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 הערכת הכנסות המדינה ממס עיזבון

 –אומדן ראשוני  -

 מעודכן



המסמך מעדכן  .עיזבוןהערכת הכנסות המדינה ממס , ומובאת בו איציק שמולי ה"כח בקשתלמסמך זה נכתב 

מיליון  51לפיה יוטל מס עיזבון על ירושות מעל ע"י ח"כ שמולי מסמך קודם בנושא בעקבות הצעת חוק שהוגשה 

מיליון ש"ח, על כל שקל חדש נוסף יוטל מס  51ש"ח. לפי הצעת החוק יוענק פטור ממס על עיזבון על עזבונות עד 

משקל  סמך-בשתי שיטות: לפי אחוז מהתוצר, עלנאמדות  עיזבוןהכנסות המדינה ממס  .51%עיזבון בשיעור של 

 בית.עשירונים של משקי  ביןלפי הערכת התחלקות ההון המפותחות; מדינות בבממוצע ההכנסות מהתוצר 

וכל שינוי  ,התחלקות ההון בין משקי הביתבדבר אומדן מבוסס על הנחות רבות ה, מספיקים בהיעדר נתונים

 אומדן.ה לשעשוי להביא לשינוי  ותהנחאחת הב

 רקע כללי .5

המס אינו . בדרך כלל , ולא על היורשיםמותיר אחריומוריש הנכסים שהמוטל על כלל  (Estate Taxמס עיזבון )

, מס מתנותמס עיזבון נהוג גם בהן נהוג שחלקם בירושה. במדינות לקרבתם למוריש או למספר היורשים, לקשור 

תלויים ושיעורי המס  ,חל על חלקו של היורש בירושה (Inheritance Taxמס ירושה ) מס.ה תעקיפ למנועכדי 

של המוריש, לרבות רכוש הנמצא  ועל כל רכושמוטל בדרך כלל המס  1חלקו בירושה.בו קרבת המוריש ליורשב

 הסכמי מס למניעת כפל מס.יש מחוץ לגבולות המדינה. במדינות רבות 

של רף עיקר ב, בתמהעיזבונו 91%-כהיו פטורים ממס  5898נת בש. 5895-5898 בישראל היה נהוג מס עיזבון בשנים

-להפטורים הגיע  תהביאו לכך שמשקל העיזבונו הגבוהההאינפלציה רמת ו הרחבת הניכויים המותרים .המס

בהן שיש במדינות מפותחות ורף המס המרבי שיעורי המס מוצגים  5טבלה בהוחלט לבטלו.  5895ובמרס  ,89%

  מס עיזבון או מס ירושה.

 OECD (51-2958)2 -המס ירושה או מס עיזבון במדינות  – 5טבלה 

 מדינה )סוג מס(
 רבישיעור מס מ

 *בש"ח מטבע רביהמרף המס 
 יורשים אחרים קרבה ישירה

 20,295,000 יין 600,000,000 75% 55% יפן )ירושה(

 10,500,000 ואן 3,000,000,000 50% 50% קוריאה )ירושה(

 474,770 אירו 100,000 60% 45% צרפת )ירושה(

 19,116,720 דולר 5,343,000 40% 40% ארה"ב )עיזבון(

 1,913,698 שטרלינג 325,000 40% 40% בריטניה )עיזבון(

 1,068,233 אירו 225,000 33% 33% אירלנד )ירושה(

 2,373,850 אירו 500,000 50% 30% גרמניה )ירושה(

 4,747,700 אירו 1,000,000 35% 19% פינלנד )ירושה(

 DKK 171,236 268,900 36.25% 15% דנמרק )ירושה/עיזבון(

 TRY 5,168,000 3,400,000 10% 10% תורכיה )ירושה(

 2,848,620 אירו 600,000 40% 10% יוון )ירושה(

 ISK 45,000 1,500,000 10% 10% איסלנד )ירושה(

 2,978,550 אירו 627,367 40% 10% הולנד )ירושה(

 4,747,700 אירו 1,000,000 8% 4% איטליה )ירושה(

 20% 3% פולין )ירושה(
   

 39% 0% סלובניה )ירושה(
   

 18% 0% הונגריה )ירושה(
   

 48% 0% לוקסמבורג )ירושה(
   

 36% 21% ממוצע פשוט
  

5,460,648 

                                                 

 .5111מאי , מס עיזבון –פרק ו' הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה )ועדת בן בסט(, משרד האוצר,   1
2  Ernst and Young, Worldwide personal tax guide 2014-15 , September 2014. 

 .5151במרס  51, שערי חליפין. בנק ישראל, 5159פי שערי החליפין הממוצעים השונים לשנת -המרה לש"ח נעשתה על

http://ozar.mof.gov.il/reform/pdf/avi06.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf
http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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, הונגריה, )לוקסמבורג 1%נע בין  ,כמו ילדים ,לה עולה כי שיעור המס ליורשים בקרבה ראשונהבמהנתונים בט

-)איטליה( ל 9%שיעור המס ליורשים אחרים נע בין  .25%הוא המדינות  54והממוצע של )יפן(,  11%-( לסלובניה

 .מיליון ש"ח 1.1-כהיה רף המס המרבי הממוצע  5159בשנת . 63%הוא והממוצע  ,(יפן) 91%

מדינות אין מס ירושה או עיזבון  59-וב מס עיזבון או מס ירושהקיים  OECD-החברות במפותחות מדינות  51-כב

מדינות אין  תשעמדינות יש מס ירושה או מס עיזבון וב 59-מדינות האיחוד האירופי, ב 59מתוך  3.)ביניהן ישראל(

כמו קרבת אחרים, ולפי גורמים  ות, לפי מדרגות מס פרוגרסיביבכל מדינה ומדינה המס כזה. שיעור המס שונ

