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 31 מתוך 3 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

העקיפים לפי המסים סקירת המסים הישירים ובו מובאת , ואילן גילאוןבר הכנסת בקשת חמסמך זה נכתב ל

 נטל המס הכולל לפי עשירונים.נבחן עשירוני הכנסה ו

 רקע .5

 ידי רשות המסים-הנגבים עלהמסים העקיפים את הישירים והכנסות המדינה ממסים כוללות את המסים 

מע"מ, הם המסים העקיפים  ;מס הכנסה, מסים על הוצאות שכר ומסי נדל"ןהם המסים הישירים בישראל. 

 1.מכס, מס קנייה ומס בולים

-כמיליארד ש"ח ממסים ישירים,  68-כ – מיליארד ש"ח 311.1-סתכמו בכה 1112הכנסות המדינה ממסים בשנת 

 1131בשנת ממסים הכנסות המדינה ח מאגרות. מיליארד ש" 5.1-כמיליארד ש"ח ממסים עקיפים ו 68.1

 מיליארד ש"ח. 321.3-הסתכמו בכ

של קבוצה הוא הכנסה עשירון עשירוני ההכנסה. לפי משלמים במסמך זה ננסה לבחון את המסים שמשקי בית 

העשירון התחתון הוא בעל ההכנסה הנמוכה  :מסודרים לפי גובה הכנסהעשירוני ההכנסה  .ממשקי הבית 31%

 תר והעשירון העליון הוא בעל ההכנסה הגבוהה ביותר. ביו

העקיפים נשתמש למסים גורמים. בסעיפים הקשורים במסמך זה נתבסס על חלוקה לעשירונים של כמה 

בסעיפים הקשורים  ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל  בחלוקה לעשירוני הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית

לפי הכנסה שנתית במשרד האוצר נהל הכנסות המדינה ירונים של מלמסים הישירים נשתמש בחלוקה לעשי

 פי שני המקורות.-בין עשירוני ההכנסה על מתאם גבוהאנו מניחים שיש  חייבת במס הכנסה.

אנו שחלק מהנתונים נהל הכנסות המדינה. יפרסמות בדוחות השנתיים של מתהכנסות המדינה ממסים מ

נתונים על במשתמשים , ולכן אנו 1112לשנת מ"ס משקי בית של הללקוחים מסקר הוצאות עליהם מסתמכים 

תוצאות הזהות לסכום התקבלו ערכנו על סמך נתוני הלמ"ס לא החישובים שבמקצת  המדינה לשנה זו.הכנסות 

הסיבות האפשריות  תאנציין את שני הסכומים ו ונהל הכנסות המדינה. במקרים אליבדוח משההכנסה ממס 

   בנתונים.הבדל ל

שימשו  ומשקי בית בחלוקה לעשירונים. נתונים אלשל הוצאות על להלן מוצגים נתונים על הכנסות ו 3בטבלה 

 תפלגות המסים בין עשירוני ההכנסה.אותנו בחישוב נטל המסים מההכנסות ובחישוב ה

 29992, )בש"ח( משקי בית לפי עשירוניםשל הכנסות והוצאות  – 5טבלה 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 עשירון

 27,939 18,163 15,049 12,581 10,761 9,038 7,257 5,646 4,411 2,705 3הכנסה כספית נטו למשק בית

 16,920 14,275 12,112 10,898 9,892 8,875 7,765 6,608 5,856 5,953 4למשק בית תצרוכת לעהוצאה כספית 

 11,019 3,888 2,937 1,683 869 163 508- 962- 1,445- 3,248- פער

                                                 

 31, תאריך כניסה: 1131-ו 1112הכנסות המדינה ממסים ואגרות בשנים  –, פרק א' 1131-1112דוח שנתי דינה, מנהל הכנסות המ 1
 .1133ביולי 

הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית לפי הכנסה כספית נטו לנפש  – 1.3לוח , 1112הלמ"ס, סקר הוצאות משקי בית לשנת  2
, תאריך כניסה: הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית לפי – 1.1לוח , סטנדרטית

 .1133באוגוסט  1
ההכנסות של כל בני משק הבית מעבודה שכירה או עצמאית, מרכוש, מריבית או מדיבידנדים, מתמיכות ומקצבאות, הכנסות  3

שימוש בדיור עצמי או פעמיים וזקיפות בעבור הכנסות הנובעות מ-מפנסיה וכל הכנסה שוטפת אחרת )לא נכללים תקבולים חד
 הכנסות לא כספיות אחרות(, בניכוי תשלומי החובה )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ומס הכנסה(.

 ההוצאה שמשק הבית מוציא בפועל על צריכת מוצרים ושירותים, ללא אומדן הוצאה על שירותי דיור ומכוניות. 4

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek1.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_01.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_01.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_02.xls


 
   

 31 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

תצרוכת של ארבעת העשירונים התחתונים גבוהה מהכנסתם, כלומר משקי הבית  לעמהטבלה עולה כי ההוצאה 

חובות. עם זאת, יש לשים לב כי נתוני ההכנסות אינם כוללים הכנסות בנתונים אינם חוסכים ו הבעשירונים האל

יש הכנסות משקי בית אלו כי לייתכן פעמיות כמו משיכה מקופות גמל ותוכניות חיסכון או ירושות ומתנות, ו-חד

 מסוג זה.

דבר חוסר דיווח ביש רון זה בין הוצאות משקי הבית להכנסותיהם. ייתכן שבעשיבעשירון הראשון יש פער גדול 

 הכנסות משק הבית. 

 מסים ישירים .2

ת הכנסו ותלהלן מוצג 1מיליארד ש"ח. בטבלה  68-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ישירים ב 1112בשנת 

 בחלוקה לסוגי המס.  1112המדינה ממסים ישירים בשנת 

 5)מיליון ש"ח( 2999הכנסות המדינה ממסים ישירים בשנת  – 2טבלה 

 באחוזים במיליוני ש"ח סיווג סוג המס

 46.1% 22,524 מזה: מס הכנסה

 55.6% 11,112 שכירים 

 12.1% 13,118 חברות 

 33.5% 6,118 עצמאים 

 33.5% 6,131 מנהלי חברות 

 1.1% 1,111 ניכויים משוק ההון 

 55.2% 59,519  מסים על הוצאות שכר

 1.1% 8,289 מזה: מסי נדל"ן

 1.2% 51 מס רכוש 

 83.3% 1,625 מס רכישה 

 11.3% 3,116 מס שבח 

 1.2% 51 מס מכירה 

 -9.4% -122  התאמות

 599% 41,691  ל מסים ישיריםוסך הכ

מהמסים הישירים(. מסים על  61%-מסים הישירים )כבהרכיב העיקרי הוא נסה מהטבלה עולה כי מס הכ

הגבייה התפלגות . בסעיפים הבאים נבחן את 1%-כ –ומסי הנדל"ן  ,מהמסים הישירים 31%-כהם הוצאות שכר 

המס בין עשירוני ההכנסה יונחו הנחות התפלגות דבר נתונים בכאשר אין עשירוני הכנסה. לפי משקי הבית מ

 אופן החלוקה. בר דב

                                                 

 שם. 5



 
   

 31 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מס הכנסה  .2.5

תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות המוטלים על שכירים, עצמאים ומנהלי עסוק בבסעיף זה נ

ההכנסות נציין כי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות אינם נכללים בנתוני הכנסות המדינה ממסים ישירים.  חברות.

