תאריך 03 :ביולי 2302
סימוכין52326 :

אל:

לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
מיסים 132.02.

א.ג.נ,.

הנדון :הפקדה בידי נאמן במועד ההקצאה על פי סעיף  301לפקודת מס הכנסה
הנחיית סמנכ"ל בכיר ברשות המסים מיום 11.2.1031
סעיף  201לפקודת מס הכנסה קובע כי מניות ,לרבות כל זכות המוקנית מכוחן (אופציה למניה) המוקצות לעובדים והעונות
להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן" ,תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן ,וזאת עד "תום התקופה" (כמשמעות מונח
זה בסעיף .)201
לאור הקושי הקיים בביצוע ההפקדה של המניות במועד ההקצאה עצמו ,פורסמה הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו ,סמנכ"ל
בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים ,לעניין זה ,המגדירה לוחות זמנים ברורים לעמידה בתנאי הסעיף וכן הנחיות לגבי
הקצאות שבוצעו בעבר.
עיקרי ההנחיה:
הקצאות שיבוצעו מעתה ואילך
 .1החברה תעביר לנאמן תוך  56ימים מיום החלטת הדירקטוריון (או ועדה מטעמו) המאשרת את ההקצאה ,את רשימת
פרטי ההקצאה כמפורט בהנחייה.
 .2ביחס להענקת אופציות ,החברה תעביר לנאמן בתוך  03ימים ,כתבי הענקה או התחייבות הניצעים חתומים על ידי
העובדים.
 .3ביחס להענקת מניות ,בחברה פרטית החברה תעביר לנאמן את המניות בתוך  03יום (אם אין תעודה ניתן להסתפק
במרשם בעלי מניות).
 .4על הנאמן לתעד בזמן אמת את האמור לעיל.
 .6מועד ההקצאה לרבות לעניין תום תקופה וחישוב המרכיב הפירותי כמשמעותם בסעיף  ,032בכפוף לעמידה בתנאי
ההנחיה ,יהא מועד החלטת הדירקטוריון.
הקצאות שלא תעמודנה בכללים האמורים לעיל תיחשבנה כהקצאות ללא נאמן.

הקצאות שבוצעו בעבר (לפני )11.2.1031
העברה סדירה של פרטי ההקצאה בכתב לנאמן בתוך  00יום ממועד ההקצאה תיחשב להפקדה תקינה תחת סעיף ( 032אין
דרישה להעברת הסכם ההקצאה עצמו אלא פרטי ההקצאה בלבד).
במידה ויש הקצאות החורגות מתקופה זו יש לפנות להסדרת הנושא מול רשות המסים.

לפרטים ומידע נוסף:
עו"ד מיטל הלפמן ,מנהלת מחלקת תגמול הוני לעובדים בחטיבת המס .טלפון 30-5326530 :או בדוא"ל:
mhelfman@deloitte.co.il

אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר
אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
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