
 

 
 

 מיסיםמעו"דכן 

 

2016יוני    

 החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים

 ,ועמיתים יקריםלקוחות 

בה המקצועית ברשות המיסים פרסמה ינבקש לעדכן אתכם כי מחלקת אופציות לעובדים בחט

 החלטות מיסוי חשובות: תיש לאחרונה

 אופציית רכש ומכר בחברה פרטית -3269/16החלטת מיסוי  .א

 :דותהעוב

 "(, אשר מחזיקה בחברות פרטיות תושבות ישראל )להלן:האם תחבר" חברה פרטית זרה )להלן: .1

"(, ובכוונתה להקצות תכניתה"(, אימצה תכנית תגמול להקצאת מניות )להלן: "חברות הבנות"

מניות בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון  ,, לעובדי חברות הבנותתכניתהמכוח 

 "(.הוני 102מניות )להלן: " ת מס הכנסה( לפקוד2)ב()102עיף בהתאם להוראות ס

הוני המוקצות לעובדים, הינן מניות בחברה פרטית אשר כפופות, בין היתר, להסכמי  102מניות  .2

 אינן האם, כל עוד מניות החברה תחברך, ובהתאם להסכם בעלי המניות של בעלי מניות. לפיכ

אופציית  "(בעל המניותהאם )להלן: " תה בחבררשומות למסחר בבורסה, קמה לבעל השליט

"(, יוכל סיום היחסיםמעביד בין העובד לבין החברה )להלן: "-רכש לפיה, בעת סיום יחסי עובד

הוני שברשותו, כולן או חלקן )להלן:  102בעל המניות לרכוש מהעובד במחיר שוק את מניות 

 ים.חודשים ממועד סיום היחס 3"(, וזאת בתוך אופציית רכש"

כמו כן, במקרה שסיום היחסים הינו בשל מחלה קשה, נכות או מוות, אזי בהתאם להסכם בעלי  .3

המניות ובכפוף לו, כל עוד מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה, קמה לעובד אופציה 

חודשים )להלן:  3הוני למשך תקופה של  102למכור לחברות אחרות בקבוצה, את מלוא המניות 

 "(.כראופציית מ"

 :הבקשה

התבקש אישור כי לא יראו באופציית הרכש ו/או באופציית המכר כהפרה של הוראות מסלול רווח 

  . הוני 102על המניות  כאמורההוראות וכי יחולו  ת מס הכנסהלפקוד 102הון שבסעיף 
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 תמצית הסדר המס ותנאיו:

 אים:רשות המיסים נעתרה לבקשת החברה וקבעה, בין היתר, את התנאים הב

והכללים  לפקודה 102מתן אופציית הרכש ו/או אופציית המכר לא תהווה כהפרת הוראות סעיף  .1

  . מכוחו המתייחסים להקצאה באמצעות נאמן

הוני באמצעות אופציית הרכש ו/או אופציית  102יחד עם זאת, במקרה בו יבוצע מימוש המניות  .2

לעמידה בתנאים המפורטים להלן  בכפוף 25%שיעור המס שיחול במימוש יהיה המכר, הרי ש

 :(102)ובכפוף ליתר הוראות סעיף 

 מימוש אופציית הרכש ו/או אופציית המכר תהיה בשל עזיבת העובד את החברות הבנות. 2.1

יחסי העבודה בין העובד לבין החברות הבנות ו/או חברת האם, הסתיימו באופן סופי  2.2

 ומוחלט, במישרין ו/או בעקיפין. 

