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תודות
ברצוני להודות לד"ר יורם גבאי, מנחה המחקר ומהמומחים המובילים בישראל למדיניות מס, על ההכוונה המקצועית ועל 

שהכיר לי את רזי עולם המיסוי והטבות המס. תודה לצוות מרכז מילקן לחדשנות בראשות פרופ' גלן יאגו, ובפרט לאורלי 

מובשוביץ-לנדסקרונר, מנהלת תכנית העמיתים, על תמיכה מקצועית ואישית לכל אורך הדרך. תודה מיוחדת לאנשי המועצה 

הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, בראשות פרופ' יוג'ין קנדל, על הסיוע המקצועי ועל חוויית העבודה במחיצתם; 

למוריס דורפמן על החניכה המתמשכת; ליוליה איתן וליאיר כאהן על האמונה המשותפת בחשיבות הנושא, ועל המאמץ 

הכמעט בלתי אפשרי להסדיר את תחום הטבות המס בישראל, ולבסוף, לנתנאל עודד על שהיה מוכן תמיד לקחת חלק בדיון 

ועל שִאתגר שוב ושוב את מסקנותיי.

על אודות תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות
תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים, 

מבוססי שוק, לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים 

והתאמתם למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים, פילנתרופיים ועסקיים, לטובת 

צמיחה ופיתוח לאומי בר-קיימא. 

 התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, המתמחים במוקדי 

קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות. היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא 

מקסימלי — התמחות, הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.

במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות, ומסייעים 

למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי, שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות 

אפשריים. מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים, המעצבים 

את המציאות הכלכלית, חברתית והסביבתית בישראל. 

במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית, ממשל ושיטות מחקר. במסגרת מפגשי ההכשרה 

השבועיים, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, מצגות וניירות מדיניות, וכן כלי ניהול, שיווק ותקשורת. 

בנוסף, נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בסמסטר 

הראשון, העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים, במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הקורס מקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו, מנהל בכיר, ומייסד, המעבדות 

לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי וכיועצים לשרים 

ולמשרדי הממשלה. ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה, ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות 

בישראל, ארצות הברית ובריטניה. 

תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית, ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי. 
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תקציר מנהלים
ממשלת ישראל העניקה לאזרחיה בשנת 2015 הטבות מס בשווי 50.6 מיליארד ₪, סכום השקול כמעט לתקציב הביטחון. 

עם זאת, ובשונה מתקציבי המשרדים השונים, מיליארדי ₪ בהטבות מס שהמדינה בחרה לוותר על גבייתם אינם מפוקחים 

ואינם מנוהלים על ידה. ללא יד מכוונת, הטבות המס ממשיכות לגדול מדי שנה ללא כל מגבלה אפקטיבית, לעתים זמן רב 

לאחר שאבד הכלח על הנימוק המקורי להענקתן.

אף שממשלות ישראל הנהיגו לאורך השנים מדיניות פיסקלית אחראית המונחית על-ידי כלל הוצאה ומגבלת גירעון, 

הטבות המס המוענקות מאז שנות ה-60 נותרו ללא פיקוח: בניגוד לסעיפים בתקציב המדינה, ההטבות לא נדרשות לעבור 

בחינה עתית לאחר חקיקתן ולעתים אין הן עולות לדיון ציבורי במשך כמה עשורים. כתוצאה, מספר לא מבוטל של הטבות 

מס נותר על כנו גם שנים לאחר שהמדיניות הכלכלית-חברתית שחקיקתן נועדה לשרת השתנתה. 

לא מדובר בבעיה ישראלית בלבד. אף שהן מוענקות בכל המדינות המפותחות, הטבות מס הן כלי מדיניות חמקמק. בהיותן 

מכשיר לתמיכה באזרחי המדינה, הן למעשה כלי דמוי הוצאה הניתן כוויתור על הכנסות מדינה. מאפיין זה הפך אותן ל"עוף 

מוזר" בארגז הכלים הפיסקלי, ומאפשר להן להמשיך להתקיים "מתחת לרדאר" של משרד האוצר. עקב כך ההטבות עולות 

כיום לדיון בישראל באופן ספוראדי, על-פי צורכי המימון של המדינה, ובחינתן נעשית בדרך כלל בבהילות, ללא תשתית 

מקצועית ובאופן שטחי, במטרה לספק מענה לפערי הכנסות בגיבוש התקציב. מסיבה זו, ההטבות הפכו לאורך השנים 

לכר פורה לחלוקת כספים משיקולים פוליטיים תחת כסות מקצועית, והן מאופיינות בהיותן נתונות ללחצים מצד גורמי 
אינטרס שונים.1

