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תוכן העניינים
רקע וממצאים עיקריים

הנתונים

כמה שילם כל עשירון  --תמונה כללית

כמה שילם כל עשירון  --ניתוח של כל מס בנפרד

האם העשירון העליון משלם  90%מהמסים?

רקע
שר האוצר בנימי נתניהו טוע כי " 10%מתושבי ישראל משלמי  90%מהמסי" )האר,
 ;18.3.03ושוב במסיבת עיתונאי ביו  .(4.4.04טענה זו משמשת אותו ורבי אחרי ,כדי
להצדיק את הורדת המס על עבודה ,ובעיקר כדי להצדיק את העובדה שהורדת המס
בעקבות המלצות ועדת רבינובי' היטיבה בעיקר ע בעלי שכר גבוה .אלא שהטענה אינה
נכונה ,ולא ברור על מה היא מתבססת.
מסמ) זה בא לאמוד את התפלגות תשלומי המסי )ותשלומי נוספי של הציבור( לפי
עשירוני .האמידה כוללת את כל התשלומי שנית ליחס למשקי הבית * תשלומי
ישירי ותשלומי עקיפי.
הנתוני במסמ) זה מתייחסי לשנת .2001

הממצאים העיקריים
 .1המסי הישירי ,המוטלי על הכנסה מעבודה ,משולמי ברוב על ידי שלושת
העשירוני הגבוהי .המסי העקיפי ,המוטלי ברוב על תצרוכת ,משולמי על ידי כל
העשירוני ,ברמה זו או אחרת.
 .2כאשר מחברי את כל המסי ,ישירי ועקיפי כאחד ,עולה כי בשנת  ,2001העשירו
העליו שיל בער)  47%מכלל המסי ,העשירו התשיעי שיל בער)  17%והעשירו
השמיני בער)  .10%שאר המסי שולמו על ידי כלל האוכלוסייה.
 .3העשירוני התחתוני משלמי בעיקר מסי עקיפי.
 .4בעשירו העליו ,בער)  88%מהמסי הנגבי ה מסי ישירי ורק שיעור של בער)
 12%ה מסי עקיפי .בעשירו השביעי החלוקה בי מסי ישירי למסי עקיפי היא
כמעט מאוזנת :מחצית למסי ישירי ומחצית למסי עקיפי .בעשירו התחתו ,למעלה
משיעור של  90%מהתשלומי ה למסי עקיפי; זאת ,מכיוו שעשירו זה כמעט שאינו
משל מס הכנסה ,ומרבית תשלומיו למסי ישירי ה לביטוח לאומי ומס בריאות.
 .5העשירו העליו שיל בשנת  2001בער)  47%מכלל המסי שנגבו מהציבור; א נוסי.
על כ) את המסי שלא ניתחנו ,מפאת מחסור בנתוני ,יגדל חלקו של העשירו העליו,
בהערכה סבירה ,לשיעור של בער)  50%מכלל המסי .זהו שיעור גבוה  --א) נמו) באופ
משמעותי מ הנתוני שבה נקב שר האוצר.

א.
הנתונים
הנתונים
נטל המס יכול להיבדק בדרכי שונות :נטל המס כאחוז מהתוצר ,נטל המס כאחוז מ
ההכנסה של היחיד או של משק הבית ועוד .מסמ) זה אומד את נטל המס לפי התפלגותו
בי העשירוני השוני.
הנתוני הקיימי בישראל אינ מאפשרי ביצוע אמידה מדויקת של ההתפלגות לפי
עשירוני של כל המסי שמשלמי משקי הבית; דבר זה נכו בעיקר בכל הנוגע למסי
העקיפי .כיוו שכ) ,השתמשנו במסמ) בהנחות שונות ,המאפשרות להגיע לנתוני,
מקורבי בלבד ,של התפלגות תשלומי המסי בישראל.
המידע על התפלגות תשלומי המסי הישירי מתבסס על הדו"ח השנתי של מינהל
הכנסות המדינה במשרד האוצר )להל דו"ח המינהל( לשנת  .2001דו"ח המינהל כולל ה
את סכו הכס .שנכנס לקופת האוצר מכל אחד מ המסי הישירי ,וה את התפלגות
הנישומי לעשירוני ,לפי הכנסה שנתית חייבת במס הכנסה .בעזרת שני סוגי נתוני
אלה ,יכולנו להגיע לחישוב מדויק של התפלגות תשלומי המסי הישירי לפי עשירוני.
באשר למסי העקיפי ,הדו"ח השנתי של המינהל כולל את סכו הכס .שנכנס לקופת
האוצר מכל אחד מ המסי העקיפי ,א) לצערנו אינו כולל נתוני על התפלגות משלמי
המסי העקיפי לפי עשירוני .כדי להגיע לנתוני שכאלה ,היה עלינו להזדקק לסקר
הוצאות משק הבית  2001של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל הלמ"ס( .סקר זה
בודק כמה מוציאי משקי בית על סעיפי הצריכה השוני .על חלק מ המצרכי הללו
מוטלי מסי עקיפי ,כדוגמת מע"מ; ביודענו את שיעור המע"מ ) ,(17%אנו יכולי
לאמוד את היק .תשלומי המע"מ בסעיפי השוני .סקר הוצאות משקי הבית כולל ג
חלוקה לעשירוני ** לפי הכנסה כספית נטו למשק בית )חישוב שונה מזה של מינהל
הכנסות המדינה; ר' להל( .השילוב בי נתוני ההוצאה ובי ההתפלגות לעשירוני מאפשר
לנו לאמוד את התפלגות תשלומי המסי העקיפי לפי עשירוני ,אלא שהתוצאה כא
אינה מדויקת כמו במקרה של המסי הישירי :מדובר בתהלי) מורכב ,המצרי) הצבת
הנחות שונות ,כפי שנראה להל.
המסי הישירי ה מס הכנסה ,ביטוח לאומי ומס בריאות .המסי העקיפי
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והתשלומי הנוספי הנכללי במסמ) זה ה מס ער) מוס , .מס קנייה ,מס על בנזי,
אגרות וארנונה.
ישנ מסי שלא כללנו ,מפאת מחסור בנתוני :מסי נדל" )כולל מע"מ על נדל"( ,מסי
על כלי רכב )כולל מע"מ ומסי קנייה( ,מס בולי ,מכס ,בלו דלק שאינו בנזי .כמו כ לא
כללנו מסי על הו ,שכ בשנת  2001עדיי לא נכנס לתוק .המיסוי על רווחי הו.

