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 פסק די�

  

  

    המערערהמערערהמערערהמערער    עלעלעלעל    ולהשיתולהשיתולהשיתולהשית    פירותיפירותיפירותיפירותי    כרווחכרווחכרווחכרווח    מניותמניותמניותמניות    ממכירתממכירתממכירתממכירת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    לסווגלסווגלסווגלסווג    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    החלטתהחלטתהחלטתהחלטת    עלעלעלעל    ערעורערעורערעורערעור    בפניבפניבפניבפני

    חחחח""""שבדושבדושבדושבדו        לאחרלאחרלאחרלאחר    וזאתוזאתוזאתוזאת) ) ) ) הפקודההפקודההפקודההפקודה: : : : להל�להל�להל�להל�((((    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    121121121121    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי�    המפורטי�המפורטי�המפורטי�המפורטי�    בשיעורי�בשיעורי�בשיעורי�בשיעורי�    מסמסמסמס

        . . . . הו�הו�הו�הו�    כרווחכרווחכרווחכרווח    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    עלעלעלעל    המערערהמערערהמערערהמערער    הצהירהצהירהצהירהצהיר    2007200720072007    לשנתלשנתלשנתלשנת    המסהמסהמסהמס

        

    לשאלתלשאלתלשאלתלשאלת    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    יתייחסויתייחסויתייחסויתייחסו    הסיכומי�הסיכומי�הסיכומי�הסיכומי�    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    וכיוכיוכיוכי    הדיו�הדיו�הדיו�הדיו�    פיצולפיצולפיצולפיצול    עלעלעלעל    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    הוסכ�הוסכ�הוסכ�הוסכ�    משפטמשפטמשפטמשפט    בקד�בקד�בקד�בקד�

    זהזהזהזה    בערעורבערעורבערעורבערעור    שהדיו�שהדיו�שהדיו�שהדיו�    הריהריהריהרי    תתקבלתתקבלתתקבלתתקבל    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שעמדתשעמדתשעמדתשעמדת    ככלככלככלככל. . . . אופציותאופציותאופציותאופציות    מימושמימושמימושמימוש    בגי�בגי�בגי�בגי�    המסהמסהמסהמס    אירועאירועאירועאירוע    מועדמועדמועדמועד

    דעתדעתדעתדעת    חוותחוותחוותחוות    להגשתלהגשתלהגשתלהגשת    הערעורהערעורהערעורהערעור    אתאתאתאת    לקבועלקבועלקבועלקבוע    צור%צור%צור%צור%    שיהאשיהאשיהאשיהא    הריהריהריהרי, , , , המערערהמערערהמערערהמערער    עמדתעמדתעמדתעמדת    שתתקבלשתתקבלשתתקבלשתתקבל    ככלככלככלככל. . . . יסתיי�יסתיי�יסתיי�יסתיי�

    יייי""""עעעע    שיוזמנושיוזמנושיוזמנושיוזמנו    מומחי�מומחי�מומחי�מומחי�    לחקירתלחקירתלחקירתלחקירת    הוכחותהוכחותהוכחותהוכחות    דיו�דיו�דיו�דיו�    לקבועלקבועלקבועלקבוע    וכ�וכ�וכ�וכ�    ההקצאהההקצאהההקצאהההקצאה    בעתבעתבעתבעת    השוויהשוויהשוויהשווי    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    כלכליתכלכליתכלכליתכלכלית

        . . . . הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

        

  

            במחלוקתבמחלוקתבמחלוקתבמחלוקת    שנויי�שנויי�שנויי�שנויי�    שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�    המוסכמי�המוסכמי�המוסכמי�המוסכמי�    הפרטי�הפרטי�הפרטי�הפרטי�    להל�להל�להל�להל�        ....אאאא

  

  .ישראל הסביבה איכות ואוליה בקבוצת ל"כמנכ שימש המערער, 31.12.2009 ליו� עד  .1
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, מ"בע הסביבה איכות שירותי ואוליה חברת של כשכיר הועסק המערער 2008 ליוני עד  .2

    החברההחברההחברההחברה"""": להל�( Veolia Environment SA חברת של בת חברת היא 512655780. פ.ח

 ובפרויקטי� תשתיות בהקמת העוסק, בצרפת שבסיסו לאומי+ רב קונצר�), """"הצרפתיתהצרפתיתהצרפתיתהצרפתית

 ואוליה חברת ידי על הועסק המערער 2008 מיוני החל. הסביבה איכות לנושאי הקשורי�

 הישראלית הבת לחברת נכדה חברה), 513335752. פ.ח( מ"בע ישראל הסביבה איכות

  .בצרפת שבסיסה

  

  .ופאריז יורק ניו בבורסות נסחרות הצרפתית החברה מניות  .3

  

 לרכישת אופציות למערער הצרפתית החברה הקצתה 2003 + ו 2002, 2001 השני� במהל%  .4

  :כדלקמ�"), האופציות: "להל�( מניותיה

    

 מועד   הקצאה

  ההקצאה

 מספר

  אופציות

 בלתי אופציות  המניה מחיר  מימוש תוספת

  סחירות

' לס כפופה הקצאה  45.50  42.00  1,900  8.2.01  א

  )ט(3

' לס כפופה הקצאה  38.50  37.53  8,000  25.1.02  ב

  )ט(3

' לס כפופה הקצאה  16.03  22.50  15,000  24.3.03  ג

  נאמ� ללא) ג( 102

  

  

  

 בהתא� ופקיעה הבשלה מועדי נקבעו למערער שהוקצו האופציות ממנות אחת לכל  .5

 האופציות בתוכניות כמפורט הכל, הצרפתית החברה של האופציות תוכנית לתנאי

  .הימנו נפרד בלתי חלק ומהוות, 1+3 כנספחי� זה ופלוגתאות מוסכמות לכתב המצורפות

  

  .סחירות בלתי היו למערער שהוקצו האופציות  .6

  

 האופציות בתוכניות כמפורט הכל, עבירות מגבלת האופציות לגבי הייתה, כ� כמו  .7

  .1+3 כנספחי� המצורפות
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 למערער הוקצו שבה� השני�( 2003 – 2001 המס לשנות המערער של המס בדוחות  .8

  .האופציות הקצאת בגי� הכנסה על דווח לא) האופציות

  

 המניות ומכירת אופציות ממימוש הו� רווח על המערער הצהיר, 2007 המס לשנת ח"בדו  .9

 ופלוגתאות מוסכמות לכתב מצור� המערער ידי על שהוגש ח"הדו. / 3,714,276 של בס%

  .5 ומסומ� הימנו נפרד בלתי כחלק זה

  

 כהכנסת ל"הנ הרווח את המשיב ש� במסגרתה שומה למערער הוצאה, 17.5.2011 ביו�  .10

  .לפקודה 121 בסעי� המפורטי� בשיעורי� במס החייבת עבודה

  

  . השגה המערער י"ע הוגשה, 15.6.2011 ביו�  .11

  

 העתק( לפקודה) ב(152 לסעי� בהתא� למערער בצו שומות המשיב קבע 22.5.2012 ביו�  .12

  ). 7 כנספח וסומ� מצור� הצווי�

  

  הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    נקודותנקודותנקודותנקודות    להל�להל�להל�להל�        ....בבבב

  

 מכירת האופציות ממימוש למערער שנוצרה ההכנסה תסווג וכיצד המס אירוע מועד מהו  .1

  ?המניות

 המימוש במועד חל) עבודה הכנסת( הפירותי המס אירוע מועד – המשיב כטענת הא�  .2

  ? שולי מס בשיעורי

 הכנסת – ההקצאה במועד האחד: מס אירועי שני קיימי�– המערער כטענת שמא או  .3

  ?הו� רווח מס שיעורי – המימוש במועד והשני עבודה

 הערכות לעניי� הטענות ולכ� הדיו� פיצול על להסכמה הגיעו הצדדי� לעיל שהובהר כפי  .4

  . הנוכחי הדיו� למסגרת נכנסות אינ� שווי
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            המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות        ....גגגג

        

 במס החייבות + כס� בשווה הנאה טובת מהוות האופציות – המערער לגישת  .1

, המערער לגישת. אחרת הנאה טובת לכל בדומה ההקצאה במועד + עבודה כהכנסת

 בכל תומכי� והפסיקה החוק לשו�. הו� רווח במהותו הוא האופציות ממימוש הרווח

  . המערער טענות

  

+החברה + הצרפתי Veolia קונצר� של למניות באופציות מדובר, שלפנינו במקרה  .2

 החברה של למניות באופציות ולא המערער את שהעסיקה החברה של הא�

 כלל בתו% הישראלית החברה של היחסי החלק. המערער את שהעסיקה הישראלית

 הקונצר� של האופציות של הער% שעליית ברור, לכ�. זניח הוא הצרפתי הקונצר�

, כ� כי הנה. עצמו למערער הקשורות מסיבות ולא חיצוניות מסיבות נגרמה הצרפתי

 שאינ� אחרי� מגורמי� אלא, המערער מעבודת נבע לא האופציות ממימוש הרווח

 .למערער קשורי�

  

 זכות אד� מימש" + הזכות במימוש הרווח בשאלת במפורש עוסק לפקודה) ט(3 סעי�  .3

 על מדבר לפקודה) ג(102 סעי� ואילו +, ..." שירות או נכס לרכישת בעבר שקיבל

 על מעידי� הסעיפי� שני בי� הבולטי� הניסוח הבדלי. מניות של מהקצאה הכנסה

 לפקודה) ט(3 סעי� חקיקת לאחר שנחקק – לפקודה 102 בסעי� המחוקק שכוונת כ%

 ולא האופציות או המניות להקצאת הקשורה ההכנסה את ורק א% במס לחייב היא –

  .  המימוש למועד ועד ההקצאה שממועד בתקופה שנצברה הער% עליית את

  

, רגילה כהכנסה האופציות ממימוש הרווח מלוא את במס לחייב המחוקק רצה כאשר  .4

 שימוש לעשות היטב ידע, לפקודה 102 בסעי� העבודה הכנסת מסלול במסגרת

) 1)(ב(102 סעי� נוסח בעניי� ראו. כ% לש� במיוחד שהוגדר" ההטבה שווי" במונח

 העובד של הכנסתו את יראו, עבודה הכנסת במסלול החברה בחרה: "לפקודה

 סעי�, ואול�". ההטבה שווי בסכו�, העניי� לפי) 2(2 או) 1(2 סעי� לפי כהכנסה

 במועד במס החייבת להכנסה בנוגע" ההטבה שווי" במונח שימוש עושה לא) 2)(ג(102

 כוונה הייתה שלא כ% על מעיד זה ניסוח. מהקצאה הכנסה במונח אלא, המימוש

 לשווי המיוחס המרכיב את רק אלא, עבודה כהכנסת במימוש הרווח כל את למסות

  . הקצאת� במועד האופציות
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 קבע ),92+ה 3, מיסי� יח/פקיד שומה כפר סבא נ' יאיר דרפקיד שומה כפר סבא נ' יאיר דרפקיד שומה כפר סבא נ' יאיר דרפקיד שומה כפר סבא נ' יאיר דר 7034/99ע"א ( דר בפרשת  .5

 במועד במס האופציות מקבל את לחייב יש, עקרוני שבאופ�, העליו� המשפט בית

 לכלל החריג. ההוני למישור שייכת, מכ� שלאחר בתקופה ער% עליית וכל ההקצאה

 מדובר כאשר לדוגמא – העובד שקיבל ההטבה שווי את לקבוע נית� לא כאשר, הוא

 הדי� פסק נית� שבו במועד. בבורסה נסחרות שאינ� פרטית בחברה למניות באופציות

 למניות באופציות בבורסה למסחר אפשרות קיימת הייתה לא, פרשה באותה

 לאופציות דר בפרשת המשפט בית שהתייחסות, לחלוטי� ברור ולכ�, ספציפיות

 בעצמ� הנסחרות לאופציות ולא נסחרות למניות לאופציות למעשה הייתה סחירות

            .בבורסה

  

 211+ה 2, מיסי� יט/3333כ2 חגי נ' פקיד שומה תל אביב כ2 חגי נ' פקיד שומה תל אביב כ2 חגי נ' פקיד שומה תל אביב כ2 חגי נ' פקיד שומה תל אביב  1172/02עמ"ה ( כ2 בפרשת  .6

 169+ה 4, מיסי� יט/3דיאמנט עדי נ' פקיד שומה ת"א  1072/03). ראו ג� עמ"ה 2005(

, 3333לפיד יחזקאל נ' פקיד שומה ת"א לפיד יחזקאל נ' פקיד שומה ת"א לפיד יחזקאל נ' פקיד שומה ת"א לפיד יחזקאל נ' פקיד שומה ת"א  1265/01עמ"ה   הלכת כ2"),הלכת כ2"),הלכת כ2"),הלכת כ2"),) (להל�: "2005(

