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החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים
6/6/18

לאחרונה פורסמו על ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות
המסים מספר החלטות מיסוי חשובות בנושא אופציות לעובדים. החלטות מיסוי אלו
ובכלל מבטאות את מדיניות רשות המסים כלפי אופן המיסוי בתרחישים שונים של
פעילות וככאלה חשובות ביותר לנישום על מנת לכלכל את צעדיו. להלן תמצית

החלטות המיסוי החדשות שפורסמו:
 

החלטת מיסוי בהסכם 9165/18 בנושא הסכם אופציה לרכישה של כל הון מניות
החברה– ההחלטה קובעת את התנאים בהן הכפפת אופציות, שהוקצו במסלול רווח
הון לפי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:
"הפקודה") או אופציות שהוקצו לפי הוראות סעיף 3(ט) לפקודה, לאופצית רכישה
(המאפשרת למשקיע לרכוש את מלוא הון מניות החברה, הן מבעלי המניות והן
מבעלי האופציות) שניתנה למשקיע אגב עסקת השקעה במסגרתה קיבל 20% מהון
המניות בחברה המקצה, תעמודנה בהוראות סעיף 102 לפקודה. ההחלטה קובעת, בין
השאר, כי מתן אופצית הרכישה כאמור מסווג כאירוע מכירה לכל דבר ועניין, אולם
מועד אירוע המס, חישוב שווי ההטבה וניכוי המס המתחייב מכך יידחו למועד המימוש.
ההחלטה קובעת עוד, כי (א) לגבי אופציות שהוקצו/יוקצו 90 ימים טרם מועד החתימה
על הסכם אופצית הרכישה ולאחר מועד החתימה כאמור, אשר תוספת מימוש שלהן
נמוכה משווי השוק של מנית החברה במועד הקצאת האופציות, במועד המימוש (ככל
הנראה כתוצאה ממימוש אופצית הרכישה, אולם זה לא מפורט בתמצית, כך שיתכן
וזה ההסדר גם ברכישות על ידי צדדים אחרים) יסווג חלק שווי ההטבה בגובה ההפרש
שבין תוספת המימוש של האופציה לבין שווי המניה כאמור, כהכנסת עבודה לכל דבר
ועניין, ו(ב) ככל שהמשקיע ירכוש באמצעות אופצית הרכישה זכויות שהוקצו/יוקצו
במסלול רווח הון תחת סעיף 102 לאחר מועד החתימה על הסכם אופצית הרכישה
וטרם הגיע מועד תום התקופה לפי סעיף 102 לפקודה, לא יראו באירוע זה כמכירה

שלא מרצון (כלומר, המכירה תהא הפרה של הוראות סעיף 102 לפקודה).
 

החלטת מיסוי בהסכם 4253/18 בנושא תמחור מחדש כלפי מעלה וכלפי מטה גם יחד,
של תוספת המימוש באופציות במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה– ההחלטה
קובעת, כי שינוי מחיר מימוש של אופציות שהוקצו לעובדים תחת סעיף 102 לפקודה
לצרכי אחידות, בין למעלה ובין למטה, כך שמחיר המימוש המעודכן יהיה שווה או
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גבוה משווי מניה רגילה של החברה במועד הקצאתן (להלן: "תמחור מחדש"), יחויב
במס רק במועד מימושן של האופציות המעודכנות, בתנאים שנקבעו. על התמחור
מחדש יחולו ההוראות כפי שנקבעו בבקשה להחלטת מיסוי מראש במסלול ירוק
בנושא: תמחור מחדש של אופציות לעובדים. מועד התמחור מחדש ייחשב כמועד
הקצאה חדש, לכל דבר ועניין, לגבי כל האופציות המתומחרות, לרבות לעניין תום

התקופה (כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה) וחישוב שווי ההטבה הפירותי.
 