היקף הכנסות המדינה ממסים במסמך זה
בשנת 2001
מסמ) זה מתייחס למסי ישירי ועקיפי המשולמי על ידי שכירי ,עצמאי ומשקי
בית; הוא אינו עוסק במסי המשולמי על ידי חברות.
בשנת  2001גבה משרד האוצר ,ממסי ואגרות ,סכו כולל של בער)  146.1מיליארד ש"ח,
ממשקי הבית ומהמגזר העסקי .סכו זה מורכב מתשלומי מסי של חברות )בעיקר ,מס
חברות בס)  19.1מיליארד ש"ח( ומתשלומי מסי של משקי בית.
ס) התשלומי ששילמו משקי הבית ,שלגביה יש נתוני המאפשרי שיו) וחלוקה לפי
עשירוני ,עמד על בער)  107מיליארד ש"ח .סכו זה התחלק לבער)  73מיליארד ש"ח
מסי ישירי ובער)  34מיליארד ש"ח מסי עקיפי.
להל נפרט את היק .גביית המסי והאגרות בשנת  ;2001במקרי שבה יש הפרש בי
נתוני דו"ח המינהל ובי האומדני שלנו ,נציי את שני הסכומי זה לצד זה.

הכנסות המדינה ממסים ישירים
הכנסות המדינה ממס הכנסה:
דו"ח מינהל הכנסות המדינה מדווח על גבייה בס) של בער)  54.6מיליארד ש"ח )הסכו
הכולל היה  73.8מיליארד ש"ח ,וממנו ניכינו  19.1מיליארד ש"ח מס חברות(.

הכנסות המדינה מדמי ביטוח לאומי וממס בריאות:
אומד ס) הגבייה מהציבור לביטוח לאומי ולמס בריאות הוא בער)  18.4מיליארד ש"ח.
ס) הגבייה מחושב על ידי הכפלה של מספר הנישומי בגודל הממוצע של התשלו לביטוח
לאומי ולמס בריאות בכל עשירו .הנתוני עליה מבוסס החישוב לקוחי מדו"ח המינהל
)לוח ז' * .(4

הכנסות המדינה ממסים עקיפים
הנתוני על היק .הגבייה של המסי העקיפי לקוחי מדו"ח מינהל הכנסות המדינה
ומאומדני שערכנו על בסיס נתוני סקר הוצאות משקי הבית של שנת  .2001במסגרת סקר
זה ,משקי הבית מתבקשי לציי מה ההוצאה החודשית שלה על כל סעי .וסעי ..על
בסיס זה אנו יכולי לאמוד ,למשל ,את ס) המע"מ שמשק בית משל בשנה :מכפילי את
ההוצאה של משק הבית על מצרכי שעליה מוטל מע"מ בשיעור של  17%) 14.5%מע"מ
על מחיר הבסיס של המוצר מהווי בער)  14.5%ממחיר המוצר הסופי( ,ואת התוצאה
מכפילי כפול  12חודשי .לצורכי מסמ) זה ,ס) תשלומי המע"מ של כל משקי הבית הוא
האומד של הכנסות המדינה ממע"מ.
את האומד שלנו יכולנו להציב מול סכו הגבייה של מע"מ כפי שהוא מדווח בדו"ח
השנתי של מינהל הכנסות המדינה .כפי שנראה להל ,בחלק מ המקרי ,האומדני שלנו
נמוכי מנתוני הגבייה המלאי .לפיכ) ,אנו מציגי להל ה את נתוני הגבייה של מינהל
הכנסות המדינה וה את האומדני שלנו.