, במפורש המחוזי המשפט בית קבע ");הלכת לפידהלכת לפידהלכת לפידהלכת לפיד) (להל�: "2005( 124+ה 4מיסי� יט/

 של דינו פסק. ההוני למישור שיי%, ההקצאה שלאחר בתקופה הער% עליית רכיב כי

 הנוגע בכל המחוזי המשפט בית תמסקנ את מאשר כ2 בפרשת העליו� המשפט בית

 בבית שנקבעה ההלכה, כ� כי הנה. ההוני למישור האופציות ממימוש ההכנסה לסיווג

 לעובד שהוקצו באופציות שמקור� מניות ממכירת שהכנסה קובעת העליו� המשפט

  . הונית הכנסה הינה

 

 טופז בעניי� לעבודה האזורי הדי� בית של דבריו ע� אחד בקנה עולי� אלה דברי�  .7

, נקבע בו ).01.07.07([פורס� בנבו]  שרו� טופז נ' המוסד לביטוח לאומישרו� טופז נ' המוסד לביטוח לאומישרו� טופז נ' המוסד לביטוח לאומישרו� טופז נ' המוסד לביטוח לאומי 4961/02בל (

        "). "). "). "). פירותית(" רגילה הכנסה ולא הו� רווח יוצר עובד ידי על אופציה מימוש כי
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) פסק הדי� הסופי של בית הלורדי� בעמ' Abbott v. Philbin )39 TC 82 בפרשת  .8

 ממימוש שהרווח הלורדי� בית ידי על ונקבע דומה שאלה באנגליה נדונה ואיל%) 115

 לקושי ה� הלורדי� בית התייחס מקרה באותו. עבודה הכנסת אינו האופציות

 עבירות בלתי היו שהאופציות לעובדה וה� ההענקה במועד האופציות שווי בהערכת

 ממימוש הרווח לפיה המסקנה את לשנות כדי אלו גורמי� בשני שאי� ונקבע

  . עבודה הכנסת אינו האופציות

  

 מבחני� המשפט בתי פיתחו, הו� רווח לבי�" פירותית" הכנסה בי� להבחי� מנת על  .9

 ההחזקה תקופת; המימו� אופ�; הכספי ההיק�; העסקאות תדירות; הנכס טיב: שוני�

 טיפוח, והשבחה; ונמשכת קבועה פעילות או מנגנו�; הנישו� של ובקיאות ידע; בנכס

 מבח� –" העל מבח�" את ג� בחשבו� להביא יש אלו למבחני� בנוס�. ושיווק

  .העסקה של הנסיבות

.
  

 פעילות לפנינו כי, מגלה שלפנינו המקרה נסיבות על המתאימי� המבחני� יישו�  .10

". הוני" כנכס מוחזקי� ער% ניירות, מוצא כנקודת: הו� רווח במס החייבת הונית

 מאוד ארוכה הייתה + שני� 7 – 5 +כ – באופציות המערער החזיק בה התקופה

 של בקיאותו מידת. עסקית בפעילות ער% בניירות הרגיל ההחזקה לזמ� בהשוואה

  . שלפנינו במקרה הדרוש למינימו� התמצתה הער% ניירות בתחו� המערער

  

 הוא הכלל לפיה בטענה תומ% הפקודה של ההוני בחלק 102 סעי� של מיקומו  .11

. הו� רווח במס חייבת) אופציות נשוא מניות לרבות( אופציות ממימוש שהכנסה

 מס פקודת לתיקו� לחוק) ט(90 סעי� בהוראות מעיו� מתקבל זו למסקנה נוס� חיזוק

 לפי, לעובדי� שהוקצו מניות לגבי כי הקובע, 2002+ב"התשס), 132' מס( הכנסה

 הפחתת לעניי�, יחול לא), ט(3 סעי� או, 132 תיקו� לפני לפקודה 102 סעי� הוראות

 כנוסחו לפקודה 3ה חלק או 132 תיקו� לאחר כנוסחו לפקודה 91 סעי�, המס שיעורי

 91 לסעי� המפנה, כזו תחולה הוראת נדרשה מדוע. העניי� לפי, 132 תיקו� לאחר

, שבסעי� המס שיעורי הפחתת תחולת ושלילת, ושיעורו ההו� רווח על במס העוסק

 בעלת  המחוקק לדעת, אינה) ט(3+ו 102 סעיפי� לפי אופציות ממימוש ההכנסה א�

 ?הוני אופי
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 במקרה המניה( הנכס ממכירת התמורה בי� החיובי ההפרש על מוטל הו� רווח מס  .12

 הרכישה יו� את מגדיר לפקודה 88 סעי�. הנכס של המקורי מחירו ובי�) שלפנינו

 לפי, לו זכאי נעשה שהנישו� או הנישו� לידי הנכס הגיע, כלשהי בדר%, שבו היו�"כ

 לא" הרכישה יו�, "אופציות מימוש כנגד שהוקצו מניות של במקרה...".  המוקד�

 מימוש לאחר שרק כיוו�, המניות הוענקו שמכוח� האופציות הנפקת יו� להיות יכול

" זכאות" על לדבר אי�, פשיטא. המניות את לידיו לקבל המערער זכאי האופציות

  .האופציות מומשו בטר� + המניות –" נכס"ל

  

 או החזקה מכוח א�, הזכאי לידי בהעברתו מתקיימת בנכס הזכות, הכללי הדי� פי+על  .13

 לעלות צריכה המס דיני פרשנות, כידוע. אחרת משפטית זכות או מתנה או רכישה

 עוד כל כי, היא התוצאה. אחרת במפורש נאמר לא א�, הכללי הדי� ע� אחד בקנה

 נשוא המניות ממכירת ההו� רווח מס לעניי�" הרכישה יו�, "אחרת הוראה אי�

  .האופציות של הקצאת� מועד ולא למניות האופציות מימוש מועד הוא האופציות

  

 ההפרש על היותר לכל עומד זה ערעור נשוא באופציות הגלו� העבודה הכנסת רכיב  .14

. האופציות של המימוש מחיר ובי� האופציות הקצאת במועד המניה שווי שבי�

 של המניה משווי הגבוהה מימוש לתוספת בתמורה למערער הוקצו האופציות מרבית

 למערער הוקצו האופציות ויתרת, ההקצאה במועד בבורסה הצרפתי הקונצר�

 אלה בנסיבות. ההקצאה במועד המניה משווי יורו 1+3 +ב הנמוכה מימוש בתוספת

 המערער ההקצאה שבמועד כיוו�( למערער כלשהי הנאה טובת כללה לא ההקצאה

 לא כ� ועל) בבורסה המסחר במסגרת יותר נמו% במחיר המניות את לרכושהיה  לויכ

  .אופציות אות� של ההקצאה במועד כלשהי עבודה הכנסת המערער ידי על הופקה
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 מדובר א� בי� קבלתה בעת במס חייבת) 2(2 בסעי� המנוי מהמקור עבודה הכנסת  .15

 לוותר הבוחרי� ומעביד עובד. כס� בשווה בהכנסה מדובר א� ובי� בכס� בהכנסה

) ג(102 סעי� הוראות עליה� שיחולו כ%( לפקודה 102 שבסעי� המס הקלות על

 נכס לכל בדומה האופציות בגי� במס להתחייב שברצונ� למעשה מצהירי�) לפקודה

 לשל� בוחר המעביד שבו מקרה בי� הבדל כל להיות אמור לא, אלה בנסיבות. אחר

; ער% יקר תכשיט הענקת ידי על; במקרקעי� זכות הענקת ידי על משכרו חלק לעובדו

 אחד בכל. אופציות או מניות הענקת ידי על או; אומנות יצירת הענקת ידי על

 וכל ההענקה במועד ההנאה טובת שווי את במס לחייב יש לעיל המוזכרי� מהמקרי�

  .  ההוני במישור במס חייבת לכ% מעבר ער% עליית

 

 היא ג� תומכת" מהקצאה הכנסה" על המדברת לפקודה) ג(102 סעי� של לשונו  .16

 לנוסח לפקודה) ג(102 סעי� נוסח בי� ההבדל. המערער ידי על המוצעת בפרשנות

 שהמחוקק והעובדה, הזכות במימוש הרווח על במפורש המדבר לפקודה) ט(3 סעי�

 להבדיל) (ג(102 סעי� במסגרת" ההטבה שווי" במונח שימוש לעשות שלא במודע בחר

 כהכנסת במס לחייב הייתה המחוקק שכוונת כ% על כול� מעידי�)), ב(102 מסעי�

 שייכת לכ% מעבר ער% עליית וכל, ההקצאה במועד האופציות שווי את עבודה

  .  ההוני למישור

 

, אחר נישו� שכל כש�. רגילה הכנסה המפיק אחר אד� כל לעומת עובד להפלות אי�  .17

 כ%, הנכס אותו של ערכו עליית בגי� הו� רווח במס ולהתחייב הו� נכס לרכוש זכאי

  . ועניי� דבר לכל הוני כמשקיע המעביד של ער% בניירות להחזיק העובד ג� זכאי

  

 האופציות נשוא המניות ממכירת המערער שהפיק הרווח בכל הרואה המשיב גישת  .18

 בלתי מס לתוצאת מובילה, ההוני למישור כלשהו סכו� לייחס מבלי עבודה הכנסת

 למערער מייחסת המשיב גישת. החקיקה לתכלית המנוגדת קיצוני באופ� סבירה

  . אמת מס לעיקרו� מוחלט בניגוד וזאת עתק בסכומי דמיונית עבודה הכנסת

  

 20% על עומד האופציות נשוא המניות ממכירת ההו� רווח על החל המס שיעור  .19

 + ה לאחר + האופציות מימוש במועד רק המערער לידי שהגיע בנכס שמדובר מאחר

  .2002 לדצמבר 31
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            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות        ....דדדד

  

) ט(3 סעי� הוראת חלה למערער שהוקצו') ב'+א סדרה( האופציות על, המשיב לטענת  .1

 הרי) 4 סעי�" (ופלוגתאות מוסכמות" מסמ% במסגרת שהוסכ� כפי, לפקודה

 כפופות, סחירות בלתי אופציות של') ב'+א הקצאות( 2002 +ומ 2001 +מ שההקצאות

  . לפקודה) ט(3 לסעי�

  

 הוראת עליה שחלה אופציות בתוכנית המדובר אי� בו מקו� כי, המשיב טוע�, כ� כמו  .2

 על במס חבות הקובעת לפקודה) 2(2 סעי� הוראת חלה אזי, היש� 102 סעי�

    בי�בי�בי�בי�    ––––    והכלוהכלוהכלוהכל... ... ... ... ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת    כלכלכלכל; ; ; ; מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות""""

 הוראת ע� משולבת לפקודה) 2(2 סעי� הוראת .."..."..."...".כס�כס�כס�כס�    בשווהבשווהבשווהבשווה    ובי�ובי�ובי�ובי�    בכס�בכס�בכס�בכס�    שניתנושניתנושניתנושניתנו

 ממימוש לנישו� הנוצרות ההכנסות של מיסוי� אופ� את הקובעת לפקודה) ט(3 סעי�

  . מעביד+עובד יחסי במסגרת, השוק ממחיר הנמו% במחיר נכס לרכישת עתידית זכות

  

] היש� 102 סעי�[ ל"הנ 102 סעי�" כי, נקבע במסגרתה, דר יאיר להלכת מפנה המשיב  .3

 בחברה מניות או אופציות לעובד הוקצו שבו מקו� מיוחד מיסוי מסלול, אפוא, יוצר

 המשי%") המועד� המסלול: "להל�( זה מסלול בצד... ומעביד עובד יחסי ע� בקשר

, כאמור, המוסדר הרגיל המיסוי מסלול לעובדי� אופציות הקצאת לגבי להתקיי�

 במקרה"). הרגיל המסלול: "להל�( לפקודה) ט(3 סעי� ובהוראת) 2(2 סעי� בהוראת

 102 סעי� תנאי פי על נאמ� בידי למשיב שהוקצו האופציות הופקדו לא, שלפנינו

, החל החיוב מועד ואת המשיב על החלה במס החבות את לבחו� יש, כ� ועל, לפקודה

 לא כי העובדה ונוכח שהוסכ� כפי, בענייננו כי שברור, כיוו�." הרגיל המסלול פי על

 למערער הוקצו מכוחה'), ב' +א לתכניות ביחס( האופציות בתוכנית נתקיימו

 הללו האופציות מיסוי שעל הרי – היש� 102 סעי� תנאי, הערעור נשוא האופציות

  . לפקודה) ט(3 וסעי�) 2(2 סעי� הוראות חלות
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 מיסוי בעניי� המשמעותי החקיקתי התיקו� שהוא, הכנסה מס לפקודת 132 תיקו�  .4

