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 4 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

     סקירה משווה של שיעור מס חברות במדינות , ומובאת בו זהבה גלאוןברת הכנסת בקשת חלמסמך זה נכתב 

 1שיעור מס מופחת לחברות קטנות. –עיקר , ובOECD-ה

 מס חברות בישראל .5

 רקע כללי .5.5

פי -מחושבת עלייבת של החברות . ההכנסה החמס חברות הוא מס ישיר הנגבה מההכנסה החייבת של החברות

כי למסים ישירים כמו  יםמלמד יםכלכלי יםבהתאמה לפקודת מס הכנסה. מחקר ,כללי החשבונאות המקובלים

. עם זאת, ם )מס פרוגרסיבי(מצמצווהיא מביאה ל על פערים חברתיים, השפעה חיוביתבדרך כלל יש מס חברות 

ההשקעות על על הצמיחה ו תשלילילהיות השפעה  השוימס חברות גבוה עלש מלמדים גם מחקרים כלכליים

קטנה בדרך כלל על הצמיחה היא  מסים עקיפים כמו מס ערך מוסףההשפעה השלילית של לעומת זאת, במשק. 

בשל כך,  2השפעה שלילית על פערים חברתיים )מס רגרסיבי(.יש להם , ומסים ישיריםיותר מהשפעתם של 

האיזון בין השאיפה לצמוח בקצב מהיר לבין השאיפה לחלוקת למצוא את ת מנסומדינות המס  יבקביעת שיעור

, קביעת מיסוי דיפרנציאלימפותחות מנסות לעשות זאת באמצעות המדינות חלק מההכנסות שוויונית יחסית. 

 נמוך לחברות קטנות.מס חברות ו)במונחי מכירות או רווח(  מס חברות גבוה לחברות גדולותכמו 

מתאם בין השינוי בתוצר לבין השינוי יש מלמדת שלא תמיד בישראל תוצר בנסות ממס חברות בחינת משקל ההכ

המשפיע על ההכנסה החייבת של החברות,  ,שינוי בגובה משכורות המנהלים , ובהןכמה סיבותיש לכך  .בהכנסות

 3ת המס.ה של רשויויהגידול בתוצר( לבין תשלום המס ומאמצי הגבי ואבין יצירת ההכנסה )פער זמן 

 אור והתפתחות היסטוריתית .5.2

בשנת  41%-עלייה הדרגתית בשיעור מס החברות בישראל, עד לחלה של המאה הקודמת  01-שנות האמצע עד 

שיעור המס הכולל על הכנסות החברה על רווחים לא מחולקים הגיע  51%; בתוספת מס הכנסה בשיעור של 2701

     הכנסה על חברות ההופחת שיעור מס  2700המגמה: בשנת  התהפכה 01-במחצית השנייה של שנות ה. 15%-ל

הכנסה על רווחים לא הבוטל סופית מס  2771. בשנת 41%-, וכך שיעור המס הכולל ירד ל0.5%-ל 51%-מ

 4.41%-מחולקים, וכך שיעור מס החברות הכולל ירד ל

ו שיעור המס בישראל היה דומה . בתקופה ז51%שנה עד שהתייצב על ב 2%-ירד מס החברות ב 2771-2775משנת 

נקודות אחוז  6.1ירידה ממוצעת של חלה  1114-2771(. ואולם, בשנים 50%) OECD-לשיעורו הממוצע במדינות ה

, והוא הגיע לשיעור (tax competition) לאומית-הבין בשל תחרות המס OECD-ה חברות במדינותהבשיעור מס 

 במדינות המפותחות.משיך לרדת במסגרת רפורמות מס הת חברומס הממוצע של שיעור ה. 51%ממוצע של 

התפתחות  – , למרות ההפחתות במדינות המפותחות51%נותר שיעור מס החברות בישראל  1115-2771בשנים 

, בין פחתת שיעור מס החברות בעולם הובילהה כושר התחרות של המשק הישראלי.עשויה להשפיע על היתה ש

 1110ואילך. בשנת  1121משנת  11%-חית בהדרגה את מס החברות בישראל עד ללהפ 1114בשנת להחלטה  היתר,

 .1122בשנת  14%-הופחת בהדרגה עד ל , והוא17%היה שיעור מס חברות 

. החלטה זו אושרה 1121בשנת  20%-ת מס חברות עד לתהוחלט על מתווה להפח 1117לשנת בחוק ההסדרים 

והעלייה תוצר בהירידה במשקל המסים הישירים גדות בשל בוועדת הכספים של הכנסת, אולם עוררה התנ

