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 לאחר כפטריות רווחות להיות הופכות לעובדים אופציות והענקת תגמול תוכניות, האחרונות בשנים

 באמצעות, לעובדים ועידוד תמריץ למתן כלי הינה לעובדים אופציות הקצאת, מחד. בכדי ולא, הגשם

 העובד בין הקשר את לחזק כדי יש, כאמור, האופציות בהקצאת. וברווחיה החברה בהצלחת שיתופם

 להקטין יכולה לעובדים אופציות הקצאת, מאידך. החברה עם ההזדהות את ולהגביר העבודה למקום

 .ומיומנים מקצועיים לעובדים השכר תשלום הוצאות את ולהפחית השכר עלויות את

 

  

 

(, חדש נוסח) הכנסה מס לפקודת 102 סעיף של בגדרו באה[ 1]לעובדים אופציות הענקת, בישראל

 כולל הסדר מהווה, הקטנים סעיפיו מכלול על לפקודה 102 סעיף"(. הפקודה: "להלן) 1961-א"התשכ

 אך משרה לנושאי להקצאה וכן, העקיף או הישיר ממעבידם, לעובדים ומניות אופציות של הקצאה לכל

 המס חבות לדחיית טכניקה, מסוימים תנאים בהתקיימות, קובע הסעיף". שליטה בעלי"ל למעט

 .למניות זכויות או מניות הקצאת ידי על בחברה בבעלות עובדים שיתוף של במקרה

 

  

 

 102 סעיף לעניין" שליטה בעל"כ אופציות לקבל הזכאי עובד לראות יש אימתי, לבחון יבקש זה מאמר

 .לפקודה

 



  

 

  

 

 היסטורי ורקע חקיקה     .1

 

  

 

 לעניין" שליטה בעל"כ מניות או אופציות לקבל הזכאי עובד לראות יש מתי, השאלה על להשיב בכדי

 [2.]הסעיף של חקיקתו תכלית על לעמוד נבקש, לפקודה 102 סעיף

 

 35' עמ

 

 של השנים לאורך הזדהות ליצור במטרה 79' מס תיקון במסגרת לראשונה הוסף לפקודה 102 סעיף

 לסייע הייתה לפקודה 102 סעיף של המקורית מטרתו, למעשה[ 3.]עבודתם מקום עם העובדים

 בשלב, תקטין שכר של ויתור תמורת למניות ואופציות מניות הקצאת שהרי, בקשיים למפעלים

 של הכספיים הנכסים מצבת בין שהיחס כך, לעובדיה החברה התחייבויות את, והקריטי הראשון

 .יגדל השוטפות ההתחייבויות לעומת החברה

 

  

 

( המניות הון) בבעלות העובדים שיתוף - ברור הוא משקית מבחינה הסעיף בחקיקת הטמון הרעיון

 המניות הקצאת, העובד מבחינת כאשר, העבודה פריון את ולהגדיל לחברה זיקתם את לחזק אמור

 מענה לתת המחוקק ביקש זה באופן. מס אירוע מהווה אינה, הסעיף דרישות במסגרת, כשלעצמה

 בה הזכויות בעלי אינם בחברה העובדים לפיה(, Principle Agent Problem) הרווחת הנציג לבעיית

 ההנחה[ 4.]רווחיה השאת - החברה של העל מטרת להגשמת השליחות תחושת בהם נעדרת ולפיכך

 תמריץ ותהווה בקרבו שייכות תחושת ליצירת תביא אופציות הענקת באמצעות העובד תגמול כי, היא

 .החברה של רווחיה את להשיא במטרה לפעול עבורו

 

  

 

 חלופיים מסלולים שלושה למעשה קובע, 132' מס תיקון לאחר במתכונתו, לפקודה 102 סעיף

: להלן) עבודה הכנסת של במסלול נאמן באמצעות מניות הקצאת, הראשון: לעובדים מניות להקצאת



 המסלול: "להלן) הון רווח של במסלול נאמן באמצעות מניות הקצאת, השני[; 5"(]הפירותי המסלול"

 [.7]נאמן באמצעות שלא לעובד מניות הקצאת, השלישי[; 6"(]ההוני

 

  

 

( ב)102 סעיף קובע, נאמן באמצעות ההקצאה מתבצעת בהם, הראשונים המסלולים שני לעניין

 במס תחויב לא נאמן באמצעות מעבידה בחברה מניות מהקצאת העובד של הכנסתו" כי, לפקודה

 המס אירוע, ההוני במסלול והן הפירותי במסלול הן, דהיינו". לנאמן מהחברה המניות הקצאת בעת

 .העובד של לידיו המניות העברת בעת או' ג לצד המניות מימוש בעת מתגבש

 

 36' עמ

 

  

 

 שליטה בעל כולל אינו לפקודה 102 סעיף לעניין עובד     .2

 

  

 

 מניות הקצאת לעניין כי, מבהירה לפקודה( א)102 בסעיף מופיעה שהיא כפי" עובד" המונח הגדרת

 :בה שליטה בעל למעט אך[, 8]בחברה משרה נושא לרבות הינו עובד, לעובדים

 

  

 

 ;"שליטה בעל למעט אך, בחברה משרה נושא לרבות -" עובד""

 

  

 

 של מניות הקצאה"כ לפקודה( א)102 בסעיף מוגדר" נאמן באמצעות מניות הקצאת" המונח אף

 )...(". בעקבותיה או ההקצאה במועד בה שליטה בעל אינו שהעובד ובלבד, לעובד מעבידה חברה

 

  



 

 :לשונה שזו, לפקודה( 9)32 בסעיף להגדרתו מפנה לפקודה( א)102 בסעיף" שליטה בעל" המונח

 

  

 

 :מאלה באחת קרובו עם ביחד או לבדו, בעקיפין או במישרין, שמחזיק מי -" שליטה בעל""

 

 ;ההצבעה מכוח לפחות 10%-ב או שהוצא המניות מהון לפחות 10%-ב    (א)

 

 או ההצבעה-מכוח לפחות 10%-ב או שהוצא המניות מהון לפחות 10%-ב להחזיק בזכות    (ב)

 ;לרכשם בזכות

 

 ;מהרווחים לפחות 10% לקבל בזכות     (ג)

 

 ;"מנהל למנות בזכות    (ד)

 

  

 

 אחד במסגרת אופציות לקבל זכאי לפקודה 102 בסעיף כהגדרתו עובד רק כי, הרואות עינינו

 יוכל לא בחברה שליטה בעל שהינו עובד, היינו. לפקודה 102 בסעיף לו המוצעים המסלולים משלושת

 .לפקודה 102 בסעיף המוצעים המסלולים במסגרת לעובדים המוענקות מההטבות ליהנות

 

  

 

 מאחד ליהנות האפשרות את שליטה בעל שהינו לעובד להעניק שלא בחר קקהמחו, דעתנו לעניות

 שליטה בעל גם הוא העובד בו שמקום היות, לפקודה 102 בסעיף המופיעים המסלולים משלושת

 העובדים בקרב הרווחת הנציג בעיית מיטשטשת ולפיכך בה נרחבות זכויות בעל שהוא הרי, בחברה

