
 

 

  2019י ליו                                                                                                      ךוניירות ערגידים אדכן תמעו"
 

 סחרות להשקעה בתשתיותקידום הקמת קרנות נפרסום ההמלצות הסופיות של הוועדה ל

 לקוחות וידידים נכבדים, 

שרדית ועדה בינמ - ")הוועדהנסחרות להשקעה בתשתיות (" דום הקמת קרנותפרסמה הוועדה לקי 2019בחודש יוני 
 - והבורסה ה הלאומית לכלכלהועצמשרד האוצר, רשות שוק ההון, המ נציגי רשות ניירות ערך,מ ,בין היתר ,המורכבת

  יה הסופיות. את המלצות

 . שוק הסחירמשקיעי השתיות לעולם ההשקעה בתהנגשת פרסום ההמלצות מהווה צעד נוסף ל

עה בתשתיות המתמחה בהשקהקרן הנסחרת הראשונה בבורסה משרדנו ליווה את הקמתה והנפקתה לציבור של 
 פיות של הוועדה. והמלצותיה הססקור בפניכם את עיקרי , ואנו מתכבדים לואנרגיה

 

* * * * * * 

 רקע

תחומי בבעיקר ו ,יקף הפרויקטים בתחום התשתיותהבמגמת צמיחה ל ובישראבעולם בעשורים האחרונים ניכרת 
, זו צמיחהכפועל יוצא מ, מגמה שצפויה להימשך ואף להתגבר בשנים הקרובות. התחבורה, אנרגיה, מים ותקשורת

אינן מצליחות להשיג את קצב  הקיימותההשקעות , אך בתחום התשתיותולמימון פרויקטים גובר הביקוש להשקעות 

 .ל בביקושדוהגי

מקור האשראי העיקרי בתחום הוא אשראי של במספר שחקנים מצומצם: הישראלי מתאפיין תשתיות ה מימון שוק
בתחום  הפועלותהחברות  ,ראש ובראשונהב ,ותאת ההון העצמי הנדרש לפרויקטים מעמיד, כאשר המערכת הבנקאית

 .תיים, וכן גופים מוסדיים וקרנות השקעה בתשתיותהתשתיפרויקטים הייזום 

על מנת לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים שיש בהם כדי לעודד הקמת קרנות נסחרות  2014מונתה בשנת  הדעהוו
ל, להפחית את ם תשתיתיים בישראים לטובת פרויקטי, במטרה להגדיל את מקורות המימון העומדלהשקעה בתשתיות

חשיבות לאומית, וכן לפתוח בפני  יעלויות האשראי וההון שלהם ולתרום ליכולת המדינה להוציא פרויקטים בעל
 .ר בהשקעות בפרויקטים אלוהציבור אפיק השקעה חדש ולאפשר לו להיות שותף ישי

לקרנות השקעה בתשתיות, מודל  אימוץ לע דה, אשר ממליצהפורסם הדוח הסופי של הווע 2019ביוני  19ביום 

, החל עליהןמס המשטר ), בפרט לענין "ריט"השקעה נסחרות בנדל"ן (קרנות המבוסס על עקרונות מודל קרנות 
, באופן שהמס שיושת על בעלי שעיקרון הבסיס שלו הינו מיסוי הכנסות הקרן באופן ישיר בידי בעלי מניות הקרן

ממשטר המס המיוחד, על הקרן  תליהנו. על מנת תית עצמושלהם בפרויקט התששקף השקעה ישירה המניות בקרן י

רווחים להלן, שעיקרם החזקה בנכסי תשתיות בלבד, חלוקה שוטפת של ה ולעמוד בתנאים מסוימים שיפורט
 למשקיעים, פיזור המשקיעים בקרן ומגבלות על מינוף הקרן.

 .קרנות השקעה בתשתיות בקשר עםהוועדה  עיקרי המלצות נסקור אתלהלן 



 

 הקרן ופעילותה

 אופן התאגדות •

מניותיה יירשמו למסחר בבורסה אשר ראל, שמוצע כי קרן השקעה בתשתיות תהא חברה חדשה שהתאגדה בי
 .כקרן השקעה בתשתיות תהאוכל פעילותה חודשים ממועד התאגדותה,  36בתוך 

  הקרן נכסי •

ן תהא רשאית הנכסים שהקר מוצע כי הקרן תפעל בהתאם למדיניות השקעות שתיקבע בדין, אשר תכלול את סוגי
ין היתר כהשקעה בהחזקה, . נכסי תשתיות הוגדרו בה, ואת שיעורם מסך נכסינכסי תשתיותלהחזיק, לרבות 

