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אדוני נכבדי,

הנדו :הכנסה ממימוש אופציות לעובדי מכח סעי  102היש – אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי
בנק מזרחי בנק טפחות נ' המוסד לביטוח לאומי
לאחרונה נית פסק דינו של בית המשפט האזורי לעבודה בירושלי ,בעניי בנק מזרחי בנק טפחות נ'
המוסד לביטוח לאומי ,שבמסגרתו נפסק כי הכנסה ממימוש אופציות מכח סעי  102לפקודת מס
הכנסה היש )בנוסחו לפני תיקו  132לפקודת מס הכנסה( ,תסווג כהכנסה הונית וככזו אינה
מתחייבת בדמי ביטוח לאומי.
עובדות המקרה:
א.
ב.
ג.

בשנת  1998ביקשה המדינה למכור מניות בנק המזרחי )להל" :התובע""/הבנק"( שבבעלותה
לציבור )במסגרת הפרטת הבנק(.
בי נציבות מס הכנסה לבי הבנק נער) הסכ באשר לאופ הצעת המכר של מניות הבנק
לעובדי.
ביו  21.5.1998נית אישור נציבות מס הכנסה ביחס לתכנית להצעת המכר של מניות הבנק
לעובדי הזכאי ,במסגרת תשקי לציבור לחודש ) 5/98להל" :האישור"(.

הסוגיות שבמחלוקת:
א.
ב.

הא יש לראות בהכנסת עובדי הבנק מהקצאת המניות האמורה ,הכנסת עבודה על פי סעי
 (2)2לפקודת מס הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי על פי סעי  344לחוק הביטוח הלאומי,
או שמא המדובר ברווח הו לעובדי אשר אינו חייב בדמי ביטוח לאומי.
לטענת המוסד לביטוח לאומי )להל" :הנתבע""/המל"ל"( העובדי מחויבי בדמי ביטוח ע
תו תקופת החסימה .הבנק חלק על קביעה זו של המל"ל וטע ששווי המניות שנמכרו נקבע
על פי שווי בעת המכירה.

עיקרי פסק הדי:
א.

ב.
ג.

קביעת בית הדי כי ההכנסה ממימוש אופציות מכח סעי  102לפקודת מס הכנסה הינה
הכנסה הונית וככזו אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי נסמכה על פסק הדי בעניי "חגי כ,",
שקבע כי הכנסה ממימוש אופציות שהוענקו על פי סעי  102לפקודת מס הכנסה הינה הטבה
המהווה רווח הו החייב במס רווח הו ואינה בבחינת הכנסת עבודה על פי סעי  (2)2לפקודת
מס הכנסה.
בנוס  ,בית הדי הסתמ) על האישור שנית לבנק על ידי נציבות מס הכנסה ביחס להוראות
סעי  102היש על המניות שהוענקו לעובדי ועל א שהמל"ל אינו צד לאישור ,הרי שדמי
הביטוח לאומי הינ בגדר תשלו שהינו לאחר תשלו מס הכנסה.
מעיו בתנאי האישור ובהוראותיו השונות הגיע בית הדי למסקנה שא מתחקי אחר אומד
דעת הצדדי ,עולה ,שנציבות מס הכנסה התכוונה ,במועד מת האישור ,למסות את ההטבה
כרווח הו וזאת כל עוד הבנק יעמוד בתנאי האישור.
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ד.

עוד מציי בית הדי ,כי בהוראות האישור הקובעות שאי הבנק רשאי לנכות הוצאת שכר בגי
ההטבה וא לא מחויב במס שכר בגי ההטבה ,יש בהוראות אלו בכדי לקבוע ,כי הצדדי
אינ רואי בהטבה זו הכנסת עבודה.

ה.

בשאלת מועד החיוב בדמי ביטוח לאומי ,קובע בית הדי כי ההסדר הקבוע בסעי 102
לפקודה ,לפיו העובדי יחויבו במס במועד מכירת המניות או מועד העברת מ הנאמ
לעובדי – לפי המוקד ,הסדר זה נכו הוא ג לעניי מועד תשלו דמי ביטוח לאומי ,קרי,
מועד החיוב בדמי ביטוח לאומי הינו מועד מכירת המניות או מועד העברת מ הנאמ
לעובדי לפי המוקד.
קביעתו זו של בית הדי מסתמכת על ההלכה שנקבעה בפסק הדי בעניי "יאיר דר".

נבהיר כי משמעות פסק הדי הינה כי בכל מקרה בו חברה ניכתה ושילמה את דמי הביטוח
)עובד/מעביד( בגי מימוש אופציות לעובדי כאמור ,היא רשאית לדרוש את החזרי דמי הביטוח
מאחר שמדובר בהכנסה המסווגת כרווח הו.
נדגיש כי הסוגיה שנדונה בפסק די זה מתייחסת רק לגבי ההקצאות שבוצעו עד לתארי) ה.31.12.02.
לגבי הקצאות שבוצעו החל משנת  2003ואיל) ,החיוב בדמי ביטוח לאומי יחול בהתא למסלול
הקצאת האופציות וקביעת אופי ההכנסה הונית או פירותית.

בכבוד רב,
קרלמ –רואי חשבו

