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 מיסוי של תכניות הקצאת מניות  היבטי 

 ואופציות לעובדים



 עידן המידע –מבוא 

פיתוח ההון   –מאפיינים 
 האנושי

עתיד החברה טמון בידע  
 וביוזמה של העובד

הענקת   –הענקת אופציות 
 זכות קניינית לעובד

 סטיב אדלר, ד לעבודה"דברי נשיא ביה, אופציות לעובדים -מתוך 

 מעמד ,עקרי משאב מהווה המידע בעידן העובד ,בכירה משרה בנושא מדובר אם ובין שכיר בעובד מדובר אם בין

 ,זו במציאות .העובדים של וביוזמה בידע תלויה כולו העסק של הצלחתו שבו ,טק ההיי בתחום במיוחד בולט זה

 להשקיע חייבת המידע עולם בפיתוח חלק הנוטלות המדינות עם להימנות המבקשת מדינה ,הנשיא כבוד גורס

   .העובד ובקידום בחינוך



 ?מהי אופציה

"( נכס בסיס)"זכות לרכוש או זכות למכור נכס כלשהו ', לצד ב' אשר במסגרתו מעניק צד א, חוזה בין שני צדדים

 "(.י מימוש/מועד)"במועד או עד מועד קבוע מראש "( מחיר מימוש)"תמורת מחיר קבוע מראש 

 .ליועץ לרכישת מניות/ לנושא משרה / לאופציות הניתנות לעובד הכוונה , במצגת זו



 יתרונות בהענקת אופציות לעובדים

 .קידום יחסי עבודה לטווח ארוך. 1

 .מוטיבציה בקרב עובדיםהגברת . 2

 .בקליטת עובדים חדשיםתמריץ . 3

 .להעלאות שכרתחליף . 4

ניגודי אינטרסים ובעיות נציג בין  צמצום . 5
 . למנהלים ולבעליםהמניות  בעלי 



 הקצאת אופציות לעובדים

 תכנית אופציות

  התנאים את בכתב המפרטת תכנית

  מוגשת ואשר ,להקצאה הכלליים

  בדוחות ומדווחת המס לשלטונות

 .החברה של הכספיים

 כתב אופציה

  והקובעת לעובד הנמסרת התעודה

  ואת כנגדה שיינתנו המניות היקף את

 תומר היא פיהם שעל התנאים

 .למניות



 תכנית אופציות

 :את התנאים הבאים, בין היתר, תכנית אופציות כמסגרת משפטית חוזית עשויה לכלול
 ;ההנהלה את שהנחו והקריטריונים התכנית מטרות•

 ;היעד קהל הגדרת•

 ;כלכליות השלכות•

 ;מיסוי השלכות•

 .הצבעה זכויות ,המימוש מחירי ,מימוש מועדי ,המניות סוגי ,שיוקצו האופציות כמות לרבות האופציה תנאי•



 תכנית אופציות

 רקע

 102 סעיף במסגרת שנקבע הדין יחול 2003 בינואר 1 לאחר לעובדים ואופציות מניות הקצאת על•

 .מכוחו שנקבעו והכללים (1.1.2003 מיום החל כנוסחו) לפקודה

 .שירותים ולנותני שליטה לבעלי אופציות הקצאת בנושא לטפל ממשיך לפקודה (ט)3 סעיף•

 .ועוד בניכוי המותרות הוצאות הסדרת ,הון רווח על 25%-ל המס שיעור הפחתת :היתר בין כולל ההסדר•



 הגדרות -לפקודה  102סעיף  הוראות

מסלול עם 
 נאמן

 פירותימסלול 
הכנסת  –

 עבודה

  –מסלול הוני 

 רווח הון

מסלול ללא  
 נאמן

 הכנסת עבודה

 "המסלול ההוני"

 .לחברה הוצאה תותר לא מנגד אך ,25% של לשיעור עד מופחת מס משיעור ליהנות האופציות בעלי לעובדים יאפשר

 "הפירותיהמסלול "

 .לחברה הוצאה תותר ומנגד (לאומי וביטוח הכנסה מס) העובדים על מלא בשיעור מס יטיל



 הגדרות –לפקודה  102סעיף הוראות 

 עובד

 .שליטה בעל למעט אך ,בחברה משרה נושא לרבות•

  משנה ,ראשי עסקים מנהל ,כללי מנהל ,דירקטור - (1999-ט"התשנ ,החברות חוק) "משרה נושא"•