הכנסות המדינה ממס ערך מוסף:
האומד שלנו את ס) תשלומי משקי הבית ,הניתני לשיו) לפי עשירוני  --בער) 18.9
מיליארד ש"ח; ס) גביית המע"מ לפי דו"ח המינהל היה  39.5מיליארד ש"ח .האומד שלנו
משק .בער)  14.5%מס) התשלומי של משקי בית לסעיפי הוצאה שעליה נגבה מע"מ

)הכפלה של ההוצאה הממוצעת בכל סעי .הוצאה בסקר הוצאות משקי הבית ,במספר
משקי הבית ,כפול  12חודשי( .סקר הוצאות המשפחה אינו כולל נתוני על סעיפי
המוגדרי כחסכו ,ובה ,בי השאר ,הוצאות על דיור ורכב; כיוו שכ) ,לא כללנו
בחישובנו תשלומי מע"מ על סעיפי אלה .דבר זה מסביר חלק מההפרש בי האומד שלנו
ובי נתוני גביית מס ער) מוס .בדו"ח של המינהל .החלק הנוס .הוא תשלומי מע"מ
שאינ משולמי על ידי משקי הבית.

הכנסות המדינה ממס קנייה:
האומד שלנו לס) תשלומי משקי הבית ,הניתני לשיו) לפי עשירוני  --בער) 3.8
מיליארד ש"ח; ס) הגבייה של מס קנייה לפי דו"ח המינהל היה  10.1מיליארד ש"ח.
ההפרש נובע מכ) שבאומד שלנו לא כללנו מס קנייה על רכב ,שהכניס לקופת האוצר
בשנת  2001סכו של בער)  5.6מיליארד .כאמור ,סקר הוצאות המשפחה של הלמ"ס אינו
מספק נתוני על תשלומי משקי הבית עבור כלי רכב; עקב כ) לא יכולנו לכלול מס זה
בחישובנו.
האומד שלנו של התפלגות מס קנייה לפי עשירוני כולל ,א כ ,את תשלומי מס קנייה
על סיגריות ,אלכוהול וקוסמטיקה )כ* 2.86מיליארד( וכ שיעור של בער)  70%משאר
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התשלומי של מסי קנייה .

הכנסות המדינה ממס על דלק:
האומד שלנו לס) תשלומי משקי הבית )מס על בנזי( ,הניתני לשיו) לפי עשירוני --
בער)  4.3מיליארד ש"ח; ס) הגבייה של מסי על דלק לפי דו"ח המינהל היה  5.9מיליארד
ש " ח.
מתו) הסכו שבו נוקב המינהל ,בער)  360מיליו ש"ח התקבלו מבלו על סולר ,שרובו
המכריע משול על ידי המגזר העסקי ,ולכ אינו מעניינו של מסמ) זה .את האומד של
צריכת הבנזי של משקי הבית ביססנו על הערכה של המינהל ולפיה צריכת הבנזי במגזר
העסקי מהווה כרבע מס) צריכת הבנזי הכוללת.
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הכנסות המדינה מאגרות :
האומד שלנו את ס) תשלומי משקי הבית ,הניתני לשיו) לפי עשירוני  1.8 --מיליארד
ש"ח בקירוב; ס) גביית האגרות לפי דו"ח המינהל היה  3.7מיליארד ש"ח )כאשר משרד
התחבורה לבדו גבה בער)  2.4מיליארד ש"ח(.
ההפרש בי שני הסכומי נובע מכ) שאנו יכולנו לחשב רק אגרות שלגביה קיי בסיס
לחישוב על סמ) סקר הוצאות משקי הבית * אגרת טלוויזיה ורדיו ,אגרת רדיו לרכב ורשיו
רכב .החישוב מבוסס על הכפלת התשלו הממוצע של משקי הבית במספר משקי הבית,
כפול  12חודשי.

הכנסות הרשויות המקומיות מארנונה:
האומד שלנו את ס) תשלומי משקי הבית ,הניתני לשיו) לפי עשירוני  --בער) 4.7
מיליארד ש"ח; בדו"ח מינהל הכנסות המדינה לא היה נתו לגבי היק .גביית הארנונה
בשנת  .2001לפי הדו"ח ,ס) החיוב השוט .לארנונה בשנת  2002עמד על  10.4מיליארד
ש"ח )עמ' .(120

לוח  .1אומדן ההכנסות מהציבור הניתנות לשיוך לפי עשירונים ,לפי סוג המס,
2001
במיליארדי ש"ח ובאחוזים
הכנסה מהציבור

הכנסה מהציבור

)מסה"כ באחוזים(

)ש"ח במיליארדי(

51.3%

54.6

מס הכנסה

17.7%

18.9

מס ערך מוסף

17.3%

18.4

ביטוח לאומי ומס בריאות

4.4%

4.7

ארנונה

4.0%

4.3

בנזין

3.6%

3.8

מס קנייה

1.7%

1.8

אגרות

100.0%

106.4

סך הכל

הערה :הלוח כולל רק מסים שלגביהם יכולנו לחשב התפלגות לפי עשירונים.
מקורות :עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר ,מינהל הכנסות המדינה ,דו"ח שנתי  ,2001מספר  ,51אוגוסט  ;2002הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,סקר הוצאות משק הבית  ,2001סיכומים כלליים ,אפריל  ;2003נתונים שהתקבלו מהגב' יפית אלפנדרי ,גף צריכה וכספים ,הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

מסים שאינם נכללים במסמך
במסמ) זה לא נכללו מספר מסי ,א בגלל היעדר אפשרות להגיע להתפלגות לפי
עשירוני וא בגלל מגבלות אחרות .להל נציי את המסי הללו ,לצד היק .הכנסות
המדינה מה .הנתוני המצויני להל ה של הגבייה הכוללת ,ללא אבחנה בי משקי
בית וחברות:
מסי נדל"ן :מינהל הכנסות המדינה דיווח בשנת  2001על גבייה בס) בער)  3מיליארד
ש"ח .לכ) יש להוסי .את תשלומי המע"מ על נדל" .
מסי רכב :מינהל הכנסות המדינה דיווח על גבייה של מס קנייה על רכב בס) בער) 5.6
מיליארד ש"ח; על כ) יש להוסי .תשלומי מע"מ.