 . 1העמדת חוב ותפעול של פרויקטים בתחום התשתיות

מים ומי  הפקה, טיהור וטיוב מים, הובלת וחלוקת) 1: (תחום התשתיות הוגדר ככל אחד מהתחומים הבאים
הקמה והפעלה של כבישים, ) 2( פכים ואיסוף, מיון, הובלה ומחזור וטיפול בפסולת;ים, טיהור שין, התפלת מקולח

ייצור חשמל, זיקוק מוצרי ) 3(מאלה;  הסעת המונים והיסעים, נמלי ים, נמלי תעופה וחניונים הנלווים לכל אחד
דלק וגז טבעי; ן של מוצרי ומתקני אחסו דלק, הקמת והפעלת תשתיות הולכה וחלוקה של חשמל, מוצרי דלק וגז

. כמו כן, כל נייד, כבלים, לווין והפצת שידורים אינטרנט, רדיו טלפון ,הקמה והפעלה של תשתיות טלפוניה) 4(
) ייחשב כתחום תשתיות, PPPפרויקט תשתית המבוצע במסגרת הסכם שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי והפרטי (

 שר האוצר כתחום תשתית.תחומים נוספים שיאושרו על ידי  כמו גם

 הקרן נכסי ךמתו ליים של נכסי תשתיותים מינימשיעור

  .2"או "השקעות פיננסיות כשירות "תשתיותנכסי "יהיו קרן השקעה בתשתיות מנכסי  95%לפחות  •

תקבולים פקה או (קרי: כספי הנ מנכסי הקרן יהיו "נכסי תשתיות או "נכסי הנפקה ותמורה" 75%לפחות  •
 .)ןיום של בין שנה לשנתיים, לפי העניתקופות מקסימ ממכירת נכסים המוחזקים למשך

שזכו לתמיכה  בישראלפרויקטים "פרויקטים כשירים בתחום התשתיות" (קרי:  75%מתוך נכסי התשתיות,  •
, או מהווים פעילות החייבת ברישוי בתחומי בוריתאו שהוזמנו על ידי רשות צי יבוריתאו תקצוב של רשות צ

  .)החשמל והמים

 ")five or fewer" - (כלל ה פיזור המשקיעים בקרן •

מוצע כי החל בתום שלוש שנים ממועד הרישום , ריט")("נדל"ן שקעה בההסדרים החלים ביחס לקרנות להה בדומ
ר שנתיים נוספות או יותר מאמצעי השליטה בקרן (לאח 70% -למסחר, לא יחזיקו חמישה בעלי מניות או פחות, ב

י ההטבות שתעניק המדינה לקרן ). פיזור האחזקות במניות הקרן, נועד להבטיח כ50% -רד השיעור המקסימלי ליי
 . הניתן וגם כדי להבטיח סחירות נאותה במניות הקרן יוענקו לציבור רחב ככל

 מינוף הקרן •

וי הנכסים שאינם מסך שו 20%מסך שווי נכסי התשתיות ובתוספת של עד  80% -מינוף הקרן ל מוצע להגביל את
 . נכסי תשתיות

 חובת חלוקה •

, הינו חלוקה, אחת לשנה (החל השקעה בתשתיות לצרכי מס וקבלת הטבות מסמוצע כי תנאי להכרה בקרן כקרן 
למעט רווח הון של הקרן (החייבת  מההכנסה 90%של לפחות ממועד רישומה של הקרן למסחר בבורסה), 

 . תיות אחר)אלא אם נרכש נכס תש ,חודשים ממועד המכירה 12ממכירת נכסי תשתיות, אשר יחולק עד 

 

                                                 

 של פרויקטי תשתיות, לא תחשב כנכס תשתיות.בלן ביצוע (בלבד, ללא השקעה בזכויות הפרויקט) השקעה של הקרן בק   1
 .אג"ח, מלוות מדינה, ני"ע נסחרים, פקדונות ומזומנים ועוד    2



 

 

ת, כדי שיהנו עים באופן ישיר את ההשקעות בנכסי התשתיוצבו בעלי המניות בקרן מב מצב כדי לדמות ,זאת
ל ממשטר מס דומה לזה שהיה חל עליהם לו השקיעו במישרין בנכסי הקרן כאמור. יוער כי חובת החלוקה חלה ע

 .3בפרויקטים או על חברות הפרויקטעל תאגידים מוחזקים באמצעותם משקיעה הקרן  הקרן בלבד ולא

 כללי המס שיחולו על הקרן ועל המחזיקים בניירות הערך שלה

משטר מס מיוחד, שעיקרון ייהנו מ , המקיימות את כל התנאים המפורטים לעיל,קרנות השקעה בתשתיות מוצע כי
 .בות מס אחרותאופן ישיר בידי בעלי מניות הקרן, בצירוף הטהבסיס שלו הוא מיסוי הכנסות הקרן ב

