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אדונים נכבדים,
הנדון :הפקדה בידי נאמן בהתאם להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה
כידוע סעיף  102לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א) 1961-להלן" :הפקודה"( קובע כי אחד
מתנאי מסלול ההקצאה באמצעות נאמן הינו כי האופציות ו/או המניות תופקדנה במועד הקצאתן בידי
הנאמן.
ביום  24ביולי 2012 ,פירסמה רשות המסים הנחיה לציבור הנאמנות והחברות בנושא "הפקדה בידי נאמן
על פי סעיף  102לפקודת מס הכנסה" )להלן" :ההנחיה"( .לנוחיותכם ,מצ"ב ההנחיה.
ההנחיה קובעת כי ככלל ,מועד החלטת הדירקטוריון יהווה את מועד ההקצאה , 1הן לעניין מניין תקופת
החסימה הנדרשת בהתאם לסעיף  102לפקודה 2והן לעניין חישוב המרכיב הפירותי כמשמעות המונח
בסעיף )102ב() (3לפקודה. 3
ההנחיה קובעת כי בכדי להיכנס לתחולת מסלול "הקצאה באמצעות נאמן" ,על החברה להעביר לנאמן
את החלטת הדירקטוריון בדבר ההקצאה ,בתוך  45ימים ממועד החלטת הדירקטוריון ,בצירוף רשימה
מפורטת של פרטי ההקצאה ,הניצעים ,כמות האופציות/מניות שהוקצו ,מועדי ההבשלה ,תוספת
המימוש ,מועדי הפקיעה וכיו"ב .בנוסף ,תוך  90ימים ממועד החלטת הדירקטוריון כאמור ,על החברה
להעביר לנאמן את כתבי ההקצאה החתומים )או כל מסמך אחר המעיד על הסכמת העובד להקצאה(,
ואת תעודות המניה )לפי העניין(.
ההנחיה אף מטילה על הנאמן לבצע רישום מדויק ,ממוסמך ומתוארך של המועד בו הועברו אליו נתוני
ההקצאות ,והאסמכתאות לכך ישמרו אצל הנאמן ויהוו הוכחה למועד ההפקדה בידיו ועמידה בדרישות
סעיף  102לפקודה.
על אף האמור לעיל ,לגבי הקצאות אשר בוצעו בפועל עד למועד פירסום ההנחיה ,החליטה רשות המסים,
לפנים משורת הדין ,להאריך את תקופת  45הימים כאמור ,ל 90-ימים.
ההנחיה קובעת כי הקצאות אשר לא יעמדו בהוראות ההנחיה כמפורט לעיל תיחשבנה כהקצאות במסלול
ללא נאמן בהתאם להוראות סעיף )102ג( לפקודה .במקרים כאמור מציינת ההנחיה כי ניתן לפנות
למחלקה המקצועית להסדרת הנושא.
בכבוד רב,
קרלמן רואי חשבון
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יודגש כי על מועד ההקצאה להיות בחלוף לפחות  30ימים ממועד הגשת תוכנית התגמול לאישור רשויות המס בכדי
שההקצאות תיחשבנה כנכנסות למסלול הקצאה באמצעות נאמן.
במסלול הפירותי –  12חודשים ממועד ההקצאה ,במסלול רווח הון –  24חודשים ממועד ההקצאה.
בחברות שמניותיהן רשומות למסחר ואשר בחרו במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן ,ההפרש בין תוספת המימוש
של האופציות לבין ממוצע שווי מניית החבה במהלך  30ימי המסחר שקדמו למועד ההקצאה ,ימוסה במועד אירוע המס
כהכנסת עבודה.
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