מסי הון
מכס

:מינהל הכנסות המדינה דיווח על גבייה של מסי הו בס) בער)  2.5מיליארד ש"ח .

:מינהל הכנסות המדינה דיווח על גבייה בס) של בער)  1.4מיליארד ש"ח.

מס בולים

:מינהל הכנסות המדינה דיווח על גבייה בס) של בער)  900מיליו ש"ח.

ב.
כמה שילם כל עשירון --
תמונה כללית
כמה מס שילם כל עשירון  --מסים ישירים ועקיפים
תרשי  1ותרשי  2להל מציגי את ההתפלגות לפי עשירוני של תשלומי המסי
בישראל )נזכיר שוב ,כי מדובר רק באות מסי שלגביה יש נתוני המאפשרי חלוקה
לפי עשירוני( .מכיוו שנתוני ההתפלגות לעשירוני לקוחי משני מקורות שוני  --עבור
המסי הישירי ,הדו"ח השנתי של המינהל ,ועבור המסי העקיפי ,סקר הוצאות משקי
הבית של הלמ"ס ,אנו מציגי את הנתוני בשני תרשימי נפרדי.

תרשים  .1התפלגות תשלומי המסים הישירים,
לפי עשירוני הכנסה לנישום2001 ,
באחוזים

הערה :כולל מס הכנסה ,ביטוח לאומי ומס בריאות.

תרשים  .2התפלגות תשלומי המסים העקיפים,
לפי עשירוני הכנסה כספית נטו למשק בית2001 ,
באחוזים

הערה :כולל מס ערך מוסף ,מסי קנייה ,מס על בנזין ,ארנונה ואגרות.

התרשימי מעלי תמונה מורכבת :באשר למסי הישירי ,המוטלי על הכנסה
מעבודה ,שלושת העשירוני העליוני משלמי את מרבית; באשר למסי העקיפי,
המוטלי ברוב על תצרוכת ,כל העשירוני שותפי בתשלומ ,ברמה זו או אחרת.

כמה מס שילם כל עשירון  --חיבור של כל המסים
אומד של התפלגות כל המסי מחייב חיבור בי נתוני שני התרשימי .חיבור שכזה הוא
בעייתי ,עקב השוני בי הגדרות החלוקה לעשירוני )במסי הישירי ,החלוקה היא לפי
הכנסה שנתית חייבת במס לנישו; במסי העקיפי ,החלוקה היא לפי הכנסה כספית
נטו למשק בית( .לצור) החיבור היה עלינו להניח כי בי שתי ההתפלגויות קיימת מידה
גבוהה של חפיפה.
תרשי  3להל מציג את תוצאות החיבור .השיעורי המוצגי בו חושבו לאחר שקלול
התשלו של כל עשירו לכל אחד מהמסי ,בגודלו היחסי של המס .התרשי מעלה כי
בשנת  ,2001העשירו העליו שיל בער)  47%מכלל המסי ,העשירו התשיעי שיל בער)
 17%והעשירו השמיני בער)  .10%העשירוני התחתוני משלמי בעיקר מסי עקיפי.

תרשים  .3התפלגות תשלומי כלל המסים לפי עשירונים2001 , 4
באחוזים

5

הערות:
 .1לא כולל מסים שאין לגביהם נתונים כפי שתואר בתחילת העבודה.
 .2הנתונים בלוח מבוססים על ההנחה כי קיימת חפיפה גבוהה בין שתי החלוקות לעשירונים  -לפי הכנסה כספית חייבת במס לנישום )נתוני המסים
הישירים( ולפי הכנסה כספית נטו למשק בית )נתוני המסים העקיפים(.
מקורות :ראה לוח .1

התפלגות לפי עשירון של נטל המסים הישירים ונטל
המסים העקיפים
לוח  2מציג את החלוקה ,בכל עשירו ,של תשלומי מסי עקיפי ותשלומי מסי ישירי.
הלוח מעלה כי בעשירו העליו ,בער)  88%מהמסי הנגבי ה מסי ישירי ורק 12%
בער) ה מסי עקיפי .בעשירו השביעי החלוקה בי מסי ישירי למסי עקיפי היא
כמעט מאוזנת :מחצית למסי ישירי ומחצית למסי עקיפי .בעשירו התחתו ,למעלה
משיעור של  90%מהתשלומי ה למסי עקיפי; זאת ,מכיוו שעשירו זה כמעט שאינו
משל מס הכנסה ,ומרבית תשלומיו למסי ישירי ה לביטוח לאומי ומס בריאות.