בדרך כלל רף מיסוי מיועד ליחידים המשתייכים לעשירוני ההכנסה הגבוהים. ם שונים. היורשים למוריש, ופטורי

(, 55%שיעור הסטטוטורי. שיעור המס האפקטיבי הגבוה ביותר הוא בבלגיה )הכך, שיעור המס האפקטיבי נמוך מ

  4(.9.1%)פת ( וצר9.1%)ק (, דנמר9%(, בריטניה )55.1%(, פינלנד )56.1%( הולנד )59.1%ספרד ) –ולאחריה 

מיליון  1.1-מרמה של כ בארה"ב חלו במשך השנים שינויים רבים במס עיזבון, בעיקר העלאת רף המס המרבי

 המס בוטל לשנה אחת באופן זמני(. 5151)בשנת  5151מיליון דולר בשנת  1.9-לרמה של כ 5115דולר בשנת 

-במהלך השנים ההכנסות ממס עיזבון מרמה של כ(, ירדו 91%כתוצאה מרף מס גבוה ומשיעור מס גבוה יחסית )

. רף המס 5151מיליארד דולר בשנת  51-( לרמה מוערכת של כ5151)במחירי  5115מיליארד דולר בשנת  69

אלף  959אלף דולר בצרפת,  511-מיליון דולר, בהשוואה לכ 1.9-בארה"ב גבוה ביחס למדינות אחרות, ועומד על כ

  5אלף דולר בבריטניה. 999-ולר ביפן וכאלף ד 599-דולר בגרמניה, כ

מדינות )מתוכן שתי  56-כ 5111כמו כן, מאז שנת 

ומקאו( ביטלו את  קונג-, הונגאוטונומיותישויות 

 5טבלה  מס העיזבון, לרבות שבדיה ונורבגיה.

מפרטת את המדינות בהן בוטל מס עיזבון מאז 

יש לציין כי בין המדינות שביטלו  .5111שנת 

ס העיזבון נכללות גם בשנים האחרונות את מ

( ונורבגיה )ביטלה 5111שבדיה )ביטלה בשנת 

(, זאת למרות שנטל המס במדינות 5159בשנת 

אלו גבוה יחסית והן מאופיינות במשטר מס בעל 

רמת פרוגרסיביות גבוהה יחסית. הסיבות לביטול 

היו רצון להחזיר למדינה תושבים עשירים אשר 

, ון לא קייםהיגרו למדינות אחרות בהן מס עיזב

 ולמנוע עזיבה של בעלים של חברות גדולות.

 

 

                                                 

3  Ernst and Young, Worldwide personal tax guide 2014-15 , September 2014; Tax Foundation, Estate and Inheritance 

taxes around the world, march 17,2015 

 
4 European Commission, Study on Inheritance Taxes in EU member states and possible mechanisms to resolve 

problems of double Inheritance taxation in the EU, May 2011. 

מית ולא הארצית. בחלק מהמדינות מס בחלק מהמדינות, כדוגמת שוויץ, בלגיה וספרד שיעור מס העיזבון/ירושה נקבע ברמה המקו
 הירושה אינו חל על יורשים בקירבה ישירה, אלא רק על יורשים אחרים.

5   Tax Foundation, Estate and Inheritance taxes around the world, March 17,2015 

 
 שם. 6

 29996מדינות בהן בוטל מס ירושה מאז שנת  – 2טבלה 

 שנת הביטול מדינה

 5115 מקאו

 5119 פורטוגל

 5119 סלובקיה

 5111 שבדיה

 5111 רוסיה

 5113 קונג-הונג

 5113 הונגריה

 5119 סינגפור

 5119 אוסטריה

 5155 ליכטנשטיין

 5156 ברונאיי

 5159 צ'כיה

 5159 נורבגיה

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf
http://taxfoundation.org/article/estate-and-inheritance-taxes-around-world
http://taxfoundation.org/article/estate-and-inheritance-taxes-around-world
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/2010/08/inheritance_taxes_report_2010_08_26_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/2010/08/inheritance_taxes_report_2010_08_26_en.pdf
http://taxfoundation.org/article/estate-and-inheritance-taxes-around-world


 .בעד ונגד הטלת מס עיזבוןעיקריים הנימוקים מוצגים הלהלן  6בטבלה 

 עיזבוןנימוקים עיקריים בעד ונגד הטלת מס  – 6טבלה 

 8נימוקים נגד 7נימוקים בעד

שוויון בחלוקת ההכנסות וההון, -האיהקטנת כלי ל
זה מס שוויון מדור לדור. -צום העברת האימובעיקר צ

בה ש ,בישראלייחוד בעל רמת פרוגרסיביות גבוהה, ב
 הפער החברתי הוא מהגבוהים במדינות המפותחות.

מדיניות של חובת דיווח הביא לעשויה להטלת המס 
גדיל את להבישראל, אינה קיימת , שכיום 9כללי

ביא לייקור לההחיכוך בין הנישומים לבין רשות המס ו
עשויים להפוך את המס ללא כדאי , ואלה גבייהה

 כלכלית.מבחינה 

כלי פיסקלי להגדלת הכנסות המדינה, בעיקר בתקופה 
בה יש צורך בהגדלת הכנסות המדינה כדי לעמוד ש

 ביעדי הגירעון התקציבי.

בח על כמו כן, כיום אדם המוכר דירה חייב במס ש
ההפרש בין מחיר קניית הדירה למחיר המכירה, בעוד 

 .אדם המוריש את הדירה אינו חייב במס

 מס עיזבון ומס מתנות עשויים להגדיל את תכנוני המס
ההכנסות בעקבות זאת ו ,את ההתדיינויות המשפטיותו

ועיקר הנטל עשוי ליפול על המעמד  ,יהיו נמוכות יחסית
ולא  םר פתאוטאדם שנפיורשים של על הבינוני או 

כמו כן, המס עשוי לקזז  הספיק לערוך תכנון מס.
 הכנסות ממסים אחרים, כמו מיסוי רווחי הון.

