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  תל משקי הביענטל המס ב השינוי
 2011-ל 2003ן בי

 משה חזן

 תקציר

בין שונים עשירוני הכנסה ב על משקי בית בנטל המסשחל פרק זה בוחן את השינוי 

נטל  2011-והן ב 2003-בהן . 2011בין ו ,יתלא, שנת "השבר" במדיניות הפיסק2003

תוך ההכנסה ברוטו, עלה עם ממוטל על הכנסה המס הישיר, המוגדר כאחוז המס ה

מתוך  מוטל על צריכהנטל המס העקיף, המוגדר כאחוז המס ה מנגד .ההכנסה

יחס בין כלל סך נטל המס, המוגדר כ בשתי השניםירד עם ההכנסה.  ,ההכנסה נטו

לעשירון  התחתוןירד מהעשירון  רוטו,ב ת משק הביתהכנסל יםהמס תשלומי

 לענטל המס הכולל  2011-ב השני, נותר כמעט קבוע עד העשירון השביעי ואז עלה.

הירידה לא אולם , 2003-מאשר בהיה נמוך יותר  משקי הבית בכל עשירוני ההכנסה

, התפלגות ההכנסות נטל המס פחת באופן משמעותי יותר בקצותהייתה אחידה. 

אחיד יותר בין משקי הבית.  ועקב כך נעשה –התחתון והעליון קרי בעשירון 

נהנו מהקלה  (5עד  1הנמוכים יותר ), משקי הבית בעשירונים יםמוחלטמונחים ב

 10 עד 8משקי הבית בעשירונים ואילו , בנטל המס לחודש שקלים 430עד  130-של כ

הפיכתו של המס . בנטל המס לחודש שקלים 2,500-ל 800בין  שנעה נהנו מהקלה

את  ,ואף הגדילה ,מרהיש 2003-בהשוואה ל 2011-בפחות הישיר לפרוגרסיבי 

 הפערים בהכנסה נטו בין משקי הבית השונים. 

 

  

                                                        
   ,כלכלי; מוסד שורש למחקר אוניברסיטת תל אביב ,בית הספר לכלכלהד"ר משה חזן-

 .חברתי
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 מבוא

מצבן הכלכלי כי "מעמד הביניים נשחק" וכי בדיון הציבורי חוזרות ועולות הטענות 

כלל של השכבות החלשות הורע. מדיניות הממשלה יכולה להשפיע על הרווחה של 

בעיקר דרך ההוצאה הממשלתית ודרך  ,ה שונותישל שכבות אוכלוסיו משקי הבית

עדו את הירידה החדה בהוצאות הממשלה משנת יהמס. עבודות קודמות ת מערכת

דון בשאלת י. פרק זה יצוץ זהעקב ק והצביעו על הפגיעה בשכבות החלשות 2003

ההשפעה של מדיניות המיסוי, כלומר הכנסות הממשלה, על משקי הבית. הפרק 

 ,, שנת "השבר" במדיניות הפיסקאלית2003בוחן את השינוי בנטל המס שחל בין 

כי כל הם . הממצאים העיקריים של משק הבית הכנסההלפי עשירוני  ,2011בין ו

קרב ביתר שאת בהורגשה  המסהירידה בנטל אולם , משקי הבית נהנו מהקלה בנטל

  .אבסולוטית, הן באופן יחסי והן שלושת העשירונים העליוניםמשקי בית ב

קרשאי -שתי עבודות קודמות בחנו את נטל המס לפי עשירוני הכנסה. ביבי

)שיעור המסים ישיר הנטל הבין  חלוקההבחנה את נטל המס הכולל, ואת  (2005)

)שיעור המסים המוטלים  עקיףהנטל להמוטלים על הכנסה מתוך ההכנסה ברוטו( 

בלבד.  2003שנת עבודתה ניתחה את , אולם על צריכה מתוך ההכנסה נטו(

, ואף 2012-ו 2001השנים את אותו הנושא עבור גם הוא חן ( ב2015סטרבצ'ינסקי )

מתמקד בעבודתו ם הניתוח אולחילק את משקי הבית לפי עשירוני הכנסה, 

להשלים את נועד  פרק זה. במדיניות המסים הרצויה לעשור הקרוב בראי הצמיחה

 .מנקודת מבטם של משקי הבית בעשירוני ההכנסה השוניםהתמונה 

 : תמונת מאקרו2013-ל 2003 התפתחות נטל המס בישראל בין .1

ה דרכים. ראשית, כאמור, מדיניות הממשלה משפיעה על רווחתם של האזרחים בכמ

של קבוצות  תןמשפיעים על רווח התוחלוק הממשלההכוללת של היקף ההוצאה 

רווחת , הממשלה יכולה להשפיע על שונות באופן דיפרנציאלי. שנית אוכלוסייה

גובה המסים דרך השפעה שלישית היא קביעת ידי רגולציה.  הקבוצות השונות על

 . םתמהילו

 2003בשנת אחוז  50.2-הממשלה בתוצר מתקציב של חלקו פחת בעשור האחרון 

תקציב ( ניתחו בהרחבה את השינויים ב2012. דהן וחזן )2013בשנת  אחוז 41.3-ל

התמונה העולה מעבודתם . 2009-ל 1995ואת השינוי בהרכב הוצאות הממשלה בין 

על ומצביעה  ,2003-כי הירידה החדה בחלקה של הממשלה בתוצר החלה ב מראה



 287  2011-ל 2003השינוי בנטל המס על משקי הבית בין 

 