ביטוח  ;מיליארד ש"ח 81-מס הכנסה הסתכם ב 7יליארד ש"ח.מ 153-בכ 1112במס הסתכמו בשנת  6החייבות

 מיליארד ש"ח.  26-לאומי ומס בריאות )ללא חלק המעסיק( הסתכמו ב

ככל שההכנסה עולה כך עולה שיעור המס השולי, לפי מדרגות המס מס ההכנסה הוא מס פרוגרסיבי, כלומר, 

ההכנסה  8.הפחתה של סכום המס כקבוע בחוקממס, כלומר וניכויים . אפשר לקבל זיכויים הקבועות בחוק

 מהיחידים מתחת לסף המס 15.2%היו  2999בשנת שמעליה ישלם הנישום מס הכנסה נקראת סף המס. 

  9.)לאחר זיכויים וניכויים(

בולי סכום תקלהלן מוצגים התפלגות המס הישיר )הכולל מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות( ו 1בטבלה 

 .1112בשנת  10ים לפי עשירוניםהמסים הישיר

 299911התפלגות המס הישיר וסכום הגבייה לפי עשירונים, שנת  – 6טבלה 

 עשירון
 סכום התפלגות המס הישיר

 ביטוח לאומי ומס בריאות מס הכנסה לוסך הכ )במיליוני ש"ח(

1 0.1% 0.0% 0.4% 69 

2 0.3% 0.0% 0.9% 207 

3 0.5% 0.0% 1.5% 345 

4 0.8% 0.0% 2.2% 552 

5 1.2% 0.2% 3.0% 828 

6 2.5% 1.1% 5.1% 1,725 

7 4.4% 2.6% 7.9% 3,036 

8 8.5% 6.4% 12.5% 5,865 

9 17.7% 16.1% 20.9% 12,213 

10 64.0% 73.6% 45.4% 44,160 

 69,000 99.8% 100.0% 100.0% לוסך הכ

                                                 

 , רווחי הון(שכר, פנסיה, הכנסה מעסק או משלח יד) סות מיגיעה אישיתהכנפי מינהל הכנסות המדינה: -ההכנסות החייבות על 6
 ,(מנכס בית ומחברת בית ועוד הכנסות מהשכרת נכסים וציוד, הכנסה)בשיעורי מס רגילים  1111והכנסות אחרות שהיו חייבות בשנת 

 .(משכר דירה ועוד י מפתח,הכנסה מדמ מחו"ל, הכנסות ריבית, הכנסה מדיבידנד,) וכן הכנסות בשיעורי מס מיוחדים
, תאריך כניסה: מיסוי ישיר על יחידים בישראל: ממצאים עיקריים ממודל המס –, פרק ה' 1116דוח שנתי מינהל הכנסות המדינה,  7

 .1133ביולי  36
 .1133ביולי  36, תאריך כניסה: תיאור מערכת המס –, פרק ו' 1211-3111 דוח שנתימינהל הכנסות המדינה,  8
 36, תאריך כניסה: מיסוי ישיר על יחידים בישראל: ממצאים עיקריים ממודל המס –ק ה' , פר1116דוח שנתי מנהל הכנסות המדינה,  9

 .1133ביולי 
 עשירוני הכנסה שנתית חייבת במס הכנסה של כלל האוכלוסייה.  10
 .1133ביולי  36, תאריך כניסה: 31-, לוח ה1116דוח שנתי התפלגות המס הישיר מתוך: מינהל הכנסות המדינה,  11

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch08/docs/perek5.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek6.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch08/docs/perek5.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch08/docs/perek5.pdf


 
   

 31 מתוך 5 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

יותר אינם משלמים מס הכנסה כלל. המס מהטבלה לעיל עולה כי ארבעת העשירונים בעלי ההכנסה הנמוכה ב

מסך גביית המסים  3.1%-ים לביטוח לאומי ומס בריאות בלבד, והם מהווים כתשלומהוא הם משלמים שהישיר 

גביית המסים הישירים. העשירון העליון סך מ 85%היא ם. גביית המסים הישירים מהעשירון העליון יהישיר

 מסך תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות.  51.5%-כמסך תשלומי מס הכנסה ו 11.8%-כ משלם

 מוצג המיסוי הישיר כאחוז מההכנסה ברוטו לפי עשירונים. 5בטבלה 

 299912המיסוי הישיר כאחוז מההכנסה ברוטו לפי עשירונים, שנת  – 8טבלה 

 ביטוח לאומי ומס בריאות מס הכנסה לוסך הכ עשירון

3 1.3% 1.1% 1.3% 

1 1.1% 1.1% 1.1% 

1 1.5% 1.1% 1.5% 

5 1.1% 1.1% 1.1% 

1 5.1% 1.5% 1.1% 

8 1.3% 1.3% 1.1% 

1 31.1% 5.1% 8.1% 

6 35.2% 1.5% 1.1% 

2 13.1% 31.1% 6.1% 

31 11.3% 15.5% 1.1% 

בעשירון כאמור, ארבעת העשירונים התחתונים אינם משלמים מס הכנסה. המסים הישירים מההכנסה ברוטו 

 דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. 1.1%-מס הכנסה ו 15.5% – 11.3%הם העליון 

 מסי נדל"ן .2.2

, דהיינו מס שבח, מס רכישה, טאבו, דמי חכירה והיוון ודמי מיליארד ש"ח מסי נדל"ן 5.1נגבו  1112בשנת 

בסקר הוצאות משקי בית של . בסעיף זה יוצגו הכנסות המדינה ממסי נדל"ן. הסכמה למינהל מקרקעי ישראל

לפי חישוב שערכנו על בסיס מסים ממשלתיים לדיור בחלוקה לחמישוני הכנסה. תשלום נתון בנוגע ליש הלמ"ס 

מיליארד ש"ח  5.4-הנתונים המופיעים בסקר, הוצאות משקי הבית על מסים ממשלתיים לדיור הסתכמו ב

 .עשירוניםהמסים בין ההתפלגות את ציג . בסקר אין פירוט של כל אחד מהמסים בנפרד. להלן נ2999בשנת 

משולם כאחוז מסכום הרכישה של הנדל"ן הנרכש )דירות, משקים חקלאיים, מבנים עסקיים  מס רכישה

דירות  1112. בשנת הוא מדורג 13ידי יחיד שזו דירתו היחידהבשיעור מס הרכישה בגין רכישת דירה וקרקעות(. 

