פורום מיסוי בעידן IFRS

תשלום מבוסס מניות
IFRS 2
חברי הצוות:
ליאת שדמי ,אהוד לוריא ,צבי פרידמן ,יהושוע הזנפרץ ,מנחם רהב
ק וליאת(
)מציגים :גיל רוזנשטוק

יתרונות כלכליים לתשלום במכשיר הוני
•
•
•
•

לעובד
שות עוב
ביןן ישות
אינטרסים ב
ות א רס
זזהות
תחליף למשכורת ללא תזרים
עלות גיוס הון
ללא ל
הנפקה לל
שות באמצעות הבשלה
לישות
רת העובד ל
קשירת
קש
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תחולה )(1
•
•
•
•

סילוק במכשירים הוניים
סילוק במזומן
ל
על
ק במכשירים הוניים או במזומןן ע
בחירת סילוק
ידי הישות או על ידי העובד
כמו כן ,התקן חל על העברת מניות מבעל
מניות לעובד או לספק תמורת שירותים
לחברה ,משום שקיימת תוצאה דומה
שניתנים ל
בעלי המניות
לתשלום מבוסס מניות :דילול ע
וקבלת שירותים על ידי הישות.

הנגדי מטופל
ההוני .הצד הנגד
ר ההונ
המכשיר
מנפיק המכש
החשבונאי מטפל רק בצד של מנפ ק
התקן החשבונא
בתקני ההכרה בהכנסה כאשר רלוונטי .היבטי המס מתייחסים לשני הצדדים.
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תחולה )(2
התקן חל על תשלום מבוסס מניות לעובד* או לספק
למעט:
שהתקבל ,ל
ל
תמורת נכס או שירות
• עובד שקיבל מניות מכח היותו בעל מניות ,כגון מניות
התקבלו שירותים בתמורה
ל
שלא
הטבה ,משום ל
• הנפקת מניות בתמורה לעסק שנרכש בצירוף עסקים.
אלא אם
בתחולת  ,IFRS 3ל
ל
החלפת מניות הינה
ל
עסקת
המניות הונפקו בתמורה לשירותי עבודה בעתיד
קבלת חיטה תמורת מניות
שבתחולת  ,IAS 39כגון ל
ל
• נגזר
אלא אם צפוי סילוק בברוטו ,והחיטה תתקבל בפועל
תמורת מניות שיונפקו
* עובד לענין התקן לרבות דירקטור או נותן שירותים
אחר שמתקיימים בינו לבין היישות יחסי עובד-מעביד
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הכרה
מלאי ,רכוש קבוע ,וכדומה,
• צד החובה :הוצאה ,ל
התקבלו סחורות או שירותים,
ק
הענייןן – האם
לפי ע
האם ניתן להוון לנכס כשיר או לרשום הוצאה
וכיוו"ב
וכ
• צד הזכות :הון עצמי )סילוק במכשירים הוניים( או
סילוק במזומן(
התחייבות ) ל
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מדידה
ווי
השווי
מספק  -לפי
שהתקבלו פ
בלו
סחורות
או חו ו
שירותים ו
• י ו י
ההוגן של השירותים או הסחורות שהתקבלו
לפי השווי ההוגן ל
של
שהתקבלו מעובד  -ל
ל
• שירותים
המוענקים ,משום שלא ניתןן להפריד
עק
המכשירים
בין שירותי העבודה המתקבלים תמורת
העבודה
ע
המוענקים לביןן שירותי
עק
המכשירים
המתקבלים תמורת שכר והטבות אחרות
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מועד המדידה
שהתקבלו מספק  -במועד בו
ל
• שירותים או סחורות
התקבלו השירותים או הסחורות
ק
• שירותים שהתקבלו מעובד  -במועד ההענקה
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הבשלה
להניח שהשירותים סופקו
הבשלה מיידית – יש ל
ל
•
ההענקה בכל הסכום,
עק
במועד
ע
בעבר ,ולהכיר
ע
בדומה לבונוס
• הבשלה כעבור זמן – יש להניח שהשירותים
יסופקו בקו ישר לאורך תקופת ההבשלה
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הבשלה בחבילות
• כגון  100אופציות המבשילות בשלבים 50 :בתום
השנה הראשונה ו 50 -בתום השנה השניה .כל
אחת מהחבילות נחשבת הענקה נפרדת ,משום
חבילה שונה.
ל
של האופציות ל
בכל
שהשווי ההוגן ל
בגיןן 50
ר בהוצאה בג
להכיר
ש להכ
• לכן ,בשנה הראשונה יש
האופציות שהבשילו וכן בגין מחצית מ50 -
האופציות שיבשילו בתום השנה השניה.
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סוגי הבשלה
נדרש טיפול חשבונאי שונה לכל אחד מסוגי
ההבשלה:
• תנאי שירות -כגון עבודה בישות במשך שלש
שנים
ק -כגוןן גידול ברווח
ע שאינו תנאי שוק
• תנאי ביצוע
הנקי בשעור  ,10%לעיתים משולב עם תנאי
שירות
• תנאי ביצוע שהוא תנאי שוק -כגון עליית מחיר
שירות
רות
תנאי ש
ם משולב עם תנא
לעיתים
ה בבורסה ,לע ת
המניה
המנ
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הטיפול כאשר סוג ההבשלה הינו תנאי שירות
•
•
•

