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 מסים
 

 שינויים פיסקליים וחוקי עידוד
 מחליטים

 
 -להטיל על שר האוצר לתקן חוקים, תקנות וצווים באופן הבא

 
החל משנת המס הפקודה) כך ש-(להלן 1961-(נוסח חדש), התשכ"אלתקן את פקודת מס הכנסה  . 1

 שיעורי המס על הכנסה חייבת של יחיד יעמדו על שיעורים כמפורט דלקמן: 2014

מדרגת המס (סכום הכנסה שנתית בערכי 
 ), על כל שקל  חדש2013

 שיעור המס

  32.5% הראשונים ₪     240,000 -מ
  35.5% ₪   501,960ועד ₪  240,001-מ

  49.5% על כל שקל חדש נוסף
 

 

 :וכדומה יד, ממשלח מעסקממשכורת,  אישית מיגיעה חייבת הכנסה עלאף האמור לעיל,  על 
 

מדרגת המס (סכום הכנסה שנתית בערכי 
 ) , על כל שקל חדש  2013

 שיעור המס 

  11.5% הראשונים₪  63,360-מ 
  15.5% ₪  108,120ועד ₪   63,361 -מ
  22.5% ₪  168,000ועד ₪  108,121-מ
  32.5% ₪     240,000ועד ₪  168,001-מ

  
 

 . 26% על יעמוד החברות מס שיעור 2014 המס משנת שהחל כך לפקודה) א(126 סעיף את לתקן . 2

-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 2את שר האוצר לקבוע בצו, מכוח סמכותו לפי סעיף  להנחות . 3
וכי המס המוטל על מוסדות כספיים  18%-חוק מע"מ), כי שיעור המע"מ יעלה ל-(להלן1975
בנוסף, להטיל על שר האוצר לקיים  .1.6.2014החל מיום  - והכול, 18% -ל הוא גם יועלה

 ם עם ועדת הכספים של הכנסת.  התייעצות בדבר הצווים האמורי

 המדד עליית שיעור לפי הזיכוי נקודת סכומי יתואמו לא 2014 שבשנת כך, ב120 סעיף את לתקן . 4
 .בלבד 2014יכלול עליית מדד ביחס לשנת  2015וכי העדכון שיבוצע בשנת  הקודמת המס בשנת

ה לפקודה, שעניינה 40 -ד ו40ג , 40את הפקודה כך שהטבת המס שניתנת לפי סעיפים  לתקן . 5
, מקצוע לתעודת וזכאי מקצוע לימודי סייםנקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או 

 .2014 בינואר 1 מיום החל תבוטל

 החל שהסיפא כך, 2011 -ב"התשע), 186' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון לחוק 2 סעיף את לתקן . 6
 קצר מלווה במכירת חוץ לתושב הון מרווח הפטור ביטול, האמור לאור. תימחק", ואשר" במילים

 .קבע כהוראת ייקבע, לפקודה) 2ב(97 בסעיף הקבוע ישראל מדינת של ח"אג או מועד

 

 .יבוטל, בו) 8)(א(30 בסעיף הקבוע, תיירות לשירותי שהפטור כך, מ"מע חוק את לתקן . 7

 

 -הבא באופן 1959-ט"התשי, הון השקעות לעידוד החוק את לתקן  . 8

 במקום) 2( ובפסקה" 10%" יבוא" 6%" במקום), 1( שבפסקה כך, טז51 סעיף יתוקן )א(
 ;1.1.2014 מיום בתחילה וזאת", 15%" יבוא" 12%"

), ב( קטן שבסעיף כך, 2012-ו 2011 לשנים הכלכלית המדיניות לחוק 38 סעיף יתוקן )ב(
 ";2013 המס בשנת" יבוא" 2014-ו 2013 המס בשנות" במקום
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 שיחולקו דיבידנדים לגבי וזאת", 20%" יבוא" 15%" שבמקום כך יח51 סעיף יתוקן )ג(
 שנת לגבי דומה באופן) 1)(ג(51-ו) א)(2)(ב(47 סעיף יתוקן וכן .1.1.2014-מה החל

 .שיידרש ככל נוספים וסעיפים תיירותי מפעל של חדשה בחירה או הפעלה

 

 . 2014שנקבע לתחילת שנת  הפחתת המכסים  מתווה את לעצור . 9

 שיעורי לקבוע מנת על, 2012-ב"התשע, טובין על הקניה ומס והפטורים המכס תעריף צו את לתקן . 10
 :דלקמן כמפורט קניה ומס מכס

 

 שיעור מס קניה    פריט
 ₪  300,000רכב אשר מחירם עולה על  כלי

 
 

 כבדים וקטנועים אופנועים
 ויאכטות פרטיים מטוסים
 ים  אופנועי

 20% של מכפלה בתוספת, הקיים המס שיעור
 לבין לצרכן המחיר בין החיובי בהפרש

  לצרכן במחיר מחולק 300,000
85% 
15% 
20% 

טרקטורון, טרקטור משא מונע בבנזין, רכב 
 שטח 

50%  

  20% 'קוזיג
 סיגרים

 אנרגיה זוללי גדולים מקררים
 'אינץ 50 מעל פלזמה מסכי

 פרוות
 עתיק ריהוט

 לגלגול טבק
 פריט
 או מתובל, מצופה אמנון של קפוא פילה

    אחרת מעובד
 

90%  
 למקרר ₪ 550 עד

30% 
20% 
20% 
 "גלק ₪ 800

 מכס שיעור
 "גלק ₪ 15

 

 מפעילות או מהגרלות מהימורים רווח או השתכרות לעניין סכום קביעת( הכנסה מס צו את לתקן . 11
 . ₪ 5000 תהיה בו הקבועה הפטור שתקרת כך 2003-ג"התשס), פרסים נושאת

 

 
 הסבר דברי

 ותקציב כלכליים נתונים כללי רקע
 
 1-4סעיפים  

 
 ,הציבורי ובחוב התקציביים בגירעונות חד לגידול שהביא 2003 עד 2001 בשנים העמוק המשבר לאחר
 הירידה. התקציבי בגירעון משמעותי וצמצום פיסקאלית קונסולידציה של תהליך בישראל הוחל

. השווקים מול אל רבה אמינות וצברה תקציבי לאיזון ישראל הגיעה 2007 שבשנת לכך הביאה בגירעון
 העולמי הכלכלי המשבר במהלך מלא באופן התבטאו המשק ליציבות ותרומתו זה תהליך חשיבות

 ערב זו פתיחה מנקודת כתוצאה. 2008שהחל להראות את אותותיו בישראל במחצית השנייה של שנת 
 הגירעון של גידול( האוטומטיים למייצבים לאפשר ויכלה רחב פעולה ממרווח ישראל נהנתה, המשבר
 הגעהמ חשש ללא, במהלכו מלא באופן לפעול) מהמשבר כתוצאה ממסים בהכנסות לירידה בהתאם

 .הגירעון של עצמאי למימון יכולת חוסר של למצב
 זינק יוצא וכפועל ממסים המדינה הכנסות ירדו 2008הכלכלי העולמי שפרץ בשנת  מהמשבר כתוצאה
 מהיר לגידול הביאה הכלכלה של המהירה ההתאוששות. 2009 בשנת תוצר 5.2%-ל התקציבי הגירעון

 במסים בגידול ההאטה, אולם. 3.7%-ל 2010 בשנת הגירעון של ירידה ואפשרה ממסים בהכנסות
 בגירעון בלבד שולית לירידה הובילה המשק של הצמיחה האטת עם 2011 של השני ברבעון שהחלה

 תוצר 2.2% של חריגה קרי, תוצר 4.2%-בכ תקציבי הגירעון הסתכם ,2012 בשנת. 3.3% ל 2011 בשנת
 2012 לשנת המתוכנן הגרעון בין הפער. שנה לאותה בחוק הקבועה הגרעון מתקרת) ₪ מיליארד 20-(כ
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 תחזיתפי -על. המקורית התחזית מול אל המדינה בהכנסות מחוסר ככולו רובו נבע בפועל הגרעון לבין
 המדינה בהכנסות ניכר חוסר צפוי 2014-ו 2013 בשנים גם, הנוכחי המס ממשטר הנגזרת, ההכנסות

 .בחוק הקבועה הגרעון בתקרת לעמידה הדרושות ההכנסות לעומת
להגדלת היציבות הפיסקאלית ולשיפור אמינותה שמירה על מדיניות פיסקאלית אחראית, הפועלת 

הפיסקאלית של הממשלה היא תנאי הכרחי להמשך צמיחת המשק , להגברת יכולת הממשלה לספק 
שירותים איכותיים לאזרחיה ולשיפור עמידותה של כלכלת ישראל במקרה של זעזוע חיצוני או מקומי. 