מיליון  3.116, על הסכום שבין ישהמיליון ש"ח היו פטורות ממס רכ 5.922-שסכום הרכישה שלהן היה נמוך מ

 14.1%מיליון ש"ח שיעור המס היה  3.551, ועל הסכום שמעל 1.1%מיליון ש"ח שיעור המס היה  3.551-ש"ח ל

מדרגת המס הראשונה ו מס רכישה בגין רכישת דירה להשקעה )דירה שנייה( מדורג בשתי מדרגות בלבד,

  15רה להשקעה.מבוטלת, כלומר אין פטור ממס רכישה ברכישת די

                                                 

 שם.  12
חודשים אם רכישת הדירה היתה  31חודשים מיום רכישת הדירה או בתוך  15אם בבעלות הקונה דירה נוספת שנמכרה בתוך  13

 מקבלן, תיחשב הדירה לדירה יחידה. 
 שם. 14
 .1133ביולי  32, תאריך כניסה: מס רכישה –מדריך לרוכש דירה רשות המסים בישראל,  15

http://ozar.mof.gov.il/itc/msr/guide1.htm


 
   

 31 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

לפי נתוני . מהעסקאות( 13%-דירות להשקעה )כ 13,111-עסקאות בדירות, מתוכן כ 311,111-נערכו כ 1112בשנת 

מיליארד  5.18-כסתכם בה 2999רכישה שנגבה בגין רכישת דירות בשנת המס נהל הכנסות המדינה, ימ

 21-, מתוכן כליון ש"חימ 3.8חיר ממוצע של במ ידי תושבי חוץב 1112דירות נרכשו בשנת  1,211יצוין כי  16.ש"ח

חלק ממס הרכישה המדווח בנתוני מינהל הכנסות לפיכך,  מיליון ש"ח(. 1-משל יותר דירות יוקרה )בסכום 

 המדינה אינו מופיע בסקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס.

דירות המוגדרות כדירה גלית בן נאים, מנהלת תחום מחקר כלכלי במינהל הכנסות המדינה, רוב הגב' לדברי 

מיליון ש"ח היו פטורים ממס  3.111מכיוון שרוכשי דירות יחידות עד סכום של  .ראשונה פטורות ממס רכישה

. מס רכישה בגין דירה יחידה שילמושלושת העשירונים העליונים בלבד שסביר להניח  ,1112רכישה בשנת 

חמשת ולכן  ,אינם רוכשים דירות להשקעהאשר לדירה להשקעה, לדבריה חמשת העשירונים התחתונים 

  17.מס הרכישה בגין דירות להשקעהאת העשירונים העליונים הם שמשלמים 

בישראל. בתנאים מסוימים נמצאים הוא מס רווח הון המוטל על הרווח ממכירת מקרקעין ה מס שבח מקרקעין

ב העסקות של מכירת דירה ור 18דירת מגורים המוגדרת "דירת מגורים מזכה". לעניתן פטור ממס שבח 

מיליון  151-ב 1112הסתכמו בשנת חיובי מס שבח על דירות מגורים  19למגורים בישראל פטורות ממס שבח.

שהדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר, ובארבע  אש"ח. אחד התנאים לקבלת פטור ממס שבח הו

העשירונים לדברי גב' בן נאים . זמן נתוןבהשנים שקדמו למכירה לא היתה למוכר יותר מדירת מגורים אחת 

 20.השבח מסהגבוהים ביותר משלמים את רוב 

מסים ממשלתיים לדיור בחלוקה  לעהוצאות משקי בית על בסקר הוצאות המשפחה של הלמ"ס יש נתונים 

ל ממשקי הבית )ולא בחלוקה לעשירונים(. כדי לחשב את חלקו של כ 11%של לחמישוני הכנסה, כלומר קבוצות 

נתונים עיבדנו את התשלומי המסים הממשלתיים לדיור ואת נטל המס של כל עשירון מההכנסה נטו, בעשירון 

 21דיור. לעלפי היחס של הוצאות העשירונים 

בין עשירוני ההכנסה התפלגותן דיור,  לעהוצאות משקי הבית בגין מסים ממשלתיים מוצגות להלן  1בטבלה 

 ונטל המסים מההכנסה.

 

 

                                                 

 .1133ביולי  36, תאריך כניסה: גוריםמיסוי המקרקעין וענף הנדל"ן למ – , פרק י'1211-3111 דוח שנתימינהל הכנסות המדינה,  16
 .1133ביולי  35נאים, מנהלת תחום מחקר כלכלי במינהל הכנסות המדינה, שיחת טלפון, -גלית בן 17
 בארבע השנים שקדמו למכירתה. מחושב השבח אועבורה חמישיות מהתקופה שב-בעיקרה למגורים לפחות בארבע דירה ששימשה 18
 .1133ביולי  36, תאריך כניסה: מיסוי המקרקעין וענף הנדל"ן למגורים – , פרק י'1211-3111 דוח שנתימינהל הכנסות המדינה,  19
 .1133ביולי  35נאים, מנהלת תחום מחקר כלכלי במינהל הכנסות המדינה, שיחת טלפון, -גלית בן 20
 11%ש"ח. ההוצאה של העשירון הראשון היתה  5,111היתה  1112דוגמה, ההוצאה החודשית של החמישון התחתון על דיור בשנת ל 21

מהסכום הזה. את ההוצאות על מסים ממשלתיים לדיור בחמישון התחתון  56%מהסכום הזה, וההוצאה של העשירון השני היתה 
 56%-מסים הממשלתיים לדיור בחמישון התחתון יוחסו לעשירון הראשון ומההוצאות על ה 11% –פי אותו היחס -חילקנו על

 מהוצאות אלו יוחסו לעשירון השני. 

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek10.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek10.pdf


 
   

 31 מתוך 8 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 299922בין העשירונים,  דיור לע ממשלתייםהמסים ההתפלגות  – 1טבלה 

  דיורעל  מסים ממשלתיים עשירון
 ש"ח(מיליוני )

 נטל מההכנסה התפלגות

1 0.57 0.16% 0.02% 

2 0.53 0.15% 0.01% 

3 2.67 0.75% 0.05% 

4 2.83 0.79% 0.04% 

5 8.16 2.29% 0.09% 

6 9.04 2.54% 0.08% 

7 23.21 6.51% 0.18% 

8 25.49 7.15% 0.17% 

9 124.77 35.02% 0.69% 

10 159.03 44.63% 0.57% 

 61%-דיור משלמים שני העשירונים הגבוהים )כ לערוב המסים הממשלתיים את לעיל עולה כי שמהטבלה 

עולה , והוא בששת העשירונים התחתונים 1.3%-מקטן מהמסים(. נטל מסים אלו מההכנסה נטו של משקי הבית 

 ם העלייה בהכנסה.ע

 מסים עקיפים .6

הכנסות  ותלהלן מוצג 8מיליארד ש"ח. בטבלה  68-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים עקיפים ב 1112בשנת 

 בחלוקה לסוגי המס.  1112המדינה ממסים עקיפים בשנת 

 23)מיליון ש"ח( 2999בשנת  עקיפיםהכנסות המדינה ממסים  – 1טבלה 

 באחוזים במיליוני ש"ח  סוג המס

 11.9% 12,916  מע"מ

 52.2% 58,955 מזה: בואימסי י

 38.1% 1,512 מכס 

 61.6% 31,111 ה על ייבואימס קני 

 51.9% 56,222 מזה: מסים מקומיים

 3.1% 112 ה מקומיימס קני 

 21.8% 31,135 מס דלק 

 1.8% 185 מס טבק 

 1.3% 11 מס בולים 

 599% 41,195  עקיפיםל מסים וסך הכ

                                                 

 של הלמ"ס. 1112עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לסקר הוצאות משקי בית לשנת  22
 שם. 23



 
   

 31 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מהמסים העקיפים(. מסים על  81%-המסים העקיפים )כבכלל הרכיב העיקרי  הוא בלה עולה כי המע"מ מהט

 38%-הם כ (סים על מוצרים מתוצרת מקומית)מ ומסים מקומיים ,מהמסים העקיפים 31%-ייבוא הם כ

 מהמסים העקיפים. 