•

שווי הוגן במועד המדידה לא מביא בחשבון תנאי שירות.
יש לאמוד את מספר האופציות הצפויות להבשיל,
ולפרוס את השווי ההוגן שלהן בקו ישר לאורך תקופת
ההבשלה.
בכל תאריך מאזן ועד להבשלת המכשירים בפועל יש
ל,
להבשיל
ות להבש
הצפויות
ות הצפו
האופציות
לאמוד מחדש את מספר האופצ
ואם האומדן השתנה ,יש לשנות את סך ההוצאה
ך של שינוי אומדןן – מכאןן ולהבא.
המצטברת בדרך
אין לתקן את שווי האופציות בתקופת ההבשלה.
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הטיפול כאשר סוג ההבשלה הינו תנאי ביצוע שאינו תנאי שוק
•
•
•

•

שאינו
נו
צוע שא
ביצוע
תנאי ב
א בחשבון תנא
מביא
דה לא מב
המדידה
שווי הוגן במועד המד
שוו
תנאי שוק.
יש לאמוד את מספר האופציות הצפויות להבשיל ,וכן את תקופת
לאורך
שלהן בקו ישר ל
ולפרוס את השווי ההוגן ל
ההבשלה הצפויה ל
ל
תקופת ההבשלה הצפויה.
בכל תאריך מאזן ועד להבשלת המכשירים בפועל יש לאמוד
מחדש את מספר האופציות הצפויות להבשיל ואת תקופת
ההבשלה הצפויה ,ואם האומדן השתנה ,יש לשנות את סך ההוצאה
ולהבא.
של שינוי אומדן – מכאן ל
המצטברת בדרך ל
אין לתקן את שווי האופציות בתקופת ההבשלה.
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הטיפול כאשר סוג ההבשלה הינו תנאי ביצוע שהוא תנאי שוק

• שווי הוגן במועד המדידה מביא בחשבון תנאי שוק.
• יש לאמוד את תקופת ההבשלה הצפויה ולפרוס את השווי ההוגן
של האופציות בקו ישר ,מבלי לשנות את תקופת ההבשלה ומבלי

להתחשב בקיומו או אי קיומו של תנאי השוק בפועל.
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דיני המס
• דיני המס והפסיקה קובעים הוראות לגבי תשלום
מבוסס מניות כדלקמן:
ף , 102
סעיף
ף )3ט( ,ע
סעיף
סעיףף  ,(2)2ע
עובדים  -ע
←ע
הילכת יאיר דר )עיתוי( ,חוזר מ"ה 3/2003
← ספקים ונותני שירותים  -סעיף  , (1)2סעיף
)3ט(  ,הילכת יאיר דר )עיתוי(
← החברה – סעיף  17רישא לפקודה ,סעיף 102
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היבט המס -נקודות לדיון )(1
• לגבי תשלום מבוסס מניות לעובד:
←

האם יש לאמץ את התרת ההוצאה בחברה ) עיתוי וכמות( בהתאם לכללי
החשבונאות?