סטייה מכלל תקרת הגירעון הקבוע בחוק לא גירעון תקציבי דומה לזה שנרשם בשנה האחרונה והמשך 
יאפשרו בשנים הבאות הפחתה של יחס החוב תוצר ויביאו לפגיעה חמורה באמינותה הפיסקאלית של 

 .הממשלה
עמוד בתקרת הגרעון הקבועה בחוק ולשם קיום מדיניות פיסקאלית אחראית, ל מנת על, האמור לאור

 .בצד ההכנסה מות בהיקף נרחב, התא2014-ו 2013בשנים  ,הממשלה לבצע נדרשת
 כחלק מההתאמות בצד ההכנסה מוצע לעלות את שיעורי המס הבאים באופן המובא להלן:

 
החלטה זו יביא  יישום - המס מדרגות לכל 1.5%-ב, 2014שיעור מס הכנסה, החל משנת  העלאת.1

 .2014ת בשנ"ח מלש 4070-לתוספת הכנסה של כ
 
יישום  - 26%על  2014כך שיעמוד החל משנת  1%-, ב2014 שנתמ החלשיעור מס החברות,  העלאת.2

 .2014ת "ח בשנמלש 630-החלטה זו יביא לתוספת הכנסה של כ
 
-יישום החלטה זו יביא לתוספת הכנסה של כ - 18%כך שיעמוד על  1%-"מ בהמע שיעור העלאת.3

 .2014 ת"ח בשנמלש 4620
 
 תבשנ"ח מלש 190יישום החלטה זו יביא לתוספת הכנסה של  -2014תיאום נקודות הזיכוי בשנת  אי.4

2014.  
 

  -5 סעיף
 שסיים ליחיד מס הטבת מתן קובע), הפקודה -(להלן  1961-התשכ"א ,ג לפקודת מס הכנסה40 סעיף
 אחת במס זיכוי נקודת בדמות שלישי לתואר ישיר מסלול לבוגרי לחלופין או ושני ראשון אקדמי תואר
 ובלבד, שני בתואר הלימוד שנות בגין במס זיכוי נקודת מחצית או ראשון בתואר הלימוד שנות בגין
ד 40 סעיף.  שני תואר לימודי בעבור ושנתיים ראשון תואר לימודי בעבור שנים משלוש יותר שלא

ה 40 סעיף. במס זיכוי נקודת מחצית בדמות מקצוע לימודי  שסיים ליחיד מס הטבת מתן קובע לפקודה
 ד.40 -וג 40 בסעיפים האמורות המס בהטבות כפל יהיה לא כי קובע לפקודה
מנוצלת על ידי בעלי השכלה גבוהה או בעלי מקצוע אשר נמנים על שכבת מקבלי שכר גבוה  ההטבה

י לרכוש יחסית, ונותנת הטבה זהה מבלי להתייחס לנתונים נוספים. ההטבה אינה מייצרת תמריץ חיוב
השכלה אקדמית או לימוד מקצוע, שכן מדובר בהטבה שמוענקת ליחיד בתום הלימודים והיא אינה 

 משפיעה על מצבו הכלכלי בזמן הלימודים, ואיננה תורמת למשק ברמה הכלכלית.  
 .בשנה ח"ש מיליון 200-כ של הכנסות לתוספת יביא ההחלטה יישום

 
 -6 סעיף

) שבחלק ה' לפקודה, שעניינו "רווחי הון" קובע כי משקיעים תושבי חוץ פטורים מתשלום מס על רווחי הון הנובעים 2(ב97 סעיף
לפקודה מגדיר "נייר ערך" לעניין חלק ה' האמור ככולל גם איגרת חוב  88ממכירתם של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל. סעיף 

זה ניתן במטרה לעודד פעילות של משקיעים זרים בשוק ההון הישראלי. אלמלא הפטור האמור היו של מדינת ישראל. פטור  מילווהאו 
בידי היחיד, ובשיעור מס החברות הקבוע  25%-15%לפקודה, בשיעור של  91אותם רווחי הון חייבים במס, בהתאם להוראות סעיף 

 אדם. -בני-(א) לפקודה בידי חבר126בסעיף 

) 2(ב97לפקודה, אשר החריג מן הפטור הקבוע בסעיף  186קף תיקון מס' נכנס לתו 16.12.11 ביום
מדינה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד  מילווהאג"ח או 

חודשים מלאים מיום הוצאתם, ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא  13לפדיונם אינו עולה על 
מדינה קצר מועד, וזאת לגבי רווח הון ממכירת ני"ע כאמור שימכרו החל  במישרין או בעקיפין מלווה

 מיום התחילה, ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שמיום התחילה. 
של התיקון עמדה העובדה כי בנוסף להשקעות זרות רצויות במשק הישראלי, התקיימה עליה  בבסיסו

בין השאר, ליצירת ריווח פיננסי לטווח קצר כתוצאה משמעותית בכניסת מטבע חוץ (מט"ח) המיועד, 
מפערי הריבית בין ישראל לחו"ל. במצב זה מתקיים תיסוף של השקל העלול לפגוע בכושר התחרות 

 ארוך הטווח של המשק הישראלי. 
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החשש כי הפטור מנוצל על ידי משקיעים בשוק המט"ח למטרות עשיית רווח לטווח קצר, וזאת  בשל
קצר מועד  ואיגרות חוב לטווח קצר, מוצע לבטל את הפטור  מילווהדובר ברכישה של בעיקר כאשר מ

של המדינה או בערבותה, וכן עסקה עתידית שנכס הבסיס  מילווהעל רווחי הון ממכירת איגרת חוב או 
כאמור, הרשומים למסחר בבורסה בישראל, ושהמועד לפדיונם אינו  מילווהשלה הוא איגרת חוב או 

 חודשים מלאים מיום הוצאתם, וזאת כהוראת קבע. 13עולה על 
 -7 סעיף

 עקרונית סיבה אין לפיכך, מקומית צריכה על המוטל טריטוריאלי מס הנו במהותו מוסף ערך מס
 של אזרחים הם מההטבה העיקריים הנהנים. בישראל המבוצעת זרים צריכת על אפס שיעור להעניק
 התועלת את מגדילה ואינה ישראל אזרחי רווחת את מקדמת אינה ההטבה, כלומר, זרות מדינות

, באירופה, בנוסף. לצרכנים כלל מגולגלת אינה רבים במקרים"מ המע הטבת, מכך יתירה. הציבורית
 .לתיירים"מ במע אפס/שיעור פטורים כיום אין המדינות ברוב, הגבולות פתיחת עקב

, בנוסף"ח. ש מיליארד בכמחצית מוערכת תיירות שירותי על"מ מע מהטלת ממסים ההכנסות תוספת
 שיעור להקטנת פוטנציאל ויצירת המס בסיס הרחבת תוך"מ המע במערכת להתייעלות יביא זה מהלך
 .אחרים במסים או"מ במע, המס
ישראל ערך ניתוח לגבי השפעתו הצפויה של ביטול הפטור על התיירות הנכנסת לישראל. על פי  בנק

חוות דעתו של הבנק, מכיוון שרוב העלות לתיירים בישראל אינה בגין שירותים פטורים ממע"מ, 
 שיעור כל אם זאת. בלבד 4.3%-קר בכי, כולל הוצאות טיסה תתיממוצעלתייר  כוללתההוצאה ה

 ביטול עקב לישראל הנכנסים התיירים במספר הפגיעה, בהתאמה. מחירים בעליית תקףיש"מ המע
.  מכיוון שסביר שחלק משיעור המע"מ ייספג על ידי המלונאים וספקי 2.6% -כ, מועטה תהיה הפטור

השירותים, בפרט על רקע העלייה בשיעורי תפוסת החדרים וברווחיותם בשנים האחרונות, הפגיעה 
התיירים צפויה להיות קטנה יותר.  להלן גרף המתאר את העלייה בשיעורי התפוסה ובמספר במספר 

 הלינות בשנים האחרונות בענף:
 

 
 
 
 

כי בענף שירותי התיירות קיימת שונות רבה  מראהOECD -ה מדינות מדיניות של בינלאומית השוואה
 י גישות למדיניות המע"מ בענף זה:בין המדינות השונות, כאשר ישנן שת

מע"מ דיפרנציאלי מופחת לענף שירותי התיירות והאירוח עבור כלל לקוחות הענף ללא תלות באם  .1

 מקבל השירות הוא תייר או תושב מקומי.

מע"מ מלא לשירותי תיירות בתעריף הסטנדרטי במדינה, כאשר לתייר אין אפשרות לקבל החזר  .2

ם. ישנן מדינות אשר בנוסף למע"מ, מוטלים בהן מיסי תיירות מע"מ על קבלת אותם שירותי

 ייחודיים, ברמת המדינה או המחוזות.