פשר רק במידה ובאותו מועד מניות רכש ו/או אופציית המכר יתאמימוש אופציית ה  2.3

 נרשמו למסחר. טרםהאם  תחבר

 ידוע במועד ההענקה.ההינה בהתאם לשווי החברה תוספת המימוש שנקבעה   2.2

כמשמעות המונח ) האם חברתב בגובה שווי השוק של תמורת מכירת המניות תחוש  2.5

 יקבע על ידי מעריך שווי חיצוני ר, אשהאופציה, במועד מימוש (לפקודה 85בסעיף 

כל המרכיבים הכלכליים והעסקיים הרלוונטיים למועד ביצוע הערכת השווי, ב שיתחשב

האם לתפקד  תחברהחברה והתחייבויותיה, יכולתה של ובכלל זה תזרים המזומנים של 

 האם. תחברוכעסק חי והאיתנות הפיננסית של  כיחידה עצמית

לא תפסול את האפשרות שיראו את המכירה  תנאי זהי שאי עמידה בלעיל, הר 2.2לעניין סעיף  .3

, אלא במועד המימוש, תמורת המכירה תחולק לשני מסלול רווח הון באמצעות נאמןתחת 

 חלקים כדלקמן:

האם במועד ההקצאה לבין  תחברא שווה לפער שבין שווי שוק מנית החלק הראשון יה 3.1

הוני שהוקצו לעובד.  102ל כמות המניות תוספת המימוש הנקובה באופציות, מוכפל בכ

לפקודה )להלן:  121ויתחייב במס שולי בהתאם לסעיף חלק זה יחשב כהכנסת עבודה 

 "(.המרכיב הפירותי"

החלק השני יהא סך שווי ההטבה המחושב בניכוי המרכיב הפירותי. חלק זה ימוסה על   3.2

 .25%מס של פי שיעור 

באמצעות אופציית הרכש ו/או אופציית המכר, התמורה הוני  102ככל שבמועד מימוש המניות  .2

 מעריךם באותו מועד כפי שייקבע על ידי הא תק של חברשתשולם לעובד תהא גבוהה משווי השו

, יתחייב הפער שבין התמורה בפועל לבין שווי השוק כאמור, כהכנסת עבודה, מכוח סעיף השווי

 ( לפקודה.2)2
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 (2541/12)עדכון להחלטה  מניות בכורהאופציות ל - 6938/16החלטת מיסוי  .ב

 העובדות:

אופציות לעובדיה במהלך השנים הקצתה  "(החברהחברה פרטית תושבת ישראל )להלן: " .1

באמצעות נאמן במסלול רווח הון  "(תכניתהבהתאם לתכנית הקצאה )להלן: " רגילות למניות

 "(.האופציותלפקודה )להלן: " 102בהתאם להוראות סעיף 

חברה הוקצו מניות בכורה בעלות עדיפות בקבלת תמורה בעת חלוקת התמורה למשקיעים ב .2

ביחס לקביעת שווי החברה פועל יוצא, בהתאם להערכות כבפירוק או בעת מכירת החברה. 

 "פירות", המניות הרגילות של העובדים לא יזכו כלל להשתתף בהמניותיה במקרה של מכירת

  . ת חסרות ערך כמעט לחלוטיןוהן מעשי המכירה

לאמץ תכנית אופציות חדשה )להלן:  ,העל מנת לתמרץ את עובדי ,, בכוונת החברהלאור האמור .3

"( ולהקצות מכוחה לעובדים אופציות למניות בכורה בחברה, אשר בנוסף התכנית החדשה"

תמורה לקבל אחוז מסוים מהלזכויות הקיימות במניות הרגילות, תתווספנה להן גם זכות 

לרבות לעובדים להם הוקצו ) שתחולק בין הזכאיםלהלן( עתידית זה מונח )כהגדרת  "עסקה"ב

 (. "מניות בכורה, ""אופציות למניות בכורה)להלן: " (האופציות למניות בכורה כאמור

אירוע בו נמכרו מניות החברה לצד ג'  -הוגדר במסגרת החלטת המיסוי כ" עסקה" המונח .2

ת עסקת מיזוג )לא כולל הנפקה בבורסה(, ו/או בוצעה עסקת נכסים במישרין או באמצעו

 ."(עסקה)להלן: " שבסמוך אליה קבלה החברה החלטה לגבי פירוקה

 :הבקשה

 קביעת הסדר המס שיחול על האופציות לאור שינוי מנגנון חלוקת העדיפויות כמפורט לעיל.