←

האם יש הצדקה להמשך הוראות סעיף  102לפקודה במסלול ההוני
ובכללי המדידה שלו?

←

האם יש להחיל את הוראות סעיף  102לפקודה גם לגבי הענקת מניות
עסקה כזו ברמת
לעובד מבעלי המניות ולא מהחברה? כיצד יש למסות ק
בעלי המניות ,ברמת העובד וברמת החברה?
ל

←

ץ את הכללים החשבונאיים או את
עובד שהוא בעל שליטה האם יש לאמץ
לפקודה?
סעיף  102ל
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היבט המס -נקודות לדיון )(2
• לגבי תשלום מבוסס מניות לעובד -המשך:
← האם יש להתיר הפסד הוןן בחברה במסלול ההוני לפי 102
לפקודה?
← עסקת תשלום מבוסס מניות עם עובדים המסולקת במזוומן-
האם יש להחיל את הוראות סעיף  102לפקודה או יש להחיל
דיקלה(?
ל
הילכת
לפקודה ) ל
את הוראות סעיף  (2)2ו)18-א( ל
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היבט המס -נקודות לדיון )(3
• לגבי תשלום מבוסס מניות לספק או נותן שירותים:
← האם יש לאמץ את התרת ההוצאה בחברה ) עיתוי וכמות( בהתאם לכללי
החשבונאות?
← האם יש להחיל את הוראות סעיף  102גם במקרה של תשלום מבוסס מניות
לספק/נותן שירותים.
לפקודה?
סעיףף )3ט( ק
מתקיים ע
ק
במקרים בהם
ק
← האם יש להתיר הוצאה לחברה
← האם יש לאמץ את כללי החשבנאות לגבי כימות ועיתוי ההכנסה לגבי
ספק/נותן שירותים?
← האם יש מקום לבחון מחדש את הילכת יאיר דר לאור התקן המחייב מדידת
"שווי הוגןן" של המכשיר ההוני?
17

הטיפול לאחר מועד ההבשלה
להתאים את ההון העצמי בגין מכשירים שפקעו או אופציות
• אין ל
שלא מומשו ,אך ניתן לסווג בתוך סעיפי ההון העצמי מקרן הון
לפרמיה -דהיינו אין תיקון של רישום הוצאה בספרים.
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אופציות שלא מומשו  -היבט המס
← לגבי תשלום מבוסס מניות לעובד -האם דיני המס
צריכים ללכת אחרי החשבונאות ולהתיר הוצאה
בחברה או כיוון שהעובד לא שילם מס על ההכנסה אין
להתיר את ההוצאה
← לגבי תשלום מבוסס מניות לספק/נותן שירותים –
האם יש לרשום הוצאה לצרכי מס או שמא מכיוון שעל
פי דיני המס אין הוצאה "רעיונית"  ,אין הוצאה לצרכי
מס.
← האם יש ליצור לצרכי מס הקבלה בין רשום ההכנסה
לרישום ההוצאה בחברה?
אצל העובד/ספק ל
ל
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שינוי בתנאי ההבשלה
• אי הבשלה עקב אי עמידה בתנאי שירות -יש
ם קודמות
שנים
בגיןן שנ
שום ההוצאה בג
רישום
קון ר
תיקון
ת
• אי הבשלה עקב אי עמידה בתנאי ביצוע שאינו
תנאי שוק -יש תיקון רישום ההוצאה בגין שנים
קודמות
• אי הבשלה עקב אי עמידה בתנאי שוק -אין תיקון
ם קודמות
שנים
בגיןן שנ
שום ההוצאה בג
רישום
ר

