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  כללי. 1
  

 לפקודת 102סעיף בהוראות מפורט  ,לעובדים  במועד מימוש מניותשווי ההטבהאופן חישוב 

, )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(בכללי מס הכנסה , )"הפקודה: "להלן(מס הכנסה 

שניתנו לציבור  ,חלטות מיסוי מס הכנסה ובהבחוזרי, ")הכללים: "להלן (2003 -ג "התשס

  . סיםי על ידי רשות המ)נאמנים וחברי הבורסה(לציבור מנכי המס והנישומים 

  

  :בלבד בבורסה מחוץ לישראל רשומות למסחר ןשמניותיהחברות  .2
  

שווי ההטבה , )א(102בסעיף כהגדרתו  מדד ההתאמה לצורך חישוב שווי ההטבה, ככלל. 2.1

 )3()ב(102כמשמעותם בסעיף , הפירותי המתואם וההוצאות המתואמות למועד ההקצאה

 ה הרשומהאשר הוקצו לעובדי חבר, במועד מימוש מניות, ")מדד ההתאמה: "להלן (לפקודה

: להלן(הינו מדד המחירים לצרכן , ")ל"וחברת ח: "ןלהל ( בלבדל"בבורסה בחולמסחר 

  . ")מדד שקלי"

שער מדד ההתאמה יהא ל "חוכי במימוש מניות של חברת , הריני לאשר, יחד עם זאת. 2.2

מטבע החוץ מדד ": להלן (הרלוונטישבו נקוב נייר הערך מטבע החוץ של החליפין היציג 

  :בהתקיים כל התנאים הבאים, ")נטיווהרל
  

כנוסחו לאחר תיקון , ה לפקוד102 סעיף המניות הוקצו לעובדים בהתאם להוראות. 2.2.1

  .במסגרת הקצאת מניות באמצעות נאמן, ") לפקודה102סעיף : "להלן ( לפקודה132
  

במועד הגשת תוכנית ההקצאה ל "חוהחברת תודיע , יחס לתוכניות הקצאה חדשותב .2.2.2

גבי ל, מדד מטבע החוץ הרלוונטיהא כי מדד ההתאמה י ,פקיד השומהאישור ל

   .או יוקצו להם מניות/אשר הוקצו ו, נטייםוולכל העובדים הרלהקצאת המניות 
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, ") נרשמתהחבר: "להלן( למסחר בבורסה מחוץ לישראל םרשת אשר הביחס לחבר

 ימים ממועד רישומה של החברה 30בתוך , הרי שתועבר הודעה לפקיד השומה

גבי ל ,מדד מטבע החוץ הרלוונטיההתאמה יהא   כי מדד,ל"הנרשמת בבורסה בחו

  . או יוקצו להם מניות/אשר הוקצו ו, נטייםלכל העובדים הרלווהקצאת המניות 
  

שהוקצו ל "של חברת חומימוש מניות יחול גם על ,  לעיל2.2כי האמור בסעיף , יובהר בזאת. 2.3

פקיד ר ושיאהוגשו ל שת הקצאהובאמצעות נאמן במסגרת תוכניטרם פרסום הנחיה זו 

  : כל אלהגם  2.2השומה ובלבד שיתקיימו בנוסף לאמור בסעיף 

  

כי מדד מראש  אישור קבלתרשות המסים ל המקצועית שבחטיבההוגשה בקשה ל. 2.3.1

ההתאמה לשם חישוב חבות המס הנצמחת לעובדים בשל מימוש המניות שבידיהם 

הנחיה זו וניתן פרסום  מיום יםמ י45תוך וזאת ב ,יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי

  . מרשות המסיםאישור כאמור 

  . 2010 יולי 1יום לאחר חל , עליהן יחול האמור בהנחיה זו ,מועד מימוש המניות. 2.3.2

 מדד ההתאמהכ מדד מטבע החוץ הרלוונטיבהודיעה לנאמן על בחירתה ל "החו תחבר. 2.3.3

 לגבי הקצאת המניות לכל יםתוכנית ההקצאה מייד עם קבלת האישור מרשות המסב

  . או יוקצו להם מניות/אשר הוקצו ו, נטייםווהעובדים הרל
  

ל "חוהאו קיבלה חברת  2.2.2 ףכאמור בסעימסגרת הגשת התוכנית בל "חוההודיעה חברת . 2.4