 102 סעי� לפי המס הסדר את וקבע, היש� 102 סעי� את ג� תיק�, לעובדי� אופציות

 הכנסת מסלול: אפשריי� מס מסלולי שני הקובע, 132 תיקו� לאחר בנוסחו, החדש

 א� מתייחס לפקודה 132 תיקו� לאחר בנוסחו 102 סעי�. הו� רווח מסלול או, עבודה

 של לקיומו, נאמ� באמצעות שלא אופציות להקצאת והמתייחס הקשור בכל, הוא

 מס אירוע של לקיומו או), לפקודה) 1)(ג(102 סעי� ראה( ההקצאה במועד מס אירוע

 אופציה מהקצאת בהכנסה מדובר כאשר, ההקצאה במועד ולא המימוש במועד

 כי, לב אל יוש�. לפקודה) 2)(ג(102 סעי� ראה( בבורסה למסחר רשומה שאינה

 זכויות לרבות( מניות הקצאת לגבי המימוש מועד את במפורש הגדיר המחוקק

 שמקורה מניה מכירת לרבות המניה מכירת כמועד נאמ� באמצעות שלא) למניות

  .לרכישתה בזכות

  

    בעברבעברבעברבעבר    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    זכותזכותזכותזכות    אד�אד�אד�אד�    מימשמימשמימשמימש: "וקובעת ברורה לפקודה) ט(3 סעי� של לשונו  .5

.. .. .. .. נכסנכסנכסנכס    אותואותואותואותו    בעדבעדבעדבעד    כרגילכרגילכרגילכרגיל    המשתל�המשתל�המשתל�המשתל�    המחירהמחירהמחירהמחיר    בי�בי�בי�בי�    הפרשהפרשהפרשהפרש    היההיההיההיה    המימושהמימושהמימושהמימוש    ובעתובעתובעתובעת.., .., .., .., נכסנכסנכסנכס    לרכישתלרכישתלרכישתלרכישת

    שניתנושניתנושניתנושניתנו    בהלוואהבהלוואהבהלוואהבהלוואה    אואואואו    בזכותבזכותבזכותבזכות) ) ) ) אאאא((((    ––––    ההפרשההפרשההפרשההפרש    אתאתאתאת    יראויראויראויראו... ... ... ... אד�אד�אד�אד�    אותואותואותואותו    ששיל�ששיל�ששיל�ששיל�    המחירהמחירהמחירהמחיר    לבי�לבי�לבי�לבי�

 זכות אד� מקבל כאשר, כ� כי הנה ."."."."עבודהעבודהעבודהעבודה    כהכנסתכהכנסתכהכנסתכהכנסת    ––––    ומעבידומעבידומעבידומעביד    עובדעובדעובדעובד    ליחסיליחסיליחסיליחסי    בקשרבקשרבקשרבקשר

 הרי, השוק ממחיר נמו% במחיר, מניה לרכישת אופציה: כלומר – נכס לרכישת

 – מעביד עובד יחסי במסגרת ניתנה האופציה כאשר כי קובע לפקודה) ט(3 שסעי�

. עבודה כהכנסת – העובד ידי על ששול� למחיר השוק מחיר בי� ההפרש ימוסה

 לו שהוענקה הזכות את יהפו% הנישו� בה הזמ� בנקודת רק כי קבע המחוקק: דהיינו

 אירוע ליצירת מהנישו� אקטיבית פעולה נדרשת. המס אירוע יתרחש – לממשית

  . המס

  

 להשוות נית� שלא הרי, עבירות שאינ� באופציות מדובר כאשר כי היא המשיב עמדת  .6

 ג� מגל� הנסחרת המניה שווי שכ�. בשוק הנסחרת המניה לשווי האופציה שווי את

 בשו� עבירות אינ� הערעור נשוא האופציות ואילו. ליד מיד שלה העבירות יכולת את

 מוטלת שלנו במקרה. למוסכמות 1+3 נסחי� האופציות תוכנית שקובעת כפי, שלב

 לאחר להעביר רשאי אינו המערער – היינו. האופציות על תמידית עבירות מגבלת

 בהתא� רק באופציות לנהוג רשאי המערער. שלו האופציות את: קרי, זכותו את

  . שיפקעו או בעצמו לממש� +היינו – האופציה הענקת להסכ�
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 חוק הוראת ישנה בענייננו ג�. כא� הנדו� למקרה – לאחד אחד – יפי� אלו דברי�   .7

 את הקובעת + לפקודה) 2)(ג(102 סעי� לעניי� וג� לפקודה) ט(3 סעי� – מפורשת

 – בענייננו ג�; סחירות בלתי לאופציות ביחס המס אירוע כמועד המימוש מועד

 ואת החקיקתית התכלית את מגשימה שאינה פרשנות המערער ידי על מועלית

 ג�; עליו הדיווח ודרכי המס גבית הליכי וייעול בפישוט המחוקק של האינטרס

 מנגנו� וקבע בסט ב� ועדת מסקנות את לאמ2 שלא העדי� המחוקק כי ברור בענייננו

 או – המס אירוע לקרות מועדי� משני לאחד המתייחס לעובדי� אופציות של מיסוי

 מדובר כאשר כי הבהירה המשפט בתי פסיקת.; המימוש מועד או ההקצאה מועד

 כל תידרש ולא המימוש ביו� יהא המס אירוע שמועד הרי סחירות בלתי באופציות

 טענות את לדחות יש – זו מסיבה ג�, כ� על. ספציפיות כלכליות שווי הערכות

  .המערער

  

 ממימוש הכנסה של סיווגה בשאלת העליו� המשפט בית התחבט ולפיד כ2 בהלכת  .8

 העליו� המשפט בית. הונית או היא פירותית הא� – היש� 102 סעי� לפי אופציות

" עורה הופכת" ההכנסה שבו המדויק המועד על האצבע את לשי� הצליח לא בעצמו

 ממימוש ההכנסה כי ולפיד כ2 בהלכת העליו� המשפט בית קביעת. להונית מפירותית

 סעי� של לשונו על ברובה נשענת – הונית הכנסה הינה היש� 102 סעי� לפי אופציות

  . ההוני המיסוי מעול� במינוחי� שימוש הכוללת היש� 102

  

 במינוחי� נוקטת לפקודה) ט(3 סעי� של לשונו: בענייננו ג� הדברי� פני ה� כ%  . 9

 בלתי אופציות ממיסוי ההכנסה כי למסקנה מוביל כ� ועל, הפירותי המיסוי מעול�

 ומושתק מנוע המערער. המימוש במועד פירותית הכנסה הינה לעובדי� סחירות

  : בדיווחיו בעצמו כ% נהג משלא – ההקצאה במועד האופציות למיסוי מלטעו�

  

 –)8 סעי� ובפרט" (פלוגתאות מוסכמות" מסמ% של העובדתי בפרק שפורט כפי  .10

 הוקצו בה� השני� שה� 2001+2003 המס בשנות למשיב דוחות הגיש לא כלל המערער

 שהוא" פירותית הכנסה" על מדיווח עצמו את פטר למעשה המערער. האופציות

 הקצאת במועדי פירותי מס מתשלו� עצמו את פטר ג� וביה ומניה, לה טוע� עצמו

 כדי העולה, שכזו התנהלות לקבל אי�. בערעור בידו הנקוטה הגישה לפי, האופציות

 וצרכיו נוחותו לפי, בדיעבד טענה מהעלאת המערער כלפי והשתק מניעות יצירת

  .אמת מס מתשלו� להימלט ורצונו בערעור
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 באשר, החברה של" עובד" אינו כי המוסכמות לפלוגתות בניגוד וטוע� מוסי� המשיב  .11

".  מעביד עובד" יחסי לכאורה התקיימו לא כ� ועל א� חברת היא המעניקה החברה

 שניתנו" ריווח או" השתכרות" עבודה כהכנסת רואה לפקודה) 2(2 סעי� שלשו� כיוו�

 של עבודתו רקע על הוענקו האופציות כי מחלוקת בענייננו אי�, בעקיפי� ג� לעובד

 עבודתו רקע על הוענקו לא האופציות כי טענה נשמעה לא. עבד בה בחברה המערער

 עובד יחסי התקיימו לא לפיה המערער טענות לקבל אי� זה דברי� במצב. האמור

 . המקצה החברה ע� ומעביד

  

 הכנסת בגדר הינו האופציות ממימוש למערער שצמח הריווח כי נראה אלה כל נוכח  .12

  ".לפקודה) ט(3+ו) א)(2(2 סעיפי� של בגדר� הבאה עבודה

 חברה כי קובע') ג הקצאה לגבי( 132 תיקו� לאחר לפקודה 102 בסעי�, לכ% מעבר

  ;בה שליטה בעל שהמעביד או במעביד שליטה בעלת שהיא חברה ג� הינה מעבידה

  

 בשנת' ג תכנית הקצאת –לפקודה 132 תיקו� לאחר לפקודה) ג(102 לסעי� באשר  .13

 לגבי הינה הצדדי� בי� במחלוקת השנויה העיקרית השאלה' ג תכנית לגבי, 2003

 של חלותו לעניי� הצדדי� בי� מחלוקת אי�. לפקודה) 2)(ג(102 סעי� של פרשנותו

 המערער כי מחלוקת אי� כ� כמו). 4 סעי� פלוגתאות מוסכמות' (ג תכנית על זה סעי�

  .סחירות היו לא שהוקצו האופציות וכי נאמ� ללא) ג(102 סעי� לפי אופציות קיבל

  

 משני באחד לעובדי� אופציות להקצות מעביד היה יכול לפקודה 132 לתיקו� עד  .14

 סווג לעיל ונומק שפורט כפו שהוא –) ט(3 סעי� לפי מסלול – האחד המסלולי�

 יצר היש� הסעי�. לפקודה 102 סעי� לפי והשני פירותית כהכנסה מסווג להיות וצרי%

  . להחלתו תנאי� במספר ועמידה נאמ� בידי האופציות הפקדת שחייב מיוחד מסלול

  

 כפי. וברורות מיוחדות מיסוי הוראות קיימות החדש וה� היש� ה�, 102 סעי� לעניי�  .15

 הסעי� בחקיקת הבסיס) היש� 102 בסעי� שד�( ולפיד כ2 ד"פס במסגרת לעיל שפורט

 132 תיקו� במסגרת. החברה פעילות להצלחת שות� לתחושת העובד תמרו2 הינו

 האופציות מיסוי את ברורה בצורה המסדיר באופ� החדש 102 סעי� שונה לפקודה

  . לפקודה) ט(3 לסעי� להזדקקות צור% כל וללא לעובדי�
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 ולכ� סחירות בלתי מניות של נאמ� ללא במסלול הינה הקצאה, דיוננו בנסיבות  .16

 הוא המימוש שמועד מפורש באופ� הקובע לפקודה) 2)(ג(102 לסעי� תחולה קיימת

  . פירותית הכנסה של המס אירוע מועד

  

 ממילותיו להתחמק אפשרית דר% בכל מנסה המערער; המערער לטענות באשר  .17

 של והחקיקתית הפסיקתית ההיסטוריה מכל להתעל� ומנסה החוק של הברורות

. קיי� מצב שהסדיר כ% תוק� הסעי� 132 תיקו� במסגרת, כאמור. לפקודה 102 סעי�

  . הימנה להתעל� נוטה המערער אשר ברורה בלשו� נוקט הסעי�, ככלל

  

 ולא מההקצאה הכנסה על מדבר לפקודה) 2)(ג(102 סעי� כי לטעו� מנסה המערער  .18

 שדנה הרבה הפסיקה כל ע� אחד בקנה עולה אינה זו טענה. הזכות ממימוש

 102 סעי� של היש� נוסחו לגבי וג�) ט(3 סעי� לגבי ג� האופציות מיסוי בהוראות

  .לפקודה

  

 שפורט כפי שכ�, הפסיקה את המערער פרשנות את לדחות יש כי טוע� המשיב  .   19

 סחירות בלתי אופציות מוענקות ב� מקו� כי קבעה שהפסיקה הרי לעיל בהרחבה

 132 תיקו� לאחר) 2)(ג( 102 סעי� קובע ג� כ%. המימוש במועד יהיה המס אירוע

  . לפקודה

  