כן השפעתו על  ועל ,מס אינו מוטל על פעילות כלכליתה
הטלת מס כזה תאפשר הקטנת  .יחסיתקטנה הצמיחה 

שהשפעתם על  ,ישירים )כמו מס הכנסה( יםשיעורי מס
 ,עקיפים יםיותר, הקטנת שיעורי מסדולה הצמיחה ג

או הקטנת  ,יותרדולה שוויון ג-אירמת העל  םשהשפעת
לצמיחה בשל ירידה  םתרותאשר  ,הגירעון התקציבי

 ארוך נמוכה יותר. וריבית לטווחבעלויות גיוס החוב 

ספר העולים מה לגרום לצמצום מס עיזבון עשויהטלת 
 החדשים בעלי האמצעים.

 :. מהגורמים שהביאו להתעוררותומס עיזבון תטלהתעורר שוב הדיון בהבשנים האחרונות 

 להחיל מס עיזבון בשיעור של  5111בשנת הציעה בסט( -)ועדת בן הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה

 .ליון ש"חימ 5בסכום העולה על  תעל עיזבונו 51%

 מרינה סולודקין הונחה על שולחן ושלי יחימוביץ ברות הכנסת חשל  ,2955-"בהתשע ,מס עיזבון חוק הצעת

 ליון ש"ח.ימ 51-ששוויים יותר מ תעל עיזבונו 51%של מס בשיעור מוצע בה להטיל  59.10-הכנסת ה

 בעקבות המחאה החברתית,  5155שהוקמה באוגוסט  ,טנברג()ועדת טרכחברתי -בדוח הוועדה לשינוי כלכלי

 11הנימוקים שהוצגו לעיל.מ ,לא להטיל מס כזהש ומליצהחברי הוועדה בהצעת להטיל מס עיזבון ו ודנ

 לפי אחוז מהתוצרמס עיזבון מות חישוב ההכנס .2

התוצר המקומי היה  5159בשנת  12.מהתוצר 9.8%-בישראל כמס עיזבון מהכנסות משקל ההיה  91-בשנות ה

התוצר פי חישוב זה אומדן ההכנסות מהמס לפי -על 13.)במחירים שוטפים( מיליארד ש"ח 5,199-הגולמי בישראל כ

 .מיליארד ש"ח 8.6-כהוא  5159בשנת 

בכל מדינה מוטל מס בשיעור שונה ורף וכאמור, מס עיזבון או מס ירושה מוטלים בחלק מהמדינות המפותחות, 

המקומי בתוצר עיזבון או ממס ירושה מס הכנסות המדינה ממשקל של פירוט מובא להלן  9בטבלה המס שונה. 

 .והנתונים עליהן בנושא זה זמינים התוצר לנפש בהן גבוה יחסיתש OECD-במדינות ההגולמי 

                                                 

 .5111מס עיזבון, מאי  –משרד האוצר, הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה )ועדת בן בסט(, פרק ו'   7
 .5155, ספטמבר 88, עמ' מערכת המס, דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )ועדת טרכטנברג(  8
 יש לציין כי להטלת חובת דיווח כללי יש גם יתרונות דוגמת צמצום ההון השחור.  9

 .6319/59, פ/5155-, התשע"בןהצעת חוק מס עיזבואתר הכנסת,    10
 .5155, ספטמבר (88 'מערכת המס )עמ, דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )ועדת טרכטנברג(  11
 .5111מאי , מס עיזבון –פרק ו' הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה )ועדת בן בסט(, משרד האוצר,   12
 .5151במרס  51, הודעה לעיתונות,  5159החשבונות הלאומיים לישראל לשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   13

http://hidavrut.gov.il/content/4203
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3607.rtf
http://hidavrut.gov.il/content/4203
http://ozar.mof.gov.il/reform/pdf/avi06.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201508064


 
   

 7 מתוך 5 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

OECD-הבמדינות או ממס ירושה מהתוצר עיזבון הכנסות ממס משקל  – 8טבלה 
14 

 2013 2012 2011 2010 מדינה

 0.73% 0.60% 0.55% 0.54% בלגיה

 0.44% 0.39% 0.34% 0.34% צרפת

 0.22% 0.24% 0.27% הולנד
 

 0.14% 0.14% 0.14% 0.16% יץישוו

 0.24% 0.21% 0.20% 0.22% ספרד

 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% בריטניה

 0.27% 0.21% 0.17% 0.17% פינלנד

 0.13% 0.11% 0.08% 0.16% איסלנד

 0.15% 0.14% 0.14% 0.15% גרמניה

 0.16% 0.16% 0.10% 0.13% לוקסמבורג

 0.15% 0.15% 0.13% 0.12% אירלנד

 0.11% 0.13% 0.09% 0.10% קוריאה

 0.25% 0.22% 0.20% 0.21% שוטפ ממוצע

יש מס עיזבון ובהן יש שמדינות מפותחות בעלות תוצר לנפש גבוה מישראל ) 55-מהנתונים בטבלה עולה כי ב

 מהתוצר 1.51%בממוצע היה שיעור ההכנסות ממס עיזבון וממס ירושה ההכנסות מהתוצר(,  משקלל ענתונים 

פי חישוב זה -עלמיליארד ש"ח.  5,199-כ היה 5159התוצר המקומי הגולמי בישראל בשנת  כאמור, .5156בשנת 

 יליארד ש"ח.מ 2.7הוא  5159אומדן ההכנסות מהמס לפי התוצר בשנת 

תוצר. לפי הנתונים בטבלה לעיל, בממס ירושה וממס עיזבון במשקל ההכנסות בין המדינות  שונות גבוההיש 

שונות זו נובעת מהתוצר בבלגיה.  1.96%מהתוצר בקוריאה עד  1.55%-ההכנסות ממס עיזבון וממס ירושה נעות מ

גורמים המדינות נבדלות זו מזו במשלושה גורמים עיקריים: שיעור המס; רף המיסוי; התחלקות ההון במדינה. 