20

שינוי בתנאי ההבשלה  -היבטי המס
• אי עמידה בתנאי ביצוע שאינו תנאי שוק מחייב רישום
"הכנסה" בחשבונאות
כללי החשבונאות או גם
ללכת אחרי לל
← האם יש לל
במקרים בהם קיימת אי הבשלה בשל תנאים שאינם
תנאי שוק יש ל"תקן" את רישום ההוצאה?
ך של רשום "הכנסה
תיקוןן" רישום ההוצאה בדרך
← האם " ק
חשבונאית" מהווה ההכנסה חייבת במס או שמא
במקרה בו ההוצאה לא הותרה לצרכי מס ,איןן הכנסה
ק
לצרכי מס?
21

שינוי מטיב
• הקטנת תוספת המימוש או גידול במספר המכשירים המוענקים
– במהלך תקופת ההבשלה  -השווי ההוגן התוספתי יימדד במועד
תרת תקופת ההבשלה
פני יתרת
ויוכר על פנ
השינוי ו וכר
הש נו
– לאחר מועד ההבשלה – השווי ההוגן התוספתי יוכר מיידית
• שינוי תנאי הבשלה ,כגון קיצור תקופת ההבשלה או הקלה בתנאי
כשינוי אומדן מכאן ולהבא
טופל כש נו
צוע – יטופל
הביצוע
הב

22

שינוי מרע
• הקטנת שווי המכשיר ,כגון באמצעות הגדלת תוספת המימוש,
להתעלם
ע
ע – יש
תקופת ההבשלה או החמרת תנאי ביצוע
הארכת ק
ולהמשיך להכיר בהוצאה כפי שהיתה מוכרת ללא השינוי
לטפל באופן דומה
• הקטנת מספר המכשירים המוענקים – יש ל ל
להאצת הבשלה ,ולהכיר מיידית בסכום שהיה מוכר לאורך תקופת
ההבשלה ,אולם:
– אם שולם לעובד עבור הקטנת מספר המכשירים ,יש לטפל
באופן דומה לרכישה עצמית של מניות ,ולהקטין את ההון
ששולם
ל
העצמי בסכום
– אם הסכום ששולם לעובד כאמור ,גבוה מהשווי ההוגן של
המכשירים הנרכשים ,נכון למועד הרכישה העצמית ,הפרש זה
יירשם מיידית כהוצאה ,משום שהוא משולם תמורת שירותי
עבודה נוספים שהתקבלו ,ולא תמורת המכשירים הנרכשים
בחזרה
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שינוי מרע ומטיב  -היבטי המס
← האם שינוי מרע או שינוי מטיב מהווה שינוי התוכנית והפרה של
לפקודה?
לפקודה?

סעיף 102

ף מס" ואם כןן ,לגבי אילו אופציות )בשלות/לא
במקרים אילו יש להחיל "רצף
ק
← האם
בשלות(?
ל
שינוי מרע( לעובד במסלול
להקטיןן הכנסה )ש נו
ב( או להקט
מיטיב
שינוי מ ט
ש לזקוף הכנסה )ש נו
← האם יש
 102לפקודה?
← לגבי ספקים ונותני שירותים כיצד דיני המס צריכים להתנהג -האם הספק ונותן
השירות צריך ל"עדכן" את ההכנסה שרשם?
בתשלום מבוסס מניות
ל
כלל התרת ההוצאה
← במידה ודיני המס מאמצים את לל
לספק/נותן שירות ,האם יש מקום לתקן את ההוצאה על פי כללי החשבונאות?