המדינות שנבחנו לא נמצאו כאלו המחילות מע"מ בשיעור אפס על שירותי תיירות, ובראשם  30מבין 
לק בתי מלון, בדומה לזה הקיים בישראל. המדינות שבחנו מחילות מע"מ בשיעור מופחת בלבד, כח

מיישום מע"מ דיפרנציאלי כללי במדינה, או לחלופין גובות מע"מ בשיעור מלא ובחלק מן המקרים אף 
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 כ ארצי"סה 2012-2000: בשנים   במלונותותפוסות  לינות
 אלפים אחוזים

 המלונות התאחדות: מקור
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מטילות מיסים נוספים על ענף התיירות. ובכל מקרה, מדובר במס אוניברסאלי ואין לגביו הבחנה בין 
 תושבים לבין תיירים.

 
להערכות משרד התיירות קצב גידול התיירים צפוי להמשך גם בשנים הקרובות כך שגם במידה  בהתאם

שנתיים הראשונות היא תקוזז עם הגידול הצפוי בביקושים. כמו -ולביטול הפטור תהיה השפעה בשנה
כן, לאחרונה אישרה הממשלה את הסכם השמים הפתוחים אשר צפוי להוזיל משמעותית את מחירי 

 ישראל ואת תדירותן ומכך גם יוזיל את כלל חבילת התיור לישראל.  הטיסות ל
 מיליוני ש"ח. 500 -כ–צפי תוספת ההכנסות בניכוי ההשפעות של מסים אחרים 

 
  -8סעיף 

"ת, ועדה לבחינת מדיניות הטבות המס והמענקים מ, מינו שר האוצר ושר הת2010בתחילת שנת 
החוק או החוק לעידוד השקעות הון), -(להלן 1959-"טהתשיהון,  השקעות עידוד חוקהניתנים לפי 

התקציב המיועד לעידוד השקעות בתעשייה.  ביום  אתמיטבי  באופן למצותבמטרה לגבש את הדרכים 
(תיקוני חקיקה),  2012-ו 2011תקבל בכנסת, חוק המדיניות הכלכלית לשנים ה 2010בדצמבר  29

, במסגרתו נקבעו החוקכלל תיקון נרחב בהוראות  68 תיקון"). 68(להלן: "תיקון  2011-התשע"א
מספר  הוגבלובה ניתן פטור ממס ו לתקופה האפשרות הטלוב ;ועודכנו, בין היתר, מטרותיו של החוק

נקבעו שיעורי מס  ;שנות ההטבות, לגבי מפעלים מאושרים או מפעלים מוטבים כהגדרתם בחוק
דף מפעילותו הייצורית בישראל, בהתאם למיקום מועדפים שיחולו על כלל הכנסתו של המפעל המוע

הדרישה  בוטלה, וכן ;לחוק 74המפעל וללא צורך בחישוב "יחס המחזורים", כפי שהיה קבוע בסעיף 
 על "שנת בחירה", כתנאי לתביעת הטבות המס. ולהודעהל"השקעה מזערית מזכה" 

 לפקודת(א) 126 לסעיף בהתאםשיעור מס החברות  לפי נקבעהמס שחל על החברה המועדפת,  שיעור
(להלן:"הפקודה") אשר קבע נכון לאותה תקופה מתווה של הפחתת שיעור  1961-"אהתשכ, הכנסה מס
על מנת לשמור על התחרותיות של המשק הישראלי, . 2015 המס משנת החל 18%עד  החברות מס

פריפריה, תוך אימוץ ב 10%במרכז הארץ ו  15%להמליץ על שיעורי מס מועדפים של החליטה הוועדה 
 12%  יהיו מועדפת חברה של הכנסה על המס שיעורי 2015 המס משנת שהחל כך, הפחתהמתווה 

שיעורי המס כאמור, נקבעו בהתאם לצורך בשימור התחרותיות של  בפריפריה. 6% -במרכז הארץ ו
לשינוי  בחוק  ובשים לב למתווה הפחתת המס כאמור. יצויין כי המשק הישראלי ביחס למדינות העולם

 לפי החברות מס בשיעור ההפחתה מתווה את לבטל הוחלט, 2011-ב"התשענטל המס (תיקוני חקיקה), 
 ) לפקודה לגבי כלל החברות במשק.א(126 סעיף

 לחוק 38בסעיף  שנקבעלבטל את מתווה ההפחתה  מוצעכפי שהוסבר לעיל,  םמטעמים פיסקאליי
 החל שיחול המס שיעורהשקעות הון, כך ש עידוד לחוקטז 51 סעיף את לתקן וכן, הכלכלית המדיניות

 שהיה כפיבפריפריה,  10%במרכז הארץ ו  15% יהיה מועדפת חברה של הכנסה על 2014 המס משנת
 .2012-ו 2011 בשנים
 מוצע, 25%- 20%-מ הון השקעות עידוד בחוק שאינו דיבידנד על המס שיעור העלאת לאור, בנוסף

 .20%-ל 15%-מ, הון השקעות עידוד בחוק דיבידנד על המס שיעור את להעלות
 

 
  -10-ו 9 פיםסעי

כלכלי (ועדת -, בעקבות דו"ח הועדה לשינוי חברתי30.10.2011של הממשלה מיום  3783בהחלטה מס' 
 1.1.2014-טרכטנברג), נקבע מתווה הפחתת מכסים, כאשר בשלב השני של מתווה זה נקבע כי  ב

. 30.10.2011-קיים במשיעור המכס שהיה  15% -שיעור המכס על מוצרים תעשייתיים ביופחת 
שנקבע כאמור  , כפי שהוסבר לעיל, מוצע לעצור את מתווה הפחתת המכסיםםמטעמים פיסקאליי

בנוסף,  לשנה.₪ מיליון  267 -תוספת הכנסות של כל יביאביטול הפחתה זו בהחלטת הממשלה. 
 על, 2012-ב"התשע, טובין על הקניה ומס והפטורים המכס תעריף צו את ןלתקמטעמים זהים, מוצע 

 על מוצרי יוקרה כקבוע בסעיף.  קניה ומס מכס שיעורי לקבוע מנת
 צויצוין כי במסגרת  התיקונים  הנוגעים לצווי מכס,  שר האוצר השתמש בסמכותו והביא בפני הכנסת תיקון של 

על מנת למנוע עיוותים בתחום  2013-), התשע"ג12בין (תיקון מס' והפטורים ומס קניה על טו המכס תעריף
 מלש"ח. 140-הטקסטיל. תוספת ההכנסות כתוצאה מתיקון צו זה מוערכת ב

 
  – 11סעיף 
קובע כי השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל,  1961-א לפקודת מס הכנסה, התשכ"א2סעיף 

שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, שהופקו או 
שנצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יראו אותם כהכנסה, למעט 
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, ועל רקע המעבר 1.7.03לפקודה, מיום  134ניין קיזוז הפסדים. סעיף זה הוסף במסגרת תיקון לע
) לפקודה קובע פטור ממס 28(9משיטת מיסוי טריטוריאלית לשיטת מיסוי פרסונאלית. במקביל, סעיף 

א ,שערכם פחת מסכום שקבע שר האוצר, באישור ועדת 2בגין השתכרות או רווח כאמור בסעיף 
 או מהגרלות מהימורים רווח או השתכרות לעניין סכום קביעת( הכנסה מסם של הכנסת. צו הכספי

₪  60,720) הינו 28(9קובע כי הסכום הפטור לעניין סעיף  2003-ג"התשס), פרסים נושאת מפעילות
תקרת הפטור). הכנסה של עד כפל תקרת הפטור, תהיה פטורה עד תקרת הפטור בניכוי ההפרש -(להלן

ל תקרת הפטור לתקרת הפטור, בעוד שהכנסה מעל לכפל  תקרת הפטור תמוסה כולה בשיעור בין כפ
 בלבד.₪  5000. מוצע לתקן צו זה ולקבוע כי הסכום הפטור יעמוד על 25%מס של 

 
 המשפטי ההיבט

, חוק לעידוד 1975-, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1961-(נוסח חדש), התשכ"א פקודת מס הכנסה תיקון
 וצווים נוספים. 2011-2012, חוק המדיניות הכלכלית לשנים 1959-הון, התשי"טהשקעות 

 
 האדם כוח מצבת על ההצעה השפעת

 .אין
 קודמות ממשלה החלטות

 .30.10.2011מיום  3783החלטת ממשלה מס' 
 .15סעיף  ,15.5.2009מיום  170החלטת ממשלה מס' 
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 שינוי מודל הטבות מס בחיסכון הפנסיוני
 

 מחליטים
 
 :, באופן הבא)הפקודה –(בהחלטה זו  1961-חדש), התשכ"א נוסחפקודת מס הכנסה (תקן את ל . 1

 

 .העובד לחיסכון פנסיוני הפקדת בשל ממס זיכוילפקודה, שעניינו א 45ף סעילבטל את  .א

 .לחיסכון פנסיוני במעמד עצמאי ההפקד שלב ניכוי שעניינו, לפקודה 47סעיף לבטל את  .ב

 -כיסוי ביטוחי  (להלן ביחד רכישת לבשל הפקדה ו לקצבהשל יחיד לקופת גמל  הפקדה בשל .ג
המפורטים מבין  מהנמוך ,35%מס בשיעור של זיכוי הטבה בדרך של  תינתן), הפקדה מוטבת

