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יש לבר על ההמלצה להטיל מס על רווחי הו בישראל.
מסי מיועדי למימו פעולות הממשלה .בנוס לכ ,המיסוי תור לצמצו אי השוויו
בחברה ,במיוחד א הוא מוטל באורח פרוגרסיבי ,דהיינו ,א בעלי הכנסות גבוהות
משלמי באופ יחסי יותר מבעלי הכנסות נמוכות .זה הרקע לברכה.
יש לקוות כי זהו צעד ראשו לקראת מערכת מס החובקת את כל מקורות ההכנסה
בישראל  הרכוש ,הירושות וההו .הג שאי נתוני על היק ההו בישראל ,אי ספק כי
בדור האחרו גדל היק ההו הפרטי במידה חסרת תקדי ,בי השאר עקב ההפרטה של
פעולות ממשלתיות ,הגידול בפעילות הבורסה ,הגידול בשכר ובתוספי שכר ,והפעילות של
משקיעי ישראליי מעבר לי .הגידול בהו הפרטי החרי מאוד את אי השוויו בחברה.
המיסוי של מקורות הכנסה אלה יכול לסייע בידי הממשלה לבצע פעולות שייטיבו ע כל
הישראלי ,וכ להקטי במידתמה את אי השוויו ,ועל כ יש לבר על הצעד הראשו.
ע זאת ,מתברר כי צעד ראשו זה הוא צנוע ביותר .שלא כמו ועדת ב בסט ,שהמליצה על
מיסוי של רווחי הו בגובה של  ,25%ועדת רבינובי"' ממליצה על שיעור של  15%בלבד .זהו
שיעור נמו מ הנדרש כדי להפו את מיסוי ההו למקור משמעותי של משאבי למימו
פעולות המדינה .נראה כי המלצה זו משקפת יעד מרכזי אחד של הוועדה :להטיל מס על
רווחי הו ,א לעשות זאת במידה נמוכה שלא תעורר התנגדות משמעותית מצד בעלי ההו
בישראל.
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במקביל למיסוי נמו של רווחי הו ,ממליצה ועדת רבינובי"' להוריד את שיעורי המס
השולי לבעלי הכנסות שמעל לשיעור של בער  150%מהשכר הממוצע ) 7,000ש"ח לחודש,
לער( .המלצה זו משקפת את היעד המרכזי השני של הוועדה :למנוע את "בריחת השכבה
המקצועית והניהולית של המשק לחו"ל" )יאיר רבינובי"' ,האר".(13.6.2002 ,
בעוד שהמס המומל" על רווחי הו הוא בשיעור נמו ,ההורדה של המס על השכר היא
בשיעור גבוה .יוצא ,כי עיקרה של הרפורמה המוצעת הוא לא מיסוי ההו אלא דווקא
הורדת המס על העבודה .ההפרש בי השיעורי גור לכ שההכנסות הצפויות ממיסוי
רווחי ההו לא יפצו על ההפסד הצפוי מהורדת המיסוי על השכר .זאת ,בהנחה שהאוצר
יצליח לעמוד בתחזיות הגבייה ממיסוי ההו  דבר שרבי וטובי מטילי בו ספק .כיוו
שכ ,אוצר המדינה יצטר ליטול כספי מתקציב המדינה כדי לממ את ההפסד מהורדת
המס על העבודה .סילב שלו ,שר האוצר ,אמר על כ כי "הצמיחה במשק עד 2008
תשועבד לרפורמה במס" )ש :ש(.
על רקע זה ראוי לשאול הא בעת הזאת יש הצדקה לרפורמה במתכונת המוצעת .המשבר
הכלכלי המתמש גור לירידה בהכנסות ממסי ולקיצוצי תקציביי הרודפי זה את
זה .שירותי ציבוריי רבי שרויי במצוקה וצפויי לירידה ברמת התפקוד שלה.
במבט קדימה אל תקופה של רגיעה מדיניתביטחונית ושל חידוש הצמיחה הכלכלית ,ברור
הוא שיהיה צור במשאבי רבי כדי לשק את רמת התפקוד של שירותי אלה ,לא כל
שכ כדי לשדרג אות .הרפורמה המוצעת מונעת מראש גיוס משאבי שכאלה :כאמור,
שר האוצר צופה כי רווחי הצמיחה בתקופה של  6השני הבאות לא יספיקו אלא למימו
הורדת המס על העבודה .יתרה מזאת ,א תתקבלנה המלצות ועדת רבינובי"' יקשה הדבר
על כל ממשלה בעתיד הנראה לעי להעלות את המסי על מנת לשק את תשתיות
השירותי הציבוריי .המסקנה המתבקשת היא שיש לשנות את המלצות ועדת רבינובי"'
ולהגדיל את שיעור המס על רווחי הו ,משיעור של  15%לשיעור של  ,25%ובמקביל,
להקטי את שיעור הורדת המס על העבודה.
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כאמור ,הורדת שיעורי המס השולי תיטיב בעיקר ע בעלי שכר הגבוה מסכו של 10,000
ש"ח ,ובעיקר ע בעלי שכר של  20,000ש"ח ומעלה .כידוע 75% ,מ השכירי בישראל
משתכרי ברמה של השכר הממוצע ) 7,000ש"ח ,לער( ומטה .ציבור זה לא ירוויח דבר מ
הרפורמה המוצעת .למעשה ,הוא א יפסיד ,שכ לאור שחיקת המימו הממשלתי של
השירותי הציבוריי ,הוא יידרש לשל עוד ועוד עבור שירותי דוגמת חינו או בריאות.
אלה המשתכרי בי  3,300ש"ח לסכו של  10,000ש"ח יזכו לתוספת זעירה לשכר נטו;
מצד שני ,אלה מתוכ שמצליחי לחסו בתכניות חסכו ישלמו מעתה מס ,כ שבסופו
של דבר תישאר ביד תוספת קטנה ביותר ,א בכלל .אלה שמשתכרי פחות מסכו של
 3,300ש"ח לא יקבלו דבר ,כמוב ,שכ ה מתחת לס המס; יחד ע זאת ,ה נדרשי
כבר היו לשל יותר מע"מ .יתרה מזאת ,השירותי הציבוריי שעליה ה נשעני
נשחקי ,וקשה כיו לראות שדרוג שלה בעתיד.
הנהני מ הרפורמה המוצעת ה בעלי ההכנסות הגבוהות; יתרה מזאת ,הממשלה כבר
התחייבה לשעבד לטובת ג את פירות הצמיחה בעתיד.
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