 .בחברה שליטה בעלי אינם אשר האחרים

 

 37' עמ

 



[, 9]בחברה מהותי מניות בעל כלפי לחלופין או, השליטה בעל כלפי המיסויית ההחמרה כי, לציין יש

 ב124 סעיף קובע דיבידנד על המס שיעור לעניין: לדוגמה. השונות המס בחקיקות השני כחוט עוברת

 של מס בשיעור יחוייב מהותי מניות שבעל הרי, 20% של מס בשיעור יחויב יחיד בעוד כי, לפקודה

 במס חייב יהיה יחיד כי, לפקודה( ב)91 סעיף קובע הון רווח מיסוי לעניין. הדיבידנד קבלת בגין 25%

 נייר של מכירתו במועד מהותי מניות בעל שהוא יחיד בעוד, 20% עד של בשיעור ריאלי הון רווח על

 כלפי ההחמרה. 25% עד של במס יחוייב, למכירה שקדמו החודשים 12-ב כלשהו במועד או הערך

 יאלץ יותר נרחב הון שבידיו מי, לפיה הפרוגרסיבית המיסוי מהשקפת חלק הינה בחברה שליטה בעלי

 יש כי, סוברים המחברים כי אם האמורה המיסויית בהחמרה דן לא זה מאמרנו. יותר גבוה מס לשלם

 .זו בשאלה נרחב לדיון מקום

 

  

 

  

 

 העובד של המניות אחזקת שיעור בחינת     .3

 

  

 

, לבצע יש בו האופן על ולעמוד לעובדים אופציות הקצאת של שונות תוכניות בין להבחין נבקש להלן

 יתייחס הדיון. לפקודה( 2()א()9)32 בסעיף כהגדרתו" שליטה בעל" לעניין הבחינה את, דעתנו לעניות

-ב החזקה: בפקודה מופיע שהוא כפי" שליטה בעל" המונח הגדרת לעניין שונים מרכיבים לארבעה

 לפחות 10% לקבל זכות; ההצבעה מכוח לפחות 10%-ב החזקה; המניות מהון לפחות 10%

 .מנהל למנות וזכות מהרווחים

 

  

 

 החברה של המניות מהון לפחות 10%-ב החזקה    3.1

 

  

 

 דילול אנטי אופציית - 1 דוגמה

 

  



 

 90 להקצות מבקשת והחברה 910 על עומד החברה של המוקצות המניות סך בו מקרה לדוגמה טלו

 לא כי, נניח הדוגמה לשם. 1000 יהיה בחברה המוקצות הזכויות שסך כך, בה לעובד נוספות אופציות

 של בשיעור באופציות יחזיק העובד, ההקצאה לאחר. בחברה אחרים לעובדים נוספות אופציות הוקצו

 מופיעה שהיא כפי" שליטה בעל" המונח להגדרת בהתאם כי וברי החברה של אחזקותיה מסך 9%

 .בה שליטה בעל אינו הוא, לפקודה( 2()א()9)32 בסעיף

 

  

 

 90 עד לקבל זכאי העובד יהיה בעתיד, המעבידה והחברה העובד בין להסכם בהתאם, זאת עם יחד

 לא בחברה אחזקותיו שסך בכך מותנה האופציות שמימוש ובתנאי, החברה מידי נוספות אופציות

 לעובד הנוספות האופציות 90 של הקצאתן, דהיינו. שלה המניות מהון 9.999% על שלב בשום יעלה

 החברה מהון 9.999% מעל להחזיק רשאי יהיה לא העובד מצב שבשום, בכך מותנית( חלקן או כולן)

 .האמורה מההקצאה כתוצאה בחברה שליטה בעל להיות יוכל לא הוא וממילא

 

 38' עמ

 

 תיתכן, לו הוקצו שכבר האופציות 90 על בנוסף, לעובד נוספות אופציות של הקצאה, זה דברים במצב

 :מצבים בשני למעשה

 

  

 

, היינו. דוללו העובד של ואחזקותיו שלה המונפק המניות הון את הגדילה החברה בו מקום, האחד

 אופציות שהקצאת כך"(, אקסוגני תנאי: "להלן) נוספות( אופציות, לחלופין או) מניות הקצתה החברה

 .החברה מהון 9.999%-מ ביותר מחזיק הוא בו למצב תוביל לא ממילא לעובד נוספות

 

  

 

 הענקת מיום שנתיים לפחות שחלפו לאחר) בחברה זכויותיו את ימכור העובד בו מקום, השני

 "(.אנדוגני תנאי: "להלן) נוספות אופציות של לקבלתן עובר( המניות/האופציות

 

  

 



 את יממש העובד בו מצב יתאפשר לא כי, מפורשות קובע הצדדים בין ההסכם כאשר, לטעמנו

 כבעל לראותו אין, החברה של המניות מהון 9.999%-מ ביותר יחזיק הוא שבו באופן האופציות

( א)102 סעיף הוראות ההקצאה על יוחלו כן-ועל לפקודה( 2()א()9)32 בסעיף כהגדרתו שליטה

 .לפקודה

 

  

 

 וגם אקסוגני תנאי של קיומו בשל אופציות מהקצאת כתוצאה גם יחול לעיל האמור, דעתנו לעניות

 .אנדוגני תנאי של קיומו בשל

 

  

 

 שהרי, כלכליות השלכות בעלת התחייבות עצמו על נוטל למעשה העובד, דנן במקרה כי, להדגיש ראוי

 מנת-על, בחברה אחזקותיו שיעור ולהגדלת נוספות אופציות לקבלת הלכאורית זכותו על מוותר הוא

 במסלול מניות הקצאת של המסלול במסגרת לעובד המוצעים המופחתים המס משיעורי ליהנות שיוכל

 בתמורה בחברה מוגדל אחזקות שיעור על לוותר מבכר העובד, למעשה. לפקודה 102 בסעיף ההוני

 .אטרקטיבי מס שיעור לקבלת

 

  

 

 לעזיבתו עובר שברשותו האופציות כל את לממש ויבקש פיטורין בפני יעמוד העובד כאשר, ועוד זאת

 על יעלה אחזקותיו שיעור בו באופן מניות לו להקצות אפשרות תהיה שלא הרי - החברה את

 ומשפחתו נפטר העובד שבו במקרה אף נכון זה דברים מצב. החברה של המניות מהון 9.999%

 של עזבונו עוד כל תתאפשר נוספות אופציות של הקצאה - זכאי היה להן הזכויות את לנצל מבקשת

 בעל" בעובד לראות אין כי ברי, זה דברים במצב. החברה מהון 9.999%-מ יותר בלא יחזיק העובד

 .לפקודה 102 סעיף הוראות את התוכנית על להחיל ויש בחברה" שליטה

 

  

 

 במקרים כי היא, בפרט ובישראל, בכלל בעולם כיום הרווחת הגישה כי, לציין ראוי ממש זו בנקודה

 המס בשיעורי יחויבו כי, להבטיח מנת-על ואחרים כאלו מס תכנוני לבצע נישומים של זכותם מסוימים