לוח  .2התפלגות תשלומי המסים של כל עשירון בין מסים ישירים למסים
עקיפים2001 ,
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

עשירון

87.9%

72.3%

61.1%

51.4%

42.6%

31.7%

21.3%

16.2%

12.3%

8.0%

מסים
ישירים

12.1%

27.7%

38.9%

48.6%

57.4%

68.3%

78.7%

83.8%

87.7%

92.0%

מסים
עקיפים

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

סך
הכל

הערה :הנתונים בלוח מבוססים על ההנחה כי קיימת חפיפה גבוהה בין שתי החלוקות לעשירונים  -לפי הכנסה כספית חייבת במס לנישום )נתוני
המסים הישירים( ולפי הכנסה כספית נטו למשק בית )נתוני המסים העקיפים(.
מקורות :ראה לוח .1

ג.
כמה שילם כל עשירון --
ניתוח של כל מס בנפרד
המסים הישירים
המסי הישירי ה מס הכנסה ,ביטוח לאומי ומס בריאות .בשנת  ,2001הכנסות המדינה
ממסי ישירי מנישומי עמדו על בער)  73מיליארד ש"ח ** כמחצית מכלל הכנסות
המדינה ממסי ומתשלומי החובה בשנה זו .רוב הסכו **  54.6מיליארד ש"ח ** נבע ממס
6

הכנסה ,בעוד שדמי ביטוח לאומי ומס בריאות הכניסו בער)  18.4מיליארד ש"ח.
התפלגות נטל המס הישיר בי העשירוני השוני משקפת ,מצד אחד ,את אופיו
הפרוגרסיבי של המס  --ככל ששכרו של הפרט גבוה יותר ,כ) הסכו שהוא משל גבוה
יותר .מצד שני ,ההתפלגות הבלתי מאוזנת של נטל המס הישיר משקפת את פערי ההכנסות
הגבוהי הקיימי בישראל :ככל שפערי השכר גדולי יותר ,כ) התפלגות נטל המס
מאוזנת פחות.
לוח  3להל ,מציג את ההתפלגות לפי עשירוני )שכירי ועצמאי( של תשלומי המסי
הישירי .הלוח מעלה כי העשירו העליו שיל בער)  60%מהמסי הישירי ,העשירו
התשיעי **  17.5%והעשירו השמיני  9%בקירוב .שלושת העשירוני העליוני שילמו כ*
 87%מכלל המסי הישירי.

לוח  .3התפלגות תשלומי המסים הישירים,
מס הכנסה ,דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ,וסך המסים הישירים,
לפי עשירוני הכנסה של נישומים2001 ,
התפלגות
מצטברת של
סה"כ

סה"כ התפלגות תשלומי
מסים ישירים

התפלגות תשלומי ביטוח
לאומי ומס בריאות

התפלגות תשלומי מס
הכנסה

עשירון

0.2%

0.2%

0.6%

0.0%

1

0.5%

0.3%

1.3%

0.0%

2

1.1%

0.6%

2.1%

0.1%

3

2.0%

0.9%

3.1%

0.2%

4

3.9%

1.9%

4.6%

1.0%

5

7.4%

3.5%

6.6%

2.4%

6

13.1%

5.7%

9.1%

4.5%

7

22.3%

9.2%

13.0%

7.9%

8

39.8%

17.5%

19.8%

16.7%

9

100.0%

60.2%

39.9%

67.1%

10

100.0%

100.0%

100.0%

סה"כ

מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר ,מינהל הכנסות המדינה ,דו"ח שנתי  ,2001אוגוסט .2002

בפרק זה ,על המסים הישירים ,החלוקה לעשירונים מתבססת על דו"ח מינהל הכנסות
המדינה.

מס הכנסה
בשנת  ,2001הכנסות המדינה ממס הכנסה עמדו על  73.8מיליארד ש"ח .כשלושה רבעי
מהסכו 54.6 ,מיליארד ש"ח ,שולמו על ידי הציבור )השאר הוא מס הכנסה על חברות(.
לוח  3לעיל מעלה כי חמשת העשירוני התחתוני כמעט ואינ משלמי מס הכנסה .ג
העשירוני השישי והשביעי נשאו בחלק קט מנטל מס ההכנסה ** השישי  2.4%והשביעי
 .4.5%ההסבר לכ) נעו בפערי השכר הגבוהי השוררי במשק הישראלי * על א.
שמדרגות המס הגבוהות מתחילות ברמות שכר נמוכות יחסית ,חלק גדול מ מהמועסקי
בישראל אינו מגיע לשכר המחייב במס הכנסה .על א .שמס הכנסה מוטל על כל רמת
הכנסה ,כל מועסק מקבל נקודות זיכוי במס המפחיתות את תשלו המס וברמות הכנסה
נמוכות במיוחד מורידות תשלו זה לאפס.
כשבוחני את כלל הנישומי בישראל )שכירי ועצמאי( ,העשירו העליו שיל 67.1%
מס) תשלומי מס ההכנסה; )העשירו התשיעי  16.7% --והעשירו השמיני  ;(7.9% --ביחד,
שלושת העשירוני העליוני שילמו קרוב לשיעור של  92%מס) הכל.
כאשר בוחני א) ורק את השכירי בישראל ,העשירו העליו שיל  63.7%מס) המס,
בעוד העשירוני התשיעי והשמיני של השכירי נושאי בנטל מעט גבוה יותר** התשיעי
 18.4%והשמיני  ;9.0%ביחד ,שלושת העשירוני העליוני שילמו  91%מס) הכל.

