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עקרונות סעיף  102לפקודה
מאות חברות במשק עושות שימוש בסעיף  102ועשרות אלפי עובדים
נהנים ממנו .מהו סוד "ההצלחה" של הסעיף?
הטעם לכך :שימוש בעקרונות מיסוי סבירים ,פשוטים והוגנים לכל הצדדים
– לעובד ,למעביד ולרשויות המס.
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לעובד :עקרון המימוש – עובד לא ישלם מס אלא במועד המפגש עם
הכסף .עקרון זה מונע בעיות נזילות ,מונע בעיות תמחור ההטבה ,מונע
אי וודאויות.
למעביד :עקרון הסימטריה – מעביד ינכה את ההוצאה בגובה ההטבה
עליה העובד שילם מס ובמועד שבו העובד ממוסה.

עקרונות סעיף  102לפקודה (המשך)
.3

מבחינת רשויות המס:
מנגנון הנאמנות – המנגנון וכללי הדיווח המוסדרים בסעיף 102
ובכללי מס הכנסה מעניקים בטחון לדיווח אמת ומלא ומונעים
בריחת מס.

התוצאה  -קיימת וודאות מלאה בתוצאות המס של הנפקת האופציות,
וכולם יודעים בדיוק מה יקבלו .הוודאות ,הפשטות וההוגנות שקיימים
בסעיף – אלו הם סוד ההצלחה שלו.
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החלת העקרונות על נותני שירותים
ועל בעלי שליטה
על בעלי שליטה ועל נותני שירותים חל סעיף (3ט) לפקודה .אין בסעיף את
אותם העקרונות הקיימים בסעיף :102
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סטייה מעקרון המימוש –
מיסוי מניות במועד ההקצאה ,מיסוי אופציות במועד ההמרה.
סטייה מעקרון הסימטריה –
אי וודאות בהכרה בהוצאה מבחינת המעביד
אין מנגנוני פיקוח ובקרה.

מוצע – להכניס את נותני השירותים ואת בעלי השליטה לתחולת סעיף
 ,102כולל מנגנון נאמנות .כמובן יש לבצע זאת בהתאמות המתאימות ,כך
למשל ,לשקול מסלול פירותי בלבד ולא הוני.
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הנפקת אופציות לא סחירות במסלול ללא
נאמן
בהתאם למצב הקיים ,במידה וחברה הנפיקה אופציות לא סחירות ובחרה
במסלול ללא נאמן ,אירוע המס נדחה עד למועד מכירת מניות המימוש.
דהיינו ,בהמרת האופציות העובד מקבל את המניות וההמרה איננה מהווה
אירוע מס.
מצב זה מקשה על החברה לנכות את המס ,בהיעדר מנגנוני פיקוח ובקרה.
מוצע – לקבוע שמועד אירוע המס במסלול ללא
נאמן יהיה במועד המרת האופציות למניות
(כפי שקיים בסעיף (3ט)).
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Cashless
בתוכניות הוניות בהם במימוש האופציות מוקצות מניות בסכום
ההפרש בין מחיר המניה לתוספת המימוש,
נקבע באישורים המקדמיים שיוגדל חלק רכיב ההטבה הפירותי,
אלא אם העובד ימכור את המניות וישלם מס בתוך  10ימים ממועד
המימוש.
לאור העובדה כי עובדים לעיתים מעוניינים להמשיך ולהחזיק
במניה ,מוצע לבטל את המגבלה האמורה מבלי לפגוע בעובד.
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תקופת החסימה במסלול הפירותי
על פי המצב הקיים ,האופציות יופקדו בנאמנות לתקופת שנה לפחות.
מוצע לבטל את תקופת החסימה במסלול הפירותי:
 .1בכל מקרה משולם מס כהכנסת עבודה.
 .2בד"כ תקופת החסימה החוזית ( )Vestingארוכה משנה.
 .3בד"כ הסנקציה לעת הפרה אינה רלבנטית.
 .4בפרקטיקה לא נשללת ההוצאה מהמעביד גם במידה והעובד הפר
את תקופת החסימה.
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אי התרת ניכוי הוצאות למעביד
על פי המצב החוקי הקיים ,ישנם מצבים בהם המעביד לא זכאי
לניכוי הוצאות גם במקרים בהם העובד מתחייב במס כהכנסת
עבודה .הנ"ל מהווה סטייה מעקרון הסימטריה שהוא אחד
האבות להצלחת סעיף :102