  הכפוף אחר מנהל וכן ,שונה תוארו אם אף בחברה כאמור תפקיד ממלא כל ,כללי מנהל סגן ,כללי למנהל

 .הכללי למנהל במישרין

 הניצע אחזקות שבין ליחס בהתאם - "המניות הון" מבחן לפי הן - 10% - ((9)32 סעיף) "שליטה בעל"•

  הניצע אחזקות בין היחס - "מלא דילול"ה מבחן לפי והן ,המניות הון סך לבין בלבד החברה במניות

 .בחברה הקיימות למניות והאופציות המניות סך לבין החברה למניות ובאופציות במניות

 מניה

 מניות לרכישת זכות לרבות



 הגדרת בעל שליטה –לפקודה ( 9)32הוראות סעיף 

 קרובו

 א"כ של זוגו ובן ,הזוג-בן וצאצאי צאצא ,הורה הורי ,הורה ,אחות ,אח ,זוג בן – (ד)76 בסעיף כמשמעותו

 .מאלה

 בעל שליטה
 :מאלה באחת קרובו עם ביחד או לבדו ,בעקיפין או במישרין ,שמחזיק מי

 ;ההצבעה-מכוח לפחות 10%-ב או שהוצא המניות מהון לפחות 10%-ב (א) 

  בזכות או ההצבעה-מכוח לפחות 10%-ב או שהוצא המניות מהון לפחות 10%-ב להחזיק בזכות (ב) 

 ;לרכשם 

 ;מהרווחים לפחות 10% לקבל בזכות (ג) 

 ;(דירקטור) מנהל למנות בזכות (ד) 

 .2%כ עוד "ואח 9% –לדוגמה ? מועד בוחנים את השליטהבאיזה  -השאלה 
 



 (המשך)שליטה הגדרת בעל  –לפקודה ( 9)32הוראות סעיף 

 נושא משרה בעל שליטה או לאו/בחינת היותו של עובד – 1815/09החלטת מיסוי 

  .בלבד המניות בהון החזקתו שיעור בחינת - המניות הון מבחן•

  .החברה למניות באופציות והן החברה מניות בהון הן הכולל החזקתו שיעור בחינת – המלא הדילול מבחן•

 סך לבין החברה של למניות ובאופציות המניות בהון העובד החזקות שבין היחס בדיקת – הכלכלי המבחן•

 שווה הינה בהן הנקובה המימוש תוספת אשר ,החברה י"ע החברה למניות שהוקצו האופציות וסך המניות הון

 .לעובד שהוקצו באופציות הנקובה לזו נמוכה או

 

 



 (המשך)שליטה הגדרת בעל  –לפקודה ( 9)32הוראות סעיף 

 .נושא משרה בעל שליטה או לאו/בחינת היותו של עובד – 1815/09החלטת מיסוי 

 .דירקטור או ל"מנכ למנות בזכות מחזיק אינו שהעובד לבדוק יש ,בנוסף•

 ,נפרע בהון או ברווחים ,הצבעה בכוח שונות זכויות המקנות מניות המנפיקה לחברה וישנן במידה ,כן כמו•

   .בנפרד מהזכויות אחת כל לגבי המבחנים את לבצע יש

 .102 סעיף תחולת את לשלול כדי המבחנים אחד לפי שליטה בעל הינו שהניצע בכך די•

 



 סוגיות לדיון תכנית הקצאה –לפקודה  102הוראות סעיף 

  תכנית" לגבי הוראות מספר נקבעו ,זאת עם יחד ."הקצאה תכנית"ל הגדרה בתקנות או הכנסה מס בפקודת אין

 ."הקצאה

 
 :כילכללי מס הכנסה קובע  6כלל 

 .בלבד אחד נאמן •

 .בתכנית העובדים לכלל אחד מיסוי מסלול - ככלל •

 .החסימה תקופת תום לפני המניות את לממש רשאים אינם העובדים•

  עד הנאמן בידי יופקדו שהוקצו המניות מכוח המוקנות הזכויות כל לפיו ההקצאה בתכנית מפורש סעיף קיים•