הערכת הכנסות המדינה ממס ירושה לפיכך, . בכל מדינה ומדינהתוצר שונה בן משקל ההכנסות כ אלו, ועל

הערכת הכנסות ממס ירושה לפי מובאת להלן  6תוצר היא אומדן כללי בלבד. בסעיף בס משקל יבישראל על בס

 אומדן התחלקות ההון בישראל.

 משקי הביתשל עשירונים התחלקות ההון בין חישוב ההכנסות ממס עיזבון לפי  .6

להלן הערכת התחלקות . (הון נדל"ןבבעלותם )ששווי הדירות של הון משקי הבית הוא הון פיננסי והגדול רוב ה

הנתונים בכל נושא )תיק נכסים פיננסיים בידי הציבור, סקר  ההון של משקי בית בישראל לפי שני מרכיבים אלו.

 .5156-ו 5155הוצאות משקי בית, מספר נפטרים בשנה( הם המעודכנים ביותר ומתייחסים לשנים 

 משקי הביתעשירונים של  ןפיננסי ביההון ההערכת התחלקות  .6.5

אשר עשוי  הציבורן הפיננסי של הערכת ההומבוססת על התחלקות ההון הפיננסי בין עשירונים של משקי בית 

 בין עשירונים של משקי בית.הפיננסי קות ההון להערכת התחעל ולעבור בירושה 

 הערכת ההון הפיננסי של הציבור

 .5156לשנת  משקי הביתתיק הנכסים הפיננסיים של מוצג להלן  1בטבלה 

 

                                                 

14  OECD.stat, Revenue Statistics – Comparative tables, 4310 Estate and inheritance taxes Tax revenue as percentage of 

GDP, accessed: March 18, 2015. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=21699
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=21699
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 15(2956) משקי הביתבידי שתיק הנכסים הפיננסיים  – 1טבלה 

 %-ב ליארדי ש"חיבמ סוג הנכס

 44.8% 5,119.5 עתודות ביטוח

 20.9% 493.7 תופיקדונומזומנים 

 11.0% 260.1 ניירות ערך למעט מניות

 9.4% 223.0 תעודות השתתפות בקרנות השקעה

 8.0% 188.3 מניות

 5.3% 125.3 חייבים/זכאים שונים

 0.5% 10.8 אשראי

 0.1% 2.6 נגזרים פיננסים

 100.0% 2,619.4 סך הכול

חלק  .טריליון ש"ח 2.61-כב 5156שנת הסתכם בסיים של הציבור נמהנתונים בטבלה עולה כי תיק הנכסים הפינ

 פנסייתעשויים לקבל השארים מהנכסים הפיננסיים אינם ניתנים להורשה, כמו כספי פנסיה. כאשר אדם נפטר 

חיים, קופות יף עתודות ביטוח כולל את ביטוחי הסע אינם מקבלים את קרן הפנסיה שנותרה.הם , אולם שארים

יתרת הנכסים הפיננסיים גמל, קרנות פנסיה והשתלמות ופרמיות ששולמו מראש ועתודות לתביעות תלויות. 

 .טריליון ש"ח 5.6-כעל  5156עמדה בשנת בעתודות הביטוח סים כבניכוי הנ

נתונים על התחלקות ההכנסות לפי ובכלל זה משקי בית, של הוצאות והכנסות  ימפרסמת מדי שנה סקרמ"ס הל

הלמ"ס אינה מפרסמת נתונים על התחלקות בארץ מדינות מפותחות אחרות, שלא כמו בעשירונים של משקי בית. 

, פנסיות הוןעבודה, : ממקורות שוניםיש נתון על הכנסות של משקי בית ההון בישראל. בסקר הוצאות משקי בית 

 הכנסות מהון.ובכללן , הכנסות משקי הבית לפי עשירוניםורטות פמ 3טבלה בוקצבאות ותמיכות. 

 16(2952) והתחלקות הכנסות מהון לפי עשירונים של משקי ביתנטו התחלקות הכנסות  – 1טבלה 

 הוןהכנסות מ נטו הכנסותסך  עשירון

1 2.5% 0.0% 

2 4.1% 0.0% 

3 5.5% 2.1% 

4 6.8% 2.3% 

5 8.2% 3.4% 

6 9.3% 5.3% 

7 11.2% 5.4% 

8 12.9% 9.0% 

9 15.9% 13.4% 

10 23.3% 59.0% 

 100.0% 100.0% הכול ךס

ומשקל , 59.5%-כהוא הכנסות משקי הבית בכלל העשירון העשירי של הכנסות המהנתונים עולה כי משקל 

ות משקי הבית מהון נסהכבכלל משקל העשירון העשירי . 91.5%הוא שני העשירונים הגבוהים של הכנסות ה

מהון של כנסות ההעל הנתונים  .95.5%הוא הכנסות מהון של שני העשירונים הגבוהים משקל , ו17.9%הוא בלבד 

                                                 

, הודעה מאזן לאומי לפי סקטורים מוסדיים – 5, לוח 5156חשבונות המאזן הלאומי לשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  15
 .5151בפברואר  59לעיתונות, 

סה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה הכנ – 5לוח , 5155הלמ"ס, נתונים מסקר הוצאות משקי בית    16
 .5151, מרס כספית נטו לנפש סטנדרטית