 .חוק מכוח המינימליים

 

 39' עמ

 



 [10:]חזן בפרשת ברק( דאז) הנשיא השופט' כב של דבריו לדוגמה ראו

 

  

 

 ובקיום מס בגביית הציבורי האינטרס ובין המס את לתכנן הנישום זכות בין באיזון כי, דעתי נחה"

. שלפנינו המקרה בנסיבות העליונה על הראשונים השיקולים של ידם, וצודקת שוויונית מס מערכת

 של מטעמים אותה לפסול הצדקה ואין הלגיטימי המס תכנון בגבולות היא ההפרדה כי שוכנעתי

 ."מלאכותיות

 

  

 

 :שנה מארבעים יותר לפני כבר[ 11]תמיר בפרשת ויתקון( דאז) השופט' כב הביע דומה עמדה

 

  

 

 לידי המשיבים את שהביאו, האמיתיים המניעים בדבר זו ודרישה חקירה לכל ערך אין לדידי, ברם"

 מעשיו של הפיסקליות לתוצאות ער אינו שהאזרח, להניח היא אשליה. בדירתם השינויים ביצוע

 הפיסקלי שהמחוקק יהא מוטב. לצביעות אותו נחנך רק זו בדרך. תם להיות ממנו ולדרוש, ומחדליו

-בלתי, אחרות בדרכים וללכת הרגילה התנהגותו את לשנות האזרח את המזמינים מניסוחים יישמר

 ."סוציאלית מבחינה רצויות

 

  

 

 מסך 10%-מ יפחת אחזקותיו שיעור כי להבטיח מבקש שהעובד בכך פסול כל אין, זו טענה לסיכום

. לפקודה 102 סעיף במסגרת הניתנות המס מהטבות ליהנות שיוכל מנת-על בחברה המניות הון

 קשת את - וכלכלית קניינית, משפטית מבחינה - מגביל העובד במסגרתו לגיטימי מס בתכנון עסקינן

 אף החברה, במקביל. לפקודה 102 סעיף של בגדרו להיכנס בכדי וזאת, לו להינתן העשויות הזכויות

 .מס לצורך כהוצאה ההקצאה בגין השכר הוצאות את לנכות יכולה אינה

 

  

 

 אחזקותיו שיעור את בעתיד להגדיל העובד אפשרות - 2 דוגמה

 



  

 

 נוספות אופציות לקבל העובד של באפשרותו יש שבו במקום שונה להיות יכולה שלעיל המסקנה

 אין אז או - בה המניות הון מסך 10%-ל מעל שיהיו כך בחברה אחזקותיו שיעור את ולהגדיל בעתיד

 .בחברה שליטה בעל ייחשב שהעובד אפשרות לפסול

 

  

 

 90 בה לעובד מקצה והחברה 910 על עומד בחברה המונפק המניות הון סך בו נוסף מקרה טלו

 הצדדים בין הסכם נחתם, בנוסף. 9% על יעמוד בחברה אחזקותיו ששיעור כך, נוספות אופציות

: לדוגמה) מסויים ביעד יעמוד העובד בו במקרה, בעתיד נוספות אופציות 100 לקבל לעובד המאפשר

 (.FDA אישור קבלת להיות יכול היעד, ביומד חברת ל"במנכ עסקינן אם

 

 40' עמ

 

 בחברה העובד של אחזקותיו שיעור לעניין כלשהי מגבלה קיימת לא דנן במקרה, 1 לדוגמה בניגוד

 נוכח, זאת. בחברה שליטה כבעל ייחשב העובד כי, למסקנה נוטה הדעה, דעתנו לעניות, ולפיכך

 .10%-ל מעבר תגדלנה בחברה העובד של שהחזקותיו התיאורטית האפשרות

 

  

 

 יוליד מה לדעת אין שכן, בחברה שליטה לבעל יהיה העובד האמור הדברים במצב כי הכרח שאין הגם

 מפורשות היתנו לא והצדדים שליטה לבעל יהיה שהעובד אפשרות קיימת כי העובדה שעצם הרי, יום

 הרי, 10%-מ נמוך יהיה העובד של האחזקה שיעור שלעולם בכך נוספות אופציות של קבלתן את

 הוא העובד כי, לקבוע מקום יש ולטעמנו, לעיל שהוצג הראשון מהמקרה זה מקרה לאבחן שיש

 .נאמן באמצעות הקצאה של במסלול לבחור יוכל לא ולפיכך בחברה" שליטה בעל" בבחינת

 

  

 

 צריכה העובד של אחזקותיו שבחינת, לכך הדעת את ליתן יש, לעיל לאמור ביחס, זאת עם יחד

 100 לעובד הוקצו אכן בו מקום, דהיינו. בחברה העובדים כלל של זכויותיהם רקע על להיעשות

 שסך כך, בחברה האחרים לעובדים נוספות אופציות 2,000 הוקצו במקביל אולם נוספות אופציות

 העובד של אחזקותיו ששיעור הרי -( 910+  90+  2000=  3,000) 3,000 יהיה מלא בדילול ההון

 לראות אין, שכזה במקרה. הנוספות האופציות 100 של הקצאתן אף על, 10%-מ נמוך יהיה בחברה

 .לפקודה 102 סעיף לעניין בחברה שליטה כבעל העובד את



 

  

 

 צביקה מעלים[12']הנציג ובעיית שליטה בעל להגדרת שונות גישות:לעובדים אופציות מיסוי' במאמרם

 כמות בחינת, האחת: בחברה העובד של מצבו לבחינת אפשרויות שלוש' איצקוביץ ורז קינגסבוך

 ההון מבחן: "להלן) בחברה המניות בעלי כלל של המניות לכמות ביחס העובד שבידי המניות

 מציגים השנייה הגישה לעניין. שבידו האופציות לאור העובד של מעמדו בחינת, השנייה"(;הנפרע

 :שונות פרשנויות שלוש הכותבים

 

  

 

 המניות לכלל ביחס למניות האופציות את ויממש היה העובד של מעמדו בחינת, הראשונה       ·

 את יממש העובד שרק, היא זו גישה של ביסודה העומדת ההנחה. מימוש אותו בעקבות המוקצות

 לגישת. אותן יממשו לא, דומים בתנאים באופציות האוחזים אחרים עובדים ואילו שברשותו האופציות

 .המציאות במבחן עומדת אינה זו גישה, הכותבים

 

  

 

 והאופציות המניות לכלל ביחס העובד שבידי והאופציות המניות כמות של בחינה, השנייה       ·

 "(.המלא הדילול מבחן: "להלן) החברה ידי על המוקצות

 

 41' עמ

 

 מקבלי כלל על יותר רחבה ראייה בתוכה מקפלת שהיא, הוא זו חלופה של יתרונה, לשיטתם

 בעל" מגדר ביקרו חפצה שהיא עובד להחריג תוכל שהחברה בכך טמון וחסרונה, בחברה האופציות

 .לכסף מחוץ אופציות של גדולה כמות הקצאת של בדרך" שליטה

 

  

 