 : להלן

 האמורה; המוטבת ההפקדה  סך )1

, התקרה השנתית)  או 2(-) ו1(2 תו החייבת לפי סעיפיםסך הכנסהנמוך מבין מ 15% )2
מהנמוך מבין הכנסתו  5%בתוספת של  – )1(2גבי יחיד שיש לו הכנסה לפי סעיף לו

הפקדות בשל היחיד למרכיב  ) או התקרה שנתית, והכל בניכוי1(2החייבת לפי סעיף 
שווי הפקדת ובניכוי  )3(ה3תגמולי מעביד שנהנו מהטבות מס בהתאם לאמור בסעיף 

 .מעביד רעיונית בהסדר פנסיה תקציבית

על אף האמור בסעיף קטן (ג), סך ההפקדה לרכישת כיסוי ביטוחי שתינתן לה הטבה בדרך   .ד
נמוך מבין הכנסתו החייבת לפי מה 5%של זיכוי כאמור באותו סעיף קטן, לא תעלה על 

 .או התקרה שנתית) 2(2-ו) 1(2 סעיפים

   – לפקודה )3(ה3את סעיף  לתקן .ה

ששילם מעביד  כיסוי ביטוחי רכישתל שמרכיב תגמולי המעביד, בתוספת סכומיםכך  )1
  .לא יחשבו כהכנסה בידי העובד עד לגובה התקרה הקבועה בסעיף ,בעבור עובדו

-מחולק ב כשהוא השנתית  התקרה סכום יעמוד על) 3(ה3 בסעיף סכום התקרה כאמור )2
12 . 

וני , שעניינו ניכוי הוצאה לרכישת כיסוי ביטוחי בשל סיכ)(ב) לפקודה14(32 סעיףלתקן את  .ו
ותיחשב כהכנסה בידי העובד   למעביד, ניכויב הוצאה כאמור בשל עובד תותררק נכות, כך ש

 . ) לפקודה3(ה3בכפוף להוראות סעיף 

א לפקודה, תוך התאמה לסכום התקרה 9"תשלומים פטורים" שבסעיף  תלתקן את הגדר .ז
 השנתית.  

 :הבא באופן, לפקודהא) 7(9את סעיף  לתקן .ח

המיועדים למענק  גמל קופתבכל הקשור לכספים ב פרישה לא תיחשב אירוע מס  )1
 שנת כל בעד סעיף באותו כאמור הפטור סכום פעמייםהפרישה, שאינם עולים על 

 ;משנה בחלק עבודה בשל זה מסכום יחסי וחלק עבודה

 ; אחרת הפורש הודיע אם אלא, קצבה מטרתל ייועדוגמל לקצבה  בקופת פיצויים כספי  )2

 ממועד חודשים שלושה תוךשלא בדרך של קצבה ושלא  הפיצויים כספי משיכת )3
 במועד מסבתשלום  תחוייב, העניין לפי, פטירתו ממועד אוהיחיד  שלמעבודה  הפרישה
 .הפרישה במועד היחיד על שחל השולי המס שיעור לפי המשיכה

 ואילך. 2014תחילתם של התיקונים האמורים בסעיף (א) עד (ח) בשל שנת המס  .ט

(ג), כנוסחם ערב תיקון מס' -לפקודה, כך שהוראות סעיפים קטנים (ב) ו 87לתקן את סעיף  .י
 23לפקודה, יחולו לגבי כספים בקרן ותיקה עד למועד תחילתן של הוראות לפי סעיף  190

 לחוק קופות גמל שיכללו תנאים למשיכה כדין בקרן ותיקה.
 

  –החלטה זו  לעניין . 2
 ;2005-וק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"הח -" חוק קופות גמל"

 קופות גמל; בחוק וכמשמעות -"מעביד תגמול מרכיב"
 ;פעם השכר הממוצע במשק לחודש לעשריםסכום השווה   -" סכום התקרה השנתית"

תשלום בעד רכישת ביטוח לסיכוני נכות ומוות, שבו יבוטח יחיד  -" "רכישת כיסוי ביטוחי
) לחוק 6(ד)(16בקופת גמל או במבטח, ובלבד שהתקיימו בביטוח כאמור תנאים לפי סעיף 

 ;קופות גמל
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מרכיבי המשכורת המשולמים  6% –"שווי הפקדת מעביד רעיונית בהסדר פנסיה תקציבית" 
שוב הקצבה, אילו אותו יחיד היה פורש לקצבה באותו ליחיד, שהיו מובאים בחשבון לצורך חי

 .זמן
 

 דברי הסבר
 

לנוכח חשיבותו של החיסכון הפנסיוני נקטה הממשלה במהלך העשורים האחרונים במהלכים שונים 
בין פעולות הממשלה ניתן למנות את החיסכון והגדלת היקפו. להסדיר היבטים שונים של שמטרתם 

קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות והקמת קרנות פנסיה חדשות סגירתן למצטרפים חדשים של 
; הסטת החיסכון 2003; הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות בשנת 1995ואיתנות מבחינה אקטוארית בשנת 

לחיסכון לקצבה בגיל הפרישה באמצעות  ,שנים 15בקופות גמל, שקודם לכן יועד לפרק זמן של 
חלת הסדר חיסכון לכל השכירים במשק באמצעות צו הרחבה מהלכים שונים בעשור האחרון; וכן ה

 , ששיעורי החיסכון המחויבים על פיו ממשיכים לעלות גם השנה.2008להסכם השכר הקיבוצי בשנת 
 

הפקודה), כספים שהופקדו בקופת גמל  –(להלן  1961-על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א
א, בין השאר, יהטבות אלה ה מטרת. במועד ההפקדה מס ושייעודם חיסכון לקצבה זכאים להטבות

לעודד את האוכלוסייה העובדת והמשלמת מיסים בישראל להפקיד חלק מהכנסתה השוטפת לחיסכון 
המיועד לקצבה בגיל הפרישה, ובדרך זו להפחית את חבות המס שלה. ואולם, במתכונתן הנוכחית של 

 הטבות המס מתקיימים מספר כשלים:
הניתנות לעובדים המפקידים  אלוהעובד, ובפרט  העומדות לזכות הטבות המס –מורכבות  .1

כספים באופן עצמאי, שלא באמצעות ההפרשות האוטומטיות המבוצעות על ידי המעסיק, 
לרבות אנשי מקצוע מתחום  –מורכבות ביותר ומנוסחות באופן המקשה על הציבור הרחב 

 –אוי. מורכבות זו הופכת את ייעודן של ההטבות להבין אותן כר –המיסים והחיסכון הפנסיוני 
לבלתי מושג, שכן עובדים שאין ביכולתם להבין את  –תמרוץ ציבור העובדים לחיסכון 

 ההטבה המוצעת להם אינם צפויים לנצלה.

ההטבה עבור סכום הפקדה שחלק מהטבות המס לחיסכון פנסיוני קבועות כך  – רגרסיביות .2
תו של העובד גדולה יותר, הן משום שהן תלויות בשיעור המס יותר ככל שהכנס גדולהנתון 

בו חייב העובד, והן משום שתקרת ההטבות גבוהה ביותר ולכן ניתן להגדיל את סכום שהשולי 
 ההפקדה ככל ששכר העובד עולה.

-מיליארדי ש"ח, כ 11.5-מתוך סך עלות ההטבה, המוערכת בכ –שיוויון בחלוקת ההטבה -אי .3
-מנוצלים על ידי שכירים בעשירון העליון, שהכנסתם החודשית למעלה ממיליארדי ש"ח  5

 ש"ח. 20,000

 
לאור כשלים אלה, ולאחר בחינה ממושכת של המצב הקיים ושל חלופות שונות לתיקונו במשרד 

זו. מנגנון זה יפחית את מורכבות המנגנון הקיים  ההחלטהצעת האוצר, גובש מנגנון ההטבות המוצע ב
בות הקיימות כיום להפקדת העובד לחיסכון פנסיוני תוחלפנה בהטבה יחידה בעלת בכך ששלל ההט

שכר יחידה ושיעור הטבה קבוע; יפחית את הרגרסיביות בהטבות המס הקיימות בכך -תקרת
שתצומצמנה הטבות הניכוי, ששיעורן תלוי בשיעור המס השולי של היחיד, ותופחת תקרת השכר 

השיוויון בחלוקת ההטבה בכך שהוא יביא להפחתת -; ויפחית את אישממנו נגזר סכום ההפקדה המוטב
ש"ח בחודש בלמעלה ממיליארד ש"ח, בעוד שהמשתכרים  18,000ההטבות המוקצות למשתכרים מעל 