 תמצית הסדר המס ותנאיו:

 וקבעה, בין היתר, את התנאים הבאים:רשות המיסים נעתרה לבקשת החברה 

האופציות למניות בכורה תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול רווח הון ויחולו  .1

מועד ההקצאה של האופציות למניות בכורה יחשב  .ת מס הכנסהלפקוד 102עליהן הוראות 

"תקופת ן לפקודה לכל דבר ועניין, לרבות לעניי 102כמועד ההקצאה כמשמעותו בסעיף 

 במסגרתה מתחייב העובד להפקיד את האופציות בידי נאמן.החסימה" של שנתיים 

תנאי לאמור לעיל הוא, כי התמורה עבור מכירת מניות הבכורה תועבר מצד ג' )הרוכש( ולא   .2

מהחברה ו/או ממי שמחזיק בלמעלה ממחצית מ"אמצעי השליטה" בה )כהגדרת המונח בסעיף 

סעיף הוראות התאם למקרה של פירוק בראו את המניות כאילו נמכרו בלפקודה(, למעט אם י 88

 לפקודה. 93

דר כאירוע גובכל מקרה בו תשולם תמורה כלשהי בשל מניות בכורה, במסגרת אירוע שאינו מ   .3

הכנסת "עסקה", יסווג חלק התמורה העולה על התמורה המיוחסת למניה רגילה של החברה, כ

 .עבודה

ורות מותנות, ככל ויהיו( שיקבלו העובדים בעסקה בגין האופציות למניות כל תמורה )לרבות תמ  .2

בכורה שברשותם, מעבר ל"שווי המניה הממוצע" כפי שיקבע בעסקה, תיחשב כהכנסת עבודה. 

" הינו הסכום המתקבל מחלוקת סך התמורה בעסקה בסך כל שווי המניה הממוצעלעניין זה, "
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ות בעסקה )ללא הבחנה בסוג המניות( בדילול מלא, המניות והאופציות של החברה, המשתתפ

 במועד העסקה.

 לדוגמה:

 דולר 20,000,000סך התמורה שתשולם במסגרת העסקה:  -

 דולר 8התמורה למניה שיקבל כל ניצע בגין מניית מימוש אחת:  -

 500,000סך כמות המניות הרגילות בחברה האם:  -

 2,000,000ות רגילות: סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת האופציות למני -

 1,300,000סך כמות מניות הבכורה )מכל הסוגים( בחברה:  -

 סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת אופציות למניות   -

 200,000מימוש )מכל הסוגים(:  -

 (20,000,000/2,000,000דולר)= 5"שווי המניה הממוצע": -

 (5-8דולר)= 3בגין כל מניה: מרכיב הכנסת עבודה -

 נסת העבודה כאמור, תותר לחברה הוצאה לצרכי מס, במועד המימוש, באותו סכום.בגין מרכיב הכ

ממועד הפנייה בכתב לקבלת  חודשים 9במהלך תתבצע  ,לעיל 3כהגדרתה בסעיף  ,במידה והעסקה .5

הסדר מס או ממועד ההקצאה בפועל, כמאוחר מביניהם, תחשב התמורה עבור הזכות הנוספת 

 בידי העובדים.הכנסת עבודה כ

  

 נשמח להשיב על כל שאלה שתתעורר.

 בברכה,

 מחלקת המיסים, פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 לפנות אל: המיסים ניתן בתחום נוסף למידע 

 ashavit@fbclawyers.com 03. 6944162 ענת שביטעו"ד 

 kalon@fbclawyers.com  03. 6944203 עו"ד קרן אלון              
............................................................................................................................... 

 

 זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע 

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.

 commailto: newsletter@fbclawyers.  :להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה
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