 אלא, והאופציות המניות לכלל ביחס העובד של והאופציות המניות כמות בחינת, השלישית       ·

: להלן) העובד מחזיק בהן לאופציות זהים או טובים בתנאים המאופיינות אלה הן הנמנות שהאופציות

 שבידיו האופציות את יממש העובד אם כי, היא השלישית בשיטה הטמונה ההנחה"(. הכלכלי המבחן"

 .המניות אותן בעלי גם ינהגו כך -

 



  

 

 מבחן יחולו( אחרי ורגע לפני רגע) ובעקבותיה ההקצאה במועד, המחברים לדעת, דבר של בסיכומו

(, כולל) המימוש מועד עד ברצף, ההקצאה ממועד. הכלכלי והמבחן המלא הדילול מבחן, הנפרע ההון

 .המלא הדילול ומבחן הנפרע ההון מבחן יחולו

 

  

 

 שיעור של ונכונה מדויקת בחינה לבצע שעשויה זו היא המלא הדילול גישת, לשיטתנו, כאמור

 במקרים לפיה אפשרות שוללים איננו, אולם[. 13]החברה של המניות בהון העובד של אחזקותיו

 .הכלכלית הגישה את להחיל הראוי מן זה יהיה מסוימים

 

  

 

 102 סעיף לפי למסלול( ט)3 לפי שליטה לבעלי מסלול שינוי" שכותרתה, 1815/09 מיסוי בהחלטת

 ולא לפקודה( ט)3 סעיף הוראות לפי אופציות הוקצו החברה מעובדי לאחד בו מקרה נדון[14"]לפקודה

. בחברה" שליטה בעל"ל נחשב הוא ההקצאה שבמועד מכיוון, לפקודה 102 סעיף הוראות לפי

 על וכי מס אירוע יהוו לא מחדש וההקצאה הביטול פעולת כי, הרשות אישור את ביקשה החברה

 ביצעה הרשות כי, הדעת את ליתן יש, לענייננו. ההוני המסלול הוראות יחולו החדשות האופציות

 העובד כי, וקבעה לעיל שהוצגו כפי המסלולים לשלושת בהתאם בחברה העובד אחזקות של בחינה

 .שליטה כבעל מסווג אינו

 

  

 

 להתייחס יהיה הראוי מן החברה של המניות בהון העובד של אחזקותיו שיעור בחינת של זו בנקודה

 .להמרה ח"באג מחזיק העובד בו למצב

 

  

 

 למניות להמרה ניתנת והיא חברות ידי-על כלל-בדרך המונפקת חוב איגרת היא להמרה חוב איגרת

, ח"האג רוכש לחברה שמעניק ההלוואה לצד, כלומר. האיגרות את הנפיקה אשר החברה של רגילות

 .בחברה למניות ההלוואה את בעתיד להמיר זכאי הוא

 

 42' עמ



 

 סיכון לרמות חשוף להיות מבלי, המניה ערך מעליית ליהנות המשקיע יכול להמרה ח"האג באמצעות

 .עליות תרשום החברה מניית בו מקום ורק אך ההמרה את לבצע יבחר המשקיע שהרי, גבוהות

 

  

 

 ".מניה לרכישת זכות לרבות" -" מניה" המונח את מגדיר לפקודה 102 סעיף

 

 היא דעתנו שלעניות הרי, למניה בעתיד להמירה הזכות את בה למחזיק מעניקה להמרה ח"ואג היות

 העובד של אחזקותיו שיעור בחינת, יוצא פועל. לפקודה 102 בסעיף כמשמעותה" מניה" בבחינת

 .בידו המצויות להמרה ח"באג להתחשב אמורה, בה שליטה בעל הוא האם, הקביעה לשם בחברה

 

  

 

 מניות אחזקת מול אל רווחים לקבלת זכאות    3.2

 

  

 

 מתייחס לפקודה( 2()א()9)32 בסעיף מופיע שהוא כפי" שליטה בעל" הגדרת לעניין השלישי הרכיב

 .מהרווחים 10% לקבל המניות בעל של לזכותו

 

  

 

 בחשבון להילקח עשוי, כעובד כשירותו מכוח לעובד המגיע, החברה מרווחי כספי בונוס כל האם

 ?אופציות קבלת לעניין בחברה אחזקתו שיעורי בחינת לצורך

 

  

 

. החברה של מרווחיה שנגזר כספי לבונוס זכאים בחברה הבכירים העובדים בהם המקרים רבים

 מהווה והוא החברה של מההכנסות או מהרווחים נגזר עצמו הכספי הבונוס סכום, קרובות לעיתים

 להעניק מבקשת, אופציות של להענקה בדומה, זו הטבה. מסוימת בשנה מרווחיה אחוז או חלק

 תתמרץ עתידיים לרווחים זכאות כי הנחה מתוך, הנציג בעיית לפתרון להביא בניסיון לעובדים תמריץ



 יהיה לא, הפסדים תנחל החברה בו מקום כי ברי. החברה רווחי השאת למען לפעול העובד את

 .זו מהטבה ליהנות זכאי העובד

 

  

 

 יש, בחברה העובדים את לתמרץ מבקשת, אופציות של הקצאה כמו, רווחים לקבלת שהזכאות אף על

 בחברה זכויות לעובד מעניקה אינה היא כי, ולהדגיש לאופציות מהזכאות ברור באופן אותה לאבחן

 זאת, לפקודה 102 סעיף לעניין, לאו אם שליטה כבעל עובד של סיווגו על להשפיע יכולה אינה וממילא

 :להלן שיפורטו מהטעמים

 

  

 

 חלוקת על החלטה תקבל שהחברה בעת רק מרווחיה ליהנות זכאי יהיה בחברה זכויות בעל      .1

, דיבידנדים של לחלוקה המצטברים המבחנים שני על עונה שהחלוקה וככל( דיבידנדים) הרווחים

 :הסעיף לשון להלן"(. החברות חוק: "להלן) 1999-ט"התשנ, החברות לחוק( א)302 בסעיף הנקובים

 

  

 

 סביר חשש קיים שלא ובלבד(, הרווח מבחן - להלן) רווחיה מתוך חלוקה לבצע רשאית חברה"

 קיומן מועד בהגיע, והצפויות הקיימות בחבויותיה לעמוד היכולת את החברה מן תמנע שהחלוקה

 (."הפרעון יכולת מבחן - להלן)

 

 43' עמ

 

  

 

 או עודפים יתרת"כ[ 15]החברות לחוק( א)302 סעיף בהמשך מוגדרים הרווח מבחן לעניין" רווחים"

 )...(". השניים מבין הגבוה לפי, האחרונות בשתיים שנצברו עודפים

 

  

 



 של העודפים יתרת בו מקום ורק אך תתאפשר רווחים לקבל בחברה מניות בעל של זכאותו, כן אם

 במועד בחבויותיה לעמוד עתידית יכולת יש ולחברה חיובית הייתה לחלוקה שקדמו בשנתיים החברה

 .קיומן

 

  

 

, כספי בונוס לקבל מזכאותו ובחלקה שוטף משכר בחלקה מורכבת משכורתו אשר עובד, זאת לעומת