ש"ח יוכלו ליהנות מהגדלה בהטבה המוקצה להם  18,000-מעל השכר הממוצע במשק ומתחת לכ
 .ובסכום שאותו יוכלו להפקיד לחיסכון לקצבה

 
לבטל את הטבות המס הקיימות בגין הפקדה של עובד לחיסכון פנסיוני, לאמור מוצע  בהתאם

וכן באמצעות הפקדות  –הפקדות המעביד  עםכלומר, המבוצעות  –באמצעות הפקדות "במעמד שכיר" 
"במעמד עצמאי", בין אם מדובר בשכיר המפקיד כספים לקופת הגמל שלו במנותק מהפקדות המעביד 

 המעביד הפקדות בגין המס הטבת כנהמוצע להותיר על , מנגדם מדובר בעצמאי שאין לו מעביד. ובין א
 .להלן המפורטים בשינויים, עובדו עבור הגמל לקופת

 
פקדת העובד לקופת גמל המיועדת לקצבה עבור עצמו הש כךמוצע להחליף את ההסדרים הקיימים 
מוצע כי האמור יחול הן לגבי הפקדות לחיסכון מההפקדה.  35%תהיה זכאית להטבת זיכוי בשיעור של 

במילים פנסיוני והן לגבי רכישת כיסויים ביטוחים של לביטוח חיים ולביטוח אובדן כושר עבודה. 
בנוסף, מהסכום אותו הפקיד לקופת הגמל.  35%-השווה לאחרות, חבות המס של העובד תקטן בסכום 
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מהכנסתו החייבת של העובד, עד להכנסה  15%הטבה זו תינתן להפקדה שסכומה המרבי יהיה מוצע כי 
ש"ח לחודש),  15,000-ש"ח, או כ 180,000-כ –השכר הממוצע במשק (כיום  20שנתית השווה לפי 

ופת גמל עבור העובד שזכה להטבות מס על פי סעיף ומסכום זה יופחת הסכום שהפקיד המעביד לק
ש"ח בחודש ומעסיקו הפקיד  10,000, שכיר ששכרו החודשי לפני מס הוא כך למשל) לפקודה. 3(ה3

ש"ח לקופת גמל ולקבל בעבור  1,000לקופת גמל, רשאי להפקיד עוד  –ש"ח  500 –משכרו  5%עבורו 
בגין הכנסתו של , מוצע כי מהסכום שיפקיד. בנוסף 35%-הסכום שיפקיד זיכוי במס הכנסה השווה ל

 נוספים משכרו, עד התקרה כאמור.  5%יהיה זכאי להפקדה של הוא צמאי, מית במעמד עע
 

מאחר שמטרתו העיקרית של חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לגיל פרישה ובשים לב לעלות הכרוכה 
מהכנסתו  5%האמורים לשיעור של עד  ברכישת כיסויים ביטוחים מוצע להגביל את רכישת הביטוחים

 החייבת של היחיד, או מהתקרה השנתית, הנמוך מביניהם.
 

 ,כיום .עובדו שלבהפקדות המעביד לקופת גמל  עבורניתנה הטבה ) לפקודה 3(ה3 סעיףכאמור, ב
משכרו של העובד, עד לשכר בגובה ארבע פעמים  7.5%הפקדות אלה זכאיות להטבה עד לשיעור של 

להגביל את השכר שממנו נגזרת ההטבה המוטבת לאותה תקרת השכר  מוצעהשכר הממוצע במשק. 
הטבת המס בנוסף, מוצע לקבוע כי  .)ש"ח בחודש כיום 15,000-כ(היינו: שנקבעה בסעיף הקודם 

ר תשלומי המעביד לרכישת כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ואובדן כושר עבודה עבור עובדו הניתנת עבו
 .תשולב בהטבה המוגדרת עבור תשלומי המעביד לרכיב התגמולים

 
ה סכומים ששילם המעביד לצורך רכישת ביטוח סיכוני מוות ואובדן כושר עבוד כי לקבוע מוצע עוד

 י עבור המעביד והכנסה חייבת עבור העובד, בכפוף להטבהעבור עובדו ייחשבו הוצאה המותרת בניכו
 .)3(ה3שניתנה לפי סעיף 

 
סכום הקצבה הפטור ממס, מתוך סך הקצבה שמקורה בכספים שבגינם ניתנה  לפקודה נקבע א9סעיף ב

כך שהסכום הפטור יותאם לסכומים המותרים  . מוצע להתאים את הסעיףהטבת מס בעת שהופקדו
 .ם למוצע לעילבהתא להפקדה מוטבת

 
 הכספים לזכותו מועברים עובד של העסקתו שהסתיימה בעת לפקודהא) 7(9 סעיף להוראות בהתאם
 קצבה רצף להחיל המבקש עובד. אלה כספים בגין מס אירוע ומתרחש, הפיצויים בקרן לזכותו שנצברו

 במס העובד את לחייב שלא השומה לפקיד בבקשה לפנות כיום נדרש, במס החייבים הפיצויים כספי על
 . לקצבה לחיסכון להפקידם לו ולאפשר הפיצויים כספי משיכת בגין

 
לנוכח חשיבותו של החיסכון הפנסיוני, במטרה לאפשר ליחידים לדחות את ההחלטה בדבר משיכת 

 הפיצויים כספי, מחדל שכברירת לקבוע מוצעפעמי, -כספי הפיצויים כחלק מקצבה או בסכום חד
ביקש העובד למשוך אותם  אם אלא, לקצבה לחיסכון העבודה מקום אתשל העובד  עזיבתו בעת ויועדי

בהקשר זה מוצע להגביל את הסכומים שניתן לייעד כאמור לפעמיים סכומי הפיצויים  .במועד פרישתו
שניתן למשוך בפטור, וזאת כדי למנוע דחיית מס שאינה לתכלית הגדלת החיסכון הפנסיוני. עוד מוצע 

כי במקרה של משיכת כספי הפיצויים שלא בדרך של קצבה בתקופה שלאחר שלושה חודשים  לקבוע
ממועד הפרישה מעבודה של היחיד, או ממועד פטירתו, לפי העניין, תחוייב בתשלום מס במועד 
המשיכה לפי שיעור המס השולי שחל על היחיד במועד הפרישה מעבודה (שבו היה עליו לשלם את 

  המס אלמלא נדחה).
 

לפקודה קובע הוראות בדבר חיוב במס במקרה של משיכת כספים שאינה כדין מקופת גמל.  87סעיף 
פעמים מהחיסכון הפנסיוני -מטרת הוראה זו מיועדת להפחית, ככל הניתן, מצב של משיכת סכומים חד

 שלא בעת פרישה והותרת היחיד ללא חיסכון פנסיוני או עם חיסכון פנסיוני מועט. 
 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות  23תנאים למשיכה מקופת גמל מוסדרים בסעיף מאחר שה
 87), ובתקנות שהותקנו לפיו, הוצע לתקן את סעיף גמל קופות חוק –(להלן  2005-גמל), התשס"ה

האמור. בהתאם לכך  23לפקודה באופן שמשיכה שלא כדין תהיה משיכה בניגוד להוראות לפי סעיף 
לחוק קופות גמל. במסגרת התנאים  23אים שנקבעו בו בהנחה שיעוגנו בהוראות לפי סעיף נמחקו התנ

 2000בינואר  1שנמחקו נכללו הוראות לפיהם משיכה של סכומים שהופקדו לקרן ותיקה לאחר יום 
לחוק  23פעמי תהיה משיכה שלא כדין. אלא שתנאים כאמור טרם עוגנו בהוראות לפי סעיף -בסכום חד

מל. לנוכח חשיבותו של תימרוץ הפרט שלא למשוך את החיסכון הפנסיוני שלו בקרנות קופות ג
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 87הוותיקות שלא בדרך של קצבה, מוצע לתקן את הפקודה ולקבוע כי התנאים שנקבעו בסעיף 
לחוק קופות  23, יחולו כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף 190לפקודה כאמור, כנוסחו לפני תיקון מס' 

 ו תנאים למשיכה כדין בקרן ותיקה.גמל שיכלל
 

התיקונים המוצעים לעיל צפויים להביא להגדלת הכנסות המדינה ממיסים. במידה שהחוסכים לפנסיה 
-ימשיכו להפקיד בקופות הגמל את אותם הסכומים המופקדים כיום, הכנסות המדינה צפויות לגדול בכ

ם, מיליארדי ש"ח כתוצאה ממיסוי הפקדות המעביד עבור שכירים בעלי רמות שכר גבוהות. ואול 1.2
השינויים בתקרת ההפקדה בצד העובד, בצד פישוט ניכר של המנגנון, עשויים להוביל לכך שחוסכים 
רבים יבחרו לנצל את הטבות המס המוצעות להם ולהגדיל את החיסכון הצבור לזכותם לגיל פרישה. 