 

 

היא חריפה ביותר הפגיעה הרמת השירותים הציבוריים. ב עותיתמשמ פגיעה

 על השכבות החלשות. השפיעה בעיקר פגיעה זו לפיכך, . הרווחהבהוצאות בתחום 

. גבתההממשלה סך המסים שגם פחת  ,הממשלה במקביל לירידה בהוצאות

, הנמדד כסך המס מתוך נטל המסירד  2013-ל 2003מראה כי בין השנים  1 תרשים

  2013.1-באחוז  30.6-לו 2011בשנת אחוז  30.9-ל 2003-באחוז  34.3-מ, מ"גהת

 ,אוכלוסייהמקובל לחשוב כי הפחתות מסים מיטיבות עם השכבות החזקות ב

ממשלתיות נהנה כלל ההוצאות המשלמות את מרבית המסים, ואילו מ הןשכן 

כמו תשלומי  ,שכן חלק מהשירותים ,האוכלוסיות החלשותבעיקר ואולי  –הציבור 

גם להרכב המסים יש . יתרה מכך, ישירות להן מיועדים ,רווחה או סיוע בדיור

כלומר הם פרוגרסיביים, , המוטלים על הכנסה ,מסים ישירים חשיבות בהקשר זה.

נופל על השכבות המס הישיר קר נטל יעעולה עם גובה ההכנסה. לפיכך, שיעורם 

כיוון שהשכבות מלים על צריכה. מוט ,לעומת זאת, החזקות. מסים עקיפים

 ומסים אל, על צריכה –ה לוולעתים את כ –הכנסתן החלשות מוציאות את רוב 

נטל בנושאים משקי בית בעשירוני ההכנסה התחתונים נוטים להיות רגרסיביים: 

לפיכך, כדי לבחון את ההשפעה על משקי  מס עקיף גבוה יותר מהשכבות החזקות.

 מסים ישירים לעקיפים.יש להבחין בין לפי עשירונים הבית 

, הופחתו מסי ההכנסה אלפייםבמהלך שנות ה, תרשיםבכפי שניתן לראות 

. שיעור המס 2013-ב םאחוזי 10.9-ל 2003-תוצר ב אחוזי 13.2-פחת מושיעורם 

בשנת  זאחו 19-ל 2003בשנת אחוז  31-עבודה ירד מהכנסות מהשולי הממוצע על 

2011 Hercowitz and Lifschitz, 2015)) . שינויים נוספים במדיניות המס הישיר

 ,בפרט. )ועדת טרכטנברג( כלכלי-ועדה לשינוי חברתיוהבעקבות המלצות נערכו 

 למדרגת המס הגבוהה ביותר שנוסף ,אחוזים 2בשיעור של  מס יסף נהגלראשונה הו

 800,000-מ יותרהרף עמד על ) מכל המקורותוטל על הכנסות גבוהות במיוחד הו

 .3ניתנו נקודות זיכוי נוספות לאבות לילדים עד גיל  ,כן (. כמו2012-ב בשנה שקלים

אלו על נטל המס של עשירוני  םשינויי ם של( הראו את השפעת2012קמחי ושרברמן )

לא הושפע  תחתוניםכנסה ההכך למשל, נטל המס של שלושת עשירוני ה כנסה.הה

 :כלל מהשינויים. מנגד, נטל המס הישיר של עשירונים גבוהים יותר עלה במקצת

בעשירון  נקודות אחוז 1.2כמעט בעשירון החמישי ונקודות אחוז  0.2-פחות מ

 יסף.ה, בעיקר בגלל הוספת מס העליון

                                                        
סך המסים מורכב ממסים עקיפים, ממסי הכנסה ומתשלומים למוסד לביטוח לאומי.   1

אחוזים  5.1-ל 2003אחוזי תוצר בשנת  5.8-תשלומי הביטוח הלאומי בישראל ירדו מ
תשלומי הביטוח הלאומי יתווספו . בחישוב נטל המס על משקי בית בפרק 2013בשנת 

 את המס הישיר.  למסי ההכנסה, ויחד הם יהוו



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   288

 

 

ניתן לראות  תרשיםמציג את המסים העקיפים. מה 1, תרשים לצד מסי ההכנסה

תוצר אחוזי  15.3-מ :ה יותרמתונהירידה אם כי פחתו בתקופה זו,  אלומסים גם כי 

 . 2013-באחוז  14.6-ו 2011-אחוז ב 15.1-ל 2003-ב

כללית על ירידה  1תרשים אם כן, בסך הכל מצביעים הנתונים המוצגים ב

ועל הפחתה גדולה יותר של מסים ישירים לעומת מסים עקיפים.  ,בגביית המסים

טיבה בעיקר עם יהטענות כי ההקלה בנטל המס ה תואמת אתתמונת מאקרו זו 

אינם מאפשרים לומר בוודאות  ונתונים מצרפיים אלעם זאת, השכבות החזקות. 