 .התקופה תום



  –לפקודה  102הוראות סעיף 
  –לדיון תכנית הקצאה סוגיות 

 לפקיד שומה דיווחים 

 בו השומה פקיד לאישור תוגש ההקצאה תכנית •

  לפני יום 30 החברה של הניכויים תיק מתנהל

 .ההקצאה ביצוע

  השומה פקיד אישור נתקבל לא אם יום 90 בחלוף •

 .כמאושרת התכנית תחשב

  הנאמן יגישו ההקצאה ממועד יום 90 תוך •

 על דיווח השומה לפקיד המדווחת והחברה

 'וכד המניות סוגי ,המניות הוקצו להם העובדים

 .(מיוחד טופס – 146 טופס)



 לוחות זמנים להפקדת אופציות אצל נאמן

 :2012 ביולי המיסים רשות שהוציאה להבהרה בהתאם

 

החלטת  
דירקטוריון 
 על הקצאה

מסירת החלטת  
הדירקטוריון ופרטי 

 ההקצאה לנאמן

מסירת כתבי 
הענקת האופציות 

 לנאמן

מסירת תעודות 
המניה המקוריות 

 לנאמן
 ימים 45עד 

 בהענקת מניות
 ימים 90עד 

 בהענקת אופציות
 ימים 90עד 



 הגדרות –לפקודה  102הוראות סעיף 

 "מועד מימוש"

 לצד אופציה/המניה מכירת מועד או לעובד מהנאמן אופציה/המניה העברת מועד – נאמן באמצעות הקצאה1.

 .מביניהם המוקדם לפי ,(הנאמן י"ע) 'ג

 .באופציה שמקורה המניה או האופציה מכירת מועד – נאמן באמצעות שאינה הקצאה2.

 .כמימוש תיחשב לא מקרה בכל – למניה אופציה המרת )*(     

 



 הפרה מימוש האירוע

 לא המרה של אופציה למניה

 (גם בתכנית ללא נאמן)

 לא

אופציה מהנאמן  /העברת המניה
 לעובד

 כן –בתוך תקופת החסימה  כן

 לא -לאחר תקופת החסימה 

 כן –בתוך תקופת החסימה  כן 'אופציה לצד ג/מכירת המניה

 לא -לאחר תקופת החסימה    

מכירה חלקית של מניות בידי הנאמן  
 לפני תום תקופת החסימה

 כן

 (לגבי החלק הנמכר)

מניות  /ככל הנראה הפרה חלקית רק לגבי אופציות
 שמומשו

'  י ס"שינוי תושבות של עובד עפ
 א100

 כן

 (גם בתכנית ללא נאמן)

 שיעור מס שולי

 (אם בוצע בתוך תקופת החסימה)

רישום למסחר של מניה או אופציה 
 (101סעיף )

 לא –במסלול נאמן 

 כן -במסלול ללא נאמן 

 לא

 כן – Vested החלפת אופציות ישנות בחדשות

  Unvested - לא 

יחשב כהפרה אם  vestedלגבי אופציות   –102מסלול 
 (שנתיים)ההחלפה בוצעה בתוך תקופת החסימה 

 " מועד מימוש" -הגדרות  –לפקודה  102הוראות סעיף 



 הגדרות –לפקודה  102הוראות סעיף 

 :קיימת תקופת חסימה מינימלית במסלול הקצאת מניות ואופציות עם נאמן –" תום התקופה"

  והופקדו הוקצו שבו מיום חודשים 12 של לתקופה נאמן בידי הערך ניירות הפקדת – עבודה הכנסת מסלול •

 .הנאמן בידי

 בידי והופקדו הוקצו שבו מיום חודשים 24 של לתקופה נאמן בידי הערך ניירות הפקדת – הון רווח מסלול •

 .הנאמן

  ,רגל פשיטת ,הורשה) מרצון שלא המכירה מועד ועד ההקצאה שממועד תקופה – מרצון שלא במכירה •

 .(בתקנות האוצר שר שקבע אחרות ומכירות פירוק

 

 



 הגדרות –לפקודה  102הוראות סעיף 

 "שווי ההטבה"

 הוצאות בניכוי ,המימוש במועד השווי או התמורה

  מתואמות כשהן המניה ברכישת העובד שהוציא

 הוצאות וכן ,המימוש למועד ועד ההוצאה מיום

 .(מימוש תוספת) המכירה בשל העובד שהוציא

 

  ההוני במסלול נאמן עם בתכנית הטבה שווי פיצול *

 .(בהמשך הרחבה זה לעניין ראה)

 

 