 בעניי� לעבודה האזורי הדי� בית של דינו פסק על בטיעוניו להסתמ% מבקש המערער  .20

 ד"פס +  ולהל� לעיל( – לאומילאומילאומילאומי    לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח    המוסדהמוסדהמוסדהמוסד' ' ' ' ננננ    וזלצמ�וזלצמ�וזלצמ�וזלצמ�    טופזטופזטופזטופז 4961/02) א"ת( ל"ב

 של בהקשר, לעבודה האזורי די� בית של די� פסק אי�, המשיב לגישת). האזורי טופז

 אחת על. זה משפט בית את המחייבת" פסוקה הלכה" מהווה, לאומי ביטוח נושאי

  . הארצי הדי� בית ידי על בהסכמה בוטל האזורי טופז ד"שפס מקו� וכמה כמה

  

   

            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

        

            נורמטיביתנורמטיביתנורמטיביתנורמטיבית    תשתיתתשתיתתשתיתתשתית            ....הההה
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לפקודה מונה את מקורות ההכנסה השוני� המקימי� חבות במס, ובכלל�  2סעי�   .1

  )(א): 2(2)מתייחס אליה. וכ% קובע סעי� 2(2הכנסה מעבודה, שסעי� 

        ) עבודה ) עבודה ) עבודה ) עבודה 2222"("("("(

השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה         (א)(א)(א)(א)

שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי 

הוצאותיו, לרבות תשלומי� בשל החזקת רכב או טלפו�, נסיעות הוצאותיו, לרבות תשלומי� בשל החזקת רכב או טלפו�, נסיעות הוצאותיו, לרבות תשלומי� בשל החזקת רכב או טלפו�, נסיעות הוצאותיו, לרבות תשלומי� בשל החזקת רכב או טלפו�, נסיעות 

לחו2 לאר2 או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, א% למעט לחו2 לאר2 או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, א% למעט לחו2 לאר2 או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, א% למעט לחו2 לאר2 או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, א% למעט 

תשלומי� כאמור המותרי� לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב תשלומי� כאמור המותרי� לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב תשלומי� כאמור המותרי� לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב תשלומי� כאמור המותרי� לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב 

בי� בי� בי� בי�     ––––והכל והכל והכל והכל     או ברדיו טלפו� נייד, שהועמד לרשותו של העובד;או ברדיו טלפו� נייד, שהועמד לרשותו של העובד;או ברדיו טלפו� נייד, שהועמד לרשותו של העובד;או ברדיו טלפו� נייד, שהועמד לרשותו של העובד;

שניתנו בכס� ובי� בשווה כס�, בי� שניתנו לעובד במישרי� או שניתנו בכס� ובי� בשווה כס�, בי� שניתנו לעובד במישרי� או שניתנו בכס� ובי� בשווה כס�, בי� שניתנו לעובד במישרי� או שניתנו בכס� ובי� בשווה כס�, בי� שניתנו לעובד במישרי� או 

        בעקיפי� או שניתנו לאחר לטובתו;".בעקיפי� או שניתנו לאחר לטובתו;".בעקיפי� או שניתנו לאחר לטובתו;".בעקיפי� או שניתנו לאחר לטובתו;".

  

הכנסה מעבודה החייבת במס נוסחה באופ� רחב, וברשתה נלכדות, בי� היתר, טובות   .2

הנאה הניתנות לעובד ממעבידו בכס� או בשווה כס�, ובכלל� אופציות. ניסוח רחב 

למנוע שחיקה של בסיס המס בדר% של הענקת הטבות בעי� לעובד כתחלי�  זה נועד

  .(ראה הלכת יאיר דר) למזומני�

  

(ט) הסדרי� מיוחדי� לגבי חלק מ� 3לפקודה קובעת הוראת סעי�  2בצד סעי�   .3

  , וזו לשונה בחלקי� הרלוונטיי� לענייננו:2ההכנסות שחיוב� במס מעוג� בסעי� 

  

זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות, זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות, זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות, זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות, מימש אד� מימש אד� מימש אד� מימש אד�         ))))1111"(ט)("(ט)("(ט)("(ט)(

ובעת המימוש היה הפרש בי� המחיר המשתל� כרגיל בעד אותו ובעת המימוש היה הפרש בי� המחיר המשתל� כרגיל בעד אותו ובעת המימוש היה הפרש בי� המחיר המשתל� כרגיל בעד אותו ובעת המימוש היה הפרש בי� המחיר המשתל� כרגיל בעד אותו 

נכס או שירות לבי� המחיר ששיל� אותו אד�... יראו את נכס או שירות לבי� המחיר ששיל� אותו אד�... יראו את נכס או שירות לבי� המחיר ששיל� אותו אד�... יראו את נכס או שירות לבי� המחיר ששיל� אותו אד�... יראו את 

        ––––ההפרש ההפרש ההפרש ההפרש 

            

    ––––בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד         (א)(א)(א)(א)

        כהכנסת עבודה;". כהכנסת עבודה;". כהכנסת עבודה;". כהכנסת עבודה;". 
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� כי א� קיבל אד� זכות לרכישת נכס או שירות, )(א) נית� להבי1(ט)(3מהוראת סעי�   .4

כגו� אופציה לרכישת מניות אשר ניתנה לו בקשר ליחסי עובד ומעביד, כי אז יחויב 

במס ההפרש שבי� המחיר המשתל� ברגיל בעד אותו נכס או שירות, לבי� המחיר 

  ששיל� אותו אד� במועד המימוש.

  

לפקודה.  102ו� בפנינו היא הוראת סעי� הוראה רלוונטית נוספת לסוגיה העומדת לדי  .5

לרבות זכויות לרכישת מניות", קרי אופציה, וכנוסחה  –הוראה זו מגדירה "'מניות' 

  היא קבעה בי� היתר, כי:  132טר� תיקו� 

  

..."..."..."..."        

        הכנסתו של עובד מהקצאת מניות תהיה פטורה ממס בעת הכנסתו של עובד מהקצאת מניות תהיה פטורה ממס בעת הכנסתו של עובד מהקצאת מניות תהיה פטורה ממס בעת הכנסתו של עובד מהקצאת מניות תהיה פטורה ממס בעת         (ב)(ב)(ב)(ב)    

        ההקצאה, א� נתקיימו כל אלה: ההקצאה, א� נתקיימו כל אלה: ההקצאה, א� נתקיימו כל אלה: ההקצאה, א� נתקיימו כל אלה:                                         

............        

תעודות המניות לא נמסרו לידי העובד אלא הופקדו בידי תעודות המניות לא נמסרו לידי העובד אלא הופקדו בידי תעודות המניות לא נמסרו לידי העובד אלא הופקדו בידי תעודות המניות לא נמסרו לידי העובד אלא הופקדו בידי         ))))2222((((

הנאמ� למש% תקופה שלא תפחת מעשרי� וארבעה הנאמ� למש% תקופה שלא תפחת מעשרי� וארבעה הנאמ� למש% תקופה שלא תפחת מעשרי� וארבעה הנאמ� למש% תקופה שלא תפחת מעשרי� וארבעה 

        חדשי�; חדשי�; חדשי�; חדשי�; 

............        

מכר העובד או הנאמ� את המניות, או העביר הנאמ� את מכר העובד או הנאמ� את המניות, או העביר הנאמ� את מכר העובד או הנאמ� את המניות, או העביר הנאמ� את מכר העובד או הנאמ� את המניות, או העביר הנאמ� את         (ג)(ג)(ג)(ג)

המניות על ש� העובד, יראו את העובד כאילו מכר את המניות על ש� העובד, יראו את העובד כאילו מכר את המניות על ש� העובד, יראו את העובד כאילו מכר את המניות על ש� העובד, יראו את העובד כאילו מכר את 

; לעני� זה יראו ; לעני� זה יראו ; לעני� זה יראו ; לעני� זה יראו 88888888המניות בתמורה כהגדרתה בסעי� המניות בתמורה כהגדרתה בסעי� המניות בתמורה כהגדרתה בסעי� המניות בתמורה כהגדרתה בסעי� 

רי רק סכו� ששיל� העובד במזומ� בעת רי רק סכו� ששיל� העובד במזומ� בעת רי רק סכו� ששיל� העובד במזומ� בעת רי רק סכו� ששיל� העובד במזומ� בעת כמחיר מקוכמחיר מקוכמחיר מקוכמחיר מקו

(ג). הנאמ� (ג). הנאמ� (ג). הנאמ� (ג). הנאמ� 97979797ההקצאה ולא יחול פטור ממס לפי סעי� ההקצאה ולא יחול פטור ממס לפי סעי� ההקצאה ולא יחול פטור ממס לפי סעי� ההקצאה ולא יחול פטור ממס לפי סעי� 

מ� התמורה, או בשיעור מ� התמורה, או בשיעור מ� התמורה, או בשיעור מ� התמורה, או בשיעור     30303030%%%%ינכה במקור מס בשיעור של ינכה במקור מס בשיעור של ינכה במקור מס בשיעור של ינכה במקור מס בשיעור של 

        נמו% יותר שקבע פקיד השומה. נמו% יותר שקבע פקיד השומה. נמו% יותר שקבע פקיד השומה. נמו% יותר שקבע פקיד השומה. 

    ............        

(ט) א� (ט) א� (ט) א� (ט) א� 3333על מימוש זכות לרכישת מניות לא יחול סעי� על מימוש זכות לרכישת מניות לא יחול סעי� על מימוש זכות לרכישת מניות לא יחול סעי� על מימוש זכות לרכישת מניות לא יחול סעי�         (ה)(ה)(ה)(ה)    

כות יחולו כות יחולו כות יחולו כות יחולו הזכות מומשה בידי הנאמ�; על המניה נשוא הזהזכות מומשה בידי הנאמ�; על המניה נשוא הזהזכות מומשה בידי הנאמ�; על המניה נשוא הזהזכות מומשה בידי הנאמ�; על המניה נשוא הז

) תובא בחשבו� ) תובא בחשבו� ) תובא בחשבו� ) תובא בחשבו� 2222הוראות סעי� זה, ולעני� סעי� קט� (ב)(הוראות סעי� זה, ולעני� סעי� קט� (ב)(הוראות סעי� זה, ולעני� סעי� קט� (ב)(הוראות סעי� זה, ולעני� סעי� קט� (ב)(

ג� התקופה שבה היתה הזכות לרכישת המניה בידי ג� התקופה שבה היתה הזכות לרכישת המניה בידי ג� התקופה שבה היתה הזכות לרכישת המניה בידי ג� התקופה שבה היתה הזכות לרכישת המניה בידי 

        הנאמ�". הנאמ�". הנאמ�". הנאמ�". 
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  :132לפקודה כנוסחה שלאחר תיקו�  102הוראה רלוונטית נוספת היא הוראת סעי�   .6

  

) הכנסתו של עובד מהקצאת מניות שאינה הקצאה ) הכנסתו של עובד מהקצאת מניות שאינה הקצאה ) הכנסתו של עובד מהקצאת מניות שאינה הקצאה ) הכנסתו של עובד מהקצאת מניות שאינה הקצאה 1111((((        " (ג)" (ג)" (ג)" (ג)

חויב במס במועד ההקצאה, כהכנסה לפי חויב במס במועד ההקצאה, כהכנסה לפי חויב במס במועד ההקצאה, כהכנסה לפי חויב במס במועד ההקצאה, כהכנסה לפי באמצעות נאמ�, תבאמצעות נאמ�, תבאמצעות נאמ�, תבאמצעות נאמ�, ת

    + + + + ) לפי העני�, ובמועד המימוש ) לפי העני�, ובמועד המימוש ) לפי העני�, ובמועד המימוש ) לפי העני�, ובמועד המימוש 2222) או () או () או () או (1111((((2222הוראות סעי� הוראות סעי� הוראות סעי� הוראות סעי� 

        לפי העני�.לפי העני�.לפי העני�.לפי העני�.    3333כהכנסה כאמור בחלק ה או חלק הכהכנסה כאמור בחלק ה או חלק הכהכנסה כאמור בחלק ה או חלק הכהכנסה כאמור בחלק ה או חלק ה

), הכנסתו של עובד מהקצאה ), הכנסתו של עובד מהקצאה ), הכנסתו של עובד מהקצאה ), הכנסתו של עובד מהקצאה 1111על א� האמור בפסקה (על א� האמור בפסקה (על א� האמור בפסקה (על א� האמור בפסקה (        ))))2222((((

של זכות שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה של זכות שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה של זכות שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה של זכות שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה 

ההקצאה, ההקצאה, ההקצאה, ההקצאה,     שלא באמצעות נאמ�, לא תחויב במס במועדשלא באמצעות נאמ�, לא תחויב במס במועדשלא באמצעות נאמ�, לא תחויב במס במועדשלא באמצעות נאמ�, לא תחויב במס במועד

), ), ), ), 2222) או () או () או () או (1111((((2222ובמועד המימוש תחויב במס כהכנסה לפי סעי� ובמועד המימוש תחויב במס כהכנסה לפי סעי� ובמועד המימוש תחויב במס כהכנסה לפי סעי� ובמועד המימוש תחויב במס כהכנסה לפי סעי� 

        לפי העני�.לפי העני�.לפי העני�.לפי העני�.