אינם מאפשרים  הםהנהנים העיקריים מהשינוי בתמהיל המסים. יתרה מכך,  הםמי

הסעיף הבא . האוכלוסייהלכמת את השינוי בנטל המס בין השכבות השונות של 

 סוק בעניין זה ביתר פירוט. יע
  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

        

                   

                   

8%

13%

18%

23%

28%

33%

 1תרשים 
 תקבולי מסים כאחוז מהתמ"ג

 2003–2013, *לפי סוג המס

למוסד לביטוח לאומי אינם נכללים במסים הישירים, בשל שיטת  * התשלומים
 , אולם מובאים בחשבון בסך המסים.OECD-החישוב ב

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 OECD נתונים:
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 2011-ו 2003הכנסה בשנים הנטל המס בין עשירוני  חלוקת. 2

בין  2על משקי בית בעשירוני הכנסה שוניםנטל המס בשחל השינוי את  בוחן הז חלק

מיהם המרוויחים העיקריים מהשינוי במדיניות המסים בודק , ו2011-ל 2003

 ההוצאה בהגובי ותהמשמע צמצוםה החל משום שאזנבחרה  2003שנת . בישראל

  3נבחרה כמייצגת את ההווה. 2011הממשלתית, ואילו שנת 

בעוד שאת המסים הישירים שמשקי בית בחינה כזו מעלה בעיה מתודולוגית: 

מטעם הלשכה  ביתמשקי והוצאות של סקרי הכנסות אמצעות משלמים קל לאמוד ב

העקיפים אינה פשוטה. הסיבה היא מסים , אמידה של ההמרכזית לסטטיסטיקה

האם לדעת ו ,ואלו שאינןת במס ערך מוסף וחייבה ותהוצאבין  הבחיןשיש צורך ל

של מקור ארץ ה. יתרה מכך, מה שיעורו –, ואם כן הימס קניבההוצאה חייבת 

, ולפיכך לא ניתן לדעת האם הוצאה מסוימת כוללת ים הנרכשים אינה ידועההמוצר

, אמידת נטל המס העקיף בפרק להתגבר על בעיות אלו לא. כדי בוא אויבתוכה מסי י

  4(.2005קרשאי )-ביביאצל מתודולוגיה שפותחה נעשתה לפי זה 

 נטל המס הישיר 

סך המסים הישירים של משקי הבית את ו ונטו( ברוטו)מציג את ההכנסה  2תרשים 

י המס הישיר כ אפשר לראות 5.(2011חירים של במ) 2003לפי עשירוני הכנסה בשנת 

 250-עולה באופן חד עם ההכנסה. עד העשירון החמישי נע סך המס הישיר בין כ

 1,600-נע בין כ הואואילו מהעשירון השישי עד העשירי  ,שקלים 1,200-לכ שקלים

 . שקלים 13,000-עד למעלה מ שקלים

                                                        
נעשתה לפי הכנסה ברוטו לנפש  לאורך כל הפרק החלוקה של משקי בית לעשירונים  2

מתוקננת )בניכוי זקיפת הכנסה לדיור ולרכב(. סולם השקילות הוא זה שמשמש את 
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

. אולם 2012סקר ההוצאות המעודכן ביותר שהיה זמין בזמן כתיבת הפרק הוא לשנת   3
ובחינת  – 2011המחאה החברתית, שהובילה לשינויים במדיניות הממשלה, פרצה בקיץ 

המחאה משקפת את המדיניות שהובילה למחאה. לפיכך,  שלפנימצב המיסוי בשנה 
  .2012-ולא מ, 2011הנתונים שנבחרו לצורך ההשוואה הם משנת 

והוצאה זו הוכפלה  ,ראשית חושבה ההוצאה על מוצרים ושירותים החייבים במע"מ  4
ל אחת מהשנים. שנית חושבה ההוצאה על אלכוהול, טבק, כבשיעור המס הסטטוטורי ב
בכל  הממוצעוההוצאה בכל סעיף הוכפלה בשיעור המס  ,דלק ורכישה של כלי רכב

מחושבים באופן  ,יזיה וקנסותומו אגרות נדל"ן וטלוכ ,קטגוריה. שאר המסים העקיפים
 ישיר מתוך הסקר. 