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות
בשנת  ,2001הכנסות המדינה מדמי ביטוח לאומי וממס בריאות ששיל הציבור )עובדי
ומעסיקי( עמדו על  29.7מיליארד ש"ח .מתו) סכו זה ,העובדי שילמו בער) 18.4
מיליארד ש"ח **  62%מס) הכל.
נטל תשלומי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מתחלק בי העשירוני באופ מאוז יותר
מאשר נטל מס הכנסה .זאת ,משתי סיבות :ראשית ,בא .אחד משני המסי הללו אי ס.
הכנסה שאלה המצויי מתחתיו פטורי מתשלו :שני המסי מוטלי על כל ההכנסות,
הג שבשתי רמות שונות :מי ששכרו נמו) ממחצית השכר הממוצע משל )כיו( מס
בריאות בשיעור של  3.1%מהשכר ודמי ביטוח לאומי בשיעור של  1.4%מהשכר ,בעוד
שהשיעורי הרגילי ה  4.8%ושיעור של  ,5.52%בהתאמה )המעסיקי מוסיפי על כ)
 5.93%משכר העובד( .עצמאי שמשכורת נמוכה ממחצית השכר הממוצע משלמי
 3.1%מס בריאות ושיעור של  6.72%ביטוח לאומי .השיעור המלא לעצמאי הוא 4.8%
ושיעור של  62%.בהתאמה )מתו) אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי **
.(www.btl.gov.il
שנית ,בשני המסי הללו קיימת תקרת תשלו :חמש פעמי השכר הממוצע .מי ששכרו
גבוה מזה ,משל את כל אחד משני המסי רק על חלק השכר שעד חמש פעמי השכר
הממוצע  --ולא על מלוא השכר )מעסיקי משלמי דמי ביטוח לאומי בגי עובדיה עד
תקרה של פי חמש השכר הממוצע(.
לוח  3לעיל מעלה כי העשירו העליו שיל בער)  40%מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות;
העשירו התשיעי שיל בער)  20%והעשירו השמיני **  .13%ביחד ,שלושת העשירוני
העליוני של המועסקי שילמו קרוב לשיעור של  73%מס) הכל .נזכור ,כי שלושה
עשירוני אלה שילמו  91%*92%ממס ההכנסה.

המסים העקיפים
מס ערך מוסף
מס ער) מוס ,.שהוא העיקרי שבי המסי העקיפי ,מוטל על מרבית סעיפי הצריכה
7

הפרטית והשירותי .
8

על פי נתוני מינהל הכנסות המדינה ,הכנסות המדינה ממס ער) מוס) .עוסקי( בשנת
 2001עמדו על  39.5מיליארד ש"ח .לפי אומד המבוסס על נתוני סקר הוצאות משקי
הבית ,בער)  18.9מיליארד ש"ח מתו) סכו זה שולמו ישירות על ידי משקי הבית וניתני
לשיו) לפי עשירוני; השאר ה תשלומי מע"מ לגביה חסרי נתוני ולכ אינ נכללי
)כגו מע"מ על דיור ורכב( ותשלומי של המגזר העסקי.
לוח  4להל ,מציג את התפלגות התשלומי למע"מ לפי נתוני סקר הכנסות משקי הבית של
הלמ"ס .הלוח מעלה כי תשלומי המע"מ מתפלגי באופ מאוז יותר מאשר תשלומי מס
הכנסה .העשירו העליו משל קרוב לשיעור של  20%מס) תשלומי המע"מ מהציבור,
ואילו שלושת העשירוני העליוני משלמי בער)  48%מס) תשלומי מע"מ ,בהשוואה
ללמעלה משיעור של  90%ממס הכנסה )יש לזכור כי מדובר בשתי חלוקות שונות
לעשירוני  --א) מידת החפיפה ביניה היא גבוהה(.

לוח  .4התפלגות תשלומי מע"מ לפי עשירוני הכנסה כספית נטו של משקי
בית2001 ,
סה"כ
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

עשירון

100%

19.6%

15.3%

12.8%

11.3%

9.8%

8.7%

7.2%

6.6%

4.9%

3.8%

שיעור

הערה :לא כולל סעיפי חסכון דוגמת דיור ורכב.
מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית  ,2001אוגוסט .2002

בפרק זה ,על המסים העקיפים ,החלוקה לעשירונים היא לפי ההכנסה הכספית נטו
למשק בית.

