
היבטי מס–תגמול בכירים 

'אוריון ושות, וול, חן, בכר, פישר

(ח"רו)ד "עו, אורי למפרט
2019פברואר 

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



...מהעיתונות



...קצת רקע
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וחברותליחידיםהכנסהמסשיעורי

:ליחידהכנסהמס•

מסכולללא)47%עד–(פירותי)שולימס–אישיתמיגיעההכנסת•
.(יסף

.25-30%בשיעורהוןרווחמס–הוןרווח•

.25-30%לרוב–פסיביותהכנסות•

:לחברותהכנסהמס•

.2019לשנתנכון23%–חברותמס•



...קצת רקע
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השירותיםנותן/העובדשלמסשיקולי–חברהאויחיד

.שולימסשיעור–שלביחדמיסוי–יחיד•

.סוציאליותלהפרשותזכאות•

:שלבידומיסוי–חברה•

.חברותמסתשלום–ראשוןבשלב•

.דיבידנדמסתשלום–שניבשלב•

.סוציאליותלהפרשותזכאותאין•

:שלבידומיסוישלתוצאה•

.שוניםמסשיעורי•

.במועדוושליטה(השניהשלב)המסאירועדחיית•

מזומןבסיסעלשולימסתשלום–שכיראצלבסיסיכלל•



ניתוח אירוע

5|  |חסוי|



תיאור המקרה
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. ל תפעול"רוצה לגייס סמנכ" מסי"חברת 

.מגיע לראיון ומסי מאד מתרשמת ומחליטה לגייס אותורונאלדו

את השכר  –אך יש לו רק בקשה אחת קטנה , גם הוא מעונייןרונאלדו
.להעביר לחברה בבעלותו

.  רונאלדואתם נושאי המשרה בחברת מסי שאמורים לאשר את גיוסו של 

?רונאלדואיך תגיבו לבקשה של 



קביעת מודל ההעסקה
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מעביד–יחסי עובד : 1מודל 

.מודל העסקה טבעי יותר•

.לא קיימת חשיפה לתביעה משפטית בנוגע לסטטוס העסקה•

.אין חשיפת ניכוי במקור•



קביעת מודל ההעסקה
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שירותיםנותןקבלןמולהתקשרות:2מודל

.עובדולאעצמאיהינוהשירותנותן;חשבוניתמולעבודהשלמודל•

לצורכישונותהוצאותבדרישתיותררבהגמישותהשירותיםלנותןמאפשר•
.(ציודרכישת,רכבהוצאות)מס

.(גדרוןתניית)מעביד-עובדביחסיבהכרהלתביעהחשיפה•

.שולימסמשלםהשירותיםנותן.במקורניכויחשיפתקיימתלא•

.אדישההחברה,מ"מעתשלוםחובתחלה•



קביעת מודל ההעסקה

 |9

ארנקחברתבאמצעותהתקשרות:3מודל

.המסנטללהקטנתשנועדויחידיםבשליטתחברות–ארנקחברות•

.שלבידומיסוי–ארנקחברתבאמצעותהתקשרותיתרונות•

מתשלוםנמנעוובכךארנקחברותבאמצעותפעלורביםמשרהונושאישכירים•
.שולימס

.הארנקבחברותהמיסיםרשותשלהמלחמה•

.לפיתוחאביבתלקרןד"פס–לחברהתשלוםאךהשירותיםנותןעםהתקשרות•



קביעת מודל ההעסקה
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ארנקחברתבאמצעותהתקשרות:3מודל

.א62סעיףחקיקת•

:קובעלפקודהא62סעיף•
הנובעת...זרהידמשלחחברתשאינה....מעטיםחברתשלחייבתהכנסה"

"...יחידשלכהכנסתותחשב...בהמהותימניותבעליחידשלמפעילות

.השליטהמאמצעייותראו10%-בשמחזיקמי–מהותימניותבעל•



קביעת מודל ההעסקה
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ארנקחברתבאמצעותהתקשרות:3מודל

:ניהולמשירותיהכנסה•
ומממונהניהולשירותילמתןבהסכם'בחברהעםמתקשרת'אחברה•

'בבחברהבפועלכדירקטורמכהןAמניותבעל.'בבחברהכדירקטורית
.'אחברהמטעם

לבעלתיוחסהניהולמשירותיההכנסה–א62סעיףלפיהתוצאה•
.שולימסבשיעורותמוסהAמניות

Aבעל מניות 

'חברה ב'חברה א

100%



קביעת מודל ההעסקה
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ארנקחברתבאמצעותהתקשרות:3מודל

:עבודההכנסת•
מסוגהםשמטבעםשירותיםלמתןבהסכם'בחברהעםמתקשרת'אחברה•

אתמעניקAמניותבעל,בפועל.מעבידועבורעובדשעושההפעולות
.השירותים

לבעלתיוחסהשירותיםממתןההכנסה-א62סעיףלפיהתוצאה•
.שולימסבשיעורותמוסהAמניות

בשירותמקורן,ההכנסותמסךלפחות70%:ההכנסותמבחן-חלוטהחזקה•
.קרובואוהיחידידיעלשניתן

Aבעל מניות 

'חברה ב'חברה א

100%



קביעת מודל ההעסקה
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ארנקחברתבאמצעותהתקשרות:3מודל

א62סעיףשלתחולהשלבמקרה–10/2017ה"מחוזרלפי–במקורניכוי•
חברתעלהחלבמקורהמסניכוילשיעוריבהתאםיעשהבמקורהניכוי