אופיין הבעייתי הוא שהוביל את מדינות העולם לאמץ כלים המאפשרים להקצות באופן אחראי את הפטורים ממס ולעקוב 

אחר הצלחתם בהשגת מטרותיהם. עם זאת, בישראל לא גובש עד היום מנגנון שיתגבר על הקשיים האינהרנטיים בהטבות 

המס ויפקח עליהן באופן מספק. כך, שאלות מהותיות הנוגעות להיקף ההתערבות הממשלתית ולוויתור על הכנסות 

אינן עולות לדיון מסודר, ואפילו שאלות בסיסיות אשר להטבות מס פרטניות נותרות ללא מענה. בהיעדר בחינת עומק 

של ההטבות, עולה החשש שהרכב הטבות המס הקיים היום הוא מארג לא קוהרנטי שעלותו למשלם המסים הישראלי 

מיליארדי ₪ — עלות אשר ממשיכה להאמיר מדי שנה. עבודה שכזו הכרחית ליצירת תשתית לתהליך עתידי של ביטול 

הטבות מס, תהליך שקובעי המדיניות ייאלצו ליזום, ואשר צפוי להיתקל בהתנגדות רבה מצד מוטבים ובעלי עניין.

ניתוח הכלי הפיסקלי של הטבות מס ובחינת ההטבות הקיימות בישראל נועדו לסייע הן לקובעי המדיניות והן לציבור 

להיטיב להבין את מעורבות הסקטור הציבורי בפעילות הכלכלית במדינה, את השימושים שעושה הממשלה במקורותיה 

ואת השלכותיהם של שינויים ישירים ועקיפים במדיניות המס על האזרח. מחקר זה מציע בחינה כזאת עבור עשר הטבות 

המס הגדולות בישראל, ומסקנותיו מחזקות את הטענה הקוראת לגיבוש מנגנון שיאפשר למדינה לשלוט ולפקח על היקף 

הטבות המס שהיא מעניקה, ועל היעד שאליו הן מגיעות.

בחינה פרטנית של כל אחת מעשר הטבות המס הגדולות בישראל, שעלותן המוערכת הסתכמה בשנת 2015 ב-43.2 

מיליארד ₪, מדגישה כי הבעייתיות הטמונה בהטבות מס ככלי מדיניות מתגלה ביתר שאת במקרה של ישראל. מן הניתוח 

במסגרת דיוני התקציב שנערכו בחודש נובמבר 2015 כאשר עסקה ועדת הכספים בהטבות מס ליישובים, עלו השיקולים   1

הפוליטיים שבבסיס הטבות המס לדיון. המניע הפוליטי המובהק המתווה את ההטבות בלט בדבריו של ח"כ מיקי זוהר )ליכוד( 
באומרו כי יש להעניק הטבות מס ליישובים בהם מתגוררים מצביעי מפלגתו: "הערים האלה בחרו ליכוד וצריך לזכור את זה", 

צוטט זוהר בכלכליסט )זינגר, 2015(.



22

מבואמנגנון לניהול הטבות המס בישראל

עולה כי בררת המחדל בהטבות המס בישראל היא שימור הקיים, גם אם אין לכך הצדקה כלכלית-חברתית וגם כאשר 

ההטבה אינה כלי אפקטיבי להשגת המטרה שלשמה נועדה. לעתים הסיבה לכך נעוצה בשיקולים פוליטיים, אך חמור מכך 

הוא היעדרו של גוף מוגדר הנדרש לספק דין וחשבון על השימוש בהטבה והיעדרו של מנגנון חוקי ומוסדר שבמסגרתו 

נבחנות ההטבות באופן שיטתי.

הבעייתיות העולה מבחינת הטבות המס בישראל מלמדת כי אין תחליף למעקב ולבקרה אחר ההטבות באופן שיעודד את 

בחינתן ואת יישום מסקנות הבחינה. ניתוח והערכה עתיים של ההטבות הם רכיב חיוני בתור שלב ראשון בדרך לפיקוח 

אפקטיבי על הטבות מס, אך אין די בו כשלעצמו: יש חשיבות מכרעת ליצירת מבנה תמריצים שיעודד את מקבלי ההחלטות 

לעשות שימוש נבון במידע ובתוצאות הניתוח. רק מנגנון דואלי שכזה, כפי שמלמד הניסיון הבינלאומי ומוכיח המקרה 

הישראלי, ייצור דיון תקופתי משמעותי בהטבות, שסופו בהחלטות אופרטיביות. מנגנון כזה מציע המחקר.