 מסלול עם נאמן: סיכום ביניים –הגדרות  –לפקודה  102הוראות סעיף 

 אישור/הודעה מראש
לתכנית ההקצאה   ש"פיום קודם לביצוע ההקצאה וכן נדרש אישור  30הודעה מראש 

 (.יום התכנית נחשבת כמאושרת 90בחלוף )

 .  יום 30יום וניתן להקצות לאחר  90לא ממתינים  -בפועל 

 .כולל למשל חברה שולטת במעביד או נשלטת על ידו, חברה מעבידה במובן רחב חברה מקצה

 זהות הנאמן
נושא משרה אשר לא משתתף  ( ח"ד או רו"עו)כנאמן יוכל לשמש גם עובד החברה 

 .בתכנית ההקצאה

 (.יום הנאמן נחשב כמאושר 90בחלוף )נדרש  אישור נאמן

אפשרות לתחולת  
 תכנית על בעל שליטה

 אין אפשרות

 מותרת רק בחלק מן המקרים הוצאה לחברה

 ניכוי במקור
 25% -מסלול הוני )הניכוי במקור הינו מהרווח ולא מהתמורה ויבוצע על ידי הנאמן 

 (.תקנות ניכוי ממשכורת –מסלול פירותי 



 (הוני)מסלול רווח הון   (פירותי)מסלול הכנסת עבודה 

 מניות שאינן סחירות יום 90לרבות רישיון תוך ( 1)מניות סחירות 

 (לרבות נושאי משרה)עובדים שאינם בעלי שליטה  קהל היעד

תקופת חסימה  
 מינימלית  

 שנתיים מיום ההקצאה שנה מיום ההקצאה

מועד אירוע 
 המס

 כמוקדם( 2)מועד מכירת המניות או מועד העברתן מהנאמן לעובד 

סיווג ההכנסה  
 בידי העובד

 ימוסהכל שווי ההטבה 
 כהכנסות עבודה

 הכנסת עבודה   –מרכיב ההטבה במועד ההקצאה 

  :מרכיב ההטבה ממועד ההקצאה ועד למועד המימוש

 –" תקופת החסימה"אם המימוש בוצע לפני תום 
 הכנסת עבודה

 – "תקופת החסימה"אם המימוש בוצע לאחר תום 
 רווח הון

תקופת  "מימוש לפני תום 
 הכנסת עבודה – "החסימה

תקופת "מימוש לאחר תום 
 רווח הון –" החסימה

 מסלול עם מינוי נאמן –לפקודה  102הוראות סעיף 

מניות סחירות כוללות אופציות סחירות למניות סחירות וכן אופציות , 3/2003כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר , ה"על פי עמדת נציבות מ(1)
 .שאינן סחירות למניות סחירות

נכללת דרישה כי תכנית הקצאת מניות תכלול הוראות לפיה העובדים אינם רשאים לממש את המניות לפני תום  , לכללים( 3)6בכלל (2)
 .  התקופה



 "  למעביד"ניכוי הוצאות 

   .המקצה החברה הוא לא אם גם ,העובד של הישיר למעביד רק תותר לעובד מניות הקצאת בגין הוצאות

  המעביד חויב בהם) בהקצאה ההשתתפות סכומי בגובה או העובד הכנסת בגובה רק הוצאה תותר ,בעקרון

  הכנסה על במס מתחייב העובד בו מקום הוצאה תותר לא מקרה בכל .הנמוך לפי ,(המקצה החברה י"ע הישיר

 .25% של בשיעור הונית

 :פירותית בהכנסה חוייב העובד אם גם ,הוצאה תותר לא הבאות בנסיבות ,האמור אף על

  מתום החודשים 24 חלפו בטרם נעשה המניה מימוש כאשר ,הון רווח מסלולב נאמן באמצעות הקצאהב1.

 .ההקצאה שנת

 .(למסחר רשומה המניה אם גם) למניה למסחר רשומה שאינה זכות של נאמן באמצעות שלא בהקצאה2.