. מהרווחים נתח קבלת לשם החברות בחוק המופיעים במבחנים החברה של בעמידתה תלוי אינו

 שסוכם למפרט בהתאם, מהם מסוים אחוז לקבל זכאי יהיה שהעובד הרי, רווחים יהיו שלחברה שעה

 חיובית הייתה לא הרלוונטית לשנה שקדמו בשנתיים החברה של העודפים יתרת בו מקום גם, מראש

 .בחבויותיה לעמוד תוכל לא החברה כי חשש קיים אם ואף

 

  

 

 כי, העובדה הינו בחברה ממש של זכויות ובין רווחים לקבלת הזכאות בין נוסף מובהק הבדל      .2

 חלוקת שבעת הרי, ופרטני ייחודי באופן מסוים לעובד להינתן עשויה רווחים לקבלת שהזכות בעוד

 בהתאם מהרווחים לחלק זכאי יהיה, הכלל מן יוצא ללא, בה זכויות בעל כל, בחברה הדיבידנדים

 .החברה באחזקות היחסי לחלקו

 

  

 

 לפקודה( 2)2 לסעיף בהתאם עבודה כהכנסת ימוסה העובד זכאי יהיה לו בונוס בעוד, בנוסף      .3

 של בשיעור ימוסה לעובד המשולם שדיבידנד הרי, לפקודה( א)121 לסעיף בהתאם שולי מס ובשיעור

 לפיה טענה, כלומר. בחברה מהותי מניות בעל הינו הדיבידנד שמקבל במידה 25% או, בלבד 20%

 הן: כפולה מיסויית החמרה יוצרת, בה כשליטה כמוה החברה מרווחי נתח לקבל העובד של זכאותו

 יכולות אינן המס רשויות כי ברי[ 16.]לחברה השכר בהוצאות הכרה היעדר והן שוליים מס שיעורי

 .הדעת על יעלה לא שכזה דברים ומצב קצותיו משני המקל את לאחוז

 

  

 

 מס תשלום לאחר, דהיינו, החברה של נטו מהכנסתה לעובד משולם הדיבידנד בעוד, ועוד זאת      .4

 .ידה-על המס לתשלום עובר, החברה של רווחיה מסך כאחוז לעובד ישולם שהבונוס הרי, החברות

 

  

 



 הזכאים שיעור בו אבסורדי למצב תוביל החברה מרווחי כאחוזים העובד תגמול ראיית, כן-כמו      .5

 .100%-מ גדול הינו החברה לרווחי

 

 44' עמ

 

 הנגזר בונוס לקבלת הזכאי עובד ובין, רווחים לקבלת הזכאי בחברה זכויות בעל בין נוסף הבדל      .6

 כי, דפליג מאן לית"(. ערך ניירות חוק: "להלן) 1968-ח"תשכ, ערך ניירות מחוק לקוח החברה מרווחי

 כהגדרתו" עניין בעל"ל העובד את הופכת אינה החברה מרווחי הנגזר בונוס לקבל העובד של זכאותו

 הינו החברה מרווחי 5%-ל ערך השווה בונוס לקבל הזכאי עובד לפיה טענה[ 17.]ערך ניירות בחוק

 בזכויות יחיד של אחזקתו. וכל מכל לדחותה ויש הדעת על מתקבלת אינה", עניין בעל" בבחינת

 לקבל לזכותו ולא דיבידנד לקבל ולזכאותו בפועל לאחזקותיו מתייחסת עניין בעל היותו לעניין החברה

 .אחרת או כזו שכר לתוכנית בהתאם החברה מרווחי הנגזר בונוס

 

  

 

 בונוס לקבל, העבודה דיני מכוח העובד של זכאותו - אין בילתה אחת למסקנה מוביל לעיל האמור

 בו מקום, לפיכך. בחברה זכויות לקבלת שקולה אינה, החברה רווחי של נגזרת הוא כאשר גם, כספי

 בהתאם בחברה" שליטה בעל" בבחינת הוא לאופציות הזכאי העובד האם, לבחון מבקשים אנו

 מרווחי הנגזר בונוס לקבל בזכאותו להתחשב שאין הרי, לפקודה( 2()א()9)32 סעיף להוראות

 .שלו ההעסקה בחוזה כנקוב, החברה

 

  

 

 רחוק אבל קרוב; מנהל למנות והזכות ההצבעה מכוח לפחות 10%-ב החזקה    3.3

 

  

 

, מתייחס, לפקודה( 2()א()9)32 בסעיף מופיע שהוא כפי", שליטה בעל" הגדרת לעניין השני הרכיב

 מדובר, לכאורה. בחברה ההצבעה מכוח לפחות 10%-ב להחזיק המניות בעל של לזכותו, היתר בין

 הוא, בחברה ההצבעה מכוח לפחות 10%-ב מחזיק המניות בעל בו מקום - משמעי-וחד נהיר בתנאי

 ראוי, אולם. לפקודה 102 סעיף הוראות עליו יחולו לא ולפיכך ועניין דבר לכל" שליטה בעל"כ ייחשב

 10%-ב[ 18]קרובו עם ביחד שמחזיק מי גם לפיה" ,שליטה בעל" המונח הגדרת של לרישא להתייחס

 ".שליטה בעל"כ ייחשב ההצבעה מכוח לפחות

 

 45' עמ



 

 החברה ל"מנכ שהיה, כשאחיו בחברה 1% לקבל עומד בחברה פיתוח מנהל בו מקרה לדוגמה טלו

 .החברה אותה של ההצבעה ומכוח החברה ממניות 10%-ב מחזיק, בהווה מניות בעל והינו בעבר

 

  

 

 הכל-ובסך, החברה של ההצבעה מכוח 11%-ב( אחיו) קרובו עם ביחד מחזיק העובד, זו בדוגמה

( ד)76 בסעיף" שליטה בעל" המונח להגדרת בהתאם. בחברה ההצבעה מכוח 10%-מ ביותר

 .ההצבעה בכוח הקטן חלקו אף על, ועניין דבר לכל בחברה שליטה כבעל ייחשב העובד[, 19]לפקודה

 

  

 

 במסגרת לו מוענקות להיות עשויות היו אשר ההטבות את לקבל ליחיד לאפשר אין זה במקרה האם

. שלילית תהיה זו לשאלה התשובה, לה ובהתאם ברורה החוק לשון כי דומה? לפקודה 102 סעיף

 ובין" מובהק" שליטה בעל הוא העובד בהם מקרים בין ולהבחנה דעת לשיקול מקום יש, לדידנו אולם

 שליטה כבעל העובד את לראות ודווקני מחמיר זה יהיה כי נדמה בהם, ל"הנ המקרה כדוגמת מקרים

 את לבטל יש כי נפסק שם[, 20]קלס דין מפסק היקש דרך על, היתר בין, זאת. ועניין דבר לכל בחברה

 חברת באותה כשכירים יחדיו המועסקים זוג בני שני של משותף חישוב בדבר החלוטות החזקות

 .תלויים בלתי ממקורות באות הכנסותיהם נסיעותאשר

 

