
 

 

 

 

 בקשר לאופציות לעובדים 2019פרסום עמדות חייבות בדיווח לשנת 

 לקוחות וידידים יקרים,

עמדות ה .2019לשנת המס מה רשות המיסים את העמדות החייבות בדיווח פרס 2019בדצמבר  30נבקש לעדכנם כי ביום 

עמדה  ןוביניה (קישור לרשימה) הסעמדות הנוגעות למס הכנ 22כוללות עמדה חדשה בקשר לבלו וכן ורסמו החדשות שפ

 102 ת המס מכוח סעיף ו, אינם זכאים להטבאשר לעמדת רשות המיסיםהעוסקת בהקצאת מענקים הוניים לעובדים  68/2019

  ."(הפקודה)להלן: " 1961-, התשכ"אלפקודת מס הכנסה

 תזכורת -ות בדיווח עמדות חייב

לעניין מדה חייבת בדיווח ה חייבת בדיווח". ע, במסגרתו נקבעה חובת דיווח בגין "עמדלפקודה 215מס' התקבל תיקון  2015בשנת 

שנת  תום ם עדמה רשות המיסי( היא עומדת בניגוד לעמדה שפרס1)ה: לעמדה אשר מתקיימים בה שני אכמוגדרת  מס הכנסה

במהלך  ₪מיליון  10באותה שנת מס או על  ₪יליון מ 5על עולה  ה( יתרון המס הנובע ממנ2)-המס בה מוגש דוח המס הרלוונטי; ו

של אירוע המס, דחייה של ית יחתר דכולל בין היבחבות המס, אלא פחתה רק ה אינו כוללמס יתרון ארבע שנות מס לכל היותר. 

 וי מס במקור. ניכמימנעות וה מועד תשלום המס

 תניות מה של הקצאבונוס במסוומתן  – 2019/68מספר  עמדה חייבת בדיווח

מקנים זכויות למניות , אשר 102מענקים תחת סעיף המיסים מחמירה את עמדתה בקשר להקצאת מזה מספר שנים שרשות 

ק הדין פסבבין היתר  לתהעמדה זו של רשות המיסים עשל החברה. רגילות זכויות הצמודות למניות ת לושאינן בעלות זכויות זה

, יש 102הגדרה למניה בסעיף  בין היתר, כי בשל העדרעמדה זו וקבע שפט דחה , אך בית המ(55937-01-17ע"מ וחט )ש בעניין

ם הגישה רשות המיסי .הצמודות למניהוהמגבלות הזכויות  וראות חוק החברות ולקבוע כי חברה רשאית לקבוע מהןהלהחיל את 

פרסמה רשות משפט העליון, ה , ובעוד העניין נמצא בפתחו של ביתין שוחטהדין בעניעל פסק  לבית המשפט העליוןעור ער

לעובד,  יראו מניות שהוקצו" היפל התדמע תא אופן מפורטב תושהר הגיצמבה  68/2019מספר  יווחעמדה חייבת בדאת  המיסים

שהמניות הינן בעלות זכויות מלאות וקבועות ברווחים  לפקודה, רק ככל 102לעניין סעיף נד שהתקבל מכוחן, כמניות לרבות דיביד

, (פרוקסי, יראו בהן מניות בעלות זכויות הצבעה –אשר הוצמד להן הסכם יפוי כח  מניות בעלות זכויות הצבעה) ההצבעה ובזכויות

  ".רקטוריון או אסיפה כלליתמשתנות ואינן תלויות או כפופות להחלטות די ןנשאינן פוקעות, אי כך

מתן בונוס במסווה של ות זכויות מלאות, היא למעשה מיסים קובעת כי הקצאה של מניות או זכויות למניות שאינן בעלרשות ה

מס שולי תחת סעיף  יעורבשמוסה מ)ואף כל דיבידנד המתקבל בגינה( כבונוס הולפיכך יש למסות את ההקצאה הקצאת מניות, 
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 .לפקודה( 2)2

אופציות למניות. כך, ניתן לקבוע כי ת הצמודות לזכויולזכויות הצמודות למניות ולא ל מתייחסת רשות המיסיםעמדת יודגש כי 

ע לאחר מספר שנים תפק המכוסה על ידי אותה אופציה מניהה, אך קביעה שיה שהוקצתה לעובד תפקע לאחר מספר שניםאופצ

 ות המיסים.לעמדת רש 102מוציאה את המענק מתחולת סעיף 

 :102יאים את המענק מתחולת סעיף תנאים המוצלות דוגמא תנת מספרורשות המיסים נ

 .מניות הפוקעות בתום העסקה (1

מניות נטולות רוקסי לא ייחשבו כעה )כאשר מניות בעלות זכויות הצבעה אשר הוצמד להן פמניות נטולות זכויות הצב (2

 הצבעה(.זכויות 

 .האחריםלים דיבידנד שהוכרז לבעלי המניות הרגי מניות שיכול ולא ישתתפו בחלוקת (3

המניות  לסוג מניה זה ללא חלוקה לבעלידיבידנד מניות שדיבידנד מכוחן מותנה בכך שהדירקטוריון יחליט לחלק  (4

 .הרגילים האחרים

בסכום קבוע שאינו  ימכר המניה על ידי המחזיק לחברה או מי מטעמהקביעת הסדר לפיו בהתקיים תנאים מסוימים ת (5

 .מניה ביום הימכרהשווי שוק ה מהווה

, למעט ביחס למניות שהוקצולעובד ממעבידו ( PUT) ת מכריאופצאו מעובד למעבידו ( CALL) ת רכשת אופציהענק (6

שניתנה לעובד הינו בהתאם לשווי  האופציה הסדר כאמור המתייחס למועד הפסקת העסקה וכאשר מחיר המימוש של

 .שוק החברה במועד המימוש

בהשוואת  . חישוב יתרון המס יבוצעקצהן בהיבט הניכויים של החברה המוה העובד בהיבטהמס ייבחן הן  יתרון כיגיש יש להד

המס לפי ביחס לחבות  102סעיף  המס הן במועד ההקצאה והן במועד המימוש תוך השוואה לחבות המס בהתאם להוראות

 .לפקודה( 2)2או  ()ט3 יפיםסע

באופן שעולה בקנה אחד עם עמדת  חהציות של החברה והסכמי ההקצאה מכועיצוב תכנית האופלסיכום, יש חשיבות רבה ב

והלאה האם  2019משנת יש לבחון , דרי הקצאת אופציות שאינם עולים בקנה אחד עם עמדה זוהסבמקרה של . רשות המיסים

סגרת דוח המס של במ , לדווח על כךשנים, ובמקרה הצורך 4-ל ₪יליון מ 10 לשנה או ₪יליון מ 5לה על עו "יתרון המס"

 ניין מול רשות המיסים.של העומלץ לבחון תיקון ו/או הסדרה בהם יתרון המס אינו עולה על סף זה, מבמקרים גם החברה. 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 )רו"ח( אורי למפרט* כותב עדכון זה: עו"ד 

 .שהנדר ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 

  ashavit@fbclawyers.com 03-6944203 ענת שביטעו"ד 

 ulampert@fbclawyers.com 03-6944203 )רו"ח( אורי למפרטעו"ד 

 

............................................................................................................................... 
להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. ו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.דע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינהכלול באגרת מי

news@fbclawyers.com 

 

mailto:news@fbclawyers.com

