזרים וישראלים (היקף הגיוס הכולל של הקרן .  8
 
 ____________________ $: בניכוי דמי ניהול) מזרים וישראלים(וס הכולל של הקרן היקף הגי. א8
 
 ___________________________ $  : זריםתושבים מהגיוס הכולל של הקרן .  9
 

 ______  $_______: )לפקודה) 2(9 לפי סעיף הפטורים (ישראליםגופים מהגיוס הכולל של הקרן . 10
 

 _____ $________): לפקודה) 2(9שאינם פטורים לפי (קרן מגופים ישראלים הגיוס הכולל של ה. 11
 

   ]8 לחלק לסעיף) 9+10 ( סעיף[  =__________    ":  יחס המשקיעים הפטורים. "12
 

 "]יחס המשקיעים הפטורים" פחות 1[ =  __________    " : יחס המשקיעים  החייבים. "13
 

  _______" : שיעור המס החל". 14
      ) = ]25% X "50%) + ( " הפטוריםיחס המשקיעים X " החייביםיחס המשקיעים "[ (  

                             
 ___________ $_______ ____1/1/2003 שבוצע עד ליום ) מזרים וישראלים (סכום ההשקעות. 15
 

  ]א8 חלק לסעיףל  15  סעיף[=___  ________" : 1/1/2003יחס ההשקעות עד ליום . "16
 

יחס ההשקעות עד ליום " פחות 1 =[  ___________" : 1/1/2003יחס השקעות מיום . "17
1/1/2003[" 

 
 

 .  ____________"שיעור המס החל על דמי ההצלחה". 18
 

               )החלשיעור המס  X  1/1/2003יחס השקעות מיום ( ) +X 50%  1/1/2003יחס השקעות עד ליום = (
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 :השותף הכללי/צהרת מנהל הקרןה
 
 

______ ________________שותף מנהל בקרן ההשקעות , _________________________ אני
אני מצהיר כי , כמו כן. מדוייקיםמלאים ומצהיר בזאת כי הנתונים שפורטו בבקשה זו הנם נכונים 

בשותף הכללי וכי קיימים בידי מנהל הקרן " צלחהדמי ה"הזכאים להמשתתפים ההסדר יחול על כל 
 . והנאמן אישורים בכתב מאת כל המשתתפים המסכימים להסדר מיסוי זה

 
 

 _________________            _______________________ 
  השותף המנהל                חתימת       תאריך  

 

 
 
 
 

 :הצהרת הנאמן
 
 

 לחוק השקעות משותפות 9חברה לפי סעיף / ד"עו/ ח "רו_____  _______, ______________אני
 של השותף הכללי "דמי ההצלחה"מבקש אישורכם להתמנות כנאמן לגבי ) מחק המיותר (בנאמנות

מפורט להיות אחראי לניכוי המס כומתחייב ________________ __________בקרן ההשקעות 
סיכום ישיבות הועדה ולמלא אחר התנאים הקבועים ב, ) לבקשה18בשיעור הנקוב בסעיף (בבקשה זו 

המפורט בנספח  (6/4/2003  המשותפת לנציבות מס הכנסה ולאיגוד הישראלי לקרנות הון סיכון  מיום 
משתתפים המסכימים להסדר מיסוי זה וכי מצהיר כי בידי אישורים בכתב מאת כל האני , כמו כן ).'א
  . קרן ההשקעותבלדמי הצלחה של השותף הכללי , יפיןבמישרין או בעק, אין זכויותי עצמי ל
 
 
 

 _________________    ___________________________ 
  נאמן                                               תאריך 
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 :'נספח א
 2003 באפריל 6

 
 סיכום ישיבות הועדה המשותפת לנציבות מס הכנסה

 קרנות הון סיכוןולאיגוד הישראלי ל
 )בעקבות הרפורמה במס הכנסה(

 
 על קרנות הון סיכון)  לפקודה102לפי סעיף (יישום מודל הקצאת אופציות 

 
 :הגדרות

 
זכות של משתתף להשתתפות ברווחי השותף הכללי ממימושי השקעה של קרן הון  אופציה 

 . שלא מכוח כספים שהושקעו על ידו בקרן, )דמי הצלחה(סיכון 
 

המגדיר את הקריטריונים לקרן אשר תוכל  [30/12/2002כהגדרתה בסיכום מיום   הון סיכוןקרן 
לרבות קרן אחרת שקיבלה אישור נציב מס הכנסה , ]לקבל אישור מקדמי מהנציב

 . להחלת הסדר האופציות למשתתפים על דמי ההצלחה בקרן
 

י משתתף או העברת מכוח האופציה ליד, במזומן או בעין, קבלת רווחים בפועל  מימוש
מובהר כי . האופציה מהנאמן או העברת האופציה ממשתתף למשתתף בתמורה

או /שינוי בשיעור ההחזקה היחסי של המשתתפים באופציות הנובע מצירוף ו
ובלבד שלא שולמה תמורה בשל שינוי , פרישה של משתתף לא יהווה אירוע מס

 . כאמור
 

והוא עובד או יזם או יועץ , וחי השותף הכלליכל תושב ישראל הזכאי להשתתף ברו משתתף
מובהר . בשותף הכללי או בחברת הניהול של הקרן) Venture Partner:  כגון(פנימי 
ראיית חשבון , כי יועצים חיצוניים לגופי הקרן למתן שירותים כעריכת דין, בזאת
 . לא יכללו בהגדרת משתתף', וכו