  

 

 מנהל למנות הזכות    3.4

 

  

 

 לזכותו מתייחס לפקודה( 2()א()9)32 בסעיף" שליטה בעל" המונח בהגדרת המופיע הרביעי הרכיב

 .בחברה מנהל למנות היחיד של

 

  

 

 העובד, רבים במקרים. מנהל למנות כזכות דינה אין" מנהל"כ שכהונה, מאליו המובן את נציין ראשית

 כדירקטור מכהן אף או ל"מנכ הוא בו במקרה לרבות בחברה מנהל עצמו הוא האופציות מקבל



. בחברה כדירקטור יכהן החברה ל"מנכ כי, קובע החברה תקנון אפילו לעיתים, מזו יתרה. בחברה

 ?בחברה מנהל למנות זכות מחזיק האופציות מקבל העובד כי, נסבור אלו במקרים האם

 

  

 

 כהונתו. מנהל למנות" משפטית זכות" לעובד בו למקרה מתייחסת הפקודה. שלילית לכך התשובה

 ואיננה כזו משפטית לזכות שקולה איננה, ל"כמנכ כהונתו מכוח כדירקטור כהונתו ואפילו, כמנהל שלו

 .מנהל למנות זכות כדי עולה

 

  

 

 היא החוק לשון, בה ההצבעה בכוח להחזקה ומתייחס בהגדרה המופיע השני לרכיב בדומה, כאן גם

, מנהל למנות בזכות, קרובו עם ביחד או לבד, בעקיפין או במישרין, שמחזיק מי כי, וקובעת ברורה

 .ועניין דבר לכל בה שליטה כבעל ייחשב שהוא הרי

 

 46' עמ

 

 המניות מהון בלבד 5%-ב המחזיק כי, קובע החברה תקנון בו קיצוני מקרה נניח, הדוגמה לשם

, ובמקביל החברה של המניות מהון בלבד 2%-ב מחזיק ל"המנכ. בה מנהל למנות זכאי יהיה בחברה

 .בחברה המניות מהון 2%-ב מחזיק אביו

 

  

 

 בחברה המניות מהון 1% של בשיעור למניות נוספות אופציות ל"למנכ להעניק החברה מעוניינת כעת

 כי, לקבוע נכון זה יהיה זה כגון דברים במצב האם. לפקודה 102 סעיף של ההוני המסלול במסגרת

 להחזיק עתיד והוא היות, בה שליטה כבעל ייחשב, בחברה הנמוך אחזקתו שיעור אף על, ל"המנכ

 לבצע, לטעמנו, ראוי זה יהיה הנדון במקרה גם? החברה של המניות מהון 5%-ב אביו עם יחד

 במינוי ההצבעה כוח לעניין מבוטל בלתי בשיעור מחזיק מניות בעל בו מובהק מקרה לעומת הבחנה

 .בחברה דירקטורים

 

  

 

 זכות ושיעור בחברה מנהל למנות הזכות לעניין" קרובו עם יחד" המונח בחינת כי, סוברים אנו

. החקיקה ולתכלית הספציפי למקרה בהתאם, ונקודתי פרטני באופן להתבצע צריכה, בה ההצבעה



 של קרובו עם ביחד תיעשה בחברה השליטה בחינת כי, בקובעו. אמורים דברים במה להלן נבהיר

 היסטוריות זכויות מכוח בחברה משליטה נהנה מניות בעל בו מצב למנוע המחוקק ביקש, המניות בעל

 .בחברה מפתח בתפקיד מחזיק אינו עצמו הוא בפועל כאשר, בה משפחתו של

 

  

 

 או, בה משרה כנושאי מכהנים ואף בחברה מניות בעלי הינם קרובים שני בהם מקרים קיימים, אולם

 אחד בהיותו החברה במניות מחזיק בחברה מפתח תפקיד בעל של קרובו בו מקרה לחלופין

 בעלי של החזקתם את לבחון עלינו אלו במקרים גם האם. לעיל שהובא המקרה כדוגמת, ממייסדיה

 את מהקרובים לשלול יש האם? בחברה השליטה בעלי הם האם, הקביעה לשם במשותף המניות

 גם עובד שקרובם משום רק האופציות קבלת במסגרת לעובדים המוענקות מההטבות ליהנות הזכות

 מבקש לפקודה 102 סעיף. החקיקה לתכלית הדעת את לתת יש זו בנקודה כי, נראה? בחברה הוא

 יחדיו עובדים משפחה קרובי בפועל בו מקום, אולם. הדמוקרטי במשפט השוויון זכות על לשמור

 מקום אין, לעיל המוצגת לדוגמה בהתאם - בחברה מניות מחזיק והשני עובד אחד שקרוב או, בחברה

 [21.]לפקודה 102 סעיף במסגרת המוענקות מההטבות ליהנות האפשרות את מהם לשלול

 

 47' עמ

 

 "מהותי מניות בעל" מול אל" שליטה בעל"     .4

 

  

 

 88 לסעיף הוספה"( 147' מס תיקון: "להלן( )147' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק במסגרת

 יחד או לבדו, בעקיפין או במישרין שמחזיק מי" -" מהותי מניות בעל" הגדרת( הגדרות סעיף) לפקודה

 ".אדם בני בחבר השליטה אמצעי של כלשהו מסוג יותר או באחד לפחות 10%-ב, אחר עם

 

  

 

 מי עם יחד וכן, קרובו עם יחד" - הבא באופן לפקודה 88 בסעיף הוא אף מוגדר" אחר עם יחד" הביטוי

 בני חבר של מהותיים בעניינים הסכם פי על קבע דרך על פעולה שיתוף ביניהם ויש קרובו שאינו

 ".בעקיפין או במישרין האדם

 

  

 



 ביקש מהותי מניות בעל לעניין כי, מלמדת לפקודה 88 בסעיף מופיע שהוא כפי" קרוב" המונח בחינת

 גם הכוללת לקבוצה, המניות בעל של אחזקותיו שיעור נבחן לאורה הקבוצה את להרחיב המחוקק

 בהגדרת נכללים שלא, אדם שבהחזקת אדם-בני-וחבר הורה של אחות או אח, אחות או אח של צאצא

 .לפקודה( 9)32 סעיף לעניין" קרוב"

 

  

 

 או הצבעה לזכויות אף מתייחס לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו" שליטה אמצעי" המונח, ועוד זאת

 בעל" המונח בהגדרת ביטוי לידי באות אינן אשר זכויות, בפועל המניות בעלי על השפעה לזכויות

 של קרובו שאינו מי גם כי, וקובע 147' מס תיקון מרחיב, כן כמו[ 22.]לפקודה( 9)32 בסעיף" שליטה

 אותו יראו, לחברה הנוגעים מהותיים בעניינים קבע דרך על פעולה שיתוף עימו מקיים הוא אך אדם

 .ההחזקה אחוז בחינת לצורך עימו יחד במניות כמחזיק

 

  

 

 המחזיק עובד. בה ההצבעה מכוח 5%-ב למחזיק ניתנת בחברה מנהל למנות הזכות בה דוגמה נבחן