................................        

לא תותר לחברה הוצאה במכירת מניה שלגביה בחרה לא תותר לחברה הוצאה במכירת מניה שלגביה בחרה לא תותר לחברה הוצאה במכירת מניה שלגביה בחרה לא תותר לחברה הוצאה במכירת מניה שלגביה בחרה         ))))2222((((

החברה המעבידה במסלול רווח הו�, ג� א� נמכרה המניה החברה המעבידה במסלול רווח הו�, ג� א� נמכרה המניה החברה המעבידה במסלול רווח הו�, ג� א� נמכרה המניה החברה המעבידה במסלול רווח הו�, ג� א� נמכרה המניה 

        ).).).).4444לפני תו� התקופה כאמור בסעי� קט� (ב)(לפני תו� התקופה כאמור בסעי� קט� (ב)(לפני תו� התקופה כאמור בסעי� קט� (ב)(לפני תו� התקופה כאמור בסעי� קט� (ב)(

הקצאת מניות הקצאת מניות הקצאת מניות הקצאת מניות (ט) לא יחולו על (ט) לא יחולו על (ט) לא יחולו על (ט) לא יחולו על 3333הוראות סעי� הוראות סעי� הוראות סעי� הוראות סעי�         (ה)(ה)(ה)(ה)

לעובדי� בחברה מעבידה לרבות על התחייבות להקצאה לעובדי� בחברה מעבידה לרבות על התחייבות להקצאה לעובדי� בחברה מעבידה לרבות על התחייבות להקצאה לעובדי� בחברה מעבידה לרבות על התחייבות להקצאה 

        כאמור;...."כאמור;...."כאמור;...."כאמור;...."

  

  

ההלכה המנחה לענייננו היא הלכת יאיר דר. יאיר דר אשר שימש כמנכ"ל חברת   .7

דברת שר� וקיבל לידיו אופציות, טע� כי בשל העובדה שהתחייב לא למכור את 

האופציות במש% שנה, הוא אינו חייב במס על האופציות במועד ההקצאה, משו� 

אות� ולשלשל לכיסו את  שלמרות שקיבל לידיו את האופציות, הוא איננו יכול למכור

התמורה מה�. ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע, כי מועד המיסוי בגי� הקצאת אופציות 

לעובד, בי� שה� סחירות ובי� שאינ� סחירות, הוא בעת מימוש� של האופציות. נוכח 

  התוצאה אליה הגיע ביהמ"ש המחוזי ערער יאיר דר לביהמ"ש העליו�. 
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ניצבה בפני בית המשפט העליו� הייתה יישוב עיקר המלאכה השיפוטית אשר   .8

). לפי בית המשפט העליו� ההלכה היא 2(2)(א) והוראות סעי� 1(ט)(3הוראות סעי� 

  כדלקמ�: 

    

) לפקודה ) לפקודה ) לפקודה ) לפקודה 2222((((2222"הפירוש התכליתי והנכו� של הוראת סעי� "הפירוש התכליתי והנכו� של הוראת סעי� "הפירוש התכליתי והנכו� של הוראת סעי� "הפירוש התכליתי והנכו� של הוראת סעי� 

מחייב, לטעמי, גישה לפיה יש למסות אופציה סחירה ככל מחייב, לטעמי, גישה לפיה יש למסות אופציה סחירה ככל מחייב, לטעמי, גישה לפיה יש למסות אופציה סחירה ככל מחייב, לטעמי, גישה לפיה יש למסות אופציה סחירה ככל 

תנה לעובד, ואילו תנה לעובד, ואילו תנה לעובד, ואילו תנה לעובד, ואילו טובת הנאה שוות כס�, במועד שבו ניטובת הנאה שוות כס�, במועד שבו ניטובת הנאה שוות כס�, במועד שבו ניטובת הנאה שוות כס�, במועד שבו ני

)(א) לפקודה יש )(א) לפקודה יש )(א) לפקודה יש )(א) לפקודה יש 1111(ט)((ט)((ט)((ט)(3333את דחיית המס הקבועה בסעי� את דחיית המס הקבועה בסעי� את דחיית המס הקבועה בסעי� את דחיית המס הקבועה בסעי� 

לפרש באופ� מצמצ� המחיל את הדחייה רק על אופציות לפרש באופ� מצמצ� המחיל את הדחייה רק על אופציות לפרש באופ� מצמצ� המחיל את הדחייה רק על אופציות לפרש באופ� מצמצ� המחיל את הדחייה רק על אופציות 

שאינ� סחירות, אשר לגביה� קיי� קושי לקבוע את שוויה שאינ� סחירות, אשר לגביה� קיי� קושי לקבוע את שוויה שאינ� סחירות, אשר לגביה� קיי� קושי לקבוע את שוויה שאינ� סחירות, אשר לגביה� קיי� קושי לקבוע את שוויה 

    + + + + של טובת ההנאה הניתנת לעובד במועד ההקצאה,,, ודוקשל טובת ההנאה הניתנת לעובד במועד ההקצאה,,, ודוקשל טובת ההנאה הניתנת לעובד במועד ההקצאה,,, ודוקשל טובת ההנאה הניתנת לעובד במועד ההקצאה,,, ודוק

מיסוי אופציות סחירות בעת הקצאת� איננו מיסוי מיסוי אופציות סחירות בעת הקצאת� איננו מיסוי מיסוי אופציות סחירות בעת הקצאת� איננו מיסוי מיסוי אופציות סחירות בעת הקצאת� איננו מיסוי 

קולטיבי הנשע� על הכנסה עתידית העשויה לצמוח קולטיבי הנשע� על הכנסה עתידית העשויה לצמוח קולטיבי הנשע� על הכנסה עתידית העשויה לצמוח קולטיבי הנשע� על הכנסה עתידית העשויה לצמוח ספספספספ

לעובד, אלא מיסוי של הכנסה קונקרטית שנצמחה לו כבר לעובד, אלא מיסוי של הכנסה קונקרטית שנצמחה לו כבר לעובד, אלא מיסוי של הכנסה קונקרטית שנצמחה לו כבר לעובד, אלא מיסוי של הכנסה קונקרטית שנצמחה לו כבר 

במועד ההקצאה. .... משנקבע שווי השוק של האופציה במועד ההקצאה. .... משנקבע שווי השוק של האופציה במועד ההקצאה. .... משנקבע שווי השוק של האופציה במועד ההקצאה. .... משנקבע שווי השוק של האופציה 

במועד ההקצאה, נית� לחייב במס, כהכנסת עבודה, את במועד ההקצאה, נית� לחייב במס, כהכנסת עבודה, את במועד ההקצאה, נית� לחייב במס, כהכנסת עבודה, את במועד ההקצאה, נית� לחייב במס, כהכנסת עבודה, את 

ההפרש בי� שווי זה לבי� המחיר שנדרש העובד לשל�, א� ההפרש בי� שווי זה לבי� המחיר שנדרש העובד לשל�, א� ההפרש בי� שווי זה לבי� המחיר שנדרש העובד לשל�, א� ההפרש בי� שווי זה לבי� המחיר שנדרש העובד לשל�, א� 

בהתא� לשיטת הדיווח על בסיס בהתא� לשיטת הדיווח על בסיס בהתא� לשיטת הדיווח על בסיס בהתא� לשיטת הדיווח על בסיס     בכלל, בעבור האופציה,בכלל, בעבור האופציה,בכלל, בעבור האופציה,בכלל, בעבור האופציה,

מזומני�.... במוב� זה, יש צדק בטענה לפיה עובד המקבל מזומני�.... במוב� זה, יש צדק בטענה לפיה עובד המקבל מזומני�.... במוב� זה, יש צדק בטענה לפיה עובד המקבל מזומני�.... במוב� זה, יש צדק בטענה לפיה עובד המקבל 

את האופציות לידיו ובוחר שלא לממש את טובת ההנאה את האופציות לידיו ובוחר שלא לממש את טובת ההנאה את האופציות לידיו ובוחר שלא לממש את טובת ההנאה את האופציות לידיו ובוחר שלא לממש את טובת ההנאה 

שקיבל באופ� מיידי, כמוהו ככל משקיע אחר אשר העדי� שקיבל באופ� מיידי, כמוהו ככל משקיע אחר אשר העדי� שקיבל באופ� מיידי, כמוהו ככל משקיע אחר אשר העדי� שקיבל באופ� מיידי, כמוהו ככל משקיע אחר אשר העדי� 

להסתכ� ולהחזיק בניירות הער% שברשותו לאור% זמ�, להסתכ� ולהחזיק בניירות הער% שברשותו לאור% זמ�, להסתכ� ולהחזיק בניירות הער% שברשותו לאור% זמ�, להסתכ� ולהחזיק בניירות הער% שברשותו לאור% זמ�, 

  ".".".".דדדדמתו% ציפייה לתשואה גבוהה יותר בעתימתו% ציפייה לתשואה גבוהה יותר בעתימתו% ציפייה לתשואה גבוהה יותר בעתימתו% ציפייה לתשואה גבוהה יותר בעתי
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 בעניי� העליו� המשפט בית בהלכת יתדותיה תמכה דר בעניי� העליו� המשפט בית הלכת  .9

    זילברשטיי�זילברשטיי�זילברשטיי�זילברשטיי� 3962/93 א"בדנ וכ�, 375) 3(מז ד"פ ''''ואחואחואחואח    זילברשטיי�זילברשטיי�זילברשטיי�זילברשטיי�' ' ' ' ננננ    גגגג""""פשמפשמפשמפשמ 533/89 א"ע

    זילברשטיי�זילברשטיי�זילברשטיי�זילברשטיי�    הלכתהלכתהלכתהלכת: "להל�( 107' עמ, 9+ ה) 1997 פברואר( 1/יא מיסי� גגגג""""פשמפשמפשמפשמ' ' ' ' ננננ    ומינ2ומינ2ומינ2ומינ2

) ט(3 סעי� לבי� לפקודה 2 סעי� בי� הגומלי� יחסי את במפורש   הסדירו אשר") ומינ2ומינ2ומינ2ומינ2

) ט(3 סעי� לפי, זכות ממימוש כתוצאה שנוצרה ההכנסה כי בקובע� זאת. לפקודה

 של וסיווג הבהרה, לכימות נועד) ט(3 סעי� כאשר, לפקודה 2 בסעי� מקורה, לפקודה

 קובע, מעביד – עובד יחסי במסגרת שניתנה הנאה בטובת שמדובר ככל. ההכנסה אותה

 כה� שטרסברג השופטת' כב קביעת זה בעניי� ראו. עבודה כהכנסת לסווגה יש כי הסעי�

  : ומינ2 זילברשטיי� בהלכת

  

, , , , האמורהאמורהאמורהאמור    בסיווגבסיווגבסיווגבסיווג    הצור%הצור%הצור%הצור%    אחראחראחראחר    למלאלמלאלמלאלמלא    באבאבאבא) ) ) ) טטטט((((3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    ואכ�ואכ�ואכ�ואכ�".... ".... ".... "....                        