כאשר אין עשירוני הכנסה. ן בימשקי הבית מים העקיפים המסהגבייה של התפלגות בסעיפים הבאים נבחן את 

 אופן החלוקה. דבר המס בין עשירוני ההכנסה יונחו הנחות בהתפלגות גביית על נתונים 

 מע"מ .6.5

 14-כ )המע"מ הנגבה מידי העוסקים על סחורות ושירותים( היו הכנסות המדינה ממע"מ עוסקים 2999בשנת 

מלכ"רים פרטיים;  ובכלל זה ,ציבורית . בסיס המע"מ: צריכה פרטית של משקי בית; צריכהמיליארד ש"ח

צריכה אחרת )צריכה של זרים, רכישת כלי רכב שאינם לתצרוכת וקניות והשקעות של מוסדות פיננסיים(; 

 24יה עצמית ושיפוצים.יהשקעה ציבורית והשקעה של מלכ"רים פרטיים; רכישת דירות חדשות מקבלנים, בנ

בשנה  רכיב הצריכה הפרטית .2994יב הצריכה הפרטית בשנת רכעל בדוח מינהל הכנסות המדינה יש נתונים 

ורכיב רכישת הדירות החדשות, עלות הבנייה  ,מיליארד ש"ח 242-והסתכם ב 25מבסיס המע"מ 11%-כהיה זו 

בסעיף זה ננסה לבחון את  26.מיליארד ש"ח 18-והסתכם ב מבסיס המע"מ 4.6%-העצמית ושיפוצים היה כ

משלמים משקי הבית  האלהרכיבים את הסה, שכן בין עשירוני ההכנאלו יבים חלוקת תשלום המע"מ בגין רכ

 .ישירות

תשלומי לבחון את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדי שנה סקר הוצאות של משקי הבית. כדי 

מוצגת ההוצאה החודשית , שבו 1112בסקר ההוצאות לשנת  1.1עשירוני ההכנסה השתמשנו בלוח לפי המע"מ 

הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית(. חישבנו את חלוקה לעשירוני הכנסה לפי וכת לפי עשירוני הכנסה )תצר לע

  .על תצרוכת סכום המע"מ ששולם מסך ההוצאה

שיעור המע"מ על פירות וירקות הוא . והיה צריך להביא אותן בחשבוןהטבות מס יש ממוצרי הצריכה על חלק 

יש פטור ממע"מ ברכישת מוצרים בעיר  .פירות וירקות לענו את ההוצאה אפס, ולכן לצורך חישוב המע"מ הפחת

. מינהל הכנסות היא לא נכללה בחישובולכן  ,בין עשירוני ההכנסהאת חלוקת ההטבה הזלנו מידע על אילת. אין 

 1.12-ב תנאמדהטבה ש –פטורים ממע"מ  שירותי תיירותכן  . כמומיליארד ש"ח 1.15-באומד אותה המדינה 

שכר )דיור  לעחישוב את הוצאות משקי הבית הורדנו מנוסף על כך  היא לא נכללה בחישוב.וגם  ,יארד ש"חמיל

 אינן חייבות במע"מ. ווהוצאות אחרות(, שכן הוצאות אל דירה, צריכת שירותי דיור

פי -( הסתכמה עלזולת הצריכה שלא נכללה בחישוב) 2999הצריכה הפרטית השנתית החייבת במע"מ לשנת 

מיליארד ש"ח. המע"מ ששולם היה  285-בכ ,סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"סעל סמך  ,חישובים שלנוה

 מיליארד ש"ח.  66-כ

בינואר  3-מו, 38.1%-ל 31.1%-הועלה המע"מ מ 1112ביולי  3-עדכנה הממשלה את שיעור המע"מ. ב 1112בשנת 

 .38%מע"מ של  שיעורעשינו לפי את החישובים  27.38%שיעור המע"מ הוא  1131

, סכום המע"מ 1112לפי עשירונים בשנת  החייבת במע"מ תצרוכת לעלהלן מוצגת ההוצאה החודשית ש 1בטבלה 

נטו של ושיעור המע"מ מההכנסה  חלוקת המע"מ בין העשירונים, (38%בשיעור מע"מ של ) לם כל עשירוןישש

 .משק הבית

                                                 

 .1133ביולי  11, תאריך כניסה: מס ערך מוסף –א ", פרק י1112-1131דוח שנתי מינהל הכנסות המדינה,  24
 כל המוצרים והשירותים החייבים במע"מ. 25
 שם. 26
 שם. 27

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek11.pdf


 
   

 31 מתוך 6 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 929928תשלום המע"מ בין העשירונים, התפלגות  – 2טבלה 

 שיעור מע"מ מההכנסה התפלגות תשלום המע"מ תשלום מע"מ חודשי 29תצרוכת חודשית כוללת הכנסה חודשית נטו עשירון

1 1,111 5,339 736 5.65% 27.22%  

2 5,533 5,330 735 5.64% 16.67%  

3 1,858 5,946 820 6.29% 14.53%  

4 1,111 7,123 982 7.54% 13.54%  

5 2,116 8,382 1,156 8.87% 12.79%  

6 31,183 9,287 1,281 9.83% 11.90%  

7 31,183 10,560 1,457 11.18% 11.58%  

8 31,152 11,773 1,624 12.46% 10.79%  

9 36,381 14,168 1,954 15.00% 10.76%  

10 11,212 16,576 2,286 17.54% 8.18%  

היא צריכה של העשירון העליון  לעה. ההוצאה תצרוכת עולה עם העלייה בהכנס לעמהטבלה עולה כי ההוצאה 

המע"מ והעשירון תקבולי מ 36%-עשירון התחתון. כך, העשירון העליון משלם כשל הצריכה  לעמההוצאה  1.3-פי

 .8%-כ –התחתון 

עשירון זה חריג. בין העשירון השני .מע"ממוצאות על מהכנסות העשירון התחתון  11%-ככי עוד עולה מהטבלה 

העשירי יש ירידה הדרגתית בנטל המע"מ מסך ההכנסה של משק הבית. נטל המע"מ של העשירון הגבוה לעשירון 

  והוא חצי מנטל המע"מ של העשירון השני מסך ההכנסה שלו. ,שלו המסך ההכנס 6.36%הוא 

בוהים נטל על העשירונים הגהסביר להניח שאך מע"מ בגין רכישת דירות חדשות, ההתפלגות על נתונים לנו אין 

 רוכשים דירות יקרות יותר.העשירונים הגבוהים ואחוז מערך הקנייה, הוא המע"מ  , שכןגדול יותר

 מס קנייה על סיגריות .6.2

מיליון ש"ח בגין  185 – מיליארד ש"ח 8.5-הסתכמו הכנסות המדינה ממס קנייה על סיגריות בכ 2999בשנת 

 30בוא.ייה על סיגריות מייש"ח בגין מס קנ ארדמילי 1.111-יה על סיגריות מתוצרת מקומית וימס קנ

, שהוא ומס קצוב ,מחושב כחלק יחסי ממחיר הסיגריותה ,יה על סיגריות: מס משתנהימס הקניש שני רכיבים ל