 של המניות מהון 5%-ב הוא אף המחזיק אחר עובד עם מתקשר בחברה המניות מהון 5%-ב

 מנהלים מינוי לעניין החברה של הכלליות באסיפות מאוחד באופן שניהם יצביעו לפיו בהסכם, החברה

 בסעיף המופיעה ההגדרה לעניין מהותי מניות כבעל למעשה נחשב מהעובדים אחד כל, לפיכך. בה

. בחברה השליטה מאמצעי 10%-ב רעהו עם ביחד אחד כל מחזיקים שהעובדים משום, לפקודה 88

(, אחת משפחה בני אינם הם) לפקודה( ד)76 סעיף הגדרות לעניין קרובים אינם שהעובדים אף על

 יש ולפיכך, החברה של מהותיים בעניינים הסכם פי על קבע דרך פעולה שיתוף ביניהם שיש הרי

 .במשותף אחזקותיהם את לבחון

 

 48' עמ

 

 מהותי מניות בעל הוא אך, לפקודה( 9)32 בסעיף כהגדרתו שליטה בעל אינו שהעובד, הוא יוצא פועל

 .לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו

 

  

 

, מהותי מניות בעל הוא האם הקביעה לשם, מניות בעל של בחברה ההצבעה כוח שיעור בעוד, כן אם

 דרך פעולה שיתוף ביניהם ויש קרובו שאינו מי עם יחד שלו ההצבעה כוח בשיעור בהתחשב ייבחן

 בעל הוא המניות בעל האם, הקביעה שלעניין הרי, התאגיד של מהותיים בעניינים הסכם פי על קבע

 .קרובו שאינו מי עם יחד המניות בעל של ההצבעה כוח שיעור את לבחון אין, שליטה

 



  

 

 אחזקותיו מכירת בעת או דיבידנד קבלת בעת מניות בעל יחוייב בו המס שיעור לעניין, לדוגמה

 אשר מניות בעל גם יהיה מהותי מניות בעל כי, לקבוע ביקש המחוקק כי, ספק אין לכאורה, בחברה

 המיסוי במסלולי בחירה לעניין, מאידך. אלו בעניינים אחרים מניות בעלי עם מחייב בהסכם נקשר

 בעל את' שליטה בעל' המונח מהגדרת למעט המחוקק ביקש, בחברה אופציות קבלת של השונים

 היות. האחרים המניות בעלי עם מחייב הסכם מכוח בחברה מנהל מינוי זכות בידיו אשר המניות

 הוא כי נראה, נרחבת הטבות קשת האופציות למקבל המחוקק העניק לפקודה 102 סעיף ובמסגרת

 מהמתקשרים מנע לא כן ועל, כאמור ההטבות לקבלת הזכאים מספר יצטמצם בו מצב למנוע ביקש

 .אלו מההטבות ליהנות מנהל למינוי הנוגע בהסכם או/ו הצבעה בהסכם

 

  

 

 בעל' שהינו יחיד כי, לפקודה ב125 סעיף במסגרת המחוקק קבע לגביה, דיבידנד קבלת לעניין אף כך

 יחיד מניות בעל בעוד, 25% של בשיעור במס יחוייב, לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו' מהותי מניות

 .בלבד 20% של בשיעור במס יחוייב, מהותי מניות בעל שאינו

 

  

 

 עם יחד המחזיק כי, קובעת לפקודה( 9)32 סעיף שלשון בעוד, כלומר. הלאו על לומדים אנו ההן מן

 בזכות שהמחזיק מניעה אין כי נראה, בה שליטה כבעל ייחשב בחברה מנהל למנות בזכות קרובו

 102 בסעיף המוצעות מההקלות ייהנה - קרוביו שאינם מניות בעלי הסכם מכוח בחברה מנהל למנות

 .אופציות קבלת בעת לפקודה

 

  

 

  

 

 ומסקנות סיכום     .5

 

  

 

 להחריג מבקש, לעובדים ואופציות מניות הקצאת של כולל הסדר המהווה, לפקודה 102 סעיף

 .בחברה שליטה בעל שהינו העובד את, שונות מס לחקיקות בדומה, משורותיו



 

  

 

 102 בסעיף המנויים מההסדרים ליהנות יזכה לא כאמור אשר", שליטה בעל" מיהו, השאלה לעניין

 בעל"כ היחיד ייחשב מהם אחד בהתקיים אשר מרכזיים תנאים ארבעה הפקודה קובעת, לפקודה

 לפחות 10%-ב להחזיק בזכות או שהוצא המניות מהון לפחות 10%-ב החזקה( 1: )בחברה" שליטה

 לקבל זכות( 3; )לרכשם בזכות או ההצבעה מכוח לפחות 10%-ב החזקה( 2; )שהוצא המניות מהון

 .מנהל למנות זכות( 4)-ו, מהרווחים לפחות 10%

 

 49' עמ

 

 לגביהם מצבים שקיימים לכך הדעת את לתת יש כי נדמה, ברורות הפקודה הוראות שלכאורה אף על

 יהיה ולא היות. בפקודה מופיעה שהיא כפי" שליטה בעל" המונח להגדרת תחולה יש האם, ברור לא

, ולבחון הדעת את להם לתת שיש הרי, החברה של יום-היום בחיי אלו מעין במצבים להיתקל נדיר זה

 את לו להעניק יש מקרים ובאלו לפקודה 102 סעיף של מתחולתו היחיד את למדר יש מקרים באלו

 .הסעיף מהטבות ליהנות האפשרות

 

 

 '.ושות מטלון, פולק, עמית במשרד דין עורכי הינם הכותבים        *

 

 .המניות של השוק מחיר למול לעובד הטבה מגלמת ההקצאה בו מקום      [. 1]

 

 אפשרויות מבין כי, הקובע( 1985()2)לט ד"פ, רחובות ש"פ' נ חצור קיבוץ 165/82 א"ע ראו       [.2]

 דבריו גם ראו. החקיקה תכלית עם המתיישבת בזו לבחור יש, מציעה החוק שלשון השונות הפרשנות

 שני כרך, החקיקה פרשנות בספרו ברק אהרון השופט(, בדימוס) העליון המשפט בית נשיא כבוד של

 .80' עמ(, 1993)

 

 30.1.1989, ט"התשמ בשבט ד"כ, 1915 חוק הצעות ראו      [. 3]

 

 .1999-ט"תשנ, החברות לחוק 11 סעיף ראו      [. 4]

 

 סעיף לפי כהכנסה העובד של הכנסתו את יראו, הפירותי במסלול החברה בחרה בו מקום      [. 5]

 לידיו והעברתן האופציות מימוש בעת שולי מס בשיעור יחוייב והוא, העניין לפי, לפקודה( 2)2 או( 1)2



 שהוצאה כהוצאה העובד של העבודה הכנסת תיחשב האופציות מימוש בעת, ועוד זאת. מהנאמן

 .החברה של הכנסתה בייצור

 

 שווי בסכום הון כרווח העובד של הכנסתו את יראו, ההוני במסלול החברה בחרה בו מקום      [. 6]