.היחידהמניותבעלעלולאהמעטים

שלהמסשיעוריפיעלייעשהבמקורהניכוי–לפיתוחאביבתלקרןד"פס•
.יחיד

!קיימתעדייןבמקורניכוישלהחשיפה–תוצאה•

חשיפותומעלהכבעברמושךאינוהארנקחברותמודל–השלכה•
.ליחידוהןלחברההןמשמעותיות

דיניבהיבטמעביד-עובדיחסישלבדיעבדהכרהשלחשיפהלהוסיףישלכך•
.עבודה



תגמול מבוסס הון
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מדוע פחות נפוץ בתחום 
???התעשייה



תגמול מבוסס הון
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:היבט בעל המניות•

.דילול והכנסת בעלי מניות חדשים לחברה–מצד אחד •

.No sale ,Repurchase right, פרוקסי–פתרונות אפשריים •

(.מיידיתלפחות לא )אין יציאת מזומן –מצד שני •

:היבט העובדים•

.תמריץ לקדם את יעדי החברה•

.תחושת שייכות והזדהות עם החברה ומטרותיה•

(.Vesting)תמריץ להישאר בחברה •

.אי אפשר לברוח מרישום הוצאה בספרים–היבטים חשבונאיים •



תגמול מבוסס הון
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:סוגים עיקריים של תגמול מבוסס הון

אופציות▪

 Shares or Restricted Shares–מניות▪

Phantom Stock–פאנטוםמניות ▪

Restricted Stock Units (RSU)–זכויות לקבלת מניות ▪

▪SAR–Stock Appreciation Right



מונחים בסיסיים–תגמול מבוסס הון 
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Grant)הענקהמועד❖ Date)

Reverse-הפוכהוהבשלה(Vesting)הבשלה❖ vesting

❖Vesting over time

❖Vesting over milestones

Term))המימושתקופת❖

Purchase)רכישהמחיר❖ Price)

Exercise))מימושתוספת❖ Priceו-Cashless exercise

Acceleration))האצה❖



תגמול מבוסס הון
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:בישראלמיסויהסדרי

–(2)2(/1)2סעיף,(ט)3סעיף-שליטהובעלי(יועצים)עובדיםשאינםמי▪
.שולימס

."עובדים"עלחל–הכנסהמסלפקודת102סעיף▪

.שליטהבעללמעטאך,בחברהמשרהנושאלרבות-"עובד"▪

,ל"למנכמשנה,ראשיעסקיםמנהל,ל"מנכ,דירקטור-"משרהנושא"▪

מנהלוכן,שונהתוארואםאףבחברהכאמורתפקידממלאכל,ל"סמנכ

.ל"למנכבמישריןהכפוףאחר



תגמול מבוסס הון
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נאמןבאמצעותהוןרווחמסלול–102סעיף

?102סעיףתחתהוןרווחמסלוללנומאפשרמהאז•

מועד(ב)-והמניהמכירתמועד(א)מביןלמוקדםהמסאירועדחיית•
.לעובדהעברתה

המכירהמחירביןההפרשעל25%שלבשיעורבמסיתחייבהעובד•
.(קייםאם)הרכישהמחירלבין

,משרהנושאילרבות,בכיריםלעובדיםמאפשרהסעיף,למעשה•
.חברהלהקיםמבלי25%בשיעורמס

.102-לזכאילאבשליטתוחברהבאמצעותחברהעםשהתקשראדם•



תגמול מבוסס הון
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נאמןבאמצעותהוןרווחמסלול–102סעיף

:בסיסיותדרישות•

.הכנסהמסלאישורהתגמולתוכניתהגשת•

בתוך,הכנסהמסידי-עלשאושרנאמןבידיזכויות/מניות/אופציותהפקדת•
.מוגדרזמןפרק

.ההקצאהממועדלפחותחודשים24אחרירקהמניותהעברת/מכירת•

.מסלצרכיבהוצאהלהכירתוכללאהחברה•

.הנאמןאצלהענקההסכם+הבורדהחלטתהפקדתחובת•



רווח הון מול הכנסת עבודה
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[ניסיםחייםד"פס]והפרטהפיצולמענק•

להתנגדזכותהייתההחברהלעובדיכי,קבעהמחוזיהמשפטבית•
עלהוויתורעבורתמורההםהאמוריםהמענקיםוכיארגונייםלשינויים

.ההחלטהאתהפךהעליוןהמשפטבית.כהוניסווגהמענקולכןזוזכות
אוטומטיבאופןהאםהייתהלדיוןשעלתההמעניינתהשאלהאולם

"עליוחזקה"מעבידעובדיחסיעםבקשרהמתקבלתקבולכל
.פירותיתקבולשהוא

[ברנעיוסףד"פס]תחרותאיבגיןמענק•

הכנסהמהווהלמעבידעובדביןתשלוםכילסתירהניתנתחזקה•
.השוליהמסבשיעוריהחייבתפירותית

בגיןאו"הפירותמכירת"עלניתנתהתמורההאם–הוניאופירותימענק•
?"העץשלגדיעתו"

התחרותאיבגיןלתשלוםכלכליתמהותקיימתהאם–העסקהטיבמבחן•
.המסנטלאתלהקטיןמלאכותיבניסיוןמדובראו



סוגיות שונות
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להימנעמאפשר–תקופהלאורךלמענקתופשראשרעומדתהלוואה•
.מידימסמתשלום

:משברעיתות•

?וכיצד?מתי–לאקוויטישכרשלהמרה•

הוןמבוססימענקיםשלמחדשתמחור•

Reverseמנגנון,זמןמותנהבונוס–עסקהבעתמפתחעובדישימור•
vesting.



w w w . f b c l a w y e r s . c o m

תודה רבה

אורי למפרט, (ח"רו)ד ”עו
ulampert@fbclawyers.com | 03.694.4203