 31לצמצם את צריכת הסיגריות.כדי ליצור מחיר מינימום לסיגריה ותכליתו  ,סיגריות 3,111-מס בסכום קבוע ל

מהמחיר לצרכן ללא  81%שיעור המס על סיגריות היה  1112עד מאי  .השניםם עשיטת מיסוי הסיגריות שונתה 

בסיס המס למחיר הסיטונאי )במקום המחיר לצרכן  הנוש 1112סיגריות. ביוני  3,111-ש"ח ל 81.1מע"מ בתוספת 

 1112יולי ב סיגריות. 3,111-ש"ח ל 111.1מהמחיר הסיטונאי בתוספת  111.1%של מס נקבע שיעור ו ,ללא מע"מ(

                                                 

הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי  – 1.1, לוח 1112סקר הוצאות לשנת הוצאה חודשית על תצרוכת: באתר הלמ"ס,  28
נסה הכ – 1.3, לוח 1112סקר הוצאות לשנת ; הכנסה נטו למשק בית: באתר הלמ"ס, בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית

 .1133ביולי  11, תאריך כניסה: חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
 תצרוכת החייבת במע"מ בלבד. 29
 .1133ביולי  18, תאריך כניסה: היס קנימ –ב ", פרק י1112-1131דוח שנתי מינהל הכנסות המדינה,  30
 .1131, כתב: יהודה תמר, נובמבר עדכון –ניתוח ההצעה להעלאת המס על סיגריות מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  31

http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_02.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_02.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_01.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_01.xls
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek12.pdf


 
   

 31 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

סיגריות.  3,111-ש"ח ל 325מהמחיר הסיטונאי בתוספת  113.1%הוא ששיעור המס , ונקבע תמהיל המס הנוש

 32סיגריות. 3,111-ש"ח ל 135.1מהמחיר הסיטונאי בתוספת  181.8%-שיעור המס ל העלוה 1131ביולי 

ל סיגריות מסוג שכן שיעור המס מהמחיר לצרהיה  2959בינואר  5-ב לפי חישובי מינהל הכנסות המדינה,

פי -עליעשה מס הקנייה על סיגריות בין עשירוני ההכנסה יהתפלגות חישוב  33.28.8%)כולל מע"מ(  "לבורורמ"

הסיגריות השכיחות מדינות לפי כמה שיעור המס מהמחיר לצרכן בהשווה את )מינהל הכנסות המדינה  שיעור זה

אומדן גביית מס קנייה על סיגריות לפי  .("לבורורמ"עבור סיגריות מסוג ב. בישראל נערך החישוב במדינה

עשירוני הכנסה נעשה על בסיס התפלגות הצריכה בין העשירונים לפי סקר הוצאות משק בית של הלמ"ס, ולפי 

 מדינה ממס קנייה שמפרסם מינהל הכנסות המדינה.ה הכנסותסך 

ונטל מס הסיגריות  ות בין העשירוניםהתפלגהלסיגריות, יה החודשי יסכום מס הקנלהלן מוצגים ש 6בטבלה 

התפלגות שונה שיעור המס, ולכן ייתכנו שינויים בדפוסי הצריכה וב 1131כאחוז מההכנסה נטו. נדגיש כי ביולי 

 המס בין העשירונים.

 299934, נטו למשק ביתהחודשית מס על סיגריות מההכנסה השיעור  – 4טבלה 

 ה מההכנסהישיעור מס קני סיגריות לעה יס קניהתפלגות מ הוצאה חודשית למשק בית עשירון

1 199 12.4% 7.4% 

2 143 8.9% 3.2% 

3 151 9.4% 2.7% 

4 179 11.1% 2.5% 

5 179 11.1% 2.0% 

6 150 9.4% 1.4% 

7 145 9.0% 1.1% 

8 175 10.9% 1.2% 

9 190 11.9% 1.0% 

10 96 6.0% 0.3% 

הוצאות של משקי הבית על סיגריות פרט לעשירון בהעשירונים  ביןמנתוני הטבלה עולה כי אין הבדל ניכר 

יה על סיגריות יר העשירונים. שיעור מס הקנשאמההוצאה של במידה ניכרת שההוצאה שלו נמוכה  ,העליון

בעשירון התשיעי )העשירון הראשון  3%-בעשירון השני ל 1.1%-ביחס להכנסה נטו של משק הבית יורד מ

 -ו 1.5% יה בעבור סיגריות בעשירונים אלה היאיוההוצאה על מס קנבמידה ניכרת, ם והעשירון העשירי חריגי

 מהכנסת משק הבית נטו בהתאמה(.  1.1%

 דלקעל בלו  .6.6

. הבלו מוטל על דלק מזוקק מיליארד ש"ח 56.8-ב 2999סך הכנסות המדינה מבלו על דלק הסתכמו בשנת 

 88%ד המחירים לצרכן ומתעדכן כל שלושה חודשים. ליטרים. המס צמוד למד 3,111בסכום קצוב בש"ח לכל 

                                                 

 .1133ביולי  18, תאריך כניסה: יהימס קנ –ב ", פרק י2111-1131דוח שנתי מינהל הכנסות המדינה,  32
 שם. 33
, תאריך 1.1-ו 1.3, לוחות 1112עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתונים של הלמ"ס, סקר הוצאות משקי בית לשנת  34

ינהל הכנסות המדינה, דוח . סכום המס הכולל וחישוב מס הקנייה לפי שיעור המס מהמחיר לצרכן שפרסם מ1133ביולי  18כניסה: 
 פרק י"ב, מס קנייה, משקל המס בעבור סיגריות מסוג "מרלבורו".  – 1131-1112שנתי 

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek12.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

משאר סוגי  – 3%-מיליארד ש"ח( ו 5.5) מסולר – 11%מיליארד ש"ח(,  6.6מההכנסות בגין בלו דלק נבעו מבנזין )

 35מיליארד ש"ח(.  1.3הדלק )

רטיים הפכלי הרכב רוב מיליארד ש"ח.  1.1-ב 2999פרטיים הסתכמו בשנת כלי רכב לק מדעל הכנסות בלו 

זה נעסוק בבלו  כמו כן, בסעיףבלו על בנזין בלבד. פיכך, נעסוק בל 36בלבד מונעים בסולר. 1.6%-ובנזין, במונעים 

הבלו הממוצע על  2999בשנת מע"מ המשולם על הבלו, אשר חושב בסעיף העוסק במע"מ. על דלק בלבד ולא ב

  37.מהמחיר לצרכן 88.4%-והיה כ ,ש"ח לליטר 2.12בנזין היה 

 8.2-נאמד ב העיבוד שערכנו לנתוני הלמ"ספי -דלק עלעל בלו  לעך ההוצאה השנתית של משקי בית ס

פרטיים, אשר כאמור כלי רכב דלק על על הכנסות המדינה מבלו על נתון ההבדל בין נתון זה ל מיליארד ש"ח.

ממשקי הבית ממקום  הניתנים לחלקכלי רכב נתונים על מחסור במיליארד ש"ח, עשוי לנבוע מ 8.8-הסתכמו ב

 אינו חלק מהוצאות משק הבית.שלהם דלק השהעבודה, 

בין עשירוני ההכנסה ונטל הבלו ההוצאה דלק, התפלגות על להלן מוצגת ההוצאה החודשית על בלו  2בטבלה 

 מההכנסה החודשית נטו לנפש סטנדרטית.