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201508051
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2012&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2012&CMonth=1
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, שכן מעט משקי בית במדגם דיווחו על הכנסות סטטיסטית מובהקים ינםא שישיהעשירון הראשון עד העשירון ה

 .בידי העשירונים הנמוכים הוא שלילישוההון הפיננסי  מעלהנתונים מוטים כלפי להניח שהעל כן, אפשר  17.מהון

התחלקות ההון דומה , אנו מניחים כי של משקי בית לפי עשירונים הוןההתחלקות על  מ"סבהיעדר פרסום של הל

 18, כפי שמפורט בטבלה לעיל.להכנסות של משקי בית מהון

של  ותומעקב אחר שינויים בהתחלקות הכנסבמודל מס לשם בקרה משתמש נהל הכנסות המדינה ימ ,על כך נוסף

של שינויי חקיקה על מערכת המס. בדוח השנתי של מינהל הכנסות המדינה לשנת ההשפעה יחידים ולשם הערכת 

 5119.19על נתוני הכנסות ברוטו לשנת מבוסס מודל המס  5155-5155

פנסיונרים ובכללם יליון שכירים )מ 5.8-כובהם מיליון יחידים,  6.6-כמונה מודל המס יה שנבחנת באוכלוסיה

של יחידים עצמאים ושל הכנסות צג שיעור המולהלן  9טבלה ב מנהלי חברות.ועצמאים  969,111-וחיילי קבע( וכ

 .עשירוניםלפי מנהלי חברות 

 20(אחוזים, 2994הכנסות עצמאים ומנהלי חברות לפי עשירוני הכנסה ) – 7טבלה 

 הוןהכנסות מ סך הכנסות עשירון

1 0.9% 0.3% 

2 1.9% 0.3% 

3 2.6% 0.4% 

4 3.4% 0.5% 

5 4.4% 0.6% 

6 5.7% 1.0% 

7 7.4% 1.5% 

8 10.0% 2.5% 

9 14.8% 4.5% 

10 48.8% 88.3% 

 100.0% 100.0% סה"כ

 69.7% 21.6% מאיון עליון

של העצמאים ומנהלי עליון העשירון השל הכנסות הממודל המס של מינהל הכנסות המדינה עולה כי משקל 

. משקל 36.3%-כהוא עליונים שני העשירונים השל הכנסות ה, ומשקל 99.9%-כהוא ההכנסות בכלל החברות 

עליונים שני העשירונים השל הכנסות ה, ומשקל 99.6%-כהוא העשירון הגבוה מהכנסות מהון בלבד של הכנסות ה

מסך ההכנסות  55.3%-כ –המאיון העליון של הכנסות ה. מודל המס מאפשר גם לבחון את משקל 85.8%-כהוא 

מסך הכנסות העשירון  74.4%-כהן מהון עליון הכנסות המאיון הלפי המודל,  מסך ההכנסות מהון. 38.9%-וכ

 96.1-יחידים מהון כשל הכנסות ההיו  5119בשנת לפי מודל המס של מינהל הכנסות המדינה,  מהון.עליון ה

נתונים אלו לגבי עצמאים ומנהלי  הכנסות של עצמאים. 93.9%-הכנסות של שכירים וכ 16.6%-כ – מיליארד ש"ח

 , המתייחס לכל משקי הבית ומבוסס על סקר של הלמ"ס.3ה לטבבאומדן המוצג בתומכים חברות 

 

                                                 

ולכן הנתונים בלוח של הלמ"ס  91%לבין  51%: טעות הדגימה בעשירונים אלה נעה בין 5155הלמ"ס, מבוא לסקר הוצאות משקי בית   17
 מופיעים בסוגריים עגולים.

 תשואה להון זהה בכל העשירונים.הנחה שההאומדן התפלגות ההון הפיננסי על בסיס ההכנסות מהון מבוסס על   18
לפי הגידול במספר השכירים  5119, ולכן במינהל הכנסות המדינה מנפחים את נתוני 5119הנתונים האחרונים הזמינים הם לשנת    19

 .5155שהנתונים יתאימו לשנת , כך 5155-ל 5119והגידול בשכר הממוצע בין השנים 
מיסוי ישיר על יחידים בישראל: ממצאים עיקריים ממודל  –פרק ה' , 5155-5155משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, דוח שנתי    20

. נתונים על 5156, אוקטובר 5119עצמאים: הרכב ההכנסה השנתית החייבת במס, לפי עשירונים ומעמד בעבודה,  – 59-, לוח ההמס
 התפלגות ההכנסות מהון של שכירים אינם זמינים.

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch11-12/docs/perek5.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch11-12/docs/perek5.pdf
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 בין עשירונים של משקי הביתנדל"ן הערכת התחלקות הון  .6.2

ובכלל זה אות דיור של משקי בית לפי עשירונים, נכללים נתונים על הוצשל הלמ"ס  סקר הוצאות משקי ביתב

משקי בית, לפי  3,199סקר הוצאות משקי בית מבוסס על מדגם של דירה. ממוצע של דירות בבעלות ושווי 

אשר שאלונים מובנים של הלמ"ס. מקריאת השאלונים עולה כי הנתונים כוללים רק דירות בבעלות משקי בית 

בא ומלהלן  9בטבלה  21.ןאינם מתגוררים בההבעלים ות בבעלות משקי בית שמתגוררים בהן, ולא דירהבעלים 

 שווי הדירה לפי עשירונים.והבעלות שיעור פירוט של מספר משקי בית אשר בבעלותם דירה, 

 22(2952) דירות בבעלות משקי בית ושווי דירה ממוצע – 4טבלה 

 (באלפי ש"ח)שווי דירה ממוצע  בעלות שיעור )באלפים( משקי בית עשירון משקי בית

1 92.3 40.7% 722 

2 123.2 54.3% 783 

3 144.3 63.6% 937 

4 141.9 62.5% 5,199 

5 151.8 66.8% 5,595 

6 163.7 72.1% 5,599 

7 173.6 76.5% 1,431 

8 181.2 79.7% 1,612 

9 182.5 80.4% 1,894 

10 186.8 82.4% 2,334 

 1,405 67.9% 1,541.3 הכול סך

היתה דירה  –מכלל משקי הבית  39.8%-כ –מיליון משקי בית  5.1-לכ 5151מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת 

רק דירות בבעלות משקי בית  ותכללננתונים במיליון ש"ח. כאמור,  5.9היה ממוצע הדירה השווי בבעלות. 