 . ההוצאה תותר בניכוי רק בשנת המס בה נוכה המס מהכנסת העובד והועבר לפקיד השומה



 נאמןללא מינוי מסלול  –לפקודה  102הוראות סעיף 

 (1)מניות ואופציות שאינן סחירות  אופציות סחירות/ מניות 

 (לרבות נושאי משרה)עובדים שאינם בעלי שליטה  קהל היעד

תקופת חסימה  
 מינימלית

 לא קיימת  

במועד מכירת האופציה או בעת מכירת המניה   במועד ההקצאה ובמועד מכירת המניה מועד אירוע המס
 (המרת האופציה למניה/ לא בעת מימוש )בלבד 

סיווג ההכנסה  
 בידי העובד

הכנסת   –מרכיב ההטבה במועד ההקצאה 
 עבודה

מרכיב ההטבה ממועד ההקצאה ועד למועד 
 רווח הון –המימוש 

 הכנסת עבודה

  3%מס יסף בשיעור . 47%עד  – 2019)מס שולי  שיעור המס
₪  649,561נוספים יחול על הכנסה חייבת מעל 

 .או המס החל על רווח הון לפי העניין( בשנה

  3%מס יסף בשיעור . 47%עד  – 2019)מס שולי 
₪  649,561נוספים יחול על הכנסה חייבת מעל 

 ( בשנה

אופציה נחשבת כלא סחירה גם אם המניה עצמה רשומה למסחר  , 3/2003כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר , ה"על פי עמדת נציבות מ(1)
 . בבורסה



 נאמןללא מינוי מסלול  –לפקודה  102הוראות סעיף 

אופציה נחשבת כלא סחירה גם אם המניה עצמה רשומה , 3/2003כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר , ה"נמעל פי עמדת (1)
 . למסחר בבורסה

 .לחודש₪  43,890ביטוח לאומי הינה תקרת  1.1.2019נכון ליום (2)

 (1)ואופציות שאינן סחירות  אופציות סחירות/ מניות 

חבות בדמי  
 ביטוח לאומי

 (2)קיימת  (2)קיימת  –לגבי הכנסת עבודה 

התרת הוצאות  
 למעביד

מותרת בגובה הכנסת העבודה או סכומי  
 השתתפות לחברה המקצה כנמוך

 לא מותרת

חובות הודעה  
 אישור/ש"לפ

 לא נדרש אישור, (ש"לפהודעת מעביד )קיימת 



 (ט)3הקצאת אופציות במסלול 

 המצב בעקבות הרפורמה

 בעלי שליטה ונותני שירותים קהל היעד

 (ד יאיר דר"פס)מועד מימוש האופציה  מועד אירוע מס

או / וקיבל כעובד  ט"בעשאם העובד הוא  -( 2)2/ אם נותן שירותים  –( 1)2-הכנסה מ סיווג ההכנסה
 שקיבל אופציות מחברה בשליטתו( שאינו עובד)בעל שליטה  -( 4)2

 לא קיימת תקופת חסימה

שיעור מס שולי   –יחיד , (25% -ככלל)חברה : בהתאם לשיעור המס החל על מקבל ההטבה שיעור המס
נוספים יחול על הכנסה חייבת מעל  3%מס יסף בשיעור . 47%עד  – 2019)מס שולי 

 (  בשנה₪  649,561

 בהתאם למעמדו של נותן השירותים או בעל השליטה לעניין ביטוח לאומי  חבות ביטוח לאומי

 (חברה/ עצמאי)

 לא קיימת ש"לפחובת הודעה 

 8מותרת בתנאים מסוימים על פי ועדת פסיקה  הוצאה למעביד

 אין חובה מינוי נאמן



 מסלול ללא נאמן

  להקצאה במקביל זה במסלול להקצות מניעה אין •

 .נאמן עם במסלול

  אינו למניה האופציה מימוש (ט)3 לסעיף בניגוד•

  מדובר אם גם) מס אירוע מקרה בכל מהווה

 .(סחירות למניות סחירות לא באופציות

 או עזיבה עקב אופציות מימוש לבעיות פתרון•

 .פיטורין

 ראשית בחקיקה למעביד רעיונית הוצאה התרת•

 .(בלבד סחירות ומניות אופציות של במקרים)

 



 מסלול עם נאמן

  הקצאה תכנית במסגרת להקצות ניתן לא ,ככלל •

 נאמן עם במסלול אופציות מעבידה בחברה

 .(הוני / פירותי) במקביל שונים במסלולים

 מוסדרת זה במסלול למעביד הוצאה התרת •

 רק תותר ההוצאה) בתקנות ולא עצמה בפקודה

 .(המקצה החברה לא הוא אם גם הישיר למעביד

 .ההקצאה לתכנית ש"פ באישור צורך יש•



 מימוש רצוני לפני תום התקופה: הפרה –מסלול עם נאמן 

 פירותימסלול 
 :השניים מבין הגבוה לפי במקור מס בניכוי יחויב - העובד•

 .התשלום מועד ועד ההקצאה ממועד וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ההקצאה במועד חל שהיה המס1.