דיל כך, הגידול בהכנסות המדינה כתוצאה מהמהלך צפוי לקטון ככל שחוסכים רבים יותר יבחרו להג
את הפקדותיהם לקופות גמל. זאת ועוד, המדינה צפויה לשאת בעלויות שונות הכרוכות בהגדלת 

 מיליון ש"ח.  60-ההכנסה החייבת במס של עובדיה ושל ציבור השכירים בכלל, המסתכמות בכ
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 התאמות בגביית מס בריאות ודמי ביטוח לאומי
 

 מחליטים
 

) וחוק הלאומי הביטוח חוק -(להלן  1995-התשנ"ה [נוסח משולב], לתקן את חוק הביטוח הלאומי
בינואר  1כך שהחל מיום  )ממלכתי בריאות ביטוח חוק -(להלן  1994-ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

 כדלקמן:  ייקבע 2014
 
לחוק  238סעיף לעקרת בית כהגדרתה ב, הקיים לבטל את הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי . 1

תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי שמשלם מי  כאמורעקרת בית קבוע כי ול הביטוח הלאומי,
יובהר כי כתוצאה ₪).  61-שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ואין לו הכנסה (סכום השווה כיום ל

מביטול הפטור האמור, יבוטל למעשה מעמד עקרת הבית בחוק הביטוח הלאומי, והללו תהפוכנה 
, כי לעניין פרק ביטוח נכות, הן למבוטחות בפני עצמן על כל המשתמע מכך. משמעות האמור היא

תיבחנה "כמשתכרות". לעניין פרק ביטוח זקנה ושאירים, הן יהיו זכאיות בעתיד לתוספת ותק על 
 ואילך.  1964בינואר  1יחול על עקרת בית שנולדה החל ביום תיקון זה קצבת הזקנה וכיו"ב. 

 
לחוק  238הגדרתה בסעיף לעקרת בית כ, הקיים לבטל את הפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות . 2

בסכום דמי ביטוח בריאות תחויב בתשלום , כאמורעקרת בית קבוע כי ול הביטוח הלאומי,
 ₪).  101-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (סכום השווה כיום ל 14המינימום כהגדרתו בסעיף 

 
 לאומי לביטוח המוסד של הכללי המנהללהטיל על שר הרווחה והשירותים החברתיים להנחות את  . 3

(ב) לחוק הביטוח הלאומי על מנת 312את הפעולות הנדרשות בהתאם לסעיף  ולבצע נהלים לקבוע
 לגבות את דמי הביטוח.

 
לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולהפחית בהתאם את הקצבות אוצר המדינה המשולמות למוסד  . 4

גבייה בהתאם לביטוח לאומי בגין השתתפות בגבייה, בגובה מלוא ההשתתפות הנובעת מהגדלת ה
ב' להחלטה זו ובגובה מלוא הגידול בגביית דמי ביטוח לאומי מן הציבור הנובע -לסעיפים א' ו

 מהסעיפים האמורים.

 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי נתונים כלכליים ותקציב
) וחוק ביטוח חוק הביטוח הלאומי -(להלן  1995-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),  התשנ"ה

פוטרים עקרות בית מתשלום דמי ביטוח  )בריאות חוק ביטוח -(להלן  1994-תשנ"דבריאות ממלכתי, ה
בחוק הביטוח הלאומי כאישה נשואה, שבן  238לאומי ודמי ביטוח בריאות. עקרת בית מוגדרת בסעיף 

זוגה מבוטח, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית. יצוין, כי דמי ביטוח בשיעורים שונים נגבים מכלל 
נטים ומקבלי קצבאות שונות. למותר לציין, כי האוכלוסייה, לרבות אלו שאינם עובדים כגון סטוד

עקרות הבית, על אף היותן פטורות מתשלום דמי ביטוח כאמור, זכאיות לשירותי בריאות מלאים 
הלשכה ו על פי חוק הביטוח הלאומי. בהתאם לנתוני המוסד לביטוח לאומי ולזכויות (חלקיות)

 רות מתשלום דמי הביטוח.בית הפטו עקרות 450,000-כהמרכזית לסטטיסטיקה, ישנן 
 

דמי ביטוח  בתשלוםואילך,  1964בינואר  1שנולדו החל מיום  העבודה בגילעקרות בית מוצע לחייב 
ואילו לגבי עקרת  מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות,בחודש) כקבוע בחוק ל₪  61לאומי (בסך של 

 ימת. בית שנולדה טרם מועד זה יחול חוק הביטוח הלאומי במתכונתו הקי
 

בחודש) כקבוע בחוק ₪  101(בסך של בריאות דמי ביטוח  בתשלום, ת ביתרעקכל לחייב כמו כן, מוצע 
 למי שאינם עובדים ואין להם הכנסות.
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 450-להגדיל את ההכנסות מדמי ביטוח בריאות בסך של למעלה מ צפויים המוצעים קיקההח תיקוני
 בהתאם לכךש"ח בשנה.   מיליון 225-כ של בסך לאומי ביטוח מדמי ההכנסות ואת בשנה"ח ש מיליון
לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולהפחית בהתאם את הקצבות אוצר המדינה המשולמות למוסד מוצע, 

לביטוח לאומי בגין השתתפות בגבייה, בגובה מלוא ההשתתפות הנובעת מהגדלת הגבייה בהתאם 
בגביית דמי ביטוח לאומי מן הציבור הנובע ב' להחלטה זו ובגובה מלוא הגידול -לסעיפים א' ו

 מהסעיפים האמורים.
 

 ההיבט המשפטי
 .1995-תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה

 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד תיקון
 
 

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא
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 חוק מיסוי מקרקעין  –שינויים במערכת המס 
 

 מחליטים

 

החוק או חוק מיסוי מקרקעין),   -(להלן 1963-את חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"גלתקן 
 -כך ש

 

, ) לחוק1ב(49הקבוע בסעיף  ,אחת לארבע שניםנוספת יבוטל הפטור ממס שבח לדירת מגורים  .1
 -באופן הבא

דירה -(להלן דירת מגורים שאינה "דירה יחידה"כל מהשבח במכירת  25%יוטל מס בשיעור של  )א(
 .1.1.2014 מיום החל וזאת, נוספת)

כך שהשבח בדירת מגורים המיוחס לתקופה  ,ליניארי יהיהשבח בדירת מגורים בגין המס שיוטל  )ב(
, וייקבעו הוראות מעבר לגבי מכירת דירות שנרכשו לפני יהיה פטורהתיקון המוצע, שעד תחילת 

  תחילתו של התיקון המוצע. 

תנאי ה שיבוטל) הדן בפטור ממס שבח במכירת "דירת מגורים יחידה", כך 2ב(49סעיף יתוקן  )ג(
לפטור כי בארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה למוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים 

 חודשים.  18תנאי של החזקה בדירה לפחות  ףמאידך, ייווס אחת.

וכן דירה  בפטור לפי סעיף זה 25% -הקטן מ דירהחלק ב כך שניתן יהיה למכור )2ב(49סעיף יתוקן  )ד(
 . 1997בינואר  1שהושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 

לתא המשפחתי בנוסף יש ) לחוק כך שחזקת דירת מגורים יחידה תחול גם אם 3ג(49יתוקן סעיף  )ה(
דירה אחרת שחלקו של המוכר בה קטן משליש  (להלן: הדירה החלקית). יחד  ,לדירה שבבעלותו

) לחוק לא ניתן 2ב(49זאת מוצע לקבוע כי במידה ודירת המגורים נמכרה בפטור לפי סעיף  עם
 יהיה למכור בפטור לאחר מכן את הזכויות בדירה החלקית.

מוצע לקבוע כי דירה אשר התקבלה בידי המוכר בירושה והמוריש ערב פטירתו היה בעליה של  )ו(
יהא זכאי היורש לפטור נוסף ר ממס שבח ויכול היה למכרה ביום פטירתו בפטו"דירה יחידה" 

ועצמאי במכירת דירת הירושה ודירה זו לא תבוא במניין הדירות לצורך קביעת הזכאות לפטור בגין 
 דירה יחידה. 

ה לחוק כך שהפטור החד פעמי הניתן לתא משפחתי במכירת שתי דירות לצורך 49סעיף  יתוקן )ז(
נתן רק אם לתא המשפחתי ביום המכירה שתי דירות בלבד כך שהדירה ירכישת דירה חלופית י

דירתו היחידה. הזכאות לפטור כאמור לא תינתן במידה החלופית הנרכשת תהא לאחר המכירה 
 ולתא המשפחתי יותר משתי דירות במועד המכירה. 

דירת מגורים שהתקבלה  בו, לגבי מכירתתקופות הצינון הקבועות ש , כךו לחוק49סעיף יתוקן  )ח(
שנים  4עברו שכך שמכירת דירה יחידה שנתקבלה במתנה תהנה מהפטור ובלבד ייקבעו במתנה 

מיום שנים  3עד שיחלפו -מיום קבלת המתנה ובמידה ומקבל המתנה התגורר בדירה דרך קבע 
 שהחל לגור בה דרך קבע .