 עם. מהנאמן לידיו והעברתן האופציות מימוש בעת 25% של מופחת מס בשיעור יחוייב והוא, ההטבה

 כהוצאה העובד של ההונית הכנסתו את לנכות לחברה תאפשר לא ההוני במסלול בחירה, זאת

 .הכנסתה בייצור שהוצאה

 

 רשומות החברה ומניות, נאמן באמצעות שלא הקצאה של במסלול החברה בחרה בו מקום      [. 7]

 לפקודה( 2)2 או( 1)2 סעיף הוראות לפי כהכנסה במס תחויב העובד של הכנסתו, בבורסה למסחר

 ימוסה אשר הון כרווח העובד של הכנסתו את יראו האופציות מימוש במועד, בנוסף. ההקצאה במועד

 - בבורסה למסחר רשומות אינן החברה שמניות במידה, לחלופין. לפקודה ה חלק להוראות בהתאם

 הכנסה במס הכנסתו תחויב המימוש ובמועד, ההקצאה במועד במס תחויב לא העובד של הכנסתו

 .העניין לפי(, 2)2 או( 1)2 סעיף לפי

 

: הבא באופן, 1999-ט"תשנ, החברות בחוק( הגדרות סעיף) 1 בסעיף מוגדר" משרה נושא"      [. 8]

 תפקיד ממלא כל, כללי מנהל סגן, כללי למנהל משנה, ראשי עסקים מנהל, כללי מנהל, דירקטור"

 ;"הכללי למנהל במישרין הכפוף אחר מנהל וכן, שונה תוארו אם אף בחברה כאמור

 

, בעקיפין או במישרין, שמחזיק מי"כ לפקודה 88 בסעיף מוגדר" מהותי מניות בעל" המונח      [. 9]

-בני-בחבר השליטה אמצעי של כלשהו מסוג יותר או באחד לפחות 10% -ב, אחר עם יחד או לבדו

 ".אדם

 

 .104-ה( 2005 אפריל) 2/יט" מיסים, "נתניה ש"פ' נ ואחרים חזן עמי 9412/03 א"ע    [. 10]

 

 ".ליין-און מיסים"ו' נבו'ב פורסם, תמיר וחיים עליזה' נ מקרקעין שבח מס מנהל 262/65 א"ע    [. 11]

 

 ".ליין-און מיסים"ו 25' עמ 2008 אוקטובר, 14' מס גיליון', ומס עט'    [. 12]

 

 שתוספת פי על אף" הכסף בתוך" נמצאים זכאים/עובדים של האחרות הזכויות בו מקום זאת    [. 13]

 .לאו אם" שליטה בעל" היותו את בוחנים לגביו העובד של מזו גבוהה בגינם המימוש

 

 מיסוי החלטת" )לפקודה 102 סעיף לפי למסלול( ט)3 לפי שליטה לבעלי מסלול שינוי"    [. 14]

  .1/כד" מיסים(, "1815/09

 



  .לעיל 4 ש"ה ראו    [. 15]

 

 הרשומות מניות הקצאת, הפירותי במסלול מניות הקצאת כי, קובע לפקודה( 1()ד)102 סעיף    [. 16]

( פירותי מס העובד שילם עליה ההטבה בגובה - מההוצאה חלק על רק) ההוני במסלול למסחר

 .המעבידה לחברה בניכוי יותרו, נאמן באמצעות שלא והקצאה

 

( ההגדרות סעיף) 1968-ח"תשכ, ערך ניירות לחוק 1 בסעיף" עניין בעל" המונח הגדרת ראו    [. 17]

- 

 

 - בתאגיד", ענין בעל""

 

, בו ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי      (1)

 שמכהן מי, הכללי מנהלו את או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור למנות שרשאי מי

 או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או, הכללי כמנהלו או התאגיד של כדירקטור

 או אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או, בו ההצבעה מכוח או, שלו המונפק המניות מהון יותר

 - זו פסקה לענין; שלו מהדירקטורים יותר

 

 ;הקרן בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו     (א)

 

 הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו, נאמן באמצעות ערך בניירות אדם החזיק     (ב)

 תפקידו מכוח רק ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט -" נאמן, "זה לענין; האמורים

 כהגדרתו, לעובדים מניות להקצאת, כנאמן או( ו()2()א)46 סעיף לפי כמשמעותו להסדר כנאמן

 ;הכנסה מס לפקודת 102 בסעיף

 

 ;"רישומים חברת למעט, תאגיד של בת חברה      (2)

 

 לשון וזו". קרוב" המונח הגדרת לעניין( ד)76 לסעיף מפנה לפקודה( 2()א)32 סעיף    [. 18]

 :ההגדרה

 

 אחד כל של זוגו-ובן, הזוג-בן וצאצאי צאצא, הורה הורי, הורה, אחות, אח, זוג-בן - זה לעניין", קרוב"

 ;מאלה

 

 האם, הקביעה לשם מניות בעל של בחברה ההצבעה כוח שיעור בחינת כי, יוער זו בנקודה    [. 19]

 ויש קרובו שאינו מי עם יחד שלו ההצבעה כוח בשיעור בהתחשב תיעשה, מהותי מניות בעל הוא



 לעניין, זאת לעומת. התאגיד של מהותיים בעניינים הסכם פי על קבע דרך פעולה שיתוף ביניהם

 יחד המניות בעל של ההצבעה כוח שיעור את לבחון אין, שליטה בעל הוא המניות בעל האם, הקביעה

 .קרובו שאינו מי עם

 

 .96-ה( 2003 יוני) 3/יז" מיסים, "4 א"ת שומה פקיד' נ' ואח קלס רון 900/01 א"ע    [. 20]

 

 חברה פור 10011/07 א"ע, 23 ש"ה, 4 א"ת שומה פקיד' נ' ואח קלס רון 900/01 ראו    [. 21]

 .133-ה( 2010 יוני) 3/כד" מיסים, "אשקלון השומה פקיד' נ' ואח השקעות תיקי לניהול

 

 :הבא באופן לפקודה 88 בסעיף מוגדר" שליטה אמצעי" המונח   [. 22]

 

 :מאלה אחת כל - אדם-בני-בחבר", שליטה אמצעי""

 

 ;לרווחים הזכות      (1)

 

 ;אחר אדם-בני-בחבר דומים תפקידים בעלי או, בחברה כללי מנהל או דירקטור למנות הזכות      (2)

 

 ;אחר אדם-בני-בחבר לה מקביל בגוף או, בחברה כללית באסיפה הצבעה זכות      (3)

 

 ;פירוק בעת החובות סילוק לאחר הנכסים ביתרת לחלק הזכות      (4)

 

 להפעלת הדרך על( 4) עד( 1) בפסקאות האמורות הזכויות מן זכות שלו למי להורות הזכות      (5)

 ;זכותו

 

 באמצעות לרבות, אחרת דרך בכל ובין, אחרות זכויות או למניות זכויות, מניות מכח שהיא בין, והכל

 ;""נאמנות או הצבעה הסכמי