                                                 

 מסמך זה הוכן בעזרת דפנה סגול, מתמחה במרכז המחקר והמידע של הכנסת מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.  1
, כתיבה: רון תקוה, אוקטובר השפעת מדיניות המסים על שיעור הצמיחה הכלכליתלהרחבה ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   2

 .1111ועמי צדיק, מאי , כתיבה: אליעזר שוורץ, יוני ארליך שוויון וכלי מדיניות-צמיחה, אי – 1111המשק הישראלי ; 1110
 .1122, מרס גביית מס חברות –פרק ח'  ,1121-1117דוח שנתי משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,   3
 .1111, יוני גביית מס חברות –פרק ח'  ,1111דוח שנתי משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,   4

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02021.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01410.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek8.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch05/docs/2005_08.pdf


 
   

 4 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 1122לאחר התעוררות המחאה החברתית בקיץ  .מדינות המפותחותתוצר בהשוואה לבבמשקל המסים העקיפים 

 לע – 1122בדצמבר  1-בובעקבותיה מליאת הכנסת  – צות ועדת טרכטנברג, החליטה ועדת הכספיםהמלבעקבות ו

 .2952בשנת  21%-העלאת המס לעל ו רותל המשך הפחתת מס חבוטיב

לעומת  27%ירידה חדה בשיעור ריאלי של  – מיליארד ש"ח 25-בכ והסתכמ 1117בשנת ההכנסות ממס חברות 

-כשפל היסטורי של ממס חברות מהתוצר ל ותלירידה במשקל ההכנסובילה הירידה בהכנסות ה 5השנה הקודמת.

 ,השקעות הון חוק לעידודהעל סמך יש לציין כי השנה הקודמת.  אחוז לעומתהדות נקו 1.0ירידה של  – 1.0%

 צואיי ההגדרות המפורטות בחוק )כמו יפ-ניתנות הטבות מס למפעלים מאושרים, על )להלן החוק(, 2717-התשי"ט

 11-לעומת הכנסות ממס חברות בסך כמיליארד ש"ח,  1.1-הטבות המס בכהסתכמו  1110בשנת גיאוגרפי(.  ואזור

 .22.8%היה סך ההכנסות בהטבות המס  שיעורכלומר , ד ש"חמיליאר

אפשר ) 6מיליארד ש"ח 55.1-להסתכם בכעתידות  1121לפי תחזית משרד האוצר, הכנסות ממס חברות בשנת 

לפי אומדני מינהל  תחזיות(.נמוך מהצמיחה במשק השיעור שכן להניח שבפועל ההכנסות יהיו נמוכות יותר, 

 1121.7מיליארד ש"ח בשנת  1.5-הטבות המס בגין החוק ב הכנסות המדינה יסתכמו

שיעור  ,כך. לחברות גדולות יחסיתגיעות מ ןרובו ,ריכוזיות בהטבות המסיש לפי ניתוח של מינהל הכנסות המדינה 

, שיעור המס הממוצע המשיעור המס הסטטוטורי. לדוגמ במידה ניכרתמס חברות האפקטיבי שהן משלמות נמוך 

 1110בשנת  21.1%לעומת  ,1110בשנת  0.1%היה  ,הטבות מס בגין החוקקיבלו העליון של חברות ששל העשירון 

 9ולא בכלל החברות במשק. ,כי מדובר בחברות שקיבלו הטבות מס נדגיש 1111.8בשנת  21.1%-ו

מס )במסגרת חוק לעידוד השקעות הון( גדולות משלמות החברות חלק מהכי בישראל להסיק אפשר יתוח זה מנ

חברות משלמות בפועל רוב השסטטוטורי )החברות המס שיעור במידה ניכרת מבשיעור נמוך אפקטיבי חברות 

    שווי הטבות המס נאמד בשנים האחרונות לחברות גדולות יחסית, ו ותשכן רוב הטבות המס מנותב ,(קטנותה

  מכלל ההכנסות ממס חברות. 11%-ב

 חותבמדינות מפות ותחברות קטנלשיעורי מס  .2

 גודל החברהובעיקר לפי  ,שוניםלפי פרמטרים  מס חברות דיפרנציאלישיעור מונהג מפותחות המדינות חלק מהב

ת ור מס נמוך לחברוגבוה לחברות גדולות ושיעמס שיעור , כלומר )רמת הרווח השנתית או מחזור העסקים(

בעיקר במסגרת חוק לעידוד השקעות הון  נמוךמס חברות מונהג לעיל,  2, כאמור בסעיף בישראל קטנות ובינוניות.