  המיסוי הישיר: על פי עקרונות מודל

 ההכנסה החייבת של הקרן שהועברה לבעלי המניות בקרן בהתאם לחובת החלוקה תיחשב להכנסתם •
 .החייבת של בעלי המניות בקרן

 ועל מהקרןקה של ההכנסות בפס בגין ההכנסות המחולקות מהקרן יהיה במועד החלומועד החיוב במ •
 .לבעלי מניותיה

תופרד  יווג וחישוב ההכנסה החייבת בידי בעלי המניות יתבצעו ברמת הקרן. ההכנסה החייבת המחולקתס •
ה בהתאם יהי בהתאם למקורות ההכנסה שמהם נצמחה או הופקה בידי הקרן, וסיווגה בידי בעלי המניות

 . על מנתדההסופי של הווע במסגרת הדוחסוג הכנסה פורטו למקורות אלו. שיעורי המס שיחולו על כל 
למעט  לעודד השקעה של קרנות פנסיה וקופות גמל, גופים אלו יהיו פטורים ממס בגין כלל הכנסות הקרן,

 הכנסות חריגות.

המחולקות להם  ניות תושבי חוץ בגין הכנסותהקרן תהווה מפעל קבע בישראל לעניין חבות במס של בעלי מ •
 .מהקרן

מופחת  בה תינתן הטבת מס לקרן בדרך של מס רכישהם לקרן תמורת הנפקת מניות בעת העברת נכסי •
 .ולמעביר הנכסים בדרך של דחיית מועד תשלום מס רווח הון/מס שבח

 המניות.נקבעו הוראות בעניין קיזוז הפסדים ברמת הקרן וברמת בעלי  •

 ן.נקבעו הוראות לעניין ניכוי של מיסי חוץ ששילמה הקר •

 

 יבוריתהקרן כחברה צ

 ההשקעה בתשתיות למסחר בבורסה, הן תהוונה "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק ניירות ערך עם רישומן של קרנות
בכוונת רשות ניירות ערך לבחון את הצורך בגילוי  .ותקנותיוהחוק הוראות יהיו בהתאם לוחובות הגילוי והדיווח שלהן 

 קעה בתשתיות.י מותאם שיחול על קרנות השייחוד

ת ההשקעה בתשתיות היא אי תחולת כללי הרישום קמתן ופעילותן של קרנוהקלה נוספת שמטרתה לעודד את ה
 לות, כמפורט בדוח. למסחר של הבורסה לענין ותק פעי

 רשמו למסחר בבורסה. נות הראשונות שייקרל לרשות ולבורסה כן נקבעו פטורים מאגרות

 

 

 

                                                 

דית שהוקמה למימון, הקמת והפעלת פרויקט חברה ייעוכלל  חברת פרויקט כאמור היא בדרךשמכיוון הוועדה מציינת כי עם זאת,    3
 .ה השוטףזילים שאינם נדרשים לתפעולאינטרס להותיר בה אמצעים נבה ין לבעלי המניות ספציפי בלבד, א



 

 סיכום

הן לציבור  מגלם יתרונות שוניםידי הוועדה  המודל שהוצע על, טעונות תיקון חקיקהוועדה הבהמלצות  הגם שמדובר
ההון , והן לשוק זום פרויקטים תשתיתיים, והן לחברות הפועלות בתחום ייוסדייםובפרט לגופים המ, המשקיעים

 . , תוך הנגשת תחום התשתיות למשקיעי השוק הסחירולמשק בכללותו

 

 בברכה,

 

 חן וול אוריון ושות'פישר בכר 

 , עו"ד ניצן סנדורון עומרסיד "עדכון זה: עו תו* כותב

 

 אנשי הקשר שלכם במשרדנו, או אל: למידע נוסף ניתן לפנות אל
 

 awell@fbclawyers.com 03-6944131 אברמי וול
 salbeck@fbclawyers.com 03-6944111  שוני אלבק
 nsandor@fbclawyers.com 03-6944131 ניצן סנדור
 clawyers.combnoiman@fb 03-6944249 בועז נוימן

 awyers.comvoren@fbcl 03-6944249 ורןורד א
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 news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   ישר בכר חן וול אוריון ושות'.שמורות לפ

 

mailto:awell@fbclawyers.com
mailto:salbeck@fbclawyers.com
mailto:nsandor@fbclawyers.com
mailto:bnoiman@fbclawyers.com
mailto:voren@fbclawyers.com
mailto:news@fbclawyers.com

