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דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים 09:15 - 09:00

הפסקה10:30 - 10:45

הפסקה11:45 - 12:00

מבוא לעולם האופציות - הקצאות בהתאם להוראות סעיף 102 ו-3(ט) לפקודה, 09:15 - 10:30
ההבחנה בין מסלולי ההקצאה ומועדי אירוע המס

Zoom-השתלמות ב
13:00 - 09:00

יום ג‘ - 16.3.2021 

ZOOM מקצועית  השתלמות

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880

מיסוי אופציות לעובדים
מרכז ומרצה: עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' בשיתוף עם איסופ אקסלנס

• הוראות סעיף 102 לפקודה - מסלול עם נאמן וללא נאמן • הכנסת עבודה או רווח הון
• תוספת מימוש אופציות • תקופת חסימה • סעיף 3(ט) • פריסת מס • מועדי דיווח 

• 15 דקות אחרונות למענה לשאלות

אופציות לנותני שירותים, השלכות המס בחברה המעבידה, 10:45 - 11:45
מס הכנסה, מע"מ ומה שביניהם

• חובת ניכוי במקור  •  ניכוי הוצאות בחברה המעבידה  •  ההבחנה בין מע"מ למס הכנסה  

מיסוי עובדים ברילוקיישן 12:00 - 12:30

• מועד המיסוי בעזיבת עובד חברה את הארץ - דחיית המס במימוש
• שינוי תושבות של עובד •  מימוש לפני תום התקופה

סקירת החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים ולנותני שירותים12:30 - 13:00

15 דקות אחרונות למענה לשאלות



יום עיון בנושא

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת"ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש"ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש"ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

+  מע"מ₪550 

תוכניות  לתגמול  עובדים  הן  דרך  מקובלת  למשוך  עובדים  איכותיים  לחברה  
ומהוות  תמריץ  להישאר  בה  לטווח  ארוך.  ההקצאה  מהווה  תחליף  שכר  ללא  צורך 

בהוצאת  מזומנים  מהחברה.  יתר  על  כן,  בהקצאת  אופציות  שלצורך  מימושן  
נדרשת  תוספת  מימוש  מהעובדים,  תיווצר  במימוש  הזרמת  מזומנים  נוספת  לחברה.                                                                                                        

טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה
 ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.                                                                                 

16.3.202113:00-09:00יום שלישי

ZOOM מקצועית  השתלמות

מיסוי אופציות לעובדים

מרכז ומרצה: 
עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' 

בשיתוף עם איסופ אקסלנס

מבוא 
לעולם האופציות

אופציות לנותני שירותים, השלכות המס 
בחברה המעבידה, מס הכנסה, מע"מ ומה שביניהם

מיסוי עובדים 
ברילוקיישן 

סקירת החלטות מיסוי בנושא 
אופציות לעובדים ולנותני שירותים

נושאים


