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לכבוד 

תת-הוועדה לתעסוקה וכלכלה

ועדת אלאלוף למלחמה בעוני

הנדון: הערות רבנים למען זכויות אדם ומרכז אדוה בנושא מס הכנסה שלילי

 על-ידי מילטון 1962 –  נהגה לראשונה בשנת negative income taxהרעיון של מס הכנסה שלילי   
פרידמן, אבי הכלכלה הניאו-ליברלית, ועל ידי רעייתו רוז פרידמן. הם התכוונו לתשלום שייעשה דרך

מערכת המס למשקי בית בעלי הכנסה שנתית נמוכה מרף המס. הרעיון היה להבטיח לכל משק בית

הכנסה מינימאלית שאותה הוא יוכל להגדיל באמצעות עבודה, עד לתקרה מסוימת (בדוגמא שנתן

1פרידמן  –  עד פעמיים המענק), שבה הסיוע ייפסק.

.in-work benefits, כאשר יושם הרעיון לראשונה בארצות הברית, נעשה הדבר תחת השם 1975ב-
מדובר היה בתשלום לאנשים מועסקים שהכנסתם נמוכה. מענקי ההכנסה הראשונים היו קטנים

, עד שבשנת התשעים שלearned income tax creditsמאוד. במשך הזמן הם הוגדלו ונקראו  
המאה הקודמת הם הפכו לסיוע המשמעותי ביותר הניתן בארצות הברית למשקי בית של מועסקים

בשכר נמוך (בארצות הברית אין קצבת הבטחת הכנסה). במהלך השנים אימצו את הרעיון ארצות

אחרות ובהן ישראל.

בישראל נצמדנו למונח המקורי, מס הכנסה שלילי. למס הכנסה שלילי שהונהג בארץ שתי מטרות: 

להפחית את העוני, או לפחות לשפר את נתוני תחולת העוני;  )1(

) לייצר תמריץ לעבודה או לעבודה במשך שעות רבות יותר וזאת על-ידי הגדלת הפער בין ההכנסה 2(
של מי שעובד/ת ובין זו של מי שמתקיימ/ת מקצבה בלי לעבוד. המטרה השניה היא שהינחתה את

ממשלת ישראל בבואה להריץ  את מס ההכנסה השלילי בקרב משתתפי "תוכנית ויסקונסין" 

בגילגוליה השונים.

1    Robert Moffitt, The Negative Income Tax and the Evolution of U.S. Welfare Policy, NIBER 
working paper series, June 2003.



מס הכנסה שלילי סובל משתי בעיות מאקרו וממספר בעיות המקשות על המיצוי: 

בעיות המאקרו

בעית המאקרו הראשונה היא שעצם אימוץ השיטה של פיצוי עובדים בגין שכר נמוך באמצעות מס 

הכנסה שלילי מהווה למעשה הודעת ויתור על כל כוונה לשנות את מבנה השכר; כלומר, הודעה על 

 מבחינה2קבלת העיקרון של רווחים בלתי מוגבלים למעסיקים לצד שכר נמוך לחלק גדול מהעובדים.
זאת מס הכנסה שלילי הוא למעשה סבסוד למעסיקים המשלמים שכר נמוך. בהקשר זה ראוי לציין כי

העוני בישראל כמו גם בארצות הברית שממנה ייבאנו את מס ההכנסה השלילי הוא בראש ובראשונה 

בעייה של ריבוי משרות שאינן מעניקות שכר מחיה בכבוד.

בעית  המאקרו השניה היא גובה מענק מס הכנסה שלילי: עבור מקבלי שכר מינימום הוא מהווה

. תוספת שכזאת יכולה אולי לשנות מעט את נתוני העוני,5%תוספת הכנסה שנתית של פחות מ- 
אולם אין בה כדי לשנות רמת חיים.  אם אנו רוצים שינוי משמעותי בהכנסה והפחתה אמיתית של

ממדי העוני, על המענק לגדול הרבה יותר.