מס הכנסה, דמי  זה המסים הישירים כוללים את כל תשלומי החובה על הכנסה, ובכלל  5
 ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. 
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מערכת המס הישיר היא פרוגרסיבית. בעוד שהיחס בין ההכנסה כאמור, 

הממוצעת ברוטו בעשירון העליון להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התחתון עמד 

היחס בין . באופן דומה, 8.5-בהכנסה נטו עמד על כהמקביל , היחס 12על כמעט 

ההכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התשיעי להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון השני 

 . 4-עמד על כ ועשירונים אל של שניוהיחס בין ההכנסה נטו  ,5עמד על כמעט 

י הבית, של משקסך המסים הישירים את ו מציג גם הוא את ההכנסה 3תרשים 

 ,3בולטים גם בתרשים  2תרשים ב צגוו. הפערים שה2011הפעם על בסיס נתוני 

היחס בין ההכנסה : 2003-אי השוויון בהכנסה ברוטו פחת בהשוואה ל אולם

הממוצעת ברוטו בעשירון העליון ביחס להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התחתון 

ירון השני נותר בעינו. אולם והיחס המקביל בין העשירון התשיעי לעש ,11-ירד ל

יחס בין ההכנסה נטו בין ההותירה את  שחלה בתקופה זוהירידה בנטל המס הישיר 

 2תרשים 
 2003הכנסה חודשית ומסי הכנסה, 

 2011 שקלים שלההכנסה של משק הבית, ב ןלפי עשירו

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 מ"ססקרי הוצאות של הל נתונים:

 

             
     2 3 4 5 6 7 8 9      

3,153 4,407 5,909 7,254
9,105 10,467

12,454
14,402

17,581

26,932

802

1,172
1,610

2,278

3,366

5,196

13,430

3,412
4,753

6,437
8,056

10,277
12,076

14,732

17,767

22,778

40,362
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הגדילה את היחס בין ההכנסה נטו אף ו ,8.5-העשירון העליון לעשירון התחתון על כ

 . 4.2-עשירון השני ללבעשירון התשיעי 

שנים במציג את נטל המס הישיר על משקי בית לפי עשירוני הכנסה  4תרשים 

בין ו מוטלים על הכנסהמחושב כיחס בין סך המסים ה נטלכאמור, ה. 2011-ו 2003

נטל המס הישיר עלה  2011והן בשנת  2003הן בשנת ההכנסה ברוטו של משק הבית. 

שא בנטל הוא נ: ככל שמשק הבית עשיר יותר, בין עשירוני ההכנסהוחד רציף באופן 

אחוזים מההכנסה  7.6על עמד נטל המס הישיר עמד  2003-בגבוה יותר.  מס ישיר

משקי  אצלמההכנסה ברוטו  אחוז 11.4-במשקי בית בעשירון התחתון, עלה ל ברוטו

משפחות השייכות במההכנסה ברוטו  אחוז 33.3-גיע להבית בעשירון החמישי ו

 לעשירון העליון. 

             

3,744 5,159 6,807
8,584

10,727
12,770

14,488
17,856

21,722

32,127

1,067

1,482
2,037

3,270

5,194

11,999

3,993
5,479

7,247
9,300

11,794

14,253

16,526

21,125

26,916

44,126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         

         

 3תרשים 
 2011הכנסה חודשית ומסי הכנסה, 

 2011 שקלים שלההכנסה של משק הבית, ב ןלפי עשירו

 

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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 2003-ב מאשרהיה נמוך יותר  2011-ב, נטל המס הישיר כפי שניכר בתרשים

הישיר על משקי בית השייכים  נטל המסעמד  2011בשנת העשירונים.  לכלבקרב 

נקודות אחוז  1.4)ירידה של  אחוזים מההכנסה ברוטו 6.2 עללעשירון התחתון 

אחוזים מההכנסה בקרב משקי בית בעשירון החמישי  9-עלה לו, (2003שנת ביחס ל

אחוז מההכנסה ברוטו למשקי בית בעשירון  27.2-ולנקודות אחוז(  2.4)ירידה של 

 . (2003לעומת  אחוז תנקודו 6.1)ירידה של  העליון

בין עשירוני  גדלה במעבר 2011-ל 2003הירידה בנטל המס הישיר בין אם כן, 

הם נהנו מהפחתה גדולה יותר של נטל  ,ההכנסה: ככל שמשקי בית עשירים יותר

-בהשוואה ל 2011-בפחות כאמור הפיכתו של המס הישיר לפרוגרסיבי  .המס הישיר

 . הפערים בהכנסה נטו בין משקי הביתאת  ,ואף הגדילה ,מרהיהיא זו שש 2003
  

 4תרשים 
 2011-ו 2003נטל המס הישיר, 

 ההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה ברוטו ןלפי עשירו

 

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:

 

             

7.6% 7.3%
8.2%

10.0%
11.4%

13.3%

15.5%

18.9%

22.8%

33.3%

27.2%

19.3%

15.5%

12.3%

10.4%
9.0%

7.7%

6.1%5.8%6.2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 הישיר במיסוי שינוייםהשפעה של ה פוטנציאל :זרקור