כי בסקר הלמ"ס מדובר בשווי דירות במחירי יש לציין  רכי השקעה.ולצדירות במתגוררים בהן, ולא שבעליהן 

לדעת אם שיעור הגידול הוא אחיד לפי עשירונים של לנו אפשרות אין  .דירה ממוצעתשל  המאז עלה מחירו, 5155

 משקי בית.

משקי מספר מיליון ש"ח( ב 5.9שווי הדירות בבעלות הוא מכפלה של מחיר דירה ממוצעת )הכולל של אומדן ה

שווי לאומדן זה יש להוסיף את טריליון ש"ח.  5.51-בהוא מסתכם מיליון(, ו 5.1-ותם דירה )כבבעליש הבית אשר 

 5.991-בסקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס. לפי הסקר, מתוך כ ותנכלל ןשכאמור אינ ,רכי השקעהולצ ותהדיר

 1.5%-בשכירות וכמתגוררים בדירות  53.8%-מתגוררים בדירות בבעלות, כ 39.8%-מיליון משקי בית, כ

דירות  318,111-בישראל כיש , לפיכךשל קרוב משפחה ללא תשלום(. למשל מתגוררים בדירות אחרות )

בבעלות ציבורית הן דירות  511,111-כהדירות בשכירות, מכלל  . לפי הערכות,ות לדיירים בתשלוםרהמושכ

 . של ישראלים בבעלות פרטית –ר שאובבעלות תושבי חוץ, וה

 5רכי השקעה ושל דירה אשר נרכשה לצ ממוצעה מחירההיה  5118בשנת  23של מינהל הכנסות המדינה, לפי מחקר

 ,ש"ח. לפי מודל המס של מינהל הכנסות המדינה 511,111-כהיתה ממוצעת השנתית ההכנסה הו ,מיליון ש"ח

 ברוכשים משלושת העשירונים הגבוהים.בעיקר מדובר 

 

                                                 

 .5155ביולי  51, תאריך כניסה: שאלון ב'הלמ"ס, סקרים ושאלונים, סקר הוצאות משקי בית,   21
פש נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית לפי הכנסה נטו לנ – 55לוח , 5155הלמ"ס, נתונים מסקר הוצאות משקי בית   22

 .5151, מרס גרים בדירות בבעלותם –סטנדרטית 
 .5118, אוקטובר מאפיינים ומגמות –רוכשי דירות להשקעה גלית בן נאים, משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה,   23

http://www.cbs.gov.il/skarim/skarim/questionnaire_home_b2012.pdf
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2012&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2012&CMonth=1
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/docs/Article200910.pdf
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 .רכי השקעהודירות לצובכלל זה , הדירות בבעלות משקי הבית לפי עשירוניםאומדן של שווי מוצג  9טבלה ב

 24במיליארדי ש"ח(, 2952), כולל דירות להשקעה לפי עשירוניםדירות בבעלות משקי בית שווי אומדן  – 4טבלה 

 %-ב שווי דירות נטו שווי משכנתאות שווי דירות ברוטו עשירון משקי בית

1 66.6 2.4 64.2 2.6% 

2 96.5 6.4 90.1 3.6% 

3 135.2 14.9 120.3 4.8% 

4 154.2 16.8 137.5 5.5% 

5 179.3 21.7 157.6 6.3% 

6 210.8 25.0 185.9 7.5% 

7 268.8 27.8 241.0 9.7% 

8 360.8 30.5 330.4 13.3% 

9 472.9 35.8 437.1 17.5% 

10 771.9 43.0 728.9 29.2% 

 100.0% 2,492.9 224.2 2,717.1 הכול סך

טריליון ש"ח, שווי  5.9-כהיה דירות ברוטו )לפני ניכוי הלוואות( השווי  5155בשנת מהאומדן בטבלה עולה כי 

שווי הדירות של העשירון . טריליון ש"ח 2.1-כהיה  נטוושווי הדירות מיליארד ש"ח  559-כהיה המשכנתאות 

משווי  93.9%-כ יהה, ושווי הדירות של שני העשירונים הגבוהים הכולל משווי הדירות 58.5%-כ יהההגבוה 

מהתחלקות ההון הפיננסי בין עשירונים של משקי בית )ראו  התחלקות שווי הדירות מתונה יותר .הכולל הדירות

 ציבוריות לדייריהן במחיר נמוך דירות 69,111-נמכרו כ 5155ועד אוגוסט  5888משנת יש לציין כי . לעיל( 1טבלה 

ני אשר בבעלות שני "בשווי ההון הנדלניכר לגידול מכירות אלו הביאו ככל הנראה  25ממחיר השוק.במידה ניכרת 

בהנחה שמחיר השוק הנוכחי ומיליארד ש"ח,  39.5הוא . אומדן שווי הדירות בעשירון הנמוך העשירונים הנמוכים

 69%-מיליארד ש"ח )כ 55.1-כהוא דירות השווי , ש"ח 311,111הוא של דירה ציבורית ממוצעת שנמכרה לדיירים 

יור דעל בסיס דברים אלו ניתן לומר כי מכירת דירות ב של משקי בית בעשירון הנמוך(.הכולל משווי הדירות 

על רמת החיים  הא משפיעירים להעביר הון לדור הבא יותר משהיעל יכולתם של הדי המשפיעהציבורי לדיירים 

 .שלהם

 נה ממס עיזבוןכנסות המדיהערכת ה .6.6

לעיל(  1הערכת התחלקות סך ההון בין עשירונים של משקי בית מורכבת כאמור מהתחלקות ההון הפיננסי )טבלה 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת של אומדן מוצג  8טבלה בלעיל(.  9ני )טבלה "ומהתחלקות ההון הנדל

 להתחלקות ההון לפי עשירונים של משקי בית.

