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 עו"ד גרבר הינה שותפה במחלקת מיסים.

עו"ד גרבר מתמחה במגוון היבטי מיסוי, לרבות מיסוי שוק ההון, שינויי מבנה, הנפקות לציבור והקצאות פרטיות  
של הון, חוב ומוצרים פיננסים מורכבים, פירוק חברות, מיסוי פרט ועוד, וזאת במסגרת עסקאות מסחריות  

 רחבות היקף והליכי ליטיגציה מורכבים. 

ת המובילות בישראל בתחום מיסוי ורגולציה של קריפטו ובלוקצ'יין וצברה  עו"ד גרבר הינה אחת המומחיו
מומחיות ייחודית בתחום, ובכלל זה בקשר עם הסדרי מיסוי, תכנון מבנים לחברות בתחום ותחולת החוק  

לעידוד השקעות הון. היא מטפלת בהליכי חקיקה, חוזרים והליכי רגולציה מול הרגולטורים השונים בתחום, 
, ליווי הסדרת הרגולציה מול משרד האוצר ועוד. 2021טיפול בחקיקה בנושא במסגרת חוק ההסדרים דוגמת 

בנוסף, מתמחה עו"ד גרבר בטיפול מול הבנקים לחברות ויחידים ועמידה בתנאי הרגולציה הבנקאית. עם  
מובילות, ומשקיעים לקוחותיה בתחום זה ניתן למנות את איגוד הביטקוין הישראלי, בורסות, חברות בלוקצ'יין 

 בתחום. 

לעו"ד גרבר ידע נרחב בתחומי מיסוי בינלאומי, מיסוי שוק ההון, מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ותחומים נוספים,  
. בעברה  2005-2016אותם היא צברה, בין היתר, במסגרת עבודתה רבת השנים ברשות המיסים, בין השנים 

ים וכסגנית היועץ המשפטי, וכן שימשה כמנהלת מחלקת  שימשה עו"ד גרבר כממונה על החקיקה ברשות המס 
 שוק ההון בחטיבה המשפטית ברשות המסים. 

במסגרת זו, צברה עו"ד גרבר ניסיון משמעותי בתחום רגולציית המס בישראל, ובכלל זה הייתה שותפה  
ל ניסוח עיקר  להתוויית מדיניות הרשות בכל תחומי המיסוי, ישיר ועקיף כאחד. עו"ד גרבר הייתה אמונה ע

, וליוותה את הליכי אישור החקיקה מול משרד האוצר, משרד המשפטים, ועדת  2011חקיקת המס מאז שנת 
שרים לענייני חקיקה וועדות הכנסת השונות. בין היתר, עו"ד גרבר הובילה את החקיקה בכל הקשור למס ריבוי 

רקעין )"ריט"(, חוק מיסוי משאבי טבע דירות, פעולות חייבות בדיווח, חברות ארנק, קרנות להשקעה במק
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"(, נאמנויות, חברות משפחתיות, חוק לעידוד השקעות הון, ועוד. בנוסף, ליוותה עו"ד גרבר את  2)"שישינסקי 
משרדיים, דוגמת הצוות לבחינת שוק האיגוח בישראל; -מתווה הגז בהיבטי המיסוי; הייתה חברה בצוותים בין

 המדינה בבג"ץ בקשר עם סוגיות מיסים מגוונות.וליוותה מקצועית עתירות כנגד 

עם לקוחותיה של עו"ד גרבר, נמנות חברות ציבוריות וחברות פרטיות ממגוון רחב של סקטורים, וכן יחידים  
עתירי הון, והיא מייצגת אותם בשורה ארוכה של פעילויות, ביניהן הכנה והגשה של דו"חות מס, ייצוג בערכאות  

 והליכים מסחריים, ועוד. שונות, ליווי עסקאות
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