ישראל
חטיבת המס

חוזר מסים 123201.
שינוי בהסדר המס בעניין התאמת תוספת
המימוש על אופציות עקב חלוקת דיבידנד
 7באפריל3102 ,
לקוחות וידידים יקרים,
חברות רבות בוחרות לשלב בתוכניות התגמול ההוני ,מנגנוני התאמה לתוספת המימוש של
אופציות שהוקצו לפי סעיף  013לפקודת מס הכנסה ,על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים
כפי שנקבע במועד ההקצאה ,במקרה של ירידת מחיר מנית החברה כתוצאה מחלוקת דיבידנד.
בשנים האחרונות ,ניתנו על ידי רשות המסים הסדרי מס בעניין התאמת תוספת המימוש ,עקב

קישורים רלוונטיים:

חלוקת דיבידנד .ההסדרים קבעו ,כי במידה ותיעשה הפחתת תוספת המימוש בכל סכום הדיבידנד,
שווי ההטבה הפירותי הבסיסי (שנקבע ביום ההקצאה כהפרש בין שווי המניה הממוצע במהלך 21
ימי המסחר שקדמו להקצאה ומחיר המימוש שנקבע לאופציה) ,המתחייב במס מלא ,יגדל במועד
המימוש בסכום בו הופחתה תוספת המימוש בפועל כשהוא מוכפל בשיעור המס הקבוע בסעיף

לכתבה בנושא" :אבולוציה של הנוזקות"

דף הבית של חטיבת המס

(031ב)( )0לפקודה (כיום .)31%

חוזרים מקצועיים 3102 -

ב 3 -באפריל התפרסמה החלטת מיסוי חדשה על ידי רשות המסים (החלטת מיסוי בהסכם

לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
3112-3103

 .)3211502על פיה ,מעתה ייעשה התיאום במלואו לפי מנגנון הבורסה (ההפרש בין מחיר
ה Com -למחיר ה–  Exשל המניה) ושווי ההטבה הפירותי הבסיסי לא יגדל .במידה שחלק מסכום
ההתאמה יחרוג מעבר להתאמת הבורסה ,הוא יסווג כהכנסה פירותית לפי סעיף (013ב)(.)2
על פי הנחייה שצפויה להתפרסם בקרוב ,השינוי יחול רטרואקטיבית מיום 0.0.3102
וחברות שבידיהן אישור קודם לא יצטרכו לפנות לתיקונו.

לצפייה בהחלטת מיסוי  3221502לחץ כאן
למידע ופרטים נוספים:
עו"ד מיטל הלפמן ,מנהלת ,מחלקת תגמול הוני לעובדים ,חטיבת המס ,טל12-1141810 :
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