היעדר מנגנון שכזה בישראל יצר פער כפול: המידע הקיים על הטבות המס מצומצם יחסית, ומתקיימת זיקה חלשה בין 

ההטבות לבין ההוצאה התקציבית, כמו גם בין אישור הטבות מס ובין אישור התקציב. המנגנון המובא במחקר מחייב 

להרחיב את ההתייחסות להטבות באופן שייצור תהליך מובנה ומקצועי להערכה עתית של הכלי הפיסקלי על כלל סעיפיו, 

ואשר יסייע להעמיק ולבסס את המידע המוצג לציבור ולמקבלי ההחלטות אודותיהן. 

בשלב שני, כנדבך משלים להערכה העתית של כל הטבה, המנגנון המוצע מחייב את מקבלי ההחלטות לקדם חקיקה בדבר 

שימורה, צמצומה או ביטולה, בהתאם לסדר העדיפויות הממשלתי. הנדבך היישומי מתקיים באחד משני אופנים, ישיר 

או עקיף: המנגנון הישיר מחייב את הטבות המס באישור תקופתי במסגרת דיוני התקציב ובוחן את ההטבות מן הפרט 

אל הכלל. כל הטבה מוגדרת כהוראת שעה למספר מוגבל של שנים, ולקראת תום חלותה הממשלה נדרשת להאריך את 

תוקפה באמצעות חקיקה מחודשת או לבטלה — על בסיס המלצות ההערכה המקצועית. כך נדונה כל הטבה באופן פרטני, 

ומן ההחלטות הפרטניות מתקבלת העלות האגרגטיבית של סך ההטבות. לעומת זאת, המנגנון העקיף מאמץ כלל פיסקלי 

המגדיר ראשית את היקף הגידול המרבי המותר בעלות המצרפית של ההטבות לשנת התקציב הבאה, ומסך העלות נגזרות 

החלטות פרטניות בנוגע לצמצום או לשימור הטבות מס ספציפיות, בהתאם לסדרי העדיפויות הממשלתיים ובהתאם 

לאפקטיביות של כל הטבה, כפי שמעלה ההערכה העתית.

1. מבוא
מדינת ישראל צפויה לעמוד בשנים הקרובות בפני אתגרים פיסקליים לא פשוטים. התמתנות מגמת הירידה ביחס החוב-

תוצר, שאפיינה את המשק בעשור האחרון, לצד גירעון מבני בשיעור גבוה בהשוואה בינלאומית, צפויים לאלץ את קובעי 

המדיניות לאמץ תכניות קונסולידציה. העובדה שההוצאה הממשלתית בישראל, ובפרט ההוצאה האזרחית, שהסתכמה בשנת 

2014 ב-30.8% מן התוצר, נמוכה מאד בהשוואה למרבית המדינות המפותחות, מביאה לידי כך שבהסתברות גבוהה יידרשו 

צעדי המדיניות לכלול הפחתת הוצאות לצד צעדים משמעותיים בתחום המיסוי להגדלת ההכנסות )בנק ישראל, 2014(.

הכנסות המדינה ממסים עומדות על כ-89% מהכנסות המדינה, מה שהופך אותן לרכיב המרכזי בצד ההכנסות )רשות 

המסים, 2015(. על רקע נתון זה בולטת חשיבות הדיון לא רק בתמהיל המיסוי, אלא גם בהטבות המס שמעניקה המדינה 

לפרטים ולחברות. היקף הטבות אלו נאמד בשנת 2015 ב-20% מהכנסות המדינה ממסים ובכ-4.6% מן התוצר )מנהל 

הכנסות המדינה, 2014(. לכך מתווספת העובדה שמדיניות המיסוי בישראל אופיינה בעשור האחרון בשיעורי מס הולכים 



33

מבואמנגנון לניהול הטבות המס בישראל

ויורדים — מגמה שראשיתה בוועדת רבינוביץ' )2002( ובתכנית להבראת כלכלת ישראל )2003( — ואילו היקף הטבות המס 

הלך ותפח, מה שהפך אותן לדומיננטיות יותר ויותר ביחס לנטל המס  )טרכטנברג, 2011(.

איור.א':.הטבות.המס.ונטל.המס.)ממשלה(.כשיעור.מהתוצר.)%(.

