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 שינויים במשטר המס

 מחליטים
 

החל משנת המס הפקודה) כך ש-(להלן 1961-לתקן את פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א . 1
 דלקמן:כשיעורי המס על הכנסה חייבת של יחיד יעמדו על שיעורים כמפורט  2017

 שיעור המס :), על כל שקל  חדש2016מדרגת המס (סכום הכנסה שנתית בערכי 
 31% הראשונים  ש"ח  223,200 -מ
 34.5%   ש"ח 496,920ועד  ש"ח 223,201-מ

 47%   על כל שקל חדש נוסף
 

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

 שיעור המס ) , על כל שקל חדש  2016מדרגת המס (סכום הכנסה שנתית בערכי 
 10% הראשונים ש"ח 72,000 -מ
 14% ש"ח 115,200ועד  ש"ח 72,001 -מ
 21%  ש"ח 172,200ועד  ש"ח 115,201 -מ
 31% ש"ח  223,200ועד  ש"ח 172,201-מ

 

 639,996יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על ש כך לפקודה) א(ב121 סעיף את לתקן . 2
שקלים חדשים,  639,996שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 

 .3%בשיעור של 

והחל משנת  24% על יעמוד החברות מס שיעור 2017בשנת ש כך לפקודה) א(126 סעיף את לתקן . 3
 . 23%יעמוד שיעור מס החברות על  2018

לרשום את הודעת שר האוצר כי הוא יגיש לאישור לוועדת הכספים של הכנסת בקשה לשינוי  . 4
שיעור ההפרשה  2016כך שבשנת המס  ,1961-תשכ"אהלחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תקנות 

  . 0%יעמוד שיעור ההפרשה על  2017ובשנת המס  25%יעמוד על 
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 הסבר דברי
  כללי רקע

 1-3סעיף 

 
בשנים האחרונות קצב הצמיחה של כלכלת ישראל הואט משמעותית. בעוד שבשנים שלפני המשבר 

) הראו 2011, חמש השנים האחרונות (החל משנת 5%הכלכלי העולמי ממוצע צמיחת התמ"ג עמד על 
), הממוצע הרב שנתי 2015ירידה משמעותית מסף זה, וכאשר כוללים את השנים שאחרי המשבר (עד 

מעבר להשפעות המשבר העולמי, המשק הישראלי עבר מספר תהליכים אשר הורידו את  .4%יורד ל
. בהתאם לכך, ולאור הנתונים שבידינו עד כה, 3%פוטנציאל הצמיחה שלו, שנכון להיום מוערך בכ

. מעבר למטרה המובהקת של העלאת 2016בשנת  2.5%משרד האוצר צופה צמיחה בקצב שנתי של 
ים, שמירה על קצב צמיחה גבוה חשוב במיוחד למדינה כישראל, שכן הדבר רמת החיים לכלל התושב

, םמאפשר את חיזוק היציבות הפיסקאלית ויכולת העמידה של המשק בפני זעזועים כלכליים וביטחוניי
כלכלית התומכת אפשרה את הפחתת -בטווח הבינוני והארוך. כך, בשנים האחרונות הסביבה המקרו

 ם בשנים בהן הגירעון חרג מעבר למסגרות שנקבעו מראש.היחס חוב/תוצר, לרוב ג
 

לצורך עידוד הצמיחה עומדים לרשות הממשלה מספר כלים, כאשר הכלי שהשפעתו היא לרוב המהירה 
ביותר הוא כלי המיסוי. מערכת המס המדינתית, ובפרט המיסים הישירים, נחשבים למיסים המעוותים 

ום תרומה ישירה לתוצר הלאומי. בישראל, הורדת מס פעילות כלכלית, ומשכך יש בהורדתם מש
החברות עשוי להביא לתרומה כלכלית משמעותית, בהתאם לתיאוריה הכלכלית הגורסת שחברות אינן 
פועלות בסף הייצור המקסימלי היעיל בשל השפעתו המרסנת של המס. בנוסף, שיעור מס החברות 

סית למדינות המהוות עבורנו תחרות על ליבן של בישראל הוא גבוה יחסית לעולם המפותח (ובפרט יח
 החברות), קרי התוספת השולית לצמיחה מהורדת המס צפויה להיות גבוהה.

 
להורדת המס יש אמנם עלות פיסקאלית בלתי מבוטלת, אך כיוון שהתועלת בצידה מקורה בהתייעלות 

ות (אם כי לא כולה, לפי בנק משקית, לא מן הנמנע שלפחות חלק מן העלות תקוזז על ידי הגדלת הפעיל
 ישראל).

 
 .3, בשתי פעימות, כמפורט בסעיף 23%ל 25%לאור זאת, הוחלט להוריד את מס החברות משיעור של 

עם זאת, כאשר בוחנים צעדי מיסוי, ישנו צורך לבחון את השפעתם באופן כולל, תוך שימת לב 
י מערכת המס. כאשר מורידים את מס לעיוותים והשפעות בלתי רצויות שעלולים להיווצר בכלל חלק

החברות, יש לבחון כיצד יושפע המס האפקטיבי הכולל על חברה, ולוודא שאינו יורד משיעור המדרגה 
העליונה של מס ההכנסה, על מנת למנוע תמריץ מיחידים להסיט את פעילותם למבנה של חברה, 

י לא יהיה זה נכון להוריד מיסים רק ולעודד עיוותים כגון "חברות ארנק". בנוסף, מטעמי צדק חברת
עבור השכבות העליונות של האוכלוסייה, המשלמות את מדרגות המס הגבוהות ביותר (וכן אנשיהן הם 
לרוב הנהנים העיקריים מהורדת מס החברות). כאן עולה הצורך לאזן בין המטרה של עידוד הצמיחה 

 המשקית ובין המטרה של צמצום אי השוויון בישראל.
 

. שינוי זה יביא להשוואת 2-ו 1ן, הוחלט בנוסף לשנות את מדרגות מס ההכנסה כמפורט בסעיפים לכ
שיעורי המס השולי הגבוה במסגרת מס ההכנסה לשיעור המס האפקטיבי על חברות, ובנוסף יאפשר 

 הורדת מס רוחבית בסכום דומה עבור כלל האוכלוסייה משלמת המס בישראל.
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 4סעיף 

 
ממס  10%"החוק"), קובע כי  –(להלן  1961-לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"אא(א) 2סעיף 

(להלן  קרן מיוחדת לתשלום פיצויים בעד נזקל יופרשו ,ממס רכישה, הנגבים בכל שנה 15%הרכוש וכן 
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות את א(ב), 2"הקרן"). לפי סעיף  –

 ים האמורים. השיעור
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן שר האוצר הפעיל סמכות זו בהתקינו את 

 .25%, שבהן קבע כי שיעור ההפרשה לקרן יעמוד על 1991-פיצויים), התשנ"א
 2017על מנת להקדים העברת תזרים לקרן ובכך למזער סיכונים ולצורך התכנסות לתקרת הגרעון בשנת 

הכנסות מה 25%יופרשו לקרן כספים בשיעור של  2016מוצע לקבוע הוראת שעה שלפיה, בשנת המס 
ת לא יופרשו כלל כספים לקרן. תיקון זה יאפשר מצד אחד א 2017ממס רכוש ומס רכישה ואילו בשנת 

, כך שלא תהיה כל פגיעה ביכולתה של הקרן לשלם פיצויים בעד נזק 2016הקדמת התזרים לקרן בשנת 
באמצעות העברת הכנסות  2017ככל שתידרש, ומצד שני יאפשר התמודדות עם תקרת הגרעון לשנת 

 נוספות בשנה זו להכנסות המדינה. 
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