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 נספח א'

הענקה חדשהל מס טופס הודעה על אימוץ הסדר

 לכבוד

אופציות לעובדיםמיסוי מחלקת 

 המחלקה המקצועית

 רשות המסים בישראל

דשההענקה חלהמס  הודעה על אימוץ הסדרהנדון: 

]השלם מספר  שמספרה _________ ]השלם שם החברה[חברת  אנו מודיעים לכם כי .1

"(, החברה)להלן: " _________ ]השלם תיק ניכויים[תיק ניכויים _________  החברה[

לחוזר מס  5ההענקה חדשה, כאמור בסעיף מס בדבר ההחליטה לאמץ את הסדר 

בנוגע "( חוזר מס הכנסה)להלן: " "םתלוית ביצועיתגמול מבוסס הון שהבשלתו " :הכנסה

לפקודת מס הכנסה, וזאת בשל הקצאת  102נאמן על פי סעיף  להקצאות באמצעות

]השלם שם של חברת  "(הקצאות ישנותיחידות השתתפות )להלן: "אופציות ו/או 

החברה )להלן: " _________ ]השלם תיק ניכויים[שמספרה _________  החברה[

 .זו טרם הגיע מועד הבשלתן עד הגשת הודעהאשר נכון למו "(המקצה

)להלן:  החברה מצהירה כי שינתה את תנאי ההבשלה של ההקצאות הישנות להבשלה .2

 ]יש לסמן את אחת מבין האופציות הבאות[: "(שינוי תנאי ההבשלה"

 ;תלוית זמן בלבד כדלקמן 

 ;תלוית תנאי ביצוע או תנאי שוק, כהגדרתם בחוזר מס הכנסה כדלקמן 

  זמן וכן תלוית תנאי ביצוע או תנאי שוק כדלקמן.תלוי 

 המפרט את תנאי ההבשלה החדשים העומדים בתנאי חוזר מס הכנסה.נספח  ורףמצ

הענקה מס בדבר אנו מצהירים כי כל הנתונים והפרטים הרלוונטיים בנוגע לאימוץ הסדר  .3

השלם  [םתיק ניכויי_________  ]השלם שם הנאמן[חדשה, הועברו לידיעתו של הנאמן 

 .וזאת בטרם הגשת ההודעה על אימוץ הסדר מס זה_________  תיק ניכויים[

אנו אנו מצהירים כי מלבד שינוי תנאי ההבשלה לא שונו תנאי ההקצאות הישנות. וכן,  .4

 .ההקצאות הישנותמצהירים כי לא שונו ממועד הקצאתן תנאי 

 נטיים של ההקצאותמסודרת המפרטת את כל הפרטים הרלוו רשימהובו  נספח מצורף .5

, כמות, מועדי ההבשלה, תוספת המימוש, המכשיר לרבות פרטי הניצעים, סוג הישנות

 .וכיוצא באלהמועדי הפקיעה 
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במסגרת הסדר הענקה החדשה הינו מסלול רווח  ההקצאותמסלול המס אשר יחול על  .6

 .1הון באמצעות נאמן

( 3)ב()102הוראות סעיף יודגש כי בכל מקרה, ככל שההקצאות הישנות היו כפופות ל .7

( 3)ב()102לפקודה, הרי שחלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה בהתאם לסעיף 

נכון למועד ההקצאה לפקודה, לא יפחת מחלק שווי ההטבה הפירותי המקורי כפי שחושב 

 ההקצאות הישנות.המקורי של 

הקבועים  תכנית התגמול, החברה והנאמן היו כפופים לכל התנאיםאנו מצהירים כי  .8

ההקצאה לפקודה והכללים מכוחו ומלאו אותן בצורה מלאה ודווקנית ממועד  102בסעיף 

 .המקורי של ההקצאות הישנות

הוראות יחולו עליהם בהתאם לחוזר מס הכנסה אנו מאשרים כי העובדים מסכימים כי  .9

 102וכי ידועים להם הוראות סעיף  ה לכל דבר וענייןהענקה חדשמס בדבר הסדר 

 מסלול המס שנבחר ותוצאותיו. הוראות וכן ,ודהלפק

אנו מאשרים כי נכון למועד זה אין לגבי החברה הליכי שומה לרבות הליכי חקירה או  .10

 .ההקצאות הישנותהליכים משפטיים הקשורים במישרין או בעקיפין לנושא 

כל ידוע לנו כי אין לראות בהסדר מס זה משום הסדר מס הגובר ו/או משנה ו/או מחליף  .11

. כמו כן ביחס להקצאות הישנות החלטת מיסוי בהסכם אחרת שניתנה בעבר לחברה

מובהר וידוע כי אין לראות בהסדר מס זה משום מתן החלטת מיסוי מרשות המסים בכל 

 הסדר מס זה.מושא נושא אחר שאינו 

בחוזר מס הכנסה  בכל ההוראות המפורטותבצורה מלאה ודווקנית אנו מתחייבים לעמוד  .12

 לפקודה והכללים מכוחו. 102בסעיף וכן סדר מס זה, בהו

 בכבוד רב,

 ___________, מספר תיק הניכויים: _________, תאריך: ________שם החברה: _

 ______, תאריך: ______________, מספר תיק הניכויים של הנאמן: ____: _נאמןשם ה

 :העתק

 (פקיד שומה )המשרד שבו מתנהל תיק הניכויים של החברה -

 פקיד שומה )המשרד שבו מתנהל תיק הניכויים של הנאמן( -

                                                           
הוראות מועד ההקצאה המקורי של ההקצאות הישנות כי הן תוקצינה תחת ובלבד והחברה המקצה בחרה ב 1

 .לפקודה 102מסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 




