
 

ת הבנת ההבדלים בין אופציות למניו

 כשירות לצרכי מס ארה"בה

לאופציות למניות שאינן כשירות  

ארה"ב לצרכי מס  
 2016בינואר  24מאת לואיס בר, 

 

מאמר זה יסכם את ההבדלים הבסיסיים בין תמריצי אופציות למניות כשירות לצרכי 
"( לאופציות למניות בלתי אופציות כשירות למניות" או "ISOמס בארה"ב )להלן: "

 "(.NSOכשירות )להלן: "

היא, שאם  ISOמנקודת המבט של בעל האופציות, הטבת המס המרכזית של 
האופציה למניות מוחזקת משך שנתיים מתאריך מתן האופציה ומשך שנה אחת 

)בכפוף לכללי  ISO-ככלל אין מיסוי על מימוש ה (iמתאריך מימוש האופציה, אזי )
( אין מיסוי המוטל עד למכירת המניות הקשורות AMT( ,)iiפה המינימלי )מיסוי החלו
, ההבדל בין מחיר NSO( הרווח כולו הוני באופיו. במקרה של iii)-לאופציה, ו

למחיר השוק ההוגן של המניה, שהתקבל במימוש )להלן:  NSOהמימוש של 
 "( יוכר כשכר עבודה/הכנסה רגילה.בכסף" או הסכום "הרווח"

, מן הבחינה המעשית, במידה שאופציה תמומש רק בציפייה למכירת המניה לפיכך
. באופן דומה, אם ISO-זמן קצר לאחר מכן, אין ככלל יתרון משמעותי לשימוש ב

אינו משמעותי כל  NSO-ל ISOבמועד המימוש, ההבדל בין  "בכסף"אופציה אינה 
 כך.

, בעוד שבמימוש ISOמנקודת המבט של המעסיק, אין ניכוי כהוצאה מוכרת עבור 
המעסיק יהיה זכאי להוצאה מוכרת השווה ל"רווח" המוכר כהכנסה אצל  NSOשל 

העובד. כמו כן, התכנית הראשונית והקצאות עתידיות כלשהן למאגר האופציות 
 חייבות להיות מאושרות על ידי בעלי המניות.

 :ISOור על מעמד של על מנת לשמ

  יש להעניקISO  מכוח תכנית אופציה למניות המפרטת את המספר הכולל
אשר התקבלה על ידי דירקטוריון החברה ואושרה  ISO-של מניות שניתן להנפיק כ

 על ידי בעלי המניות.

  אופציות חייבות להיות מוענקות רק לעובד של החברה או של חברת האם
דירקטורים שאינם עובדים או לקבלנים עצמאים או או חברת בת שלה )הענקות ל

 לעובד של חברה אחות אינן מותרות(.

  כאמור לעיל, בעל האופציה מנוע מלמכור את המניה למשך שנה אחת
מתאריך מימוש האופציה ומשך שנתיים מתאריך הענקת האופציה. אם הוא מוכר 

, כלומר הרווח NSO-את המניות לפני חלוף תקופות הזמן האמורות, הן תיחשבנה ל
 הוא הכנסה משכר עבודה לבעל האופציה והוצאה מוכרת לחברה.

  מחיר המימוש לאופציה חייב להיות לפחות שווי השוק ההוגן(להלן" :FMV )"
אם בעל האופציה הוא גם בעלים של  FMV-מ 110%)של המניה בתאריך ההענקה 

 (.מכוח ההצבעה של כל המניות המוקצות והנפרעות 10%



 ה-FMV  )המצטבר )הנקבע נכון לתאריך ההענקה, לדוגמא ככלל מחיר המימוש

הניתנים למימוש לראשונה אינו יכול לעלות על  ISOשל מניות הנרכשות על ידי מימוש 

-בשנה קלנדרית. ככל שהוא כן עולה על סכום זה, אופציות אלה תיחשבנה ל 100,000$

NSO. 

 עובד או לא יאוחר מאשר  בעל האופציה חייב לממש את האופציה בעודו
ובמקרה כזה , אלא אם הוא מוגבל) חודשים לאחר סיום העסקתו ( 3)שלושה 

 .(תקופת שלושה החודשים הנזכרת מוארכת לשנה אחת

  שנים מעת קבלת ההחלטה על ידי  10האופציה חייבת להיות מוענקת תוך
 הדירקטוריון או מתן אישור בעלי המניות, לפי המוקדם.