 38)בש"ח( 2999, דלק בין העשירונים ונטל הבלו מההכנסה נטועל בלו ההתפלגות  – 9טבלה 

 מההכנסה בלוהנטל  בלוהתפלגות ה )ש"ח( דלקעל בלו  עשירון

1 72 4.4% 2.7% 

2 92 5.6% 2.1% 

3 114 6.9% 2.0% 

4 119 7.2% 1.6% 

5 171 10.4% 1.9% 

6 173 10.5% 1.6% 

7 191 11.6% 1.5% 

8 226 13.7% 1.5% 

9 229 13.9% 1.3% 

10 264 16.0% 0.9% 

כי ככל שההכנסה גבוהה יותר, ההוצאות על דלק עולות. נתון זה מתיישב עם נתונים של הלמ"ס  מהטבלה עולה

כלי הרכב עלייה בבעלות על רכב ובמספר יש המעידים כי ככל שעולה ההכנסה  ,בעלות על מוצרי קיימאעל 

 , ולכן סביר שההוצאות על הדלק יעלו.שמשק הבית מחזיק

, ואילו 5.5%-נאמד בבתקבולי הבלו גדול יותר: חלקו של העשירון התחתון  ככל שהעשירון גבוה יותר כך חלקו

 . 38%-חלקו של העשירון העליון נאמד ב

                                                 

 .1133יולי ב 11, תאריך כניסה: בלו דלק –ג ", פרק י1112-1131דוח שנתי מינהל הכנסות המדינה,  35
 .1131, כתב: תמיר אגמון, פברואר ניתוח כלכלי –דלק  וגביית אגרות רישוי באמצעות בלמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  36
, בלו דלק –ג ", פרק י1112-1131דוח שנתי ת המדינה, המחיר לצרכן כולל פערי שיווק ומע"מ, ללא תוספת שירות מלא. מינהל הכנסו 37

 .1133ביולי  11תאריך כניסה: 
 13וא"ל, ההוצאה החודשית הממוצעת על דלק לפי עשירונים התקבלו מיעל נתן, ראש תחום מידע ודוברות בלמ"ס, ד נתונים על 38

הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית,  – 1.3, לוח 1112סקר הוצאות לשנת ; הכנסה נטו למשק בית: באתר הלמ"ס, 1133ביולי 
 .1133ביולי  11, תאריך כניסה: לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek13.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02415.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek13.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_01.xls
http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/excel/t02_01.xls
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 מרכז המחקר והמידע

בעשירון התשיעי. בעשירון העליון נטל  3.1%-בעשירון הראשון ל 1.1%-מ ההדרגביורד נטל הבלו מההכנסה 

  .הוא שליש מזה של העשירון התחתון , כלומר נטל הבלו מההכנסה בעשירון העליון1.2%הוא הבלו מההכנסה 

 אגרות ומסים עירוניים .8

 ארנונה .8.5

מחישובים שערכנו ארנונה.  לענתונים על הוצאות משקי בית מובאים בסקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס 

 .מיליארד ש"ח בגין תשלומי ארנונה 2.1-כ 2999עולה כי משקי הבית שילמו בשנת 

ארנונה לפי עשירוני הכנסה, התפלגות הארנונה בין  לעלהלן מוצגת ההוצאה החודשית של משקי בית  31בטבלה 

 עשירוני ההכנסה ונטל הארנונה מההכנסה החודשית נטו לנפש סטנדרטית.

 299939מההכנסה נטו,  ארנונהבין העשירונים ונטל ה הארנונה תשלומי התפלגות – 59טבלה 

 ארנונה מההכנסההנטל  ת הארנונההתפלגו )ש"ח( ארנונה עשירון

1 168 5.6% 6.2% 

2 157 5.3% 3.6% 

3 204 6.9% 3.6% 

4 243 8.2% 3.3% 

5 276 9.3% 3.1% 

6 306 10.3% 2.8% 

7 330 11.1% 2.6% 

8 380 12.8% 2.5% 

9 398 13.4% 2.2% 

10 513 17.2% 1.8% 

מתשלומי  1.8%העשירון התחתון משלם  :נסהעם העלייה בהכתשלומי הארנונה עולים מהטבלה עולה כי 

 .31.1% –ואילו העשירון העליון הארנונה, 

 ;מההכנסה 8.1%העשירון הראשון חריג עם נטל של  :נטל תשלומי הארנונה מההכנסה יורד עם העלייה בהכנסה

נסה של . נטל תשלומי הארנונה מההכ1.1%-ל 1.8%-בין העשירון השני לעשירון התשיעי יש ירידה מתונה מ

 .3.6%העשירון העליון הוא 

 רשיון רכב .8.2

רשיון רכב בחלוקה לחמישוני הכנסה,  לעהוצאות משקי בית על בסקר הוצאות המשפחה של הלמ"ס יש נתונים 

תשלומי בממשקי הבית )ולא בחלוקה לעשירונים(. כדי לחשב את חלקו של כל עשירון  11%של כלומר קבוצות 

כלי  לענתונים לפי היחס של הוצאות העשירונים עיבדנו עשירון מההכנסה נטו  רשיון הרכב ואת נטל המס של כל

 דלק.על בלו השעשינו לצורך חישוב ם שכ, רכב

                                                 

 . 1112סקר הוצאות משקי בית עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הלמ"ס,  39

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2009&CMonth=1
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הכנסה, התפלגות ההוצאה  עשירונירשיון רכב לפי  לעלהלן מוצגת ההוצאה החודשית של משקי בית  33בטבלה 

 ו לנפש סטנדרטית.והנטל מההכנסה החודשית נט םעשירוניהעל רשיון רכב בין 

 40)בש"ח( 2999ההכנסה נטו, והנטל מבין העשירונים  רשיון רכב תשלומי התפלגות – 55טבלה 

 נטל מההכנסה התפלגות רשיון רכב עשירון

1 8.2 3.7% 0.30% 

2 8.4 3.8% 0.19% 

3 11.8 5.4% 0.21% 

4 17.0 7.7% 0.23% 

5 20.7 9.4% 0.23% 

6 23.9 10.9% 0.22% 

7 25.1 11.4% 0.20% 

8 31.0 14.1% 0.21% 

9 32.7 14.9% 0.18% 

10 40.7 18.6% 0.15% 

כלי רכב יש יותר ש, מאחר עבור רשיון רכב עולה עם העלייה בהכנסהבמהטבלה עולה כי הוצאות משק הבית 

 טו(. מההכנסה נ 1.13%-ל 1.36%)בין  מהעשירון השני ועד התשיעי. הנטל מההכנסה דומה בעשירונים הגבוהים

 אגרת טלוויזיה ואגרת רדיו ברכב .8.6

אגרת טלוויזיה ורדיו ברכב בחלוקה  לעהוצאות משקי בית על בסקר הוצאות המשפחה של הלמ"ס יש נתונים 

אלה ואת נטל המס של כל עשירון מההכנסה התשלומים בלחמישוני הכנסה. כדי לחשב את חלקו של כל עשירון 