 
 -בא. יבוטלו פטורים והטבות סוציאליים לתושבי חוץ, באופן ה2

באופן ליניארי, והזכאות לפטור תיבחן  ,לתושבי חוץ במכירת דירת מגוריםממס שבח יבוטל הפטור (א) 
 של המוכר ביום המכירה.  בהתאם למעמדו 

 "תושב ישראל" יוגדר לרבות אזרח ישראלי תושב האזור. (ב)
ב חוץ במס לחוק, הקובע את החבות במס רכישה, כך שתבוטל הטבת המס לתוש 9סעיף  (ג) יתוקן

רכישה, הניתנת בגין "דירה יחידה". בנוסף, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לגבי תושב חוץ אשר רכש 
מיום  שנתייםמס הרכישה אם עלה תוך  שיקבל החזר שלכך  ,דירת מגורים ולאחר מכן עלה לישראל

  היה וזו תהא דירתו היחידה.הרכישה 
  -. ייקבע מיסוי של דירות יוקרה, באופן הבא3

לחוק, כך שבמכירת דירת יוקרה שהיא דירתו היחידה של המוכר, ושווי  1יתוקן פרק חמישי(א) 
יפוצל השבח, לשבח חייב ולשבח פטור בהתאם ליחס שבין תקרת ₪, מיליון  5מכירתה עולה על 

 לסך כל שווי המכירה. ₪) מיליון  5הפטור (
 ₪. מליון  5ירות יוקרה בסכום העולה על מס רכישה בגין רכישת ד 8%מדרגה נוספת של  תיקבע(ב) 

(כמדרגה ראשונה), על כל מי שרוכש דירת מגורים ובעבר הייתה  3.5%מס רכישה בשיעור  יוטל. 4
  רשומה על שמו דירת מגורים אחרת. 
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מוצע לקבוע שהפטור בגין דירת מגורים  -יום רכישה בדירות שהתקבלו אגב עסקת קומבינציה  ייקבע. 5
 רק על אותו חלק מהזכויות בדירה הנמכר בעסקת הקומבינציה.   -בעסקת קומבינציה יהיה פטור חלקי 

לחוק ולקבוע כי הפטור במכירת  62מוצע לתקן את סעיף  -הפטור למתנות בין קרובים  יצומצם.6
קרקעין בין קרובים הניתן בצורה רחבה, יינתן רק כאשר המתנה הינה בין בני זוג, צאצאים או הורים מ

 מתנה שניתנה מיום החקיקה ואילך.  , וזאת לגביוהורי הורים
המטילים על הרוכש תשלום מקדמה על חשבון מס השבח  ,(ה) לחוק-(ב)15חדש סעיפים מ יחוקקו. 7

 כהוראת קבע.  , מכירהשל המוכר וזאת מכספי תמורת ה
מוצע לקבוע הסמכה למנהל בחוק, לקבוע חובה  –הסמכה לדו"ח מקוון במיסוי מקרקעין  תיקבע. 8

וכן  2015להגשת דו"ח מקוון במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד, וזאת החל משנת המס 
 . סמכות להטלת עיצום בגין אי הגשת דו"ח כאמור

 תיחשב מקרקעין באיגוד הקצאה כי לקבוע מוצע -מקרקעין באיגוד צאההק בגין רכישה מס יוטל. 9
 .רכישה מס לצורך באיגוד כפעולה

במסגרת פינוי במכירת נכס שאינו דירת מגורים (יחידה אחרת)יוטל מס שבח בגין תשלום מזומן  .10
לא לחוק,  4פרק חמישי הפטור ממס שבח שניתן במכירת דירת מגורים מכוח  הבהיר כי מוצע ל -בינוי

יחול כאשר הנכס הנמכר אינו דירת מגורים  בהתאמה לשאר הוראות הפטור החלות במכירת נכס שאינו 
 דירת מגורים.

 דברי הסבר    
 

 רקע כללי נתונים כלכליים ותקציב
 1לסעיף 
 הגדולים העלייה גלי הגעת עם' 90-ה שנות בראשית ניתן נוספת מגורים דירת במכירת הקיים הפטור
 והאפשרות הבנייה בתחום המשמעותית החסמים הסרת לאור כי אז הייתה הממשלה מדיניות"מ. מבריה
יש לעודד  ,, וכאשר רבים מן העולים הינם חסרי הון עצמיהקצר בטווח דיור יחידות אלפי מאות לבנות

 משקיעים לרכוש דירות על מנת להשכירן. 
 ידי על הדירות רכישת היקףמדובר בפטור כמעט מלא על מכירת דירות בידי משקיעים.  למעשה, כיום

לחץ על המחירים כלפי  מפעיל ,בשוק סקאותהעמסך  31%עד לכדי  2010-2011-המשקיעים שהגיע ב
הפטור יוצר עיוות מס ביחס לאפיקי בנוסף, מעלה וזאת לאור היצע הדירות המוגבל ביחס לביקוש. 

מובילה לעליית מחירי  אשרומוביל להשקעת יתר בשוק הנדל"ן, (שוק ההון)  הממוסים השקעה אחרים
 ת ללא הגדלה משמעותית של ההיצע. הדירו

  .שנה מדי ₪מיליארד  1.2מוביל לאובדן הכנסות ממס של והפטור הינו רגרסיבי  עוד יצוין כי
 לסעיף (א)

, כפי שקבוע כיום בחוק לגבי 25%מוצע לקבוע כי מכירת דירה תהיה חייבת במס שבח בשיעור של 
  מכירת זכות במקרקעין. 

 לסעיף (ב)
על מנת למנוע מיסוי רטרואקטיבי, מוצע כי השבח יוטל באופן ליניארי, כך שהחיוב במס יחול רק מיום 

 לגבי דירות שנרכשו טרם כניסת החוק לתוקף.  בנוסף מוצע לקבוע הוראות מעברכניסת התיקון לתוקף. 
 לסעיף (ג)

צורך בתנאי עוד אין  ,במס שבחתחויב ) בטל ומכירת הדירות הנוספות 1ב(49לאור העובדה כי סעיף 
חודשים, כדי למנוע מצב של מכירת דירות  18מוצע להוסיף תנאי של החזקת הדירה לפחות  זה.

 חודשים. 18שרשרת, חדשות לחלוטין, כל 
 )דלסעיף (

או דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני  25% -כיום ניתן למכור בפטור ממס שבח חלק בדירה הקטן מ
כמוצע, והענקת  )1ב(49) בלבד. עם ביטולו של סעיף 1ב(49בהתאם להוראות סעיף , 1997בינואר  1יום 

 הזכאות לפטור רק ל"דירה יחידה", אין מקום עוד למגבלה זו.
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 לסעיף (ה)
) כי תא משפחתי שבבעלותו, בנוסף לדירה העיקרית, חלק קטן בדירה אחרת 3ג(49יום קובע סעיף כ

) אין בקיומו של "שבריר דירה" זה כדי למנוע קבלת הפטור על דירת המגורים 25% -(פחות מ
העיקרית. מוצע להמשיך עם עקרון זה בפטור לדירת מגורים יחידה תוך הגדלת שיעור ה"שבריר" עד 

 בנוסף, מוצע כי החלק הנוסף לעולם יהיה "צבוע" כחייב. מהדירה החלקית.  שליש 
 לסעיף (ו)

מוצע לקבוע כי דירה אשר התקבלה בידי המוכר בירושה והמוריש ערב פטירתו היה בעליה של "דירה 
יחידה" יהא זכאי היורש לפטור נוסף ועצמאי במכירת דירת הירושה ודירה זו לא תבוא במניין הדירות 

הואיל והמוריש יכול היה לנצל את הפטור זאת, ורך קביעת הזכאות לפטור בגין דירה יחידה. לצ
מוצע לאפשר ליורשים להנות מהפטור שלא , יחידה ולהוריש ליורשיו את התמורהבמכירת דירתו ה

 נוצל ע"י המוריש מפאת העובדה כי יום מותו של אדם אינו ידוע. 
 לסעיף (ז)

ה לחוק מיועד בתכליתו למשפרי דיור. כיום הזכאות לפטור היא ללא קשר למספר הדירות 49סעיף 
מוצע  ,הואיל ובהסדר המס המוצע הפטור ניתן רק לדירת מגורים יחידה שבבעלות התא המשפחתי.

בכך שהדירה החלופית הנרכשת תהא דירתו ולהתנות את מתן הפטור במכירה של הדירה הנוספת 
 התא המשפחתי. היחידה של
 לסעיף (ח)

לאור צמצום תחולת הפטור לדירות מגורים, מוצע בהתאם להאריך את תקופת הצינון כאשר מדובר 
 בעסקאות בין קרובים.