 / קיריל שרברמןהכנסותה התפלגות על

 

 מהפחתות ישראל אזרחי נהנו 2003-ב הכנסהה במיסוי רפורמהעל  ההכרזה לאחר

 מדיניות נמשכה, חדשה ממשלה של תחילת כהונתה עם ,2009-ב .הישיר המס בנטל

 לשינויים במדיניות המיסוי היווכאמור  – הכנסה על המס שיעורי של ההפחתה

 שיש הפוטנציאל בדבר השאלה עולה זה בהקשר. ההכנסות התפלגות על השלכות

 .בהכנסות השוויון אי להפחית את מיסויהמדיניות ל

, סמולנסקי-ריינולדס מקובלה מדדה נבחר זה פוטנציאל אחרלהתחקות  כדי

 מסהשפעת הכנסות לפני ההשוויון בהתחלקות ה בין אי הפרשה המבטא את

  . Reynolds and Smolensky, 1977) יהלאחרו

לרבות  ,הכנסותה כלל עבורלאי שוויון 'יני ג מדדימציג את ההפרש בין  5תרשים 

לאחר ניכוי מסים )מס הכנסה,  ההכנסות עבורג'יני  מדדיבין ו, וקצבאות תמיכות

-לדוגמה, התרשים מראה כי ב .2003–2014בשנים  ביטוח לאומי וביטוח בריאות(

לפני  0.428נקודות ג'יני )ממדד ג'יני של  0.04-את אי השוויון ב צמצמו המסים 2008

 . אחריהם( 0.388-תשלומי המסים ל

מערכת  שלירידה ביכולת  תמגמ יש 2003–2009השנים  בין אפשר לראות כי

 2010-מ החל .ההכנסה הורדת שיעורי מסמ הנובעתהשוויון,  להפחית את איהמיסוי 

הוא  אך, את אי השוויון להפחית מיסויה של מערכת בפוטנציאל מגמת עלייהנצפית 

   .2003-נותר נמוך יותר מרמתו ב

 (המשך בעמ' הבא)
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 טל המס העקיף נ

שונים  עשירוניםבלמו משקי בית ימציג את סך המסים העקיפים שש 6תרשים 

 כמהניתן להסיק מהנתונים . (, בחלוקה לפי סוג המס2011 מחיריב) 2003בשנת 

 :עם ההכנסה קבועכמעט מסקנות. ראשית, סך המסים העקיפים עולים באופן 

 שקלים 3,600-עד לכ ניםהתחתושני העשירונים ב שקלים 1,000-מסדר גודל של כ

 פיםת המסים העקימע"מ הוא המרכיב הגדול מבין ארבעשנית,  בעשירון העליון.

העקיף שמשלם העשירון  מהמסאחוז  63-כהוא מע"מ הבכל אחד מהעשירונים. 

מהמס העקיף שמשלמים העשירונים השמיני, התשיעי אחוז  50-התחתון וכ

  והעשירי.

 5תרשים 

 פוטנציאל של המס הישיר לצמצום אי השוויוןה
 * ההפרש בין מדדי ג'יני עבור כלל ההכנסות

 סמולנסקי(-ריינולדס)מדד  יםועבור ההכנסות בניכוי מס

 .לרבות תמיכות וקצבאות *

 לחקר המדיניות החברתית בישראלמקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
 

0.030
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0.040

0.045

0.050
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מציג גם הוא את המסים העקיפים ששילמו משקי בית, הפעם עבור שנת  7תרשים 

-ביחס ל 2011-למו מס עקיף גבוה יותר בי. ניתן לראות כי כל העשירונים ש2011

בכל אחד  המרכיב הגדול, מע"מ הוא עדיין כמו כןלמעט העשירון הראשון.  ,2003

 וזירידה . 2003-ביחס להצטמצם  2011-מסך המס העקיף ב ומהעשירונים, אך חלק

בעוד אחוז,  18עמד על  2003-לאור העובדה כי שיעור המע"מ ב המפתיע אינה

 .אחוז 16עמד על  הוא 2011שבשנת 
  

 6תרשים 

 2003מסים עקיפים, 
 2011 בשקלים שלההכנסה של משק הבית,  ןתשלום חודשי, לפי עשירו

 

 אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: משה חזן, 

 ס"סקרי הוצאות של הלמ נתונים:
 

             

         
    

              
              

              
            

    

683 628 766 779
930 991 1,139 1,194

1,475
1,831

259 183
240 308

369
422

428
488

554

755

58

139
172

237

324
399

431

602

747

933

93
73

87

90

95

96

79

73

67

61

1,093 1,023

1,265
1,413

1,719

1,909
2,076

2,357

2,843

3,580

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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מציג את נטל המס העקיף על משקי בית לפי עשירוני הכנסה לשנים  8תרשים 