 .מוצרי בידור ותרבות בני קיימא לעת העשירונים נתונים לפי היחס של הוצאו נונטו עיבד

אגרת טלוויזיה ואגרת רדיו ברכב לפי עשירוני  לעלהלן מוצגת ההוצאה החודשית של משקי בית  31בטבלה 

 למשק בית.הכנסה, התפלגות ההוצאה והנטל מההכנסה החודשית נטו 

 41)בש"ח( 2999סה נטו, ההכנוהנטל מבין העשירונים  רכבהרשיון  תשלומי התפלגות – 52טבלה 

 נטל מההכנסה ותרהתפלגות האג אגרת טלוויזיה ורדיו לרכב עשירון

1 12.0 7.1% 0.45% 

2 15.0 8.8% 0.34% 

3 13.0 7.7% 0.23% 

4 17.4 10.3% 0.24% 

5 17.2 10.1% 0.19% 

6 17.8 10.5% 0.17% 

7 18.1 10.7% 0.14% 

8 19.0 11.2% 0.13% 

                                                 

 . 1112סקר הוצאות משקי בית עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הלמ"ס,  40
 . 1112סקר הוצאות משקי בית עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הלמ"ס,  41

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2009&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2009&CMonth=1
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9 19.3 11.4% 0.11% 

10 20.5 12.1% 0.07% 

 1.51%-. הנטל מההכנסה יורד מבהתפלגות ההוצאה בין העשירוניםהבדלים של ממש מהטבלה עולה כי אין 

 בעשירון העשירי. 1.11%-בעשירון הראשון ל

 סיכום .1

במסמך זה אמדנו את חלוקת המסים הישירים והעקיפים בין עשירוני ההכנסה של משקי הבית. התבססנו על 

וסקר הוצאות משפחה של הלשכה  1131-1112דוח מינהל הכנסות המדינה לשנים  :רות עיקרייםשני מקו

 .1112המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

על אין נתונים שלאמוד את כלל הכנסות המדינה ממשקי בית, מאחר אפשר הנתונים הקיימים לא היה פי -על

 1.4-)כ שלומים בגין מע"מ על נדל"ןתהאמדנו את התפלגות  לאבמסמך זה אלה. התשלומים ההתפלגות 

מיליארד  2.2-)כ ה על כלי רכבי; מס קני(43מיליארד ש"ח 6.8-)כ ; מע"מ על רכב(299942בשנת  מיליארד ש"ח

היה משנה את התפלגות נטל המס  ורכיבים אלומדן א; מסים על הון. (45מיליארד ש"ח 2.8-)כ ; מכס(44ש"ח

 .ים היה גדול יותרחלקם של העשירונים הגבוהובין העשירונים 

ואת יחס החמישונים בכל אחד  בין עשירוני ההכנסההישירים להלן נציג את התפלגות המסים  31בטבלה 

מהמסים. יחס החמישונים שחושב הוא היחס בין הוצאות החמישון התחתון )שני העשירונים התחתונים( לבין 

לדרג את אפשר בדיקת יחס החמישונים מצעות באעל המס.  (הוצאות החמישון העליון )שני העשירונים הגבוהים

-איהועלייה בשיעורו תגדיל את  ,, המס רגרסיבי יותריותר גבוהיחס ככל שהמידת הפרוגרסיביות של המסים. 

 שוויון בין העשירונים. 

 46)מיליוני ש"ח( ויחס החמישונים התפלגות המסים הישירים בין עשירוני ההכנסה – 56טבלה 

 התפלגות ל מסים ישיריםוסך הכ מסים ממשלתיים לדיור טוח לאומי וביטוח בריאותבי מס הכנסה עשירון

1 0 92 3 95 0.13% 

2 0 207 3 210 0.30% 

3 0 345 14 359 0.51% 

4 0 506 14 520 0.73% 

5 92 690 42 824 1.16% 

6 506 1,173 46 1,725 2.44% 

7 1,196 1,817 118 3,131 4.42% 

8 2,944 2,875 130 5,949 8.40% 

9 7,406 4,807 637 12,850 18.14% 

                                                 

, תאריך מס ערך מוסף –, פרק י"א 1112-1131דוח שנתי חישוב של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני מינהל הכנסות המדינה,  42
 .1133ביולי  13כניסה: 

 1133ביולי  13, תאריך כניסה:מיסוי כלי רכב –ד ", פרק י1112-1131דוח שנתי מינהל הכנסות המדינה,  43
 שם. 44
 .1133ביולי  13, תאריך כניסה: המשק הישראלי ליבואמכסים, היטלים וחשיפת  –ו "פרק טשם,  45
; מסים ממשלתיים על דיור: עיבוד של מרכז 1131-1112מס הכנסה, ביטוח לאומי ובריאות: מינהל הכנסות המדינה, דוח שנתי  46

 של הלמ"ס. 1112המחקר והמידע של הכנסת לנתוני סקר הוצאות משקי הבית לשנת 
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 31 מתוך 35 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

10 33,856 10,442 811 45,109 63.70% 

 100.00% 70,818 1,818 23,000 46,000 לוסך הכ

  9.6% 9.8% 5.2% 9.9% םהחמישונייחס 

שני העשירונים מנתוני הטבלה עולה כי מיליארד ש"ח.  11.6-מסתכמים בהמסים הישירים שנבחנו במסמך 

-שלושת העשירונים הגבוהים משלמים כמשלמים, ו שמשקי הביתמהמסים הישירים  61%-והים משלמים כהגב

  מהמסים הישירים.  21%

 להלן נציג את התפלגות המסים העקיפים בין עשירוני ההכנסה. 35בטבלה 

 47)מיליוני ש"ח( בין עשירוני ההכנסה העקיפיםהתפלגות המסים  – 58טבלה 

 מע"מ עשירון

מס 
ה יקני

על 
 סיגריות

על בלו 
 דלק

 ארנונה
רשיון 

 רכב

אגרת 
טלוויזיה 

 ורדיו

 כלל
מסים ה
 עקיפיםה

 התפלגות

1 1,881 508 365 429 21 31 3,053 6.09% 

2 1,879 365 235 401 22 38 2,940 5.86% 

3 2,089 384 290 520 30 33 3,346 6.67% 

4 2,509 457 305 621 43 44 3,979 7.93% 

5 2,945 457 436 703 53 44 4,638 9.25% 

6 3,273 384 441 782 61 46 8,941 9.94% 

7 3,716 369 488 842 64 46 5,525 11.02% 

8 4,141 446 577 969 79 49 6,260 12.48% 

9 4,990 486 584 1,016 83 49 7,209 14.38% 

10 5,825 245 673 1,307 104 52 8,205 16.36% 

 100.00% 50,141 432 560 7,590 4,212 4,100 33,248 לוסך הכ

  69.9% 19.1% 22.6% 61.9% 29.3% 569.9% 68.4% םהחמישונייחס 

מיליארד ש"ח. מנתוני הטבלה עולה כי שני העשירונים  11.3-מסתכמים בהמסים העקיפים שנבחנו במסמך 

-בוהים משלמים כשלושת העשירונים הגשמשלמים משקי הבית ו מהמסים העקיפים 13%-הגבוהים משלמים כ