24

סילוק במזומן
הישות מקבלת סחורות או שירותים תמורת הזכות לעליית
שות לא
הישות
ת פאנטום .בכל מקרה ה
אופצית
ה ,כגון אופצ
המניה
ערך המנ
תידרש להנפיק מניות .הטיפול החשבונאי:
ת יש
ש
הראשונית
ת – במועד ההכרה הראשונ
מיידית
• אם ההבשלה מ ד
לרשום התחייבות כנגד הוצאה או נכס לפי השווי ההוגן
תקופה לפי שוויה
ולעדכןן אותה מידי ק
של ההתחייבות ,ע
ההוגן דרך רווח והפסד
• אם ההבשלה אינה מיידית – יש לרשום התחייבות כנגד
הוצאה או נכס לאורך תקופת ההבשלה לפי השווי ההוגן
של ההתחייבות ,ולעדכן אותה מידי תקופה לפי שוויה
ההוגן דרך רווח והפסד
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סילוק במזומן  -היבטי המס
סעיףף  102לפקודה
ת פאנטום( לא חל סע
אופציית
לוק במזומן )אופצ
סילוק
ס
← האם ראוי להחיל את הוראות סעיף  102לפקודה על
אופציות פאנטום?
← לגבי עובד -האם יש להכיר בהוצאה לצרכי מס על פי
כללי חשבונאות או האם יש להחיל את הלכת דיקלה?
על פי
לזקוף הכנסה ל
לגבי ספק ונותן שירותים -האם יש ל
← ל
שווי השירותים/מלאי במועד ההענקה וכל עליית ערך
לא תיחשב כהכנסה לפי  (1)2או שמא יש לזקוף את
ההכנסה במועד קבלת ההכנסה בפועל?
הילכת
לכת
ם את ה
שירותים
לגבי ספק ונותן ש רות
ל לגב
להחיל
ש להח
← האם יש
דיקלה?
26