לעיל, המראה את נטל המס  4תמונת ראי לתרשים  מציגתרשים ה. 2011-ו 2003

 בין עשירוניקבוע באופן נטל המס העקיף ירד  2011-והן ב 2003-. הן בהישיר

כמו כן, ככל שמשק הבית עני יותר, הוא נשא בנטל מס עקיף גבוה יותר.  ההכנסה:

. 2003היה נמוך יותר מאשר בשנת  2011בשנת שנטל המס העקיף אפשר לראות 

של העשירון  מההכנסה נטו אחוז 34.7נטל המס העקיף על עמד  2003שנת ב

בחדות נטל המס העקיף ירד בעשירון החמישי  ;2011-ז בואח 26.1לעומת , התחתון

; ובמשקי 2011-אחוז ב 17ועל  2003-ב אחוז 18.9ביחס לעשירון התחתון, ועמד על 

 7תרשים 

 2011מסים עקיפים, 
 2011 בשקלים שלהבית, ההכנסה של משק  ןתשלום חודשי, לפי עשירו

 

 מקור: משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
 

             

         
    

              
            

              
          

    

576 605
776 833 915

1,068 1,143
1,343

1,490

1,951

213 232

294
371

442
471

517

576

657

939

85
208

233
297

373

501
504

736

863

1,107

104

85

100

101

92

137
114

87

84

82

978
1,130

1,403
1,601

1,822

2,177
2,278

2,742

3,095

4,078

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 297  2011-ל 2003השינוי בנטל המס על משקי הבית בין 

 

 

 

ביחס לעשירונים  בית המשתייכים לעשירון העליון הצטמצם נטל המס העקיף

 .2011-ב אחוז 12.7, לעומת 2003בשנת  אחוז מההכנסה נטו 13.3שמתחתיו ועמד על 

 נטל המס הכולל

היחס בין כלל תשלומי המסים להכנסת  –מתאר את נטל המס הכולל  9 תרשים

ניתן  תרשיםמה 2011.6-ו 2003לפי עשירוני הכנסה בשנים  –משק הבית ברוטו 

נטל המס הכולל היה  2011-והן ב 2003-. ראשית, הן בנקודות בולטותבכמה להבחין 

גבוה , מאידך גיסא 8–10עשירונים בו ,מחד גיסאבקרב משפחות בעשירון התחתון 

                                                        
יש לשים לב שמכיוון שנהוג לחשב את נטל המס הישיר מתוך ההכנסה ברוטו ואילו את   6 

שווה לסכום של נטל המס  אינוס העקיף מתוך ההכנסה נטו, נטל המס הכולל נטל המ
 הישיר ושל נטל המס העקיף. 

 אביב ומרכז טאובמקור: משה חזן, אוניברסיטת תל 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
 

 8תרשים 

 2003–2011נטל המס העקיף, 
 נטוההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה  ןלפי עשירו
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נטל עמד  2003. בשנת 2–7ל משקי בית השייכים לעשירוני ההכנסה ע ביחס לנטל

אחוז מההכנסה ברוטו של משקי הבית בעשירון התחתון.  40כמעט  עלהמס הכולל 

ונותר כמעט קבוע  ,בית בעשירון השניהמשקי מהכנסת  אחוז 30-הוא ירד לפחות מ

 מההכנסה, חוזא 32-ליותר מ נטל המסבעשירון השמיני עלה השביעי. העשירון עד 

)עשירון  אחוז 42-כו )עשירון תשיעי(אחוז  35-לכ –ובשני העשירונים העליונים 

  .משקי הביתעליון( מהכנסת 

. 2011גם את שנת ן אפיי על שני העליוניםנטל המס הגבוה על העשירון התחתון ו

 24-ירד לכ, ומההכנסה ברוטו זאחו 30.7על משקי בית בעשירון התחתון היה נטל ה

עם העלייה בעשירוני עד השביעי.  השני ניםמשקי בית בעשירוב אחוז 26-כעד 

בעשירון השמיני, מההכנסות ברוטו  אחוז 28.5-לנטל המס הכולל עלה  ההכנסה

כפי שניכר אחוז למשקי הבית בעשירון העליון.  36.4-אחוז בעשירון התשיעי ו 30.8

מכיוון  ,2003-ביחס ל 2011-בהרבה יותר שוויוני נטל המס התפזר באופן בתרשים, 

שבקצוות, קרי העשירון נהנים העיקריים מההקלה בנטל המס הם העשירונים הש

  7.תחתון והעשירון העליוןה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
( דומים לאלה המתוארים כאן, למעט נטל המס של 2015ממצאיו של סטרבצ'ינסקי )  7

 אחוז מהכנסת משקי הבית בעשירון 40זה הוא העשירון הראשון. בעוד שהאומדן בפרק 
-, ובשיעור דומה ב2001אחוז בשנת  29-סטרבצ'ינסקי אמד את אותו הנטל ב, התחתון