   .(המניה מכירת) המניה מימוש במועד החל המס2.

 .הפירותי במסלול החסימה תקופת הפרת של במקרה גם ,ההוצאה את לנכות יותר לחברה – המעביד•

 

 

 מסלול הוני
 .עבודה כהכנסת יחשב ההטבה שווי כל - העובד•

  .עבודה בהכנסת חויב העובד אם גם בניכוי תותר לא ההוצאה – המעביד•

 



 מסלול הוני –מסלול עם נאמן 

 סיווג הכנסה
 25% מס שיעור – הון רווח – הכלל•

 ממועד יום 90 בתוך למסחר שנרשמו או) נסחרות אופציות או נסחרות מניות של ההקצאה – חריג•

 :עבודה הכנסת של רכיב תיצור ,(ההקצאה

oבמס החיוב במועד הכוללת ההטבה שווי על יעלה לא העבודה הכנסת רכיב. 

oבמשך בבורסה הנסחרות החברה מניות של ממוצע שווי פי על תיעשה העבודה הכנסת סכום קביעת  

 :כדלהלן שייקבעו מסחר ימי 30

 .להקצאה שקדמו המסחר ימי 30 – ההקצאה מועד לפני למסחר נרשמו החברה מניות1)

  הראשונים המסחר ימי 30 - ההקצאה ממועד יום 90 בתוך למסחר נרשמו החברה מניות2)

 .הרישום שלאחר

 



 סוגיות מיוחדות בנושא זהות הניצע

 מעבר בין שכיר לחברה
 102 סעיף הוראות במסגרת אופציות להקצות ניתן לא•

 שירותיו את ונותן כחברה התאגד אשר לעובד

 .באמצעותה

  מועד את רואים :כחברה שירותים להעניק שעבר יחיד•

  – מעביד עובד יחסי כניתוק ,לחברה משכיר המעבר

  במועד הסתיימה לא שלהן ההבשלה שתקופת אופציות

 אין שכן) לפקודה 102 הוראות תחת יהיו לא ,זה

  .(ההבשלה תקופת לאורך מעביד – עובד יחסי מתקיימים

  סטאטוס שינוי לאחר ,שיבשילו האופציות על כי יובהר•

  דבר לכל ,לפקודה (ט)3 סעיף הוראות יחולו ,ההעסקה

 .ועניין

 



 סוגיות מיוחדות בנושא זהות הניצע

 נושא משרה המאוגד כחברה

 במסגרת לחברה תתבצע ההקצאה – עצמו המשרה לנושא לפקודה 102 במסגרת אופציות להקצות ניתן לא

 .בלבד לפקודה (ט)3 סעיף הוראות

 

 נותן שירותים במסווה של נושא משרה
 אם אלא ,לפקודה 102 במסגרת אופציות להענקת זכאי יהיה לא ,(חשבוניות) כעצמאי המועסק שירותים נותן•

 :לעיל האמור מתקיימים

oהחברה של בדירקטור מדובר; 

oעצמה בחברה וזמנו מרצו מירב את המשקיע ,החברה של קבוע בעובד מדובר; 

oוכו שמאות משרד ,ח"רו משרד ,ד"עו משרד ,יעוץ משרד של שותף או עובד מהווה אינו השירותים נותן'.  



 לעובדיםלהחלטות מיסוי בתחום אופציות ומניות " מסלולים ירוקים"

  המורכבות רמת ואשר עצמם על החוזרים נושאים מספר נבחרו ,מיסוי להחלטות בבקשה פונים בהם ,הנושאים כלל מתוך

 בהליך המבקש והתחייבויות הצהרות סמך על מיסוי החלטת מתן שיאפשרו ,וקריטריונים מסגרות קביעת מאפשרת שלהם

 . ומזורז מקוצר

  .בטופס המתואר המס הסדר את עצמו על להחיל המבקש יוכל ,בהתקיימם אשר ותנאים עובדות כולל ירוק מסלול טופס

  ,הרלוונטי הטופס גבי על ,הבקשה את להעביר המבקש ועל המס הסדר של אוטומטי באישור מדובר אין כי להדגיש חשוב

 .קצר זמן פרק בתוך המוצע המס הסדר אישור על פוזיטיבי באופן תחליט וזו המסים רשות של המקצועית לחטיבה



 לעובדיםלהחלטות מיסוי בתחום אופציות ומניות " מסלולים ירוקים"

 .(911 טופס) לעובדים אופציות של מחדש תמחור1.