יחולו ,  לעיל2.2.2או הודיעה חברה נרשמת כאמור בסעיף ,  לעיל2.3.1אישור כאמור בסעיף 

לגבי מימוש ,  הוקצו מניותהם ליםעובדהועל כל  ת ההקצאהותוכניכל  על הוראות הנחיה זו

ת לבחור ורשאייינה לא תהאו החברה הנרשמת ל "החו תחבר. 1.7.10מניות החל מיום 

,  או ממועד הודעתןסיםיאישור רשות המקבלת  זו ממועד תן מבחירןאו לחזור בה/אחרת ו

  .לפי העניין
  

כי י רשות המסים "ע בעבר ןאושר להאשר , ל"ת חווביחס לחבר כי ,למען הסר ספק יודגש. 2.5

הרי שאישור זה יהא בתוקף לגבי כל , מדד ההתאמה יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי

שהוגשו לאישור פקיד השומה עד , אשר הוקצו מכוח תוכניות ההקצאה, מימושי המניות

י ביחס להקצאת מניות כ, יובהר).  לעיל2.3חלף האמור בסעיף (למועד פרסום הנחיה זו 

 . יחולו הוראות הנחיה זו לפי העניין, מכוח תוכניות הקצאה חדשות בלבד
  

  רשם למסחר גם בבורסה בישראליאשר מתעתדות להברות נרשמות חאו ל "חוחברות  .3

ל או עובדי "חואשר הוקצו לעובדי חברת , במועד מימוש מניות, מדד ההתאמה, ככלל. 3.1

הינו המדד , רשם גם למסחר בבורסה בישראליעתדות להואשר מת , נרשמתהחבר

  . השקלי

מדד  לעיל יהא 3.1כאמור בסעיף במימוש מניות כי , הריני לאשר, יחד עם זאת. 3.2

  : בהתקיים כל התנאים הבאים, נטיוומדד מטבע החוץ הרלההתאמה 
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,  לעיל2הנרשמת עמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף ל או החברה "חברת החו. 3.2.1

  . לפי העניין
  

במסגרת הקצאת , ה לפקוד102 סעיף המניות הוקצו לעובדים בהתאם להוראות. 3.2.2

  .מניות באמצעות נאמן
  

 ימים 30תוך לפקיד השומה ולנאמן תודיע  ל או החברה הנרשמת"ת החוחבר. 3.2.3

מדד מטבע החוץ  ההתאמה יהא כי מדדממועד הרישום למסחר בישראל 

או /אשר הוקצו ו, נטייםוולגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרל ,הרלוונטי

  . יוקצו להם מניות
  

תהיינה ,  לפי העניין, לעיל2עמדו בתנאי סעיף אשר לא  , נרשמתהל או חבר" חוחברת. 3.3

למסחר  ימים מיום רישום 30 המקצועית ברשות המסים תוך חטיבה ללפנותרשאיות 

מדד מטבע החוץ כי מדד ההתאמה יהא לאישור מראש בבקשה  ,בבורסה בישראל

או יוקצו /אשר הוקצו ו, נטייםוולגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרל ,הרלוונטי

  . להם מניות

בוצעו יוביחס להקצאות ש, לאחר רישומה של החברה למסחר בבורסה בישראל. 3.4

  .לפי העניין,  להלן4ו הוראות סעיף יחול,  לאחר רישומה כאמורלעובדיה

  