( דומים לממצאים המדווחים כאן למעט נטל 2005קרשאי )-. גם הממצאים של ביבי2012
אחוז. לאור ההבדלים הגדולים,  48-המס על העשירון הראשון, המוערך בעבודתה ב

כולל בעשירון הראשון, ויש לבחון נראה כי יש נתוני רקע המפריעים למדידת נטל המס ה
  ביתר זהירות את האומדנים לגבי קבוצה זו.
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. ניתן לראות כי 2011-ל 2003בין את ההפרש בתשלומי המסים מציג  10תרשים 

משקי בית השייכים שנים. הבין  העטוממידה ב בערכים מוחלטים, סך המס השתנה

בחודש  שקלים 300עד  250-לעשירון השמיני והתשיעי שלמו מסים הגבוהים בכ

משקי הבית בעשירונים הראשון עד תשלומי המסים של . 2003-ביחס ל 2011שנת ב

משקי הבית רק יותר. ה לכללחודש  שקלים 140עלו או ירדו בסכום של השביעי 

 900-ביותר מנמוך  2011-בלמו יששסכום המסים שבכך  יםבולטעשירון העליון ב

 . לחודש שקלים
  

 9תרשים 

 2011-ו 2003נטל המס הכולל, 
 ההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה ברוטו ןלפי עשירו

 

 אביב ומרכז טאובמקור: משה חזן, אוניברסיטת תל 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
 

2011
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ועולות ממנו  ,מציג את הירידה בנטל המס הכולל לפי עשירוני הכנסה 11תרשים 

 2011-ב משקי הבית בישראל נהנו מירידה בנטל המסמסקנות. ראשית, כלל כמה 

. שנית, דווקא משקי הבית השייכים לעשירון התחתון נהנו מהירידה 2003לעומת 

 . אולםנקודות אחוז 8.9-, השווה למההכנסה ברוטו הגדולה ביותר בנטל המס

 ואילך, ההקלה בנטל המס גדלה עם ההכנסהמשקי הבית השייכים לעשירון השני ב

ל . בעוד שמשקי הבית בעשירונים השני, השלישי והרביעי נהנו מהקלה בנטברוטו

השמיני  , משקי הבית בעשירון החמישי עדנקודות אחוז 2.5-המס בסדר גודל של כ

משקי הבית נטל המס על , ואילו נקודות אחוז 4עד  3.5-נהנו מהקלה השווה לכ

 , בהתאמה. דות אחוזנקו 5.7-אחוזים וב 4.5-ב ליון הוקלבעשירון התשיעי והע

 10תרשים 

 2003לעומת  2011החודשיים, שינויים בתשלומי המסים 
 2011בשקלים של ההכנסה של משק הבית,  ןלפי סוג המס ועשירו

 מקור: משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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למונחים  2011לשנת  2003שנת בין מתרגם את הירידה בנטל המס  12תרשים 

היו  2011כל משק בית אילו שיעורי המס של  חוסךהיה כסף כמה  , כלומרכספיים

 ההנחהמובלעת ב זה ושיכי בחכמובן יש לשים לב . 2003זהים לשיעורי המס של 

לא היו משתנות לאור שינויים משקי הבית שההוצאות וההכנסות מעבודה של 

  בשיעורי המס המוטלים על צריכה ועל הכנסה.

ככל  גבוה באופן משמעותיההקלה בנטל המס היה שוויה של רשים עולה כי תהמ

העשירונים הראשונים  לששתשמשק הבית היה עשיר יותר. משקי הבית השייכים 

משקי הבית  ;בשל השינוי בשיעורי המס לחודש שקלים 500-כעד  130-כ "הרוויחו"

 שקלים 800-כ –משקי הבית בעשירון השמיני  ;שקלים 570 –השביעי בעשירון 

משקי ו ;לחודש שקלים 1,200ו מעל סכמשקי הבית בעשירון התשיעי ח ;לחודש

רידה בנטל היבשל לחודש  שקלים 2,500-הבית בעשירון העליון הרוויחו לא פחות מ

 . 2011-ל 2003המס בין 

             

8.9%

2.3% 2.4% 2.6%

3.6% 3.5% 3.4%
3.8%

4.5%

5.7%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11תרשים 

 2011-ל 2003ירידה בנטל המס הכולל בין 
 ההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה ברוטו ןלפי עשירו

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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שהשתנו  את הממצאים שהוצגו לעיל יש לבחון לאורם של כמה נתונים חשובים