 מהמסים עקיפים. 31%-כמשלמים כל אחד  1-1עשירונים מהמסים העקיפים.  51%

במסים העקיפים. המסים הישירים  12.2%לעומת יחס של  – 1.1% –יחס החמישונים של המסים הישירים נמוך 

עשירונים הואילו הם פרוגרסיביים בהגדרתם. מס הכנסה מוטל בשיעורים מדורגים עם העלייה בהכנסה, 

הוא בהוצאות מס הכנסה חמישון התחתון לחמישון העליון ההתחתונים אינם משלמים מס הכנסה. היחס בין 

יה על סיגריות הוא יוזה המס הפרוגרסיבי ביותר. מס קנ ,החמישון התחתון אינו משלם מס הכנסה כלומר ,1%

 מוכות. תפגע יותר בבעלי ההכנסות הנ ויה בשיעוריעל – המס הרגרסיבי ביותר

 עשירוני ההכנסה. ביןמוצג סיכום הנתונים והתפלגות סך המסים  31בטבלה 

                                                 

 של הלמ"ס. 1112דע של הכנסת לנתוני סקר הוצאות משקי הבית לשנת עיבוד של מרכז המחקר והמי 47



 
   

 31 מתוך 31 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 48)מיליוני ש"ח( התפלגות המסים הישירים והעקיפים בין עשירוני ההכנסה – 51טבלה 

 התפלגות לטנסך ה עשירון

1 3,148 2.6% 

2 3,150 2.6% 

3 3,705 3.1% 

4 4,499 3.7% 

5 5,462 4.5% 

6 6,711 5.6% 

7 8,656 7.2% 

8 12,209 10.1% 

9 20,059 16.6% 

10 53,315 44.1% 

 100.0% 120,913 הכולך ס

תשלום . (1112מסך הכנסות המדינה בשנת  86%-)כ ש"ח ארדמילי 311.2-כבמסמך מסתכמים בהמסים שנבחנו 

ואילו תשלום המס  המסים שנבחנו,ההכנסות ממסך  83%-כהוא  1112בשנת שני העשירונים העליונים המס של 

 13%-כה הי 1112תשלום המס של שלושת העשירונים העליונים בשנת . 1.1%של שני העשירונים הנמוכים הוא 

 שלושת העשירונים הנמוכים. ב 6.1%מסך ההכנסות מהמסים שנבחנו, לעומת 

ה של נתונים. בחינמחסור בבשל משלמים משקי בית שנדגיש שוב כי לא בחנו את כל המסים העקיפים 

ובסך תשלומי  המסים שלא בחנו היתה מעלה את חלקם של העשירונים הגבוהים בתשלום המסים העקיפים

 .המסים

שנבחנו במסמך מההכנסה נטו עירוניים ואגרות(  םתשלומי לע)נוסף להלן מוצג נטל המסים העקיפים  38בטבלה 

נלקחו ממקורות ים על מסים עקיפים הנתונים על מסים ישירים והנתונשמאחר  של משק הבית לפי עשירונים.

, לא איחדנו את הנתונים על נטל המסים העקיפים והמסים הישירים מההכנסה. נטל המסים הישירים שונים

 שב מינהל הכנסות המדינה(.ילעיל )כפי שח 5מההכנסה ברוטו הוצג בטבלה 

 

                                                 

ולסקר הוצאות משקי  1131-1112עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הדוח השנתי של מינהל הכנסות המדינה לשנים  48
 של הלמ"ס. 1112בית לשנת 



 
   

 31 מתוך 38 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 49)ש"ח(נטל המסים העקיפים מההכנסה נטו של משקי הבית לפי עשירונים  – 51טבלה 

 נטל המסים העקיפים מההכנסה מסים עקיפים משק בית לשהכנסה נטו  עשירון

1 2,705 1,196 44.20% 

2 4,411 1,150 26.08% 

3 5,646 1,314 23.27% 

4 7,257 1,558 21.47% 

5 9,038 1,820 20.14% 

6 10,761 1,952 18.14% 

7 12,581 2,166 17.21% 

8 15,049 2,455 16.31% 

9 18,163 2,823 15.54% 

10 27,939 3,221 11.53% 

 31.15%-בעשירון השני ל 18.16%-מהטבלה עולה כי נטל המסים העקיפים מההכנסה נטו של משקי הבית יורד מ

 בהתאמה. 33.11%-ו 55.1%נטל המס בהם הוא , ובעשירון התשיעי. העשירון הראשון והעשירון העשירי חריגים

 עקיפים.ולמסים מסים ישירים החלוקה לו 1131-1111נסות המדינה ממסים בשנים להלן מוצגים הכ 3בתרשים 

 2991-295950התפלגות המסים הישירים והעקיפים מתוך הכנסות המדינה בשנים  – 5 תרשים

43.17% 40.76% 41.68% 45.33% 48.63% 49.37%

54.11% 56.81% 55.90% 52.13% 48.83% 47.92%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

מסים עקיפים מסים ישירים אגרות
 

, 18%-ל 15%-הכנסות המדינה מבהמסים הישירים עלה שיעור  1118שנת עד  1111משנת כי מלמד תרשים ה

אפשר לראות שבד  מהפחתת תוואי המסים הישירים.בין היתר . ירידה זו נובעת 56%-ל הוא ירד 1118ומשנת 

 הכנסות המדינה.  בשיעור המסים העקיפים עלה  1118שנת מאז  ,בבד

במסגרת המדיניות הכלכלית שקבעה ממשלת ישראל לשנים הקרובות הוחלט על המשך הפחתת המיסוי הישיר 

מסים ישירים, ובכלל זה מס הפחתת  – שנקבעההמסים מדיניות י המשך כ לציין)מס הכנסה ומס חברות(. יש 

מיסוי עקיף ותרת הו ,יםפרוגרסיבי יםמס , שהםמעסיקים לביטוח לאומיה הפרשותהכנסה, מס חברות ו

                                                 

 של הלמ"ס. 1112לשנת  עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסות לסקר הוצאות משקי בית 49
 .1133באוגוסט  1, תאריך כניסה: מדיניות המסים ומערכת המס –שער ראשון  1112-1131דוח שנתי מינהל הכנסות המדינה,  50
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 31 מתוך 31 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

תגדיל את  –)כמו מע"מ( והעלאת מסים עקיפים אחרים כמו בלו על דלק ועל סיגריות  גבוה יחסית רגרסיבי

 . שוויון-ותגביר את האיוהעקיף למיסוי הישיר  פער בין המיסויה

הפחתת מסים ישירים  הסוברת כיהכלכלית  התיאורימדיניות המסים הממשלתית נשענת על היש לציין כי 

פי תיאוריה זו הפחתת מיסוי מעודדת פעילות -על. להגדלת הכנסות המדינה –וממילא  ,תורמת להגברת הצמיחה

יש לבחון אם ההפחתה אכן תסייע להגברת  עם זאת,ד לרמה מסוימת. כלכלית ומגדילה את בסיס המס ע

. כמו כן, יש מוגבלתהאפקטיביות של כלי זה מידת או שמא  ,הכנסות המדינהלהגדלת הצמיחה הכלכלית ו

 . לבדוק אם כל העשירונים ייהנו מפירות הצמיחה או שעשירונים מסוימים ייהנו ממנה יותר מאחרים

 

 

 