 .יצואילפי פרמטרים של אזור גיאוגרפי ו

במדינות ות קטנחברות פעילות של מדיניות של עידוד ותמרוץ פי -קבע עלנות קטנחברות ל מופחתמס חברות 

תמיכה האיזון בקביעת שיעורי המס בין , כאמור לעיל, מדינות רבות מנסות למצוא את על כך נוסף המפותחות.

אחת הדרכים היא קביעת  ה לבין התחלקות הכנסות שוויונית יחסית.עבודבצמיחת המשק וביצירת מקומות 

 .ותקטנחברות יותר ממס גבוה שיעור ישלמו  ותגדולחברות שדי כדיפרנציאלי חברות שיעור מס 

המדינות בטבלה  .ברההח , לפי גודל1122בשנת  OECD-ה מדינות 54-בת שיעורי מס חברומוצגים להלן  2טבלה ב

 .ותחברות קטנלמס הרגיל לבין שיעור החברות הפי הפער בין שיעור מס -מסודרות על

                                                 

 .1122, מרס גביית מס חברות –פרק ח'  ,1121-1117דוח שנתי משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,   5
 .1121, אוקטובר 1122-1121 הצעת התקציב לשנים משרד האוצר,  6
 .1122, מרס 1122-1121תחזית הטבות המס לשנים  -פרק ד'  ,1117-2111דוח שנתי משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,   7
חוק עידוד השקעות הון, ממצאים אמפיריים על החברות  –פרק ט'  ,1121-1117דוח שנתי משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,   8

 .1122, מרס 1110-1110שהיו במעמד מפעל מאושר בשנים 
יש לציין כי רשויות המס רואות בהטבות המס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון דחיית מס, שכן בעת חלוקת הרווחים בעתיד   9

 .(11%ימוסה הרווח עד לשיעור המס הסטטוטורי )כיום 

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek8.pdf
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/Lists/20112012/Attachments/1/Budget2011_2012.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek4.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek9.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek9.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 10(2955) ותחברות קטנמופחת לשיעור מס חברות רגיל ושיעור מס  – 5טבלה 

 פער ותחברות קטנלשיעור מס  שיעור מס חברות מדינה

 19.4% 15.0% 34.4% צרפת 

 19.1% 20.1% 39.2% ארה"ב

 15.0% 5.0% 20.0% טורקיה

 14.7% 24.8% 39.5% יפן

 13.2% 11.0% 24.2% קוריאה

 12.3% 15.3% 27.6% קנדה

 9.0% 25.0% 34.0% בלגיה

 9.0% 10.0% 19.0% הונגריה

 6.0% 20.0% 26.0% בריטניה

 5.0% 20.0% 25.0% הולנד

 5.0% 25.0% 30.0% ספרד

 1.2% 27.6% 28.8% לוקסמבורג

 0.0% 30.2% 30.2% גרמניה

 0.0% 30.0% 30.0% אוסטרליה

 0.0% 26.5% 26.5% פורטוגל

 0.0% 25.0% 25.0% אוסטריה

 0.0% 19.0% 19.0% צ'כיה

 0.0% 25.0% 25.0% דנמרק

 0.0% 26.0% 26.0% פינלנד

 0.0% 20.0% 20.0% יוון

 0.0% 12.5% 12.5% אירלנד

 0.0% 27.5% 27.5% איטליה

 0.0% 30.0% 30.0% מקסיקו

 0.0% 28.0% 28.0% גיהבנור

 0.0% 26.3% 26.3% דיהבש

 0.0% 21.2% 21.2% ץישווי

 0.0% 20.0% 20.0% צ'ילה

 0.0% 21.0% 21.0% אסטוניה

 0.0% 28.0% 28.0% זילנד-ניו

 0.0% 19.0% 19.0% סלובקיה

 0.0% 20.0% 20.0% סלובניה

 0.0% 20.0% 20.0% איסלנד

 0.0% 19.0% 19.0% פולין

 0.0% 24.0% 24.0% ישראל

   25.5% ממוצע כל המדינות

 10.7% 18.2% 29.0% ממוצע מדינות עם מס דיפרנציאלי

 ממוצע פשוט. מדובר בבהן מס כזה. שיש במדינות  ,(surtax) מס ייסףשיעור מס חברות רגיל כולל יש לציין כי 

                                                 