+ + + + עובדעובדעובדעובד    יחסייחסייחסייחסי    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    הניתנתהניתנתהניתנתהניתנת, , , , לללל""""הנהנהנהנ    ההנאהההנאהההנאהההנאה    טובתטובתטובתטובת    כיכיכיכי    בקובעובקובעובקובעובקובעו

    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    הניתנתהניתנתהניתנתהניתנת    ההנאהההנאהההנאהההנאה    טובתטובתטובתטובת. . . . עבודהעבודהעבודהעבודה    כהכנסתכהכנסתכהכנסתכהכנסת    מסווגתמסווגתמסווגתמסווגת, , , , מעבידמעבידמעבידמעביד

    לפילפילפילפי    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    מסווגתמסווגתמסווגתמסווגת    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    ונות�ונות�ונות�ונות�    מלווהמלווהמלווהמלווה    בי�בי�בי�בי�    היחסי�היחסי�היחסי�היחסי�    מערכתמערכתמערכתמערכת

    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    הניתנתהניתנתהניתנתהניתנת    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת) ) ) ) 1985198519851985    מאזמאזמאזמאז((((    ואילוואילוואילוואילו    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 1111((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�

. . . . לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 4444((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    מסווגתמסווגתמסווגתמסווגת, , , , בובובובו    שליטהשליטהשליטהשליטה    לבעללבעללבעללבעל    תאגידתאגידתאגידתאגיד

    סעיפיוסעיפיוסעיפיוסעיפיו    עלעלעלעל    2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    שלשלשלשל    שולחנושולחנושולחנושולחנו    אלאלאלאל) ) ) ) 1111)()()()(טטטט((((3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    שלשלשלשל    הסמכתוהסמכתוהסמכתוהסמכתו

    שלשלשלשל    המיסויהמיסויהמיסויהמיסוי    מקורמקורמקורמקור    הינוהינוהינוהינו    2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    כיכיכיכי    מלמדתמלמדתמלמדתמלמדת, , , , המתאימי�המתאימי�המתאימי�המתאימי�    המשניי�המשניי�המשניי�המשניי�

    סיווגסיווגסיווגסיווג    הינוהינוהינוהינו    3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    אשראשראשראשר    בעודבעודבעודבעוד    מועדפתמועדפתמועדפתמועדפת    מהלוואהמהלוואהמהלוואהמהלוואה    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה

 בהלכת 18 פסקה" (" (" (" (2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    בתו%בתו%בתו%בתו%    המתאימההמתאימההמתאימההמתאימה    למשבצתלמשבצתלמשבצתלמשבצת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה

  ).  ומינ2 זילברשטיי�

        

        

ההקצאה לבי� אופציות ההקצאה לבי� אופציות ההקצאה לבי� אופציות ההקצאה לבי� אופציות לסוגיית האבחנה בי� אופציות סחירות במועד לסוגיית האבחנה בי� אופציות סחירות במועד לסוגיית האבחנה בי� אופציות סחירות במועד לסוגיית האבחנה בי� אופציות סחירות במועד  לב שימת לית� יש   .  10

. לפי הלכת דר,  אופציה סחירה הניתנת לעובד מהווה שאינ� סחירות במועד ההקצאהשאינ� סחירות במועד ההקצאהשאינ� סחירות במועד ההקצאהשאינ� סחירות במועד ההקצאה

) לפקודה. ביחס 2(2'טובת הנאה בשווה כס�' שיש למסותה במועד ההקצאה על פי סעי� 

כי אז  –לאופציות לא סחירות, נקבע, כי מאחר ולא נית� לכמת שוויי� במועד ההקצאה 

ימוסו במועד  + (ט), נקבע כי אופציות בלתי סחירות במועד ההקצאה 3סעי� על פי הוראת 

  . . . . בפועל המרת� למניות, כהכנסת עבודה
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    עלעלעלעל, , , , מכא�מכא�מכא�מכא�. . . . סחירותסחירותסחירותסחירות    אינ�אינ�אינ�אינ�    המערערהמערערהמערערהמערער    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות    כיכיכיכי    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת    אי�אי�אי�אי�. . . . ביניי�ביניי�ביניי�ביניי�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�        ....11111111

    עובדעובדעובדעובד    יחסייחסייחסייחסי    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת, , , , 2002200220022002, , , , 2001200120012001    בשני�בשני�בשני�בשני�    למערערלמערערלמערערלמערער    שהוקצושהוקצושהוקצושהוקצו, , , , סחירותסחירותסחירותסחירות    הבלתיהבלתיהבלתיהבלתי    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות

    חלהחלהחלהחלה, , , , לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    102102102102    סעי�סעי�סעי�סעי�    הוראותהוראותהוראותהוראות    לגביהלגביהלגביהלגביה    נתקיימונתקיימונתקיימונתקיימו    לאלאלאלא    ואשרואשרואשרואשר    נאמ�נאמ�נאמ�נאמ�    ללאללאללאללא    בתוכניתבתוכניתבתוכניתבתוכנית    מעבידמעבידמעבידמעביד

    פירותיתפירותיתפירותיתפירותית    עבודהעבודהעבודהעבודה    כהכנסתכהכנסתכהכנסתכהכנסת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    אתאתאתאת    המסווגתהמסווגתהמסווגתהמסווגת, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת) ) ) ) טטטט((((3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    הוראתהוראתהוראתהוראת

    המימושהמימושהמימושהמימוש    במועדבמועדבמועדבמועד    כחלכחלכחלכחל    המסהמסהמסהמס    אירועאירועאירועאירוע    מועדמועדמועדמועד    אתאתאתאת    והמבהירהוהמבהירהוהמבהירהוהמבהירה, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת) ) ) ) 2222((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי

    התייחסההתייחסההתייחסההתייחסה    העליו�העליו�העליו�העליו�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שנקבעהשנקבעהשנקבעהשנקבעה    כפיכפיכפיכפי    דרדרדרדר    יאיריאיריאיריאיר    הלכתהלכתהלכתהלכת. . . . למניותלמניותלמניותלמניות    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות    שלשלשלשל

    ביחסביחסביחסביחס    הפירותיהפירותיהפירותיהפירותי    המסהמסהמסהמס    אירועאירועאירועאירוע    מועדמועדמועדמועד    אתאתאתאת    וקבעהוקבעהוקבעהוקבעה, , , , עבירותעבירותעבירותעבירות    מגבלתמגבלתמגבלתמגבלת    בלאבלאבלאבלא, , , , סחירותסחירותסחירותסחירות    לאופציותלאופציותלאופציותלאופציות

    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�. . . . הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת) ) ) ) 2222((((2222    לסעי�לסעי�לסעי�לסעי�    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�, , , , ההקצאהההקצאהההקצאהההקצאה    במועדבמועדבמועדבמועד    ––––    שכאלושכאלושכאלושכאלו    לאופציותלאופציותלאופציותלאופציות

    חלהחלהחלהחלה    אזיאזיאזיאזי    ––––    ההקצאהההקצאהההקצאהההקצאה    במועדבמועדבמועדבמועד    סחירותסחירותסחירותסחירות    אינ�אינ�אינ�אינ�    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות    בובובובו    מקו�מקו�מקו�מקו�    כיכיכיכי    דרדרדרדר    יאיריאיריאיריאיר    בהלכתבהלכתבהלכתבהלכת    נקבענקבענקבענקבע

    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות    שלשלשלשל    המימושהמימושהמימושהמימוש    במועדבמועדבמועדבמועד    מתרחשמתרחשמתרחשמתרחש    הפירותיהפירותיהפירותיהפירותי    המסהמסהמסהמס    ואירועואירועואירועואירוע    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) טטטט((((3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    הוראתהוראתהוראתהוראת

                ....למניותלמניותלמניותלמניות

  

  

        2003200320032003    בשנתבשנתבשנתבשנת' ' ' ' גגגג    תכניתתכניתתכניתתכנית    הקצאתהקצאתהקצאתהקצאת    ––––    132132132132    תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�    לאחרלאחרלאחרלאחר) ) ) ) גגגג((((102102102102    סעי�סעי�סעי�סעי�        ....וווו

        

 במסגרת 2003 בשנת למערער שהוקצו סחירות הבלתי האופציות על מדובר זו בסוגיה  .1

  ). '"'"'"'"גגגג    תוכניתתוכניתתוכניתתוכנית    לפילפילפילפי    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות"""": להל�( מעביד עובד יחסי

  

 וכי נאמ� ללא) ג(102 סעי� לפי אופציות קיבל המערער כי הצדדי� בי� מחלוקת אי�  .2

  . סחירות היו לא שהוקצו האופציות

  

, 1.1.03 ביו� לתוקפו נכנס אשר, זה תיקו�. לפקודה 132 תיקו� במסגרת תוק� 102 סעי�  .3

 המס לשיטת הנוגעי� מרכזיי� בענייני� מהותיות רפורמות הכולל מקי� תיקו� הינו

 הוועדה ח"דו: ראו( הו� רווחי ולמיסוי בינלאומי למיסוי בנוגע היתר בי�, בישראל הנהוגה

 הסדר ג� נקבע ובמסגרתו)), ס"תש) (בסט ב� וועדת( הכנסה במס לרפורמה הציבורית

  .לעובדי� ומניות אופציות מיסוי בסוגיית כולל

  

) 2)(ג(102 סעי� של פרשנותו לגבי הינה הצדדי� בי� במחלוקת השנויה העיקרית השאלה  .4

 משני באחד לעובדי� אופציות להקצות מעביד היה יכול לפקודה 132 לתיקו� עד. לפקודה

 סעי� לפי והשני פירותית כהכנסה סווג אשר –) ט(3 סעי� לפי מסלול – האחד: המסלולי�

  . לפקודה 102
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 את ברורה בצורה המסדיר באופ� החדש 102 סעי� תוק�, לפקודה 132 תיקו� במסגרת  .5

  . לפקודה) ט(3 לסעי� להזדקקות צור% כל וללא לעובדי� האופציות מיסוי

  

    לעובדלעובדלעובדלעובד    הקצאההקצאההקצאההקצאה מסלולי בי� מבחי� 102 לסעי� באשר החדש ההסדר, דר יאיר הלכת פי על  .6

 ההקצאה למסלול אשר. העובדהעובדהעובדהעובד    לידילידילידילידי    ישירהישירהישירהישירה    הקצאההקצאההקצאההקצאה של מסלול ובי�    נאמ�נאמ�נאמ�נאמ�    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות

 באות� למעט, הקצאת� במועד, ככלל, האופציות ממוסות זה מסלול פי על + הישירה

, אלה במקרי�. בבורסה למסחר רשומות שאינ� אופציות לעובד הוקצו שבה� מקרי�

. האופציה נשוא המניה מכירת למועד או האופציה מכירת למועד במס החיוב מועד יידחה

 הכוללי� במסלולי� מוקצות שאינ� לעובדי� אופציות כי היא 132 בתיקו� המוצא נקודת

 למסחר רשומות שאינ� אופציות להוציא, הקצאת� במועד למסות יש, מס הטבות

 את תואמת זו גישה. התיקו� בהוראות כהגדרתו, המימוש במועד הממוסות, בבורסה

 במועד" כס� בשווה הנאה טובת" כל למסות יש לפיו לפקודה)2(2 בסעי� הקבוע העיקרו�

 יאיר בהלכת ש"ביהמ עמד עליו התכליתי הפירוש ע� בעיקרה מתיישבת והיא, הענקתה

 הגומלי� ליחסי וכ� לפקודה) א)(1)(ט(3 סעי� ולהוראת)2(2 סעי� להוראת הנוגע בכל, דר

  .132 תיקו� טר� לעובדי� אופציות למיסוי מתייחסות שה� ככל, ביניה�

  

 מניות מהקצאת עובד של הכנסתו) ב(  102 סעי� לפי  :החדש 102 סעי� ללשו� מבט נפנה.        7

 המימוש במועד ויחולו ההקצאה בעת במס תחויב לא נאמ� באמצעות מעבידה בחברה

 :אלה הוראות

 לפי כהכנסה העובד של הכנסתו את יראו, עבודה הכנסת במסלול המעבידה החברה בחרה  

 רווח במסלול המעבידה החברה בחרה  ; ההטבה שווי בסכו�, העני� לפי) 2( או) 1(2 סעי�

 כרווח העובד של הכנסתו את יראו, לפחות התקופה תו� עד במניות החזיק והנאמ�, הו�

  .25% של בשיעור במס עליו יחויב והוא, ההטבה שווי בסכו� הו�

  

  :זה הוא החדש) 2) (ג( 102 בסעי� המעניי� החלק  .8

מהקצאה של זכות מהקצאה של זכות מהקצאה של זכות מהקצאה של זכות     ), הכנסתו של עובד), הכנסתו של עובד), הכנסתו של עובד), הכנסתו של עובד1111)  על א� האמור בפסקה ()  על א� האמור בפסקה ()  על א� האמור בפסקה ()  על א� האמור בפסקה (2222((((       

שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה שלא באמצעות נאמ�, שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה שלא באמצעות נאמ�, שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה שלא באמצעות נאמ�, שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה שלא באמצעות נאמ�, 

לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס 

        """"), לפי העני�.), לפי העני�.), לפי העני�.), לפי העני�.2222) או () או () או () או (1111((((2222כהכנסה לפי סעי� כהכנסה לפי סעי� כהכנסה לפי סעי� כהכנסה לפי סעי� 
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 זכות של מהקצאה עובד של הכנסתו כי לנו משמיעה 102 סעי� של המילולית הפרשנות           