החלטת מיסוי בהסכם 2775/18 בנושא ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט
והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה– ההחלטה קובעת
הסדר של ביטול והענקה של אופציות חדשות בעלות תנאי הבשלה על פני זמן בלבד
חלף אלו שהיו תלויות הבשלה בקרות אירוע "אקזיט" בלבד, בכפוף לתנאים שנקבעו
בהחלטת המיסוי, זאת לאור עמדת רשות המסים, כי הבשלת אופציות שהוקצו תחת
סעיף 102 אשר כפופה אך ורק לאירוע אקזיט (A&M) (בניגוד לאקסלרציה באירוע
אקזיט) של החברה המקצה בלבד אינו עומד בהוראות סעיף 102 לפקודה. הסדר זה
קובע כי חלק משווי ההטבה הנובע ממימוש האופציות הבשלות נכון למועד הפניה
יסווג כנכנסת עבודה וככזה יתחייב במס בשיעור הקבוע בסעיף 121 ובסעיף 121ב

לפקודה, כמפורט בהחלטה.
 

החלטת מיסוי שאינה בהסכם 5561/18 בנושא החלפת מסלול המס לנותן שירותים–
ההחלטה קובעת, כי על נותן שירותים שקיבל אופציות תחת סעיף 3(ט) לפקודה
תמשכנה לחול הוראות סעיף 3(ט) לפקודה, ולא הוראות סעיף 102 לפקודה, למרות
הפיכתו בהמשך לשכיר בחברה, מאחר שבין הניצע לבין החברה המעבידה צריכים

לחול יחסי עובד-מעביד (או שירות של דירקטור) כבר במועד ההענקה.
נציין, כי איננו מבינים מדוע בעל שליטה (שאינו עובד כהגדרתו בסעיף 102) יכול
ליהנות משינוי מסלול לאחר דילול החזקותיו מתחת ל-10%, בעוד שנותן שירותים
שהופך לעובד אינו יכול לשנות את סיווג ההקצאה שלו. בכל אחת מהחלופות ראוי
לאפשר לניצע להחליף את מסלול המס בכפוף להתקיימות התנאים בסעיף 102

לפקודה.
 

החלטת מיסוי בהסכם 1138/18 בנושא הקצאת זכויות בשותפות נפט סחירה במסגרת
סעיף 102 לפקודה- ההחלטה קובעת, כי שותפות מוגבלת תושבת ישראל העוסקת
בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט, אשר מתעתדת לצאת בהנפקה לציבור, תיחשב
ל"חברה מעבידה" והזכויות בשותפות תיחשבנה ל"מניות", כהגדרת מונחים אלה
בסעיף 102(א) לפקודה. ההחלטה נשענה על הוראות צו מס הכנסה (סוגי שותפויות
שיש לראותן כחברה), התשע"ז-2017 במסגרתו הוכרה השותפות כאמור כחברה
לצרכי מס. כפועל יוצא, על כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות ההשתתפות של
השותף המוגבל בשותפות המוגבלת שיוקצו לעובדי השותפות ונושאי משרה בה, יחולו

הוראות סעיף 102 לפקודה, זאת בכפוף למלוא התנאים המנויים בהחלטה.
 

כאמור, רשות המסים פרסמה תמצית בלבד של החלטות המיסוי ומטבע הדברים היא
אינה כוללת את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותה החלטה, אלא את
עיקרן. כמו כן, החלטות המיסוי משקפות את עמדת רשות המסים, אשר אינה מחייבת
את בתי המשפט, והנישום רשאי לאחוז בעמדה שונה. עם זאת, יש לקחת בחשבון
שנקיטת גישה סותרת עלולה לעורר חשיפות וקשיים בעת התנהלות מול משקיעים,

רוכשים או רשות המסים בעתיד.
 

לאור ריבוי החלטות המיסוי בתחום אופציות לעובדים מומלץ להתייעץ עם מחלקת
המס של משרדנו על מנת לתת מענה ופתרון לכל שאלה בטרם ביצוע פעולה כלשהי

בקשר עם הענקת אופציות לעובדים ונותני שירותים וכן בכל נושאי מיסויי אחר.
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למידע נוסף אודות מחלקת המסים במשרדנו, לחץ כאן.

מטרת המזכר הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס. המזכר אינו מהווה יעוץ משפטי ועל
כן אין ליישם את האמור בו מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים לכך במשרדנו.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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