10 OECD, Corporate and capital income taxes, accessed: May 17, 2012. 

http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#C_CorporateCaptial
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, ישראלכמו ב, 11.1%הוא  OECD-המדינות  54-ת רגיל במהנתונים בטבלה עולה כי השיעור הממוצע של מס חברו

לחברות מס נמוך יותר נהוג מדינות מפותחות  21-ב. 11% – 1121ובשנת  14%היה שיעור המס  1122 בשנת השב

הוא והפער  54.2%הוא  ותחברות קטנלמס השיעור , 17%רגיל הוא החברות ה. במדינות אלו שיעור מס ותקטנ

 . ותחברות קטנבשיעור נמוך למס מונהג לא בהן ישראל, ו ,מדינות 11-ב .בממוצע 59.6%

 ה לצורך קביעת שיעור המסקטנ החברהגדרת  .2.5

לפי רמת הרווח או מחזור המכירות שונה בכל מדינה ומדינה, הגדרת חברה קטנה לצורך קביעת שיעור המס 

 להלן. 1כמפורט בטבלה 

11(2955) הגדרת חברה קטנה – 2טבלה 
 

 לעו אירו מיליון 0.15עד  הן הואשלהשנתי מחזור השלחברות  21%מופחת בשיעור של  מס חברות צרפת
 אירו. 50,211שאינו עולה על רווח חלק ה

 דולר. 11,111של עד שנתי רווח  מס מופחת על ארה"ב

 מס ;מיליון יין 211יין והון עצמי של עד מיליון  4של עד שנתי לחברות על רווח  14.0%של מס מופחת  יפן
 יין.מיליון  0עד  4 הן הוארווח שלשהעל חברות  11.44%חברות בשיעור של 

 וון קוריאני.מיליון  111עד שלהן הוא השנתי רווח שהלחברות  22%של מס מופחת  קוריאה

לרווח של  14.70%מס חברות מופחת בשיעור של  –אירו  511,111של עד שנתי עבור חברות עם רווח ב בלגיה
; מס חברות אירו 71,111לרווח של עד  52.75%; מס חברות מופחת בשיעור של אירו 11,111עד 

 אירו. 511,1111ליתרת הרווח עד  51.15%מופחת בשיעור של 

 ., ללא הגבלות נוספותפורינט מיליון 111עד הן הוא שלהשנתי רווח השלחברות  21%מס מופחת של  הונגריה

 .לי"ש 511,111עד הן הוא שלשנתי הרווח שהחברות ל 11%מופחת של חברות מס  בריטניה

 אירו. 111,111עד  הן הואשלהשנתי רווח השחברות ל 11%של מס מופחת  הולנד

מס חברות  ;אירו 511,111שלהן הוא עד השנתי שהרווח לחברות  11%בשיעור של מופחת חברות מס  ספרד
  .עובדים 11עד יש בהן ו אירו מיליון 1עד הוא  הןשלמחזור שהחברות ל 11%שיעור של מופחת ב

רווח  ןהשיעורי מס חברות נמוכים שזכאיות ללסיווג חברות קטנות מדרגות הנהוגות הלה עולה כי במהנתונים בט

 12מחזור עסקים שנתי: או שנתי

  מיליון ש"ח 5.6היא מדינות(  תשעמדרגת הרווח השנתי הממוצע )על בסיס נתונים של. 

  מיליון ש"ח 65היא מדינות(  שתינתונים של בסיס  הממוצע )עלהמכירות מדרגת מחזור.  

פחות הוא תוצר העסקי בעצמאים( והן חברות הן )חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל  ,לפי הערכות

, בישראלע על התחלקות ההכנסות וההון בחברה ישפהדבר מפה. במדינות אירו 11%-לעומת קרוב ל ,ממחצית

בעלים של עסקים קטנים בעוגת ההכנסות קטן בהשוואה לממוצע במדינות שכן חלקם של מאות אלפי 

 המפותחות. 

אחרות . סיבות הוא אחת מהן לעילשהוצג על חברות קטנות מס חברות שיעור הפער בו ,לפער הזה יש כמה סיבות

עסקים )עלות ההתמודדות של  רוקרטיהוביעודף מעלות הנגרמת ועלות הציות לחוקי המס זמינות אשראי, הן 

 עסקים גדולים(.של זו מרוקרטיים כמו רישום נכס גבוהה וקשיים ביעם קטנים 

                                                 

11 OECD, Corporate and capital income taxes, accessed: May 17, 2012. 
 .1121במאי  12המתפרסמים בבנק ישראל, נתוני  שערי חליפיןהחישוב נעשה לפי  12
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