. ההקצאה במועד במס תחויב לא בבורסה למסחר רשומה שאינה) זה בכלל ואופציה(

 זו פרשנות. במס תחויב המימוש במועד כי, הסעי� מלשו� ללמוד נית�, זאת לעומת

        . שבפני למחלוקת תשובה לית� כדי בה די המילולית

        

 על ובהיר מקי� הסבר למצוא נית�) ק"חב( הכנסה מס לפקודת הפרשנות קוב2 במסגרת  .9

 סעי� של נוסחו תיקו� במסגרת, 132 תיקו� לאחר לפקודה שהוכנסו הברורי� המסלולי�

            :  עבודה כהכנסת במס תתחייב זכות הקצאת בחבק האמור לפי. לפקודה 102

        

    רשומהרשומהרשומהרשומה    שאינהשאינהשאינהשאינה, , , , זכותזכותזכותזכות    הקצאתהקצאתהקצאתהקצאת    שלשלשלשל    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    הואהואהואהוא    לעיללעיללעיללעיל    לאמורלאמורלאמורלאמור    החריגהחריגהחריגהחריג""""                                            

). ). ). ). למסחרלמסחרלמסחרלמסחר    רשומהרשומהרשומהרשומה    המניההמניההמניההמניה    א�א�א�א�    ג�ג�ג�ג�((((    מניהמניהמניהמניה    לרכישתלרכישתלרכישתלרכישת, , , , בבורסהבבורסהבבורסהבבורסה    למסחרלמסחרלמסחרלמסחר

    בעתבעתבעתבעת    רקרקרקרק) ) ) ) 2222((((2222    אואואואו) ) ) ) 1111((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    במסבמסבמסבמס    תתחייבתתחייבתתחייבתתחייב    כאמורכאמורכאמורכאמור    זכותזכותזכותזכות    הקצאתהקצאתהקצאתהקצאת

    בעתבעתבעתבעת    לאלאלאלא    א%א%א%א%((((    זכותזכותזכותזכות    באותהבאותהבאותהבאותה    שמקורהשמקורהשמקורהשמקורה    המניההמניההמניההמניה    מכירתמכירתמכירתמכירת    בעתבעתבעתבעת    אואואואו    מכירתהמכירתהמכירתהמכירתה

    בי�בי�בי�בי�, , , , נובעתנובעתנובעתנובעת    רשומהרשומהרשומהרשומה    שאינהשאינהשאינהשאינה    לזכותלזכותלזכותלזכות    השונההשונההשונההשונה    ההתייחסותההתייחסותההתייחסותההתייחסות). ). ). ). למניהלמניהלמניהלמניה    המרתההמרתההמרתההמרתה

, , , , להעברהלהעברהלהעברהלהעברה    ניתנתניתנתניתנתניתנת    שאינהשאינהשאינהשאינה    אישיתאישיתאישיתאישית    זכותזכותזכותזכות, , , , קרובותקרובותקרובותקרובות    לעתי�לעתי�לעתי�לעתי�, , , , מהיותהמהיותהמהיותהמהיותה, , , , היתרהיתרהיתרהיתר

  ). 70.15+  ה ק"חב ראו" (....שוויהשוויהשוויהשוויה    בהערכתבהערכתבהערכתבהערכת    הקיי�הקיי�הקיי�הקיי�    הממשיהממשיהממשיהממשי    הקושיהקושיהקושיהקושי    ולאורולאורולאורולאור

  

   עובד של הכנסתו ולפיה החוק ללשו� נצמדת גרוס יוס� המלומד של פרשנותו א�          .10

  : עבודה כהכנסת המימוש במועד תחויב                      

  

, , , , למסחרלמסחרלמסחרלמסחר    רשומותרשומותרשומותרשומות    שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�    אופציותאופציותאופציותאופציות    מהקצאתמהקצאתמהקצאתמהקצאת    עובדעובדעובדעובד    שלשלשלשל    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו""""

    כאמורכאמורכאמורכאמור    ההקצאהההקצאהההקצאהההקצאה    במועדבמועדבמועדבמועד    במסבמסבמסבמס    תחויבתחויבתחויבתחויב    לאלאלאלא, , , , נאמ�נאמ�נאמ�נאמ�    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    שלאשלאשלאשלא

    אואואואו) ) ) ) 1111((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    פירותיתפירותיתפירותיתפירותית    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    המימושהמימושהמימושהמימוש    במועדבמועדבמועדבמועד    רקרקרקרק    אלאאלאאלאאלא    לעיללעיללעיללעיל

    העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    שכרושכרושכרושכרו    הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת    בניכויבניכויבניכויבניכוי    תותרתותרתותרתותר    לאלאלאלא    ולחברהולחברהולחברהולחברה, , , , לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 2222((((2222

    מהצעתמהצעתמהצעתמהצעת    בשונהבשונהבשונהבשונה    וזאתוזאתוזאתוזאת((((    לעיללעיללעיללעיל    כאמורכאמורכאמורכאמור    הפירותיתהפירותיתהפירותיתהפירותית    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    בגובהבגובהבגובהבגובה

    יחדליחדליחדליחדל    א�א�א�א�    כיכיכיכי    ייקבעייקבעייקבעייקבע, , , , שכזהשכזהשכזהשכזה    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    ההקצאהההקצאהההקצאהההקצאה    תכניתתכניתתכניתתכנית    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי). ). ). ). החוקהחוקהחוקהחוק

    בטוחהבטוחהבטוחהבטוחה    המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    לטובתלטובתלטובתלטובת    העובדהעובדהעובדהעובד    יעמידיעמידיעמידיעמיד, , , , המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    אצלאצלאצלאצל    לעבודלעבודלעבודלעבוד    עובדעובדעובדעובד

    הבהירהבהירהבהירהבהיר    לאלאלאלא    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק. . . . המימושהמימושהמימושהמימוש    במועדבמועדבמועדבמועד    המסהמסהמסהמס    לתשלו�לתשלו�לתשלו�לתשלו�    ערבותערבותערבותערבות    אואואואו

        . "   . "   . "   . "   להעמידלהעמידלהעמידלהעמיד    העובדהעובדהעובדהעובד    נדרשנדרשנדרשנדרש    ערבותערבותערבותערבות    אואואואו    בטוחהבטוחהבטוחהבטוחה    שלשלשלשל    סוגסוגסוגסוג    איזהאיזהאיזהאיזה
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    פסיקהפסיקהפסיקהפסיקה    ––––    שולישולישולישולי    מסמסמסמס    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    אופציותאופציותאופציותאופציות    מיסוימיסוימיסוימיסוי"""", עמפלי מאורי ד"עו של מאמרו לפי ג�   .11

 נדחה המס אירוע מועד) 4.2.13 מיו�, 39 מס רשומו�, (""""ותהיותותהיותותהיותותהיות    מיסוימיסוימיסוימיסוי    החלטתהחלטתהחלטתהחלטת, , , , חדשהחדשהחדשהחדשה

  : עבודה כהכנסת תמוסה  ההכנסה וכי למניה האופציה מימוש למועד

      

            המסהמסהמסהמס    אירועאירועאירועאירוע    מועדמועדמועדמועד    נדחהנדחהנדחהנדחה, , , , פרטיתפרטיתפרטיתפרטית    בחברהבחברהבחברהבחברה    לעובדלעובדלעובדלעובד    אופציותאופציותאופציותאופציות////מניותמניותמניותמניות    בהקצאתבהקצאתבהקצאתבהקצאת" " " "             

        ותמוסהותמוסהותמוסהותמוסה    תסווגתסווגתסווגתסווג    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות    ממימושממימושממימושממימוש    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה. . . . למניהלמניהלמניהלמניה    האופציההאופציההאופציההאופציה    מימושמימושמימושמימוש    למועדלמועדלמועדלמועד                                            

        ".".".".עבודהעבודהעבודהעבודה    כהכנסתכהכנסתכהכנסתכהכנסת    ככללככללככללככלל                                                    

  

 בתקופה הער% עליית רכיב כי, לטעמו ללמוד נית� ממנה לפסיקה מפנה המערער  .12

 המשפט בית קבעו כ2 בהלכת, לטענתו. ההוני למישור שיי%, ההקצאה שלאחר

 שלאחר בתקופה הער% עליית רכיב כי, במפורש העליו� המשפט ובית המחוזי

 להיות צרי% המדוברות האופציות של המיסוי כ� ועל ההוני למישור שיי%, ההקצאה

  .  עבודה בגי� כרווח ולא הו� כרווח

              

. דנ� למקרה הולמת היא שאי� סבור אני ומלפני� מלפני כ2 הלכת את שבחנתי לאחר  .13   

 עוסק דנ� המקרה 132 תיקו� שלפני 102 סעי� בפרשנות עוסקת כ2 שהלכת בעוד

 בנוסחי� שמדובר מעלה 102 סעי� של בחינה. 132 תיקו� שלאחר 132 סעי� בפרשנות

  .עקרוני באופ� מזה זה שוני� אשר

  

 102 בסעי� כלל מופיעה שאינה אמירה כולל היש� 102 סעי� של הנוסח, לדוגמא כ%   .14

  : החדש

  

    אתאתאתאת    הנאמ�הנאמ�הנאמ�הנאמ�    העבירהעבירהעבירהעביר    אואואואו , , , ,המניותהמניותהמניותהמניות    אתאתאתאת    הנאמ�הנאמ�הנאמ�הנאמ�    אואואואו    העובדהעובדהעובדהעובד    מכרמכרמכרמכר    ג) ג) ג) ג) " 

    המניותהמניותהמניותהמניות    אתאתאתאת    כאילו מכרכאילו מכרכאילו מכרכאילו מכר    העובדהעובדהעובדהעובד    אתאתאתאת    יראויראויראויראו , , , ,העובדהעובדהעובדהעובד    ש�ש�ש�ש�    עלעלעלעל    המניותהמניותהמניותהמניות

    רקרקרקרק    מקורימקורימקורימקורי    כמחירכמחירכמחירכמחיר    יראויראויראויראו    זהזהזהזה    לעני�לעני�לעני�לעני�  88  88  88  88    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי�    כהגדרתהכהגדרתהכהגדרתהכהגדרתה    בתמורהבתמורהבתמורהבתמורה

    ממסממסממסממס    פטורפטורפטורפטור    יחוליחוליחוליחול    ולאולאולאולא    בעת ההקצאהבעת ההקצאהבעת ההקצאהבעת ההקצאה    במזומ�במזומ�במזומ�במזומ�    העובדהעובדהעובדהעובד    ששיל�ששיל�ששיל�ששיל�    סכו�סכו�סכו�סכו�

    מ�מ�מ�מ� 30% 30% 30% 30%    שלשלשלשל    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    מסמסמסמס    במקורבמקורבמקורבמקור    ינכהינכהינכהינכה    הנאמ�הנאמ�הנאמ�הנאמ�);(;(;(;((ג(ג(ג(ג     97 97 97 97    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי

    ....השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    שקבעשקבעשקבעשקבע    יותריותריותריותר    בשיעור נמו%בשיעור נמו%בשיעור נמו%בשיעור נמו%    אואואואו , , , ,התמורההתמורההתמורההתמורה

    שבושבושבושבו    המועדהמועדהמועדהמועד    לפנילפנילפנילפני    המניותהמניותהמניותהמניות    לגבילגבילגבילגבי    יחולויחולויחולויחולו    לאלאלאלא 101 101 101 101    סעי�סעי�סעי�סעי�    הוראותהוראותהוראותהוראות    (ד) (ד) (ד) (ד)     

  "(ג).(ג).(ג).(ג).    קט�קט�קט�קט�    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    נמכרונמכרונמכרונמכרו    כאילוכאילוכאילוכאילו    אות�אות�אות�אות�    רואי�רואי�רואי�רואי�
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 למסקנה העליו� המשפט בית ובעקבותיו המחוזי המשפט בית הגיע זו אמירה בסיס על

  :  לדבריו שכ�, ההוני המישור הינו המניות על החל המסלול לפיה

  

    עלעלעלעל    החלהחלהחלהחל    המסלולהמסלולהמסלולהמסלול    כיכיכיכי    בבירורבבירורבבירורבבירור    מצביעהמצביעהמצביעהמצביעה) ) ) ) גגגג((((102102102102    קט�קט�קט�קט�    סעי�סעי�סעי�סעי�    לשו�לשו�לשו�לשו�""""       

    אתאתאתאת    הנאמ�הנאמ�הנאמ�הנאמ�    אואואואו    העובדהעובדהעובדהעובד    מכרמכרמכרמכר:  ":  ":  ":  "ההוניההוניההוניההוני    המישורהמישורהמישורהמישור    הינוהינוהינוהינו    המניותהמניותהמניותהמניות