מס קנייה
מס קנייה מוטל על מוצרי צריכה שוני ,ובה כלי רכב ,סיגריות ,מוצרי חשמל וכדומה.
בשנת  ,2001הכנסות המדינה ממס קנייה עמדו על סכו של בער)  10.1מיליארד ש"ח.
תשלומי הציבור הניתני לשיו) לפי עשירוני למס קנייה ,ללא רכב וחלקיו ,עמדו על
סכו של בער)  3.8מיליארד ש"ח ,כאשר המרכיב העיקרי היה המס על סיגריות )בער) 2.5
מיליארד ש"ח(.
לוח  5להל מציג את התפלגות התשלומי למס קנייה לפי נתוני סקר הכנסות משקי הבית
של הלמ"ס .הלוח מעלה כי תשלומי מסי הקנייה מתפלגי בי העשירוני באופ מאוז,
יחסית .החל בעשירו הרביעי ,כל עשירו תור בער)  10%*12%מכלל ההכנסות ממס
קנייה .העשירוני השני והשלישי משלמי שיעור קרוב לזה ,ורק העשירו התחתו משל
כמחצית השיעור הזה.
יש לזכור כי הנתוני שאנו משתמשי בה אינ כוללי מס קנייה על רכב ,ועקב כ),
המרכיב העיקרי הוא המס על סיגריות .אילו יכולנו לכלול מס קניה על רכב היתה
ההתפלגות מאוזנת פחות ,ודומה יותר להתפלגות של המסי העקיפי האחרי.

לוח  .5התפלגות תשלומי מסי קנייה לפי עשירוני הכנסה כספית נטו של משקי
בית2001 ,
סה"כ
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1

עשירון

100%

10.5%

11.2%

10.6%

12.3%

12.2%

10.7%

9.9%

9.2%

8.2%

5.3%

שיעור

הערה :סעיפי ההוצאה כוללים מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ,מוצרי קוסמטיקה ,סיגריות וטבק ,משקאות אלכוהוליים ומוצרי דלק.
מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית  ,2001אוגוסט .2002

בלו דלק
בשנת  ,2001הכנסות המדינה ממסי על דלק עמדו על סכו של בער)  5.9מיליארד ש"ח.
חלקו של הציבור במס על בנזי בשנת  2001מוער) על ידינו בסכו של בער)  4.3מיליארד
9

ש" ח .
לוח  6להל ,מציג את התפלגות התשלומי של המס על בנזי לפי נתוני סקר הכנסות
משקי הבית של הלמ"ס .הלוח מעלה כי העשירו העליו שיל  19.8%מכלל המס על בנזי,
שלושת העשירוני הבאי שילמו בי שיעור של  13%לשיעור של  16%כל אחד ,וכל אחד
משני העשירוני האמצעיי שיל  9%*10%מס) המס על בנזי .ארבעת העשירוני
התחתוני שילמו שיעורי נמוכי יותר ,הנובעי כנראה ,משימוש מועט בכלי רכב
פרטיי * העשירו השלישי והרביעי שילמו כל אחד בער)  6%מס) הכל ,ואילו שני
העשירוני התחתוני שילמו  2%*3%כל אחד.

לוח  .6התפלגות תשלומי מס על בנזין לפי עשירוני הכנסה כספית נטו של
משקי בית2001 ,
סה"כ
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עשירון

100%

19.8%

15.3%

15.6%

13.3%

10.5%

8.7%

6.3%

5.6%

2.9%

1.9%

שיעור

מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית  ,2001אוגוסט .2002

אגרות
בשנת  ,2001הכנסות המדינה מהציבור עבור אגרת טלוויזיה ורדיו ,אגרת רדיו ברכב
ורשיו לרכב ,אות נית לשיי) לפי עשירוני ,עמדו על בער)  1.8מיליארד ש"ח; זה הסכו
שאותו אנו מנתחי להל .יצוי כי הכנסות המדינה מאגרות היו גבוהות יותר  --סכו
דומה נכנס לקופת המדינה רק מאגרת רישוי ** אלא שמפאת מוגבלות נתוני סקר הוצאות
משק הבית ,לא יכולנו לנתח כא את מלוא הסכו.
לוח  7להל מציג את התפלגות תשלומי האגרות הנ"ל לפי נתוני סקר הכנסות משקי הבית
של הלמ"ס .הלוח מציג התפלגות מאוזנת למדי :העשירו העליו משל בער) 17%
מהאגרות; ארבעת העשירוני הבאי משלמי  10%*13%מהאגרות כל אחד ,ואילו
חמשת העשירוני התחתוני משלמי  5%*9%מהאגרות כל אחד.

לוח  .7התפלגות תשלומי אגרות לפי עשירוני הכנסה כספית נטו של משקי
בית2001 ,
סה"כ
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עשירון

100%

16.7%

13.1%

12.8%

11.5%

10.4%

8.8%

8.2%

6.8%

6.2%

5.3%

שיעור

הערה :האגרות הנכללות הן אגרת טלוויזיה ורדיו ,אגרת רדיו ברכב ורשיון לרכב.
מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית  ,2001אוגוסט .2002

ארנונה
מס נוס .המוטל על הציבור הוא ארנונה .מס זה מוטל על ידי רשויות מקומיות על נכסי
כגו דירות וקרקעות .גובה התשלו תלוי בסוג הנכס ,בשטחו ,במיקומו ביישוב
ובשיקולי נוספי.
10

בשנת  2001שילמו משקי הבית בישראל ארנונה בסכו של בער)  4.7מיליארד ש"ח

.