אי התרת הוצאה במסלול ההוני במכירה לפני תום תקופה – סעיף
(102ד)(.)2
אי התרת הוצאה בהנפקת אופציות לא סחירות במסלול ללא נאמן
– סעיף – (102ד)(.)1

מוצע לקבוע כלל מנחה לפיו במקום ובמועד שבו העובד מתחייב
במס כהכנסת עבודה ,המעביד יהיה זכאי לנכות הוצאות לצרכי
מס.
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תקופת החסימה לאחר תמחור אופציות
מחדש
 בהחלטות מיסוי שפורסמו בעקבות תמחור אופציות מחדש (,)Repricing
העובדים נדרשים לתקופת חסימה חדשה ,של שנתיים ,ממועד התמחור
מחדש.
 בתקופה האחרונה חברות רבות תמחרו את האופציות לעובדים ,ומדובר
בסכומים גבוהים מאוד .במקביל ,הבורסות בכל העולם נהנו מעליות שערים
מהותיות ,כך שבאופציות אלו טמון פוטנציאל לרווח גבוה מאוד.
 מיותר לציין כי לא ניתן להעריך את מחיר המניה שיהיה בתום תקופת
החסימה החדשה.
מוצע לבטל את תקופת החסימה החדשה:
 .1רוח החוק באה לידי הגשמה במהלך שנתיים ממועד ההקצאה המקורי.
 .2יאפשר מימוש מיידי של כמות אופציות גדולה מאוד שתזרים מס בהיקף
ניכר לקופת האוצר.
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מסלול הוני ב 20%
הרציונל בקביעת שיעור המס במסלול ההוני היה השוואתו
לתשלום דיבידנד בשיטת המיסוי הדו שלבית .דהיינו ,תשלום
מס חברות פלוס מס על דיבידנד.
על רקע הורדת שיעור מס רווח הון בתיקון  147ל  ,20%לא ברור
מדוע שעור המס במסלול ההוני נותר .25%
הנ"ל יוצר אסימטריה בשיעור המס בגין הכנסות זהות (דיבידנד
ורווחי הון) ומביא לשיקולים זרים בקביעת החלטות על ידי
העובד.
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התאמת תוספת המימוש למט"ח
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על פי המצב הקיים ,חישוב המס בגין המרכיב הפירותי מבוצע תוך
שימוש במדד המחירים לצרכן.
בחברות הנסחרות בחו"ל ,תוספת המימוש נקובה בדולרים ,וממילא
החישוב הנ"ל מביא לעיוות משמעותי בחישוב המס לתשלום.
בהחלטות מיסוי שפורסמו בעניין זה ,אפשרה רשות המיסים את
השימוש בשער המט"ח כ"מדד" במקום במדד המחירים לצרכן ,אולם
רק בחברות שאינן סחירות בישראל .מצב זה מפלה לרעה את העובדים
בחברות הרשומות למסחר דואלי!
מוצע לאפשר את השימוש בשער המט"ח כ"מדד" ,גם בחברות
סחירות דואלית.

קצת היסטוריה ...כלל 6ב
לסעיף  102הישן
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הכלל אפשר לעובד לבקש כי יראו את המניות שהוקצו לו ,כאילו
נמכרו במועד רישום המניות למסחר .המס בפועל ישולם רק במועד
המכירה ,כולל ריבית והפרשי הצמדה.
הכלל קבע כי העובד לא יוכל להתחרט מבקשתו (בניגוד לסעיף
המקביל –  101לפקודה ,שאפשר חרטה.)..
קיימות כיום מניות רבות מאוד אשר העובדים לא מוכרים משום
שלאור הכלל הנ"ל ,חבות המס עולה על התמורה.
מוצע לאפשר את מכירת המניות הנ"ל תוך תשלום מס שולי מסכום
ההכנסה שתצמח לעובד בפועל.