  בבורסה בישראלו בבורסה מחוץ לישראל רשומות למסחר ןשמניותיהחברות  .4

אשר הוקצו לעובדי חברות הרשומות , מדד ההתאמה במועד מימוש מניות, ככלל. 4.1

הינו המדד , ") דואליותהחבר: "להלן( וגם בבורסה בישראל ל"בבורסה בחולמסחר 

  . השקלי

במימוש מניות של חברה דואלית יהא מדד ההתאמה כי , הריני לאשר, יחד עם זאת .4.2

  :בהתקיים כל התנאים הבאים, מטבע החוץ הרלוונטימדד 
  

במסגרת הקצאת , ה לפקוד102 סעיף הוקצו לעובדים בהתאם להוראותהמניות . 4.2.1

  .מניות באמצעות נאמן

ה הדואלית במועד הגשת תוכנית תודיע החבר, במסגרת תוכנית הקצאה חדשה .4.2.2

מדד מטבע החוץ כי מדד ההתאמה יהא , ההקצאה לאישור פקיד השומה

או /אשר הוקצו ו, לכל העובדים הרלוונטייםגבי הקצאת המניות ל ,הרלוונטי

  . יוקצו להם מניות
  

שהוקצו של חברה דואלית יחול גם על מימוש מניות ,  לעיל4.2כי האמור בסעיף , יובהר. 4.3

פקיד הוגשה לאישור באמצעות נאמן במסגרת תוכנית הקצאה שם פרסום הנחיה זו טר

מדד כי מדד ההתאמה יהא אולם לא ביקשה החברה מראש במסגרת התוכנית ו השומה

  : כל אלה4.2 ובלבד שיתקיימו בנוסף לאמור בסעיף ,מטבע החוץ הרלוונטי
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מראש כי  אישור תקבלרשות המסים לחטיבה המקצועית שבהוגשה בקשה ל. 4.3.1

מדד ההתאמה לשם חישוב חבות המס הנצמחת לעובדים בשל מימוש המניות 

 ימים מיום פרסום 45וזאת בתוך , שבידיהם יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי

  . הנחיה זו וניתן אישור כאמור מרשות המסים

   .2010  יולי1יום לאחר חל , עליהן יחול האמור בהנחיה זו ,מועד מימוש המניות. 4.3.2

מדד כ מדד מטבע החוץ הרלוונטיבהודיעה לנאמן על בחירתה הדואלית  החברה. 4.3.3

בי  של תוכנית ההקצאה מייד עם קבלת האישור מרשות המסים לגההתאמה

  . או יוקצו להם מניות/אשר הוקצו ו, נטייםהקצאת המניות לכל העובדים הרלוו
  

 או קיבלה 4.2.2 כאמור בסעיף יתבמסגרת הגשת התוכנהדואלית החברה הודיעה . 4.4

יחולו הוראות הנחיה זו על כל ,  לעיל4.3.1אישור כאמור בסעיף הדואלית  החברה

לגבי מימוש מניות החל מיום , תוכניות ההקצאה ועל כל העובדים להם הוקצו מניות

או לחזור בה מבחירה זו /לא תהא רשאית לבחור אחרת ודואלית  ההחברה. 1.7.10

  . לפי העניין,  או ממועד הודעתה רשות המסיםממועד אישור

 

 מדד המחירים –יהא מדד ההתאמה , לא התקיימו התנאים כאמור לעילמידה וכי ב, דגשיו. 5

   .לצרכן בלבד

הן ביחס להקצאת , אשר יוגשו לרשות המיסים, 156– ו146יפרטו במסגרת טפסי , 102נאמני . 6

,  ההתאמה הרלוונטי לשם חישוב שווי ההטבהמהו מדד, המניות והן ביחס למימושי המניות

  . וחבות המס הנגזרת הימנו

קבע יאשר מכוחו  םאו בכללי/ לפקודה ו102 זו כפופה לכל שינוי בהוראות סעיף נחיהה. 7

 . המפורט לעילמהשונה  , הוראות שונות לחישוב שווי ההטבה הנצמח לעובדים
  

  .י זה לנוגעים בדברבנא העבירו תוכן מכת

  

  , רבבכבוד
  

  ח"רו, אהרן אליהו

  

  :העתק

   מנהל רשות המסים בישראל–יהודה נסרדישי מר 

   היועץ המשפטי לרשות המסים–) ח"רו(ד "עו, מר משה מזרחי

  ל בכיר לשומה וביקורת" סמנכ–ד "עו, ר חיים גבאי"ד

   מנהל המחלקה המקצועית–ד "עו, מר אלדד נח

   מנהל מחלקת שוק ההון–ח "רו, מר ניר הלפרין

   מנהל מחלקת אופציות לעובדים–) משפטן(ח "רו, ר רז איצקוביץמ

   לשכה משפטית–ד "עו, מר רפי טווינה