 אתאתאתאת יראויראויראויראו ,העובדהעובדהעובדהעובד ש�ש�ש�ש� עלעלעלעל המניותהמניותהמניותהמניות אתאתאתאת הנאמ�הנאמ�הנאמ�הנאמ�    העבירהעבירהעבירהעביר    אואואואו, , , , המניותהמניותהמניותהמניות

  88 בסעי�בסעי�בסעי�בסעי� כהגדרתהכהגדרתהכהגדרתהכהגדרתה בתמורהבתמורהבתמורהבתמורה המניותהמניותהמניותהמניות אתאתאתאת מכרמכרמכרמכר    כאילוכאילוכאילוכאילו העובדהעובדהעובדהעובד

 במזומ�במזומ�במזומ�במזומ� העובדהעובדהעובדהעובד ששיל�ששיל�ששיל�ששיל� סכו�סכו�סכו�סכו� רקרקרקרק מקורימקורימקורימקורי כמחירכמחירכמחירכמחיר יראויראויראויראו זהזהזהזה לעני�לעני�לעני�לעני�

 כ2 הלכת( """""""" 97 סעי�סעי�סעי�סעי� לפילפילפילפי ממסממסממסממס פטורפטורפטורפטור יחוליחוליחוליחול ולאולאולאולא ההקצאהההקצאהההקצאהההקצאה    בעתבעתבעתבעת

        ). 854' עמ, המחוזי

  

"הכנסתו של עובד מהקצאה של זכות שאינה רשומה "הכנסתו של עובד מהקצאה של זכות שאינה רשומה "הכנסתו של עובד מהקצאה של זכות שאינה רשומה "הכנסתו של עובד מהקצאה של זכות שאינה רשומה  לפיה האמירה; זאת א� זו לא  .15

למסחר בבורסה ... לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס למסחר בבורסה ... לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס למסחר בבורסה ... לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס למסחר בבורסה ... לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס 

החדש ואינה  102מופיעה בנוסח של סעי� ), לפי העני�" ), לפי העני�" ), לפי העני�" ), לפי העני�" 2222) או () או () או () או (1111((((2222כהכנסה לפי סעי� כהכנסה לפי סעי� כהכנסה לפי סעי� כהכנסה לפי סעי� 

  היש�.  102מופיעה כלל בנוסח של סעי� 

  

    מדוברמדוברמדוברמדובר    שכ�שכ�שכ�שכ�    שבפנישבפנישבפנישבפני    המקרההמקרההמקרההמקרה    עלעלעלעל    להשלי%להשלי%להשלי%להשלי%    יכולהיכולהיכולהיכולה    אינהאינהאינהאינה    כ2כ2כ2כ2    הלכתהלכתהלכתהלכת    לפיהלפיהלפיהלפיה    למסקנהלמסקנהלמסקנהלמסקנה    מגיעמגיעמגיעמגיע    אניאניאניאני, , , , מכא�מכא�מכא�מכא�  .16

    ....מזהמזהמזהמזה    זהזהזהזה    עקרוניעקרוניעקרוניעקרוני    באופ�באופ�באופ�באופ�    השוני�השוני�השוני�השוני�        בנוסחי�בנוסחי�בנוסחי�בנוסחי�

     

 בהלכת; דנ� למקרה הולמת אינה דר יאיר הלכת לפיה המערער גרסת את מקבל אינני  .17     

 סעי� הוראת חלה +   ההקצאה במועד סחירות אינ� האופציות בו מקו� כי נקבע דר יאיר

. למניות האופציות של המימוש במועד מתרחש הפירותי המס אירוע ולפיה לפקודה) ט(3

) א)(1)(ט(3 בסעי� הקבועה המס דחיית תחול דר יאיר בהלכת הגישה לפי +  פירוט וביתר

    עלעלעלעל    שהוטלושהוטלושהוטלושהוטלו    מגבלותמגבלותמגבלותמגבלות    בשלבשלבשלבשל    אואואואו, , , , לעובדלעובדלעובדלעובד    שהוענקושהוענקושהוענקושהוענקו    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות    טיבטיבטיבטיב    בשלבשלבשלבשל    שבושבושבושבו    מקו�מקו�מקו�מקו�    רקרקרקרק""""

    טובתטובתטובתטובת    שלשלשלשל    שויהשויהשויהשויה    אואואואו    ההקצאהההקצאהההקצאהההקצאה    במועדבמועדבמועדבמועד    כברכברכברכבר    ולקבועולקבועולקבועולקבוע    להערי%להערי%להערי%להערי%    קושיקושיקושיקושי    ישישישיש, , , , עבירות�עבירות�עבירות�עבירות�    אואואואו    מימוש�מימוש�מימוש�מימוש�

 שניתנו בעת באופציות שווי את להערי% קושי היה בענייננו". ". ". ". העובדהעובדהעובדהעובד    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    ההנאהההנאהההנאהההנאה

 של המימוש במועד מתרחש הפירותי המס אירוע) א)(1)(ט(3 סעי� עליה� חל ומשכ%

  . למניות האופציות

  

 אנגלית הפסיקה על להסתמ% המבקש המערער גרסת את לקבל יכול אינני; זאת א� זו לא  .18

 בעקבות ללכת מצווי� אנו אי�, כידוע .  Abbott v Philbin [1960] 39 TC 82    בעניי�
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, אלה דברי�. המודרנית הישראלית הפסיקה ע� אחד בקנה עולה שאינה אנגלית פסיקה

 לדבר 46 סימ� את שביטל, 1980+ �"תש, המשפט יסודות חוק בעקבות חוקי תוק� קיבלו

  .ישראל+ אר2 על במועצה המל%

  

 ל"ב בעניי� לעבודה האזורי הדי� בית של דינו פסק על בטיעוניו להסתמ% מבקש המערער  .19

). """"האזוריהאזוריהאזוריהאזורי        טופזטופזטופזטופז    דדדד""""פספספספס"""": להל�( – לאומילאומילאומילאומי    לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח    המוסדהמוסדהמוסדהמוסד' ' ' ' ננננ    וזלצמ�וזלצמ�וזלצמ�וזלצמ�    טופזטופזטופזטופז 4961/02) א"ת(

 נושאי של בהקשר, לעבודה אזוריה די� בית של די� פסק כי, להיאמר הראוי מ� זה בעניי�

 כמה אחת על. זה משפט בית את המחייבת" פסוקה הלכה" מהווה    אינואינואינואינו, לאומי ביטוח

 ראו( הארצי הדי� בית ידי על בהסכמה בוטל לעבודה האזורי טופז ד"שפס מקו�, וכמה

 האזורי הדי� בבית טופז ד"פס משבוטל). 3.9.09 מיו� הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח' ' ' ' ננננ    טופזטופזטופזטופז ל"עב

. זה מותב בפני כאסמכתא להביאו שלא ובוודאי, עליו להיסמ% יכול המערער אי�, לעבודה

  . לאו א� בערעור שונה הדי� פסק הא� בודק היה א� נאמנה מלאכתו עושה היה המערער

     

 על ולא זכות של מהקצאה עובד של הכנסה על מדבר) 2)(ג(102 סעי� כי טוע� המערער  .20

 שלשו� הדבר ברור, לדעתי. ועיקר כלל לי נראית אינה פרשנות. הזכות ממימוש הכנסה

 תחויב לא"  אופציה – הסעי� לפי. מימוש לבי� הקצאה בי� ברורה הפרדה עושה הסעי�

  )..." . 1(2 סעי� לפי כהכנסה במס תחויב המימוש ובמועד ההקצאה במועד במס

        

 האופציות ממימוש הרווח מלוא את במס לחייב המחוקק רצה כאשר כי טוע� המערער.      21

 לש� במיוחד שהוגדר" ההטבה שווי" במונח שימוש לעשות היטב ידע הוא רגילה כהכנסה

  . כ%

  : כדלקמ� אומר לפקודה) 1)(ב(102 סעי�            

) 1(2 סעי� לפי כהכנסה העובד של הכנסתו את יראו עבודה הכנסת במסלול החברה בחרה"          

  . ההטבה שווי בסכו�" העניי� לפי) 2(2 או

 במס החייבת להכנסה בנוגע ההטבה שווי במונח שימוש עושה לא) 2)(ג(102 סעי�, ואול�          

 שלא בחר שהמחוקק העובדה, לטענתו. מהקצאה הכנסה במונח אלא, המימוש בעת

 כ% על מעידה האופציות במימוש הרווח על והמדברת מדויקת בהגדרה שימוש לעשות

 המרכיב את רק אלא עבודה כהכנסת במימוש הרווח כל את למסות כוונה הייתה שלא

  . הקצאת� במועד האופציות לשווי המיוחס
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 לבי�) 1)(ב(102 בסעי� הגדרה בי� שיו%. זה בעניי� א� המערער של דעתו את מקבל אינני           

 +  מסמרות לקבוע מבלי – דומה. העניי� מ� אינו) 2)(ג(102 בסעי� במדויק המפורש

, המימוש לבי� ההקצאה בי� להפריד נית� בו במקו� ייעשה" הטבה שווי" במונח שהשימוש

 כי נקבע בו מקו�, אול�. הוני והשני פירותי האחד – מס אירועי שני ישנ� זה במצב שכ�

 מיו� ההקצאה כל על יחול שהאירוע הרי, המימוש במועד והוא – אחד מס אירוע יחול

  .  עצמו המימוש ועד קבלתה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�           

, , , , 2002200220022002, , , , 2001200120012001    בשני�בשני�בשני�בשני�    למערערלמערערלמערערלמערער    שהוקצושהוקצושהוקצושהוקצו, , , , סחירותסחירותסחירותסחירות    הבלתיהבלתיהבלתיהבלתי    האופציותהאופציותהאופציותהאופציות    שעלשעלשעלשעל    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

    סעי�סעי�סעי�סעי�    הוראותהוראותהוראותהוראות    לגביה�לגביה�לגביה�לגביה�    נתקיימונתקיימונתקיימונתקיימו    לאלאלאלא    ואשרואשרואשרואשר    נאמ�נאמ�נאמ�נאמ�    ללאללאללאללא    בתוכניתבתוכניתבתוכניתבתוכנית    מעבידמעבידמעבידמעביד    עובדעובדעובדעובד    יחסייחסייחסייחסי    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת

    כהכנסתכהכנסתכהכנסתכהכנסת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    אתאתאתאת    המסווגתהמסווגתהמסווגתהמסווגת, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת) ) ) ) טטטט((((3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    הוראתהוראתהוראתהוראת    חלהחלהחלהחלה, , , , לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    102102102102

        ....הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת) ) ) ) 2222((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    פירותיתפירותיתפירותיתפירותית    עבודהעבודהעבודהעבודה

לפקודה (תכנית ג') אני קובע כי חלה הוראת לפקודה (תכנית ג') אני קובע כי חלה הוראת לפקודה (תכנית ג') אני קובע כי חלה הוראת לפקודה (תכנית ג') אני קובע כי חלה הוראת     132132132132ביחס לאופציות שהוקצו לאחר תיקו� ביחס לאופציות שהוקצו לאחר תיקו� ביחס לאופציות שהוקצו לאחר תיקו� ביחס לאופציות שהוקצו לאחר תיקו�   

) לפקודה הקובעת כי מועד אירוע המס הינו במועד המימוש ובמועד זה חל ) לפקודה הקובעת כי מועד אירוע המס הינו במועד המימוש ובמועד זה חל ) לפקודה הקובעת כי מועד אירוע המס הינו במועד המימוש ובמועד זה חל ) לפקודה הקובעת כי מועד אירוע המס הינו במועד המימוש ובמועד זה חל 2222(ג)((ג)((ג)((ג)(102102102102סעי� סעי� סעי� סעי� 

        מס פירותי. מס פירותי. מס פירותי. מס פירותי. 

        

 הערעור ולפיכ% המשיב ע� הוא הדי� למערער המשיב שבי� שבמחלוקת היא התוצאה

  .  נדחה



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  שטרקמ� נ' מס הכנסה פקיד השומה נתניה 12	06	30776 ע"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

26  
 26מתו

  

 יהיה סכו�. / 25,000 של בס% ד"עו טרחת ושכר משפט הוצאות למשיב ישל� המערער

  . בפועל המלא לתשלומו ועד מהיו� חוקית ריבית ויישא למדד צמוד

  

  

  

  

  , בהעדר הצדדי�.2015יוני  18, א' תמוז תשע"הנית� היו�,  

                

 

  

  

  