 

 

 

                                                 

. עיבודי מרכז המחקר 5155, מאי נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית – 55לוח , 5155הלמ"ס, סקר הוצאות משקי בית   24
 מיליון ש"ח. 5במחיר ממוצע של  51-9והמידע של הכנסת. דירות להשקעה נכללות בעשירונים 

. ההכנסות מהמכירות 5155, איתי פידלמן, דצמבר 5889-5155 התמורות בדיור הציבורי בישראלהכנסת, מרכז המחקר והמידע של   25
 ש"ח לדירה. 96,111מיליארד ש"ח )במחירים שוטפים(, כלומר מחיר ממוצע של  5.91-לאורך השנים הסתכמו בכ

http://www.cbs.gov.il/publications12/1481/pdf/t21.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02936.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 במיליארדי ש"ח(, 2952) אומדן התחלקות ההון לפי עשירונים של משקי בית – 9טבלה 

 %-ב סה"כ %-ב הון נדל"ני %-ב הון פיננסי עשירון

1 0.0  0.0%               64.2  2.6%          64.2  1.7% 

2 0.0  0.0%               90.1  3.6%          90.1  2.4% 

3 27.4  2.1%             120.3  4.8%        147.7  3.9% 

4 30.1  2.3%             137.5  5.5%        167.6  4.4% 

5 43.9  3.4%             157.6  6.3%        201.5  5.3% 

6 69.7  5.3%             185.9  7.5%        255.6  6.7% 

7 70.8  5.4%             241.0  9.7%        311.8  8.2% 

8 117.0  9.0%             330.4  13.3%        447.3  11.8% 

9 175.2  13.4%             437.1  17.5%        612.2  16.1% 

10 769.6  59.0%             728.9  29.2%      1,498.5  39.5% 

 100.0% 3,796.6 100.0% 2,492.9 100.0%  1,303.7 הכול-סך

 5.6-כ – טריליון ש"ח 6.4-כהוא )ללא חיסכון פנסיוני( ישראל ידי משקי הבית בבשמהאומדן עולה כי סך ההון 

הוא העשירון הגבוה של משקי הבית ההון של משקל טריליון ש"ח שווי דירות נטו.  5.1-טריליון ש"ח הון פיננסי וכ

ון מאומדן התחלקות ההמעט נמוך אומדן זה  .11.3%הוא שני העשירונים הגבוהים ההון של ל ק, ומש68.1%

 יחסית על דירות בישראל לעומת מדינות אחרות דול, ככל הנראה בגין שיעור בעלות גאחרות במדינות מפותחות

בות רחעל הת עהדבר משפיהמפותחות קיימות כבר מאות שנים ו ובגלל הצבר הון ארוך יותר )רוב המדינות

פי דירות ל. כאמור, מכירת עשרות אלישראל הקיימת רק עשרות שנים(דורי, בניגוד -הצבר ההון הביןהפערים ב

ני גבוה יחסית "לשווי הון נדל מהתר מחיר השוקבמידה ניכרת מבמחיר נמוך  ציבוריות לדיירים בעשור האחרון

 שירונים הנמוכים בישראל ולהגדלת השוויוניות בהתחלקות ההון בין משקי הבית.של שני הע

נפטרו  5156בשנת  ,לפי נתוני הלמ"ס

אנשים בישראל, כמפורט  95,189

מהנתונים בטבלה  להלן. 51בטבלה 

מכלל הנפטרים  81.5%-עולה כי כ

 9.9%-, וכ91היו מעל גיל  5156בשנת 

לנפטרים . בהנחה ש91היו עד גיל 

אין הצבר הון  91מתחת לגיל 

 בשנהנפטרים  91,136-כ ,משמעותי

ויש , 1.1%אוכלוסייה( בשיעור התמותה )שיעור הנפטרים היה  5156בשנת לשאריהם. עשויים להוריש  91מעל גיל 

 .6%-כהיה ומעלה  31-בקרב בני השיעור התמותה  –בין קבוצות הגיל רבה שונות 

בתוחלת החיים של אזרחי ישראל. תוחלת החיים של גברים עלתה ה עלייה מתמדת יש לציין כי בדור האחרון חל

 5891בשנת  91.9-מ ,שנים 9.5-, ותוחלת החיים של נשים עלתה ב5156בשנת  91.6-ל 5891בשנת  95.9-מ ,שנים 9.3

לאחר ששנים ב צברו במהלך חייהםשבהון משתמשים יותר מבעבר קשישים בישראל לפיכך,  5156.27בשנת  96.8-ל

ופה זו , בתקנגדמ כן סביר להניח שהיקף הירושות של רוב משקי הבית ירד בדור האחרון. מהעבודה, ועלהפרישה 

                                                 

אוכלוסייה לפי קבוצת  – 5.6לוח  ;פטירות ושיעורי תמותה לפי גיל, מין קבוצת אוכלוסייה ודת – 6.59לוח , 5159ס, שנתון הלמ" 26
 . עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.5159ספטמבר ,  אוכלוסייה, דת, מין וגיל