 
על הקצאות של אופציות בקרן , ינויים המחוייביםבש,  לפקודה במסלול הוני יחול102סעיף  .1

 .על פי תוכנית שאושרה מראש על ידי הנציב, הון סיכון
  

 :שיעור המס שיחול על רווחי משתתף ממימוש אופציה .2
 

 ) יחס משקיעים חייביםX 50%)  +  ( יחס משקיעים פטוריםX 25%" = (שיעור המס החל" 
 

 :לעניין זה 
סך התחייבויות המשקיעים תושבי החוץ והמשקיעים תושבי ":  יחס משקיעים פטורים"

 .  לסך התחייבויות המשקיעים בקרןלחלקלפקודה ) 2(9ישראל הפטורים ממס לפי סעיף 
 
 ". יחס משקיעים פטורים  "פחותאחד  ":  יחס משקיעים חייבים"
 

דה השונה  לפקו121על פי סעיף ליחידים מיירבי במידה ובשנת המימוש יחול שיעור מס שולי 
 .  תתוקן הנוסחה שלעיל בהתאם50% -מ

 
או המשתתף לא עמד בתקופת /אם הקרן אינה עומדת בתנאי האישור המקדמי שניתן לה ו .3

ימוסו בידי המשתתף בשיעור המס ) דמי הצלחה( כל ההכנסות מחלוקת רווחים –החסימה 
תקופת "; מוש אי מי-"  חסימה"; לעניין הסדר זה.  השולי של המשתתף כרווחי עסקים

 שבה , חודשים מתום שנת המס שבה הוקצו האופציות לעובד24הינה תקופה של " החסימה
מכל מקום מועד תחילת החסימה לא יהיה לפני יום  [ משתתף לא יקבל כספים מהנאמן

1/1/2003 .[ 
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 . השותף הכללי לא יתמסה בגין הרווחים הממוסים על פי אישור זה על ידי משתתף .4

 
להם זכאי השותף הכללי נקבעים בהתאם ) דמי הצלחה(ים שבהם הרווחים באותם מקר .5

הרי שבאותם , )Vesting(לרווחי הקרן בתום חייה או שהם מושפעים מתקופת הבשלה 
מ )דמי הצלחה(מקרים שבהם יידרש השותף הכללי או משתתף כלשהו להחזיר רווחים 

י והמשתתפים רשאים לתקן יהיו השותף הכלל, כאמור שקיבל למשקיעים או למשתתף אחר
 . את דוחותיהם בהתאם

 
 יחוייבו –שלא נכללות במסגרת האופציה , יתרת ההכנסות שיקבל השותף הכללי מהקרן .6

חלקו של השותף , 126 - ו121דמי ניהול יחוייבו במס בשיעורים המלאים לפי סעיף : כדלקמן
. תף מוגבל תושב ישראלימוסו כשו)  מהון הקרן2%כ עד "בד(הכללי בגין השקעותיו בכסף 

 . יתר ההכנסות ימוסו כמקובל לגביהם בפקודה
 

הנאמן יהא אחראי לתשלום המס על פי הסדר זה לפקיד השומה והדיווחים על ידו יוגשו  .7
 .  לפקודה והכללים102במתכונת הקיימת על פי סעיף 

 
 :תחולה

 
ילת הרפורמה במס הכנסה אשר מגייסות התחייבויות החל מתח, קרנות חדשותהסדר זה יחול לגבי 

)1/1/2003 .( 
 

שיש בידן אישור מקדמי מנציב מס , ]1/1/2003שהחלו לגייס התחייבויות לפני יום [ קרנות ישנותלגבי 
על פי , 1/1/2003לגבי דמי הצלחה שיתקבלו מיום , ניתן יהיה ליהנות מהסדר אופציות כאמור, הכנסה

 :באופן הבא, יחס ההשקעות שבוצעו בקרן
 

 ור המס החלשיע
 יחס השקעות   יחס השקעות עד =  על דמי הצלחה של

 "שיעור המס החל  "X 1/1/2003מיום   +    X  50%      1.1.2003   ליום   קרן ישנה
 

 ;לעניין זה
 

 1/1/2003סכום ההשקעות שבוצע עד ליום   = 1/1/2003יחס השקעות עד ליום 
 )ולבניכוי דמי ניה(   סך התחייבויות הקרן     

 
 "1/1/2003יחס השקעות עד ליום " פחות 1 =  1/1/2003יחס השקעות מיום 

 
 . כמשמעותו במסמך זה = שיעור המס החל

 
 . זיכוי או קיזוז שהם, שיעור המס כאמור הנו שיעור המס הסופי עד להגיעו ליחידים וללא זכות ניכוי

 
 ]1/1/2003תקופת החסימה לעניין הקרנות הישנות תתחיל ביום [
 

או עד מועד מאוחר יותר שיקבע  [ 31/12/2003עד ליום , הקרנות הישנות יודיעו לנציב מס הכנסה
 ]. לאישור נאמן לתוכניתכמפורט בבקשה [הדרושים לצורך הסדר זה את הפרטים הבאים , ]הנציב

 
____________________________      _________________________________ 

  
            יגאל ארליך     ד"עו,  טל ירון אלדר              

 
 איגוד הישראלי לקרנות הון סיכון ) לשעבר(ר " יו          נציבת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין         

 )בשם האיגוד         (       