  5שנים מאז ההענקה ) 10האופציה חייבת להיות ניתנת למימוש רק בתוך 
מכוח  10%-שנים ממועד ההענקה, אם בעל האופציה הוא בעלים של למעלה מ

 ההצבעה של כל המניות המוקצות והנפרעות(.

 הסכם ה-ISO חייב לציין באופן ספציפי, ש-ISO  אינם יכולים להיות
בצוואה או על פי דיני הירושה, ושאיש מלבד  מועברים על ידי בעל האופציה אלא

 בעל האופציה אינו יכול לממשּה.

 באמצעות הדוגמא הבאה: ISO-ככלל, ניתן להדגים את ההטבה מ

 NSO 100-ו ISO 100מקבל הענקה של  נושא משרה 2015ביוני  1: ביום דוגמא
 1ביום  /מניה.10$בשווי שוק הוגן עכשווי בגובה  Newcoעל מנת לרכוש מניות של 

/מניה, הוא 20$עומד על  Newco, כאשר שווי השוק ההוגן של מניית 2018ביוני 
, כששווי השוק ההוגן 2019דצמבר  31שלו. ביום  NSO-וה ISO-מממש את כל ה

מוכר את כל המניות שרכש  נושא משרה/מניה, 25$עומד על  Newcoשל מניית 
 .2018ביוני  1קודם לכן במימושים של 

 הן כדלקמן: תוצאות המס 

 תוצאות NSO תוצאות ISO תאריך
  2015ביוני  1

)הענקת 
 האופציות(

ןאי  אין 

  2018ביוני  1
)מימוש 
 האופציות(

 .אין תוצאות מס הכנסה רגיל 
  אין הוצאה מוכרת כשכר

 עבודה.
  אין תוצאות מס מעסיקים

(employment tax.) 

  התאמת העדפתAMT  בסך
1,000$. 

 1,000$  כהכנסה רגילה
 לצרכי מס הכנסה רגיל.

 1,000$  בכפוף לניכוי מס
 במקור ומס מעסיקים.

 1,000$  הוצאה מוכרת
 לחברה כשכר עבודה.

  אין תוצאותAMT 
)למעט אלה שנוצרו על 

 ידי הכנסה רגילה(.
  2019בדצמבר  31

 )מכירת המניות(
 1,500$  רווח הוני ארוך טווח

לצרכי מס הכנסה רגילה, כיון 
 משנה. שהוחזקו למשך יותר

ראין הוצאה מוכרת כשכ       
 עבודה.

 .אין תוצאות מס מעסיקים 
 500$  רווח הון ארוך טווח לצרכי

AMT. 

 500$  רווח הוני ארוך
טווח לצרכי מס הכנסה 

 רגילה.

  אין תוצאותAMT 
)למעט אלה שנוצרו על 

 ידי הכנסה רגילה(.
  אין הוצאה מוכרת

 כשכר עבודה.
  אין תוצאות מס

 מעסיקים.
 



 

 Schwell Wimpfheimer -ב מדור זכויות עובדים ושכר מנהליםהוא ראש  בר לואיס

& Associates לואיס מייעץ ליישויות ציבוריות, פרטיות ופטורות ממס בנוגע לכל .

טווח הסוגיות בייסוד והפעלה של תכניות הטבות לעובדים בארה"ב )ובכלל זה 

הטבות סוציאליות, הסכמים בנוגע תכניות שכר נדחה כשירות ולא כשירות, הסדרי 
ייעץ לנאמנים בנוגע להשקעה לפיצויי פיטורין ותכניות תמריץ לפיצוי בהון( ומ

או  @swalegal.comlbarr וניהול של נכסי תכנית. ניתן ליצור איתו קשר בכתובת

 . 0783 667 077 בטל'

זה מיועד לצרכי מידע ואין להתייחס אליו כאל ייעוץ משפטי. למידע  SWAפרסום 
. אין לראות לואיס ברנוסף אודות הנושאים הכלולים בפרסום זה אנא צרו קשר עם 

ה של עורך בהזמנה ליצור קשר שידול לעבודה משפטית. כל מערכת יחסים חדש
 דין/לקוח תאושר בכתב.
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