 .5159ספטמבר  תוחלת חיים לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה, – 6.59לוח , 5159הלמ"ס, שנתון   27

 26(2956נפטרים לפי גיל ) – 59טבלה 

 שיעור תמותה %-ב פטירות גיל

58-1 1,025 2.4% 1.19% 

68-51 5,151 5.9% 1.19% 

18-91 3,871 9.2% 1.56% 

60+ 63,585 86.0% 6.15% 

 9.12% 100.0% 42,098 הכול סך

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st03_27&CYear=2014
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_03&CYear=2014
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_03&CYear=2014
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_03&CYear=2014
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st03_24&CYear=2014
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

לעומת שאר בעיקר גידול בהכנסות של העשירון הגבוה ו, חברה הישראליתוויון בש-חל גידול ניכר ברמת האי

  העשירונים של משקי הבית.

מיליון ש"ח,  5.3-נאמד בההון הממוצע של משק בית  .51.3%הוא לפי האומדן, חלקו של המאיון הגבוה בהון 

 31.9-של משקי הבית נאמד בירושות סך ה 28מיליון ש"ח. 3.1-נאמד בבעשירון הגבוה וההון הממוצע של משק בית 

  29.מיליארד ש"ח 53.1-ב נאמדבעשירון הגבוה ירושות מיליארד ש"ח, ואומדן ה

כאשר מס העיזבון  שוניםובספי מס ונים י מס שבשיעור עיזבוןאומדן של הכנסות ממס מובא להלן  55טבלה ב

 נגבה מהחייבים במס זה בעבור כל סכום הירושה, ללא מתן פטור ממס בגובה רף המס.

 30)במיליארדי ש"ח(בשיעורי מס שונים וברפי מס שונים  עיזבוןאומדן הכנסות ממס  – 55טבלה 

   10%  15%  20% שיעור מס

 מהתוצר הכנסות מהתוצר הכנסות מהתוצר הכנסות )במיליוני ש"ח( ף מסס

 0.36% 3.9 0.27% 2.9 0.18% 2.0 מאיונים גבוהים( 9) 5

 0.32% 3.5 0.24% 2.6 0.16% 1.7 מאיונים גבוהים( 6) 7

 0.27% 2.9 0.20% 2.2 0.13% 1.4 מאיונים גבוהים( 5) 10

 מיליון ש"ח 1ברף מס של  59%בשיעור של  עיזבוןמס י האומדן של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, לפ

 51רף מס של בו ,ארד ש"חמילי 2.9בסך שנתיות צפוי להניב הכנסות  המאיונים הגבוהים( ארבעת)הרלוונטי ל

 .מיליארד ש"ח 5.8צפוי להניב הכנסות בסך  המאיונים הגבוהים( שניש"ח )הרלוונטי למיליון 

רף וב ,מיליארד ש"ח 5.8צפוי להניב הכנסות שנתיות בסך  חמיליון ש" 1של רף מס ב 51%בשיעור של עיזבון מס 

 מיליארד ש"ח. 5.5מיליון ש"ח, צפוי להניב הכנסות בסך  51של מס 

רף וב ,מיליארד ש"ח 6.8, צפוי להניב הכנסות שנתיות בסך  מיליון ש"ח 1של רף מס ב 29%בשיעור של עיזבון מס 

  מיליארד ש"ח. 5.8מיליון ש"ח, צפוי להניב הכנסות בסך  51של מס 

ון זבמיליון ש"ח, הטלת מס עי 1קיימת אפשרות להטיל מס עיזבון מדורג, לדוגמה מתן פטור ממס עד עיזבון של 

על סכום העיזבון  51%מיליון ש"ח והטלת מס עיזבון בשיעור  51על כל שקל חדש עד עיזבון של  51%בשיעור של 

מיליון ש"ח. לפי אומדן של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הטלת מס עיזבון מדורג כמופיע בדוגמה  51שמעל 

 .מהתוצר 9.2% -כ המהוות בשנה מיליארד ש"ח 2.5-כצפויה להביא להכנסות בסך 

מיליון ש"ח וכל שקל חדש נוסף ימוסה בשיעור  51הצעת החוק קובעת כי יינתן פטור ממס עיזבון על עזבונות עד 

ממס עיזבון בתנאי הצעת החוק הכנסות המדינה . לפי האומדן של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 51%של 

  מהתוצר.  9.51%-מיליארד ש"ח המהוות כ 5.1-צפויות להיות כ

התחלקות ההון בין משקי בדבר , האומדן מבוסס על הנחות רבות קיםימספ בהיעדר נתונים ואומדניםאמור, כ

  .וכל שינוי באחת ההנחות שבבסיס מסמך זה עשוי להביא לשינוי של האומדן ,הבית

                                                 

 מכלל משקי הבית(. 51%משקי בית ) 565,111חלקי  –טריליון ש"ח  5.9-כ –לפי חישוב של כלל ההון בעשירון   28
 , בהנחה שהתפלגות הנפטרים בין משקי הבית אחידה.91מהנפטרים מעל גיל  51%-מכפלה של אומדן הון למשק בית ב  29
החישוב מבוסס על הנחה שהתחלקות ההון בעשירון העליון דומה להתחלקות ההון בכלל משקי הבית. מדובר בהנחה שמרנית, שכן   30

ר, חלקו של המאיון העליון של עצמאים , וכאמו68.1%לפי הנחה זו חלקו של המאיון העליון בכלל ההון של העשירון העליון הוא 
לעיל(. מנגד, האומדן נעשה לפי הון שבידי משקי  6.5)ראו סעיף  38.9%ומנהלי חברות בכלל הכנסות מהון של העשירון העליון הוא 

 בית ולא בידי יחידים, ואילו המורישים הם יחידים. 