חלופת סילוק במכשירים הוניים או במזומן –
לבחירת הישות )(1
ם:
מהבאים
ם אחד מהבא
מתקיים
לוק במזומן אם מתק
לסילוק
ש לטפל בדומה לס
יש
משפטית
ת
נה משפט
מבחינה
ות מבח
מניות
ק מנ
להנפיק
• אסור להנפ
בסיס
ס
מחוייבות משתמעת לסלק במזומן ,כגון על בס
מת מחו בות
קיימת
• ק
נוהג או הבטחה
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חלופת סילוק במכשירים הוניים או במזומן –
לבחירת הישות )(2
בכל מקרה אחר ,יש לטפל בדומה לסילוק במכשירים הוניים ,משום
ק:
בעת הסילוק
קיימת מחוייבות למסירת מזומןן .ע
שלא ק
• אם הישות בחרה בחלופת סילוק במזומן  -יש לטפל באופן דומה
לרכישה עצמית של מניות ,ולהקטין את ההון העצמי בסכום
ששולם
• אם הישות בחרה בחלופת סילוק במכשירים הוניים – יש לסווג את
לפרמיה
ה
קרן ההון לפרמ
• אם הישות בחרה בחלופת הסילוק בעלת השווי ההוגן הגבוה יותר,
למרות שלא היתה חייבת לעשות כן ,יש להניח שההפרש ניתן
להוצאות
ולכן ההפרש ייזקף ל
תמורת שירותים נוספים ,ל
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חלופת סילוק במכשירים הוניים או במזומן –
לבחירת הצד שכנגד )(1
• זהו מכשיר פיננסי מורכב ,ונדרש לפצלו לשני רכיבים:
בות ,המגלם את זכותו של הצד שכנגד לדרוש מזומן -
התחייבות
ב התח
רכיב
• רכ
יוכר לפי הטיפול בסילוק במזומן
• רכיב הון ,המגלם את זכותו של הצד שכנגד לדרוש מניות  -יוכר
בסילוק במכשירים הוניים
ל
ל
הטיפול
לפי
ל
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חלופת סילוק במכשירים הוניים או במזומן –
לבחירת הצד שכנגד )(2
במועד הסילוק יש למדוד את רכיב ההתחייבות לפי השווי ההוגן ,וכן:
• אם הצד שכנגד בחר בחלופת סילוק במזומן – ההתחייבות נסגרת
כנגד המזומן והרכיב ההוני מסווג לפרמיה
ם –
הוניים
ם הונ
במכשירים
לוק במכש ר
סילוק
• אם הצד שכנגד בחר בחלופת ס
ההתחייבות מסווגת להון העצמי
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חלופת סילוק  -היבטי המס
סעיף  102לא חל על סילוק במזומן
← האם יש להחיל את סעיף  102על חלופת סילוק במכשירים הוניים
או במזומן?
רת העובד
בחירת
לבין בח
שות לב ן
היישות
רת ה
בחירת
בין בח
יש לעשות הבחנה ב ן
← האם ש
בענין זה?
את כללי
האם יש להחיל א
סעיףף  102א
את ע
א מיישמים א
אם לא
← א
חשבונאות?
ק מכשירים
נותן שירותים בחלופת סילוק
ן
ספק או
← כיצד למסות ק
הוניים ? אם לבחירת הספק/נותן השירותים ,מיסוי במועד מתן
השרות? אם לבחירת היישות האם יש ליישם את סעיף )3ט(
לפקודה?
לפקודה?
← האם יש להחיל על ספק ונותן שירותים את הילכת דיקלה?
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הלוואות נון-ריקורס )(1
הלוואה שחברה מעבידה נותנת לעובד לצורך רכישת מניותיה ,באופן
ה נמוך מסכום ההחזר,
יהיה
ות ה
המניות
שבו אם במועד פרעון ההלוואה ערך המנ
החברה תוכל לדרוש לקבל בחזרה את המניות בלבד ,ולא לרדת
לנכסיו האחרים של העובד.
דוגמה :חברה מעבידה נותנת לעובד הלוואה ללא ריבית בסך 100
למשך שנה בתנאי נון-ריקורס ,לצורך רכישת מניה אחת .כעבור
שנה:
• אם מחיר המניה גבוה מ ,100 -העובד יביא כסף חדש מהבית בסך
 ,100יחזיר את ההלוואה ,והמניה תישאר בידיו
• אם מחיר המניה נמוך מ ,100 -העובד יחזיר את המניה ,וכאילו לא
קרה דבר
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הלוואות נון-ריקורס )(2
• הטיפול החשבונאי מבוסס על עקרון "מהות קודמת לצורה"
• בהתאם ל"גישת העסקה האחרת" :החברה לא רושמת את ההלוואה
ולא את הנפקת המניות ,אלא רושמת עסקה שלישית – אופציה,
ות .זאת משום שהתוצאה
מניות
הכפופה להוראות תקן תשלום מבוסס מנ
הכלכלית זהה לאופציה ,למרות שהצורה המשפטית שונה.
לעובד אופציה
מעבידה נותנת ע
• להלןן הדמיוןן הכלכלי לאופציה :חברה ע
לרכישת מניה אחת בתום שנה בתמורה לתוספת מימוש בסך .100
כעבור שנה:
– אם מחיר המניה גבוה מ ,100 -העובד יביא כסף חדש מהבית
בסך  ,100ישלם את תוספת המימוש ,ויקבל לידיו את המניה
לא יממש את האופציה,
– אם מחיר המניה נמוך מ ,100 -העובד ל
וכאילו לא קרה דבר
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הלוואות נון-ריקורס – היבטי מס
בשיעבוד
ע
 11/2003בנושא רכישת מניות בהלוואה
/
• חוזר מס הכנסה
מאמץ את הגישה כי "מהות גוברת על צורה"
באילו תנאים נראה
ל
הלוואת  Non Recourseוקובע
• החוזר מגדיר מהי ל
הלוואת  Non Recourseכהענקת אופציה לעובד.
• החוזר קובע את אופן הטיפול בהלוואות Non Recourse
האם יש לאמץ את כללי החשבונאות בענין זה או להמשיך ולהחיל את
לקבלת דיבדנד(
שנקבעו בחוזר האמור? )למשל לעניןן זכות ק
הכללים ק
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תיקון צפוי לIFRS 2 -
סוגי
משני סוג
ם לכלול אחד משנ
עשויים
תנאי הבשלה עשו
כי תנא
 התקן קובע כ
התנאים הבאים:
 תנאי שירות ,המחייב את הצד שכנגד להשלים תקופת שירות
מוגדרת
 תנאי ביצוע ,המחייב עמידה ביעדי ביצוע מוגדרים

 תנאים שאינם תנאי שירות או ביצוע אינם נחשבים "תנאי
השווי ההוגן של
אם בחשבון באומדן השוו
להביאם
ש להב
הבשלה" ,ולכן יש
המכשיר המוענק
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תודה רבה