 . ראשית, הם אינם כוללים את השפעתו של מס ההכנסה השלילי. מס זה2011מאז 

ל מענק הכנסה )"מס הכנסה שלילי"( בגין תכנית שבמסגרת  2008החל משנת הונהג 

 ,התכנית הונהגה בהדרגה .עבור עובדים בעלי הכנסה נמוכה הכנסות בשנה הקודמת

ואילך היא ניתנת לשכירים ועצמאים ללא תלות במקום מגוריהם.  2012ורק משנת 

אלא גם שיעור המימוש של הזכאים של התכנית לאורך השנים עלה לא רק הכיסוי 

 . 2011שנת אחוז ב 52עד  2007שנת אחוז ב 46-: מלה

את תשלומי כוללים את הכנסות משקי הבית ו 2011נתוני סקר ההוצאות לשנת 

מס הכנסה שלילי. מכאן שיש על ווח ילא ד בית אף משק סים, אולםהחובה למ

בשל מס ההכנסה השלילי להסתייג במעט מהנתונים המתוארים בעבודה. בפרט, 

 מציגים תשלומי מס ישיר גבוהים מתשלומי המס 4הנתונים המוצגים בתרשים 

שנת ב. ותמשקי בית השייכים לחלק התחתון של התפלגות ההכנסבפועל ששולמו 

 שקלים 242-או כ ,שקלים 2,900-מענק ההכנסה השנתי הממוצע על כעמד  2011

 12תרשים 

 2011-ל 2003השווי הכספי של הירידה בנטל המס הכולל בין 
 2011בשקלים של ההכנסה של משק הבית,  ןלפי עשירונתונים חודשיים, 

 מקור: משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב

 , סקרי הוצאותהלמ"ס נתונים:
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לשני העשירונים התחתונים ושיעור  מענק שייכיםל םזכאיההנחה כי בלחודש. 

הייתה ההכנסה נטו של משקי בית בשני אחוז,  50-בקרב הקבוצה הוא כמיצוי ה

, מרבית לצד זאת. בתוספת המס השלילי לחודש שקלים 120-לה בכד  ג   ועשירונים אל

 הניתוח הנסקר בפרק זה לא היה משתנה באופן מהותי. 

עמד  2011הוא העלאת שיעור המע"מ. בשנת  2011שינוי מהותי אחר שחל לאחר 

הועלה  2013-וב אחוז, 17-הוא הועלה ל 2012במהלך  אחוז. 16שיעור המע"מ על 

מע"מ שלו תשלום ה ,לאור העובדה שככל שמשק בית עני יותר. אחוז 18-שוב ל

ור הצריכה הגבוה )בשל שיע סים העקיפים שהוא משלםמהווה חלק גדול יותר במ

בחלק התחתון של התפלגות יותר במשקי הבית במידה רבה , הרי שהשינוי פגע יותר(

הנחה שהוצאות משקי הבית אינן מושפעות משיעור בלשם המחשה, . הכנסות

שנהנו מהקטנת נטל המס העקיף בהיקף של  – המע"מ, משקי בית בעשירון השני

נטל מס עקיף זהה אילו נתונים להיו  –( לעיל 8קצת יותר מנקודת אחוז )תרשים 

 8 , הנתונים בתרשיםכמו כןכיום.  כשיעורו, אחוז 18היה  2011-שיעור המע"מ ב

מראים כי ירידת נטל המס העקיף על משקי הבית בחלק העליון של התפלגות 

לגבי שהוצגו הנחות בכפוף ל ;קטנה יותראפילו ה יתהיבמצב היפותטי זה ההכנסות 

משקי בית בעשירון העליון לא היו נהנים מהפחתה בנטל המס גם העשירון השני, 

בוחנים . מכאן ניתן לטעון כי כאשר אחוז 18היה  2011-העקיף אילו שיעור המע"מ ב

ה יתלא היהיא אחוזים מההכנסה, כאת ההשפעה של העלאת שיעור המע"מ 

 . בעשירוני הכנסה שוניםנוגע לנטל המס על משקי בית הכל ב ת במיוחדמהותי
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 סיכום .3

, שנת 2003בנטל המס לפי עשירוני הכנסה בין שחל פרק זה ניתח את השינוי 

. הממצאים העיקריים מצביעים על 2011בין ו"השבר" במדיניות הפיסקאלית, 

הירידה לא הייתה  ירידה בנטל המס הישיר והעקיף לכלל משקי הבית. אולם

 הביתמשקי עם ן התחתון ווהיא היטיבה בעיקר עם משקי הבית בעשירו ,אחידה

פרק זה בחשוב להזכיר כאן כי בעוד שהממצאים שלושת העשירונים העליונים. ב

 ;2005 ,קרשאי-)ביביבנושא ממצאי עבודות אחרות עולים בקנה אחד עם 

 – (, הממצאים לגבי נטל המס בעשירון התחתון שונים מאוד2015 ,סטרבצ'ינסקי

לעומת זאת, . דבר שעשוי להעיד על קושי רב באומדן נטל המס המוטל על עשירון זה

טיבה בעיקר יה 2011עד  2003כי מדיניות המסים בשנים בביטחון רב ניתן להסיק 

נטו ותרמה להגדלת הפערים בהכנסה  ,עשירונים העליוניםהעם משקי בית בשלושת 

 לתחושה של שחיקת מעמד הביניים. ו
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