לוח  8להל ,מציג את התפלגות תשלומי הארנונה לפי נתוני סקר הכנסות משקי הבית של
הלמ"ס .הלוח מעלה כי העשירו העליו שיל בער)  18%מס) הכל; העשירו התשיעי
שיל בער)  ,15%שני העשירוני הבאי שילמו בער)  12%מתשלומי הארנונה כל אחד
והעשירו השישי שיל .10%
כמו במקרה של המסי העקיפי ,ג בתשלומי הארנונה היה לעשירוני הנמוכי חלק
משמעותי בס) התשלומי * חמשת העשירוני התחתוני שילמו כשליש מס) תשלומי
הארנונה.

לוח  .8התפלגות תשלומי ארנונה לפי עשירוני משקי בית2001 ,
סה"כ
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100%
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11.6%

10.0%

9.1%

8.0%

7.2%

5.3%

3.7%

שיעור

מקור :עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית  ,2001אוגוסט .2002

ד.
האם העשירון העליון משלם
 90%מהמסים?
העשירון העליון משלם  90%מהמסים?
שר האוצר בנימי נתניהו טוע ,כפי שצוי בפתיחת מסמ) זה ,כי העשירו העליו משל
בי שיעור של  85%לשיעור של  90%מהמסי בישראל .נראה כי השר חשב בעיקר על מס
הכנסה :אלא שג בכ) הוא טעה ,כפי שנית לראות בתרשי  4להל .יתרה מזאת :ככל
שהמס פרוגרסיבי פחות ,כ) קט חלקו של העשירו העליו בס) תשלומי המס; חלקו של
העשירו העליו במסי העקיפי נמו) באופ משמעותי מחלקו במסי הישירי.
אנו סבורי כי הדר) בה הציג שר האוצר את התפלגות נטל המס בישראל בי השכבות
השונות של הציבור היא מוטעית ומטעה .כאשר מחברי את כל המסי שנותחו במסמ)
זה ,עולה כי העשירו העליו שיל בשנת  2001בער)  47%מכלל המסי שנגבו מהציבור.
א נוסי .על כ) את המסי שלא ניתחנו ,מפאת מחסור בנתוני ,יגדל חלקו של העשירו
העליו ,בהערכה סבירה ,לכמחצית מכלל המסי .זהו שיעור גבוה  --א) נמו) באופ
משמעותי מ הנתוני שבה נקב שר האוצר.
תרשי  4מציג את חלקו של העשירו העליו בכל אחד מ המסי.

תרשים  .4חלקו של העשירון העליון בסך התשלומים מהציבור ,לפי סוג המס,
2001
באחוזים

הערות:
 .1לא כולל מסים שאין לגביהם נתונים כפי שתואר בחלק הראשון.
 .2שיעורי התשלום למס הכנסה ,ביטוח לאומי ומס בריאות מחושבים מנתוני מינהל הכנסות המדינה )החלוקה לעשירונים היא לפי הכנסה כספית
חייבת במס לנישום(; שיעורי התשלום של שאר המסים מחושבים מסקר הוצאות משק הבית )החלוקה לעשירונים היא לפי הכנסה כספית נטו למשק
בית(.
מקורות :ראה לוח .1

}הערות{
.1

הנתונים על הוצאות משקי הבית אינם מאפשרים מיפוי מלא של תשלומי משקי הבית למס ערך
מוסף ,מס קנייה ואגרות .תשלומי מסים שלא ניתן לחלקם לפי תשלומי משקי בית לא נכללו
בחישובים.
.2

הנחנו כי משקי הבית אחראים לשיעור של בערך  70%מההוצאות על מוצרים חשמליים שעליהם יש
מס קנייה ,ומס קנייה על מוצרי דלק

.3

אגרות שנגבות מהציבור מוגדרות כמסים ישירים .עם זאת ,במסמך זה הן צורפו למסים העקיפים
מכיוון שמקור הנתונים שבעזרתו הם חושבו זהה למקור הנתונים של המסים העקיפים  --סקר הוצאות
המשפחה של הלמ"ס.
.4

החלוקה לעשירונים שונה בין המסים הישירים לבין המסים העקיפים כפי שתואר בפתיחת המסמך.

.5

בסימולציה שלפיה כל המסים שלא נכללו היו מתחלקים באופן הבא :עשירון עליון  ,80%עשירון
תשיעי  ,15%עשירון שמיני  5%וכל השאר  ,0%התוצאות המתקבלות לתשלומי כל עשירון הן:
 1.1%,1.5% ,2.1% ,2.5% ,3.5% ,4.7% ,6.4% ,9.5% ,16.4% ,52.2%בהתאמה.
.6

נתון זה הוא קירוב שחושב על ידי מרכז אדוה מתוך הדו"ח השנתי של מינהל הכנסות המדינה.
לחלקם לפי תשלומי משקי בית לא נכללו בחישובים.
.7

סעיפי צריכה עליהם לא מוטל מע"מ כגון ירקות ופירות ,נסיעות לחו"ל ,ארנונה וכו' הופחתו מסך
הצריכה .כמו-כן לא נכללו בחישובים תשלומי מע"מ על סעיפי חסכון כגון דיור ורכב כתוצאה ממחסור
בנתונים.
.8

עניינו של המסמך במסים המוטלים על הציבור ולכן איננו מתייחסים למע"מ מלכ"רים ולמע"מ
מוסדות פיננסיים.
.9

ראה דו"ח מינהל הכנסות המדינה ,2001 ,עמוד .239

.10

עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית . 2001
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