בעיות במיצוי

 על פי פרסומי בנק ישראל, שיעור המיצוי של מס הכנסה שלילי נע בממוצע בין קושי במיצוי זכויות:
 באזורים שבהם משולם המענק כבר מספר שנים, שבמהלכם נעשו50%3 באזורים חדשים ל-29%

מאמצים להעלאת המודעות.

להלן מספר גורמים לקושי במיצוי הזכאות למס הכנסה שלילי והצעתינו לתיקון:

: הקריטריונים של שכר, גיל, ומספר ילדים עלולים לגרום לאי בהירות לגביהקריטריונים לזכאותא. 
55 רק אם יש להם ילדים, ומגיל    55עצם הזכאות למענק. כיום המענק ניתן  לאנשים מתחת לגיל  

לדעתנו, את המענק יש לשלם לפי קריטריון אחד ויחיד:ללא קשר לילדים, ברמות שכר מסוימות.  
 השכר -- ללא קשר למספר הילדים.

: עובד שהמעסיק שלו לא הגיש  מקוון על-ידי המעסיק 106התניית קבלת התשלום בהגשת טופס  ב. 
טופס מקוון לא יקבל את מענק ההכנסה. לעובד אין שום יכולת להשפיע על הגשת הטפסים של

המעביד למס ההכנסה ועל כן הוא נפגע מדבר שאינו בשליטתו. במהלך השנים ליווה ארגון רבנים

לדעתנולזכויות אדם מספר נשים שלא הצליחו לקבל מס הכנסה שלילי בגלל מחדל של מעסיקיהן.  

 יש לנתק את המענק מדיווחי המעסיק ולאפשר קבלתו על בסיס תלושי השכר של העובד/ת.

ג. לרשות המסים מידע שעל בסיסו ניתן לקבוע מיהם הזכאים. על פי המחקר של בנק ישראל, המידע
לדעתנו יש לשקול יצירת דרךהעיקרי החסר לרשות המיסים הוא מספר חשבון הבנק של הזכאי/ת.  

. לשלם את המענק ישירות לזכאים/ות, ללא הגשת תביעה

  כרבע מהעובדים מרויחים שכר מינימום או פחות. 2
 http://www.adva.org/uploaded/adva_labor-2012-2.pdf

3http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/5-136.pdf



באתר רשות המסים העוסק במענק וגם במקומות אחרים, לא מופיע באופן: ד. הזכאות לסיוע משפטי

מפורש כי אדם המתקשה במיצוי הזכויות אל מול רשות המסים (למשל מקבל תשובה שלילית בגלל 

לדעתנו, מן הראוי שאנשים שהגישו אי הגשת טופס מקוון על ידי המעסיק) זכאי לסיוע משפטי. 
בקשה למענק הכנסה ונדחו יקבלו ייצוג על ידי סיוע משפטי משלב הגשת ההשגה ובכל עניין

משפטי אחר העולה בהקשר זה. יש להבטיח זאת בחקיקה.  

בעיות נוספות 

בעלות על מקרקעין, מעבר לדירת מגורים אחת מונעת זכאות.אפליה כלפי עובדים/ות ערבים:  

 לדעתנו, בעלות על קרקע שאינההדבר מדיר אוכלוסיה ערבית נרחבת שהקרקע רשומה על שמה.
מניבה הכנסה לא צריכה למנוע קבלת מענק מס הכנסה שלילי.  

 כיום מועדי התשלום מנותקים לחלוטין מההתשכרות בפועל: הזכאי/ת מקבל/ת את מועדי התשלום:
המענק בארבע תשלומים שהאחרון בהם מתבצע שנה ושלושה חודשים לאחר סיום שנת המס 

.לדעתנו ראוי לשלם את מענק מדי חודש  –  יחד עם השכר, כפי שנעשה באנגליההרלוונטית.  