 .(912 טופס) (EXERCISE) NET לעובדים אופציות של נטו מימוש2.

 .(916 טופס) נאמן באמצעות הוני 102 למסלול (ט)3 אופציות מסלול להחלפת המסים רשות למנהל מראש בקשה3.

 .(917 טופס) נאמן באמצעות למסלול נאמן ללא אופציות מסלול להחלפת המסים רשות למנהל מראש בקשה4.

 .(922 טופס) ודיבידנדים הטבה מניות בחלוקת ,בהון בשינויים התאמה מנגנוני5.

 .(923 טופס) פרטית בחברה לעובדים אופציות של נטו מימוש6.

   ;(926 טופס) נאמן באמצעות עבודה הכנסת ומסלול הון רווח במסלול ESPP  תכנית מכוח לעובדים הקצאות7.

 ;(927 טופס) נאמן ללא במסלול ESPP  תכנית מכוח לעובדים הקצאות8.

 .(928 טופס) לפקודה 2ה חלק לפי מבנה שינוי מכוח החברה מניות מכירת עסקת בגין מניות/אופציות החלפת9.
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https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/912HAMisui.pdf
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https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc916yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc917yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc917yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc917yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itcyrok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itcyrok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itcyrok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc923.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc923.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc923.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc926yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc926yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc926yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc927yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc927yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc927yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc928yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc928yarok.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc928yarok.pdf


 מיוחדיםרולינג במקרים -פרה

   בפועל והקצאה ביטול ללא אופציות מסלולי החלפת
  חדשה תכנית אימצה החברה .(ט)3 לסעיף ובהתאם הישן 102 לסעיף בהתאם ,לעובדיה אופציות הקצתה חברה

  האופציות על .הון רווח – 102 מסלול הוראות את החדשה התוכנית מכוח שיוקצו האופציות על להחיל ומבקשת

 בגין מחדש וההקצאה הביטול פעולת :נקבע – המוחלפות האופציות על שחלו התנאים אותם יחולו החדשות

  .ההוני המסלול הוראות ויחולו מס אירוע תהווה לא ההקצאה במועד בשלות היו לא אשר ,המוחלפות האופציות

 האופציות והקצאת ,ביטולן במועד בשלות שהיו המוחלפות האופציות בגין מחדש וההקצאה הביטול פעולת

 במועד רק וישולם במקור ינוכה ,יחושב האופציות בגין המס ,זאת עם יחד) מס אירוע תהווה תחתן החדשות

   .(המימוש



 מיוחדיםרולינג במקרים -פרה
 102הקצאת אופציות למניות בכורה תחת הוראות סעיף 

 המימוש תוספת ,כיום .ההוני למסלול בהתאם רגילות למניות למימוש הניתנות אופציות לעובדיה הקצתה חברה

 (Preferred  בכורה מניות גם ,רגילות למניות בנוסף ,כולל המניות הון .המניות משווי משמעותית גבוהה

Shares ) שונים מסוגים.   

  שתתקבל מהתמורה חלק שום לעובדים מעניקות אינן החברה של הרגילות למניות הצמודות הזכויות ,בפועל

  .ריאלי אינו אשר ,החברה של ביותר גבוה שווי לפי יעשה EXIT-ה בו ,במקרה רק אלא ,-EXITב

 את לתמרץ מנת על .לחלוטין כמעט ערך חסרות מעשית הינן החברה לעובדי שהוענקו האופציות ,לפיכך

  מסוג בכורה למניות למימוש הניתנות אופציות הענקת שתאפשר חדשה תכנית לאמץ החברה בכוונת ,העובדים

  החדשות האופציות - נקבע .נמוך בשווי גם  EXITתבצע החברה באם ייהנו העובדים שגם מנת על וזאת חדש

           מעבר  EXIT -ב העובדים שיקבלו תמורה כל ,אולם .ההוני במסלול אופציות הקצאת בתנאי כעומדות תחשבנה

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