 2לסעיף 
 כיום תושבי חוץ, בדומה לתושבי ישראל, זכאים לקבלת הטבה במס רכישה בעת רכישת דירת מגורים

דירת מגורים מזכה (הן יחידה והן נוספת, בתנאים הקבועים  וכן לפטור ממס שבח בעת מכירתיחידה, 
 . בחוק)

להצעת מחליטים זו, יבוטל הפטור לדירת מגורים נוספת הן לתושבי ישראל והן  1לאור המוצע בסעיף 
לתושבי חוץ. באשר לדירת מגורים יחידה אשר את הפטור ממס במכירתה מוצע להשאיר, הטעם לכך 

ו מיועד למשקיעים, אשר לרוב אין זו דירתם היחידה שכן מחזיקים בדירת הינו סוציאלי וברור שאינ
יום לתושבי חוץ משמעותו הסטת כממס השבח הניתן  מגוריהם במדינת תושבותם. בנוסף, הפטור

, תשלום המס לטובת מדינת התושבות של המוכר, זאת למרות שמדובר במקרקעין המצויים בישראל
זכות המיסוי הבלעדית או הראשונה כאשר עסקינן במקרקעין, היא  ובהתאם לאמנות למניעת כפל מס,

. לפיכך, מוצע לבטל במדינת המקור, קרי בכל מקרה פטור בישראל יגרור חיוב במס במדינת התושבות
תושבי חוץ. הזכאות לפטור תיבחן גבי לגם לדירת מגורים יחידה, וזאת ליניארית את הפטור ממס שבח 

ביום המכירה. בנוסף, מוצע כי הגדרת "תושב ישראל" תהיה לרבות אזרח בהתאם למעמדו של המוכר 
 ישראלי תושב האזור.

 
זוגות ניתנה על מנת להקל את בעיית הדיור של ברכישת דירת מגורים יחידה, ההטבה במס רכישה 

ולא על מנת לעודד השקעות של תושבי חוץ  ,שאין בבעלותם דירת מגורים צעירים, תושבי ישראל,
הדיור. מערכת ההקלות מנוצלת גם לרכישת "דירות רפאים" אשר גורמות לעליית מחירי הדיור. בשוק 

לפיכך, מוצע לבטל את הטבת מס רכישה הניתנת בגין "דירה יחידה" לתושבי חוץ. בנוסף, מוצע לקבוע 
ן עלה לישראל כך שתתוקן שומת הוראות מיוחדות לגבי תושב חוץ אשר רכש דירת מגורים ולאחר מכ

 .אם עלה תוך שנתיים מיום הרכישהרכישה מס ה
 

 3לסעיף 
מוצע לקבוע מיסוי מיוחד לדירות יוקרה. לאור האמור, במקביל לביטול הפטור במכירת דירת מגורים 

. , גם כאשר מדובר בדירה יחידהלבטל באופן יחסי את הקלות המס לדירות יוקרהגם מוצע  נוספת,
מוצע להגביל את הפטור ממס שבח במכירת דירות יוקרה כך במכירת דירה יחידה לאור האמור, 

מדרגה  תיקבעבנוסף, מוצע כי  ₪ .מיליון  5שהפטור לא יחול בגין אותו חלק מהתמורה העולה על 
 ₪. מליון  5מס רכישה בגין רכישת דירות יוקרה בסכום העולה על  8%נוספת של 

 4סעיף ל
ראשונה), על כל מי שרוכש דירת מגורים ובעבר (כמדרגה  3.5%מס רכישה בשיעור  מוצע להטיל

  הייתה רשומה על שמו דירת מגורים אחרת.
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 5לסעיף 
 

 6לסעיף 
לבן זוג, הורה, הורי  62מוצע לקבוע כי הפטור במכירת מקרקעין בין קרובים הניתן כיום בהתאם לסעיף 

הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, וכן לאח או אחות ובני זוגם, יינתן רק כאשר 
הפטור הניתן כיום מהווה ו. זאת הואיל הורים והורי הוריםובני זוגם, ובני זוג, צאצאים בין המתנה הינה 

 פתח לתכנוני מס וכסות לעסקאות שאינן עסקאות ללא תמורה.
 

 7לסעיף 
(ה) לחוק, -(ב)15פג תוקפם של סעיפים  31.3.13לחוק מיסוי מקרקעין, ביום  72בהתאם לתיקון 

המטילים על הרוכש תשלום מקדמה על חשבון מס השבח של המוכר וזאת מכספי תמורת המכירה. בשל 
שיבות הרבה הקיימת לתשלום מקדמה בגין העסקה, הן בהיבט של גביית המס והן בהיבט של הח

הבטחת זכותו של הרוכש למימוש זכותו במקרקעין באמצעות רישום, מוצע לחוקק סעיפים אלה מחדש, 
 כהוראת קבע.

 8לסעיף 

ון במיסוי בהתאם להמלצות ועדת גלצר שהוקמה ברשות המסים, אשר המליצה על מעבר לדו"ח מקו
מקרקעין, ובשל היתרונות הקיימים לדו"ח המקוון, מומלץ להסמיך את המנהל לקבוע את החובה להגיש 

 .2015דיווח מקוון החל בשנת 
 9לסעיף 

לחוק, הקובע את החבות במס  9לחוק. סעיף  1הקצאה אינה נחשבת "פעולה באיגוד" בהתאם לסעיף 
רכישה, מטיל אותה על פעולה באיגוד, ומשכך על הקצאה לא מוטל מס רכישה. הואיל והמניות באיגוד 
משקפות גם את המקרקעין המצויים בו, והואיל וההקצאה מדללת את זכויותיהם של בעלי המניות 

קיימים במקרקעין, הרי שבעל המניות שהוקצו לו מניות רכש למעשה זכות במקרקעין. לאור האמור, ה
 מוצע לקבוע כי הקצאה באיגוד מקרקעין תיחשב כפעולה באיגוד, לצורך מס רכישה. 

 10לסעיף 
ם בינוי" קובע, כי ההסדר החל בפרק יחול בשינויי–, שכותרתו "פינוי 4כז לחוק בפרק חמישי 49סעיף 

כב קובע  פטור למוכר יחידת 49המחויבים "גם לגבי מכירה ליזם של יחידה אחרת במתחם...". סעיף 
מגורים במסגרת פינוי בינוי, המקבל תמורתה זכות ביחידת מגורים חלופית ותמורה כספית אחרת.  

רה הרציונל לפטור את התמורה הכספית היה עידוד מקרים של קבלת דירת מגורים קטנה יותר ותמו
זאת כאמור אף בשל העובדה שאת כספית, בתמורה לדירה גדולה יותר, בעיקר במקרים של קשישים. 

רציונל זה אינו מתקיים במקרים של מכירת יחידה הדירה שמקבלים יכלו למכור מיד בפטור ממס. 
וד בעמעותה למעשה דחיית מס ולא פטור, אחרת, שאינה דירת מגורים. בנוסף,  מכירת יחידה אחרת מש

שלדירת מגורים קיים פטור. בשל כך, מכירת יחידה אחרת בתמורה לדירת מגורים משמעותה כי לא ניתן 
כי הפטור ממס לא יחול במכירת  הבהיריהיה למכור את דירת המגורים בפטור.  לאור האמור, מוצע ל

ן לחוק יחידה אחרת, בשל החלק שהתקבל במזומן תמורתה,  וזאת לגבי מכירות מיום פרסום התיקו
 ואילך.

 
 ההיבט המשפטי

  1963-תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 אין.

 קודמות ממשלה החלטות
 

  מיסים העלאות פירוט: הנדון
 

 נושא
תוספת הכנסה צפויה בשנת 

 "ח)מלש( 2014
 4,620 1%-העלאת מע"מ עוסקים ופיננסי ב

 4,070 לכל מדרגות המס 1.5%-מס הכנסה בהעלאת שיעורי 
 1,160 שינוי מודל הטבות מס בחיסכון הפנסיוני

 1,050 למעט רוכשים ראשוניים 3.5% –מס רכישה על דירה יחידה 
 630 1%-העלאת מס חברות ב
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 530 ביטול הפטור ממע"מ על שירותי תיירות
 190 זיכוי נקודות מידוד הקפאת
 265  מכסים הפחתת מתווה המשך עצירת

 190 ביטול נקודת הזיכוי לבעלי תארים אקדמיים
 170 מיסוי מוצרי יוקרה

 150 עיוותים במכסים על טקסטיל  ביטול
 110 בהגדרת דג האמנון לעניין תשלום מכס הפירצה סגירת

 70 2012חזרה לשיעורי  -חוק עידוד השקעות הון 
 60 מס שבח למעט דירה יחידה

 50 5,000-הנמכת תקרת הפטור ל –הגרלות 
 50 20%-העלאת שיעורי המס על דיבידנד ל –חוקי עידוד השקעות הון 

 13,365 "כסה
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