תכית אופציות לעובדים  /ייב פרידהוף,

עו"ד 1

חברות רבות בוחרות לתגמל עובדים )ובחלק מהמקרים אף יועצים חיצויים( באמצעות אופציות
לרכישת מיות בחברה במקום התגמול המסורתי של שכר .חלוקת אופציות לעובדים במקום תוספת
שכר מאפשרת לא רק להעסיק עובדים בשכר מוך יותר כשיתרת התגמול עשה באמצעות אופציות,
אלא גם מתן תמריץ לעובד לסייע להצלחת החברה ולא פחות חשוב מכך ,תמריץ לעובד להישאר
בחברה לפחות עד שכל האופציות שלו תהייה יתות למימוש .עם זאת ,חשוב להקפיד על ביה כוה
של מגוי האופציות כדי לוודא שהם אכן מהווים את התמריצים להם מכוות החברה וכי אלה לא
יוצרות "תאוות מס" לחברה ולעובד.
דיי המס בישראל קובעים כי כל הטבה שמקבל עובד ממעביד ממוסה במועד קבלת ההטבה כהכסה
רגילה של העובד .פקודת המס מכירה במגוי אופציות ומאפשרת בתאים מסויימים לדחות את
תשלום המס למועד בו תמומשה האופציות ולעתים אף עד המועד בו תימכרה המיות שרכשו
באמצעות האופציות .ביה כוה מאפשרת לעתים חסכון מס של כ 50%על ידי הכרה בהכסה כרווח
הון במקום הכסת עבודה רגילה .פקודת מס ההכסה מאפשרת לחברה לבחור בין מספר מסלולים
שוים להקצאת האופציה ,אשר לכל אחד מהם משמעות מיסויית שוה ,אולם גם השלכות אחרות
אשר חשוב להיוועץ לשם הבחירה בייהם הן ברואה חשבון והן בעורך דין המכירים היטב את התחום.
קיימת ,למשל ,אפשרות לבחור במסלול הכולל הפקדת האופציות בידי אמן והמאפשרת דחיית המס,
בתאים מסויימים ,עד מועד מכירת המיות על ידי העובד .במקרה שבוחרים במסלול המתייחס
להכסת העובד כהכסה הוית על האמן להחזיק במיות לפחות שתיים והעובד ישלם בסוף המסלול
רק  .25%להבדיל ,בחירה במסלול של אחזקת מיות על ידי אמן תוך היות ההכסה הכסת עבודה
תדרוש אחזקה של המיות בידי האמן שה אחת בלבד .החברה רשאית גם לוותר על האמן אך אז
לא יהה העובד מדחיית מועד תשלום המס וזה יחול כבר במועד ההקצאה )ושוב במועד מימוש
האופציות למיות ושוב במכירת המיות( או ,אם מדובר באופציה בלתי סחירה ,במועד מימוש
האופציות למיות )ושוב במכירת המיות(.
חשוב לציין ,כי בעוד שהמס חל על העובד המעסיק מחויב לכות את המס במקור ואי יכוי מס כון
יוצר אחריות לחברה לתשלום המס לרשויות .כך ,חשוב לוודא ליווי קבוע להליך על ידי רואה חשבון
המכיר את התחום היטב.
על חברה הבוחרת להקצות אופציות למי מעובדיה לוודא כי זו תהיה חלק מהסכם אופציות מקיף
וברור הכולל הסדרה של תאי האופציות ומועד מימושן ,והכל על מת למוע אי הבות וחשיפה של
החברה לסיכוים משפטיים וחשבואיים .לשם כך מומלץ כי החברה תסתייע בעורך דין ורואה חשבון
המכירים תחום זה .באופן זה יתן יהיה להבטיח השימוש במגון האופציות לרתימת העובדים
להצלחת החברה תוך השפעה מיימאלית על תזרים החברה .ציין גם ,כי הואיל ומגוי האופציות
לא יתים לשימוש על ידי בעל שליטה בחברה ,כפי שזה מוגדר בפקודת המסים ,חשוב לוודא שכל
עסקת השקעה בחברת סטרטאפ עשית על ידי עורך דין המתמחה במיזוגים ורכישות ומכיר גם תחום
זה ,כדי למוע תאוות מס מאוחר יותר ליזמים בחברה.

 1עו"ד ייב פרידהוף היו עורך דין במשרד אפיק ושות' ,העוסק בין היתר במשפט המסחרי ,מיזוגים ורכישות ודיי חברות .אין
בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים
המתוארים בסקירה זו.

Employees Option Plan / Yaniv Friedhof, Adv.2
Many companies choose to reward their employees (and in some cases even their external
consultants) using warrants to purchase shares of the company (in case of issuance to employees
usually called "options") instead of the traditional remuneration in the method of payment of salary.
Distribution of options to employees instead of other remuneration not only allows the company to
hire the services of their employees at a lower salary, but also providing an incentive for the
employees to further the company's success, and no less importantly, increase the employees'
incentive to remain with the company at least until all the stock options are fully vested.
Nevertheless, it is important to duly construct the option mechanisms to ensure that such indeed
create the incentives planned and may not cause a "tax accident" to the company or the employees.
Israeli tax laws stipulate that any benefit granted to an employee by the employer is taxed at the date
of the grant as an ordinary income of the employee. The Tax Ordinance recognizes the employee
stock options mechanism and enables, under certain circumstances, deferral of the tax liability to the
date of exercise of the options and under certain circumstance even to the date of sale of the shares to
which the options were converted. Proper construction of the stock options plan may sometime create
a tax savings of up to 50% by recognizing the income as capital gains rather than ordinary labor
income. The Tax Ordinance enables the company to choose between several different routes for the
issuance of the stock options, each of which resulting in a different tax result, but also other
implications. Thus, it is important to consult both an attorney and an accountant, each of which well
familiar with this area.
For example, one may choose a route that includes depositing the options with a trustee that may
defer the tax liability, under certain conditions, until the date of sale of the shares by the employee. In
the capital income trustee route the trustee need hold the shares for at least two years and at the end of
the day the employee will pay only a 25% tax. By contrast, selecting a labor income trustee path
requires holding of the shares by the trustee for one year only. The company may choose to avoid the
use of a trustee but then the employee will not enjoy the tax deferral and will be taxed upon allotment
of the options (and again upon the exercise of the options and again upon the sale of the shares) or, in
case of a non-tradeable option, upon the exercise of share options (and again upon sale of the share).
It is important to note that while the tax applies to the employee the employer has a withholding tax
obligation and the non-withholding of the tax creates a personal liability of the company for the tax
payment of the employee. Thus, it is important to ensure that the whole process is monitored by an
accountant well acquainted with these issues.
A company that chooses to allocate options to any of its employees should ensure that this will be
part of a comprehensive and duly structured employee stock option plan that includes all the terms of
the options and the dates in which such may be exercised, all in order to prevent misunderstandings
and the exposure of the company to legal and accounting risks. To this end, it is recommended that
the company will be assisted by a lawyer and an account who is well familiarized with this material.
By this one can ensure the use of the mechanism to commit the employees to the company's success
with minimal impact on the Company's cash flow. We note also that because the mechanisms of
options cannot be used by a controlling shareholder, as such term is defined in the Tax Ordinance, it
is important to ensure that any investment in a start-up company is managed by an attorney
specializing in mergers and acquisitions and familiarized also in this area, to prevent tax accidents to
the company entrepreneurs.
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