הכנסות המדינה ממסים עומדות על כ-89% מהכנסות המדינה, מה שהופך אותן לרכיב המרכזי בצד ההכנסות 

(רשות המסים, 2015). על רקע נתון זה בולטת חשיבות הדיון לא רק בתמהיל המיסוי, אלא גם בהטבות המס 

שמעניקה המדינה לפרטים ולחברות. היקף הטבות אלו נאמד בשנת 2015 ב-20% מהכנסות המדינה ממסים 

ובכ-4.6% מן התוצר (מנהל הכנסות המדינה, 2014). לכך מתווספת העובדה שמדיניות המיסוי בישראל אופיינה 

בעשור האחרון בשיעורי מס הולכים ויורדים – מגמה שראשיתה בוועדת רבינוביץ' (2002) ובתכנית להבראת 

כלכלת ישראל (2003) – ואילו היקף הטבות המס הלך ותפח, מה שהפך אותן לדומיננטיות יותר ויותר ביחס לנטל 

המס  (טרכטנברג, 2011). 

איור א': הטבות המס ונטל המס (ממשלה) כשיעור מהתוצר (%)  

  
נתונים: רשות המסים (2015), מנהל הכנסות המדינה (2014) 

חשיבות הדיון בהטבות המס מתחדדת עוד יותר לנוכח כלל ההוצאה המחמיר שאומץ בישראל בשנת 2014, אשר 

אינו מותיר מקום נרחב להגדלת ההוצאות התקציביות ומוביל את המערכת הפוליטית לתור אחר כלים חלופיים 

לאספקת תמיכה ממשלתית-כספית שלא באמצעות הוצאה תקציבית. בהיעדר מעקב שוטף והגבלה מפורשת על 

הטבות המס, הופכות ההטבות למכשיר עוקף-הוצאה אטרקטיבי למתן הטבות סקטוריאליות ואחרות (הצעת חוק 

הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית [תיקון מס' 14], התשע"ד-2014). 

הכרחיות הטיפול בהטבות המס בישראל קיבלה משנה תוקף גם בדברי נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, מחודש 

מרס 2015, בעת הצגת הדוח השנתי של בנק ישראל:  

כדי לתת מענה לצרכים בתחום שירותי הממשלה, התשתיות ותמיכה במנועי הצמיחה, צריך יהיה 
להגדיל את ההוצאה האזרחית. ככל שזו אכן תוגדל, וככל שלא ניתן יהיה להקטין את הנתח של 
ההוצאה לביטחון, יידרשו מקורות נוספים למימון ההוצאה הזו. תוספת המקורות יכולה לבוא 

 !7

 נתונים: רשות המסים, 2015 ומנהל הכנסות המדינה, 2014.
מקור: מכון מילקן, 2015.

חשיבות הדיון בהטבות המס מתחדדת עוד יותר לנוכח כלל ההוצאה המחמיר שאומץ בישראל בשנת 2014, אשר אינו 

מותיר מקום נרחב להגדלת ההוצאות התקציביות ומוביל את המערכת הפוליטית לתור אחר כלים חלופיים לאספקת 

תמיכ0ה ממשלתית-כספית שלא באמצעות הוצאה תקציבית. בהיעדר מעקב שוטף והגבלה מפורשת על הטבות המס, 

הופכות ההטבות למכשיר עוקף-הוצאה אטרקטיבי למתן הטבות סקטוריאליות ואחרות )הצעת חוק הפחתת הגירעון 

והגבלת ההוצאה התקציבית ]תיקון מס' 14[, התשע"ד-2014(.

הכרחיות הטיפול בהטבות המס בישראל קיבלה משנה תוקף גם בדברי נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, מחודש מרס 

2015, בעת הצגת הדוח השנתי של בנק ישראל: 

"כדי לתת מענה לצרכים בתחום שירותי הממשלה, התשתיות ותמיכה במנועי הצמיחה, צריך יהיה להגדיל את 

ההוצאה האזרחית. ככל שזו אכן תוגדל, וככל שלא ניתן יהיה להקטין את הנתח של ההוצאה לביטחון, יידרשו 

מקורות נוספים למימון ההוצאה הזו. תוספת המקורות יכולה לבוא מצמצום פטורים ממסים שאין להם הצדקה 

כלכלית-חברתית.2 הגדלת הגירעון, לעומת זאת, רק תדחה את הבעיה לשנים הבאות )בנק ישראל, 2015(". 

2  ההדגשה שלי.
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על אף חשיבות הנושא, לא קיימת היום, למיטב ידיעתי, עבודה מקיפה אשר בוחנת באופן מעמיק את הקשיים 

האינהרנטיים בהטבות המס וכיצד אפשר להתגבר עליהם בישראל. שאלות מהותיות הנוגעות להיקף ההתערבות 

הממשלתית ולוויתור על הכנסות אינן עולות לדיון מסודר, ואפילו שאלות בסיסיות אשר להטבות מס פרטניות נותרות 

ללא מענה. עם אלה נמנות סוגיות כגון האם הסיבה שבשמה נקבעה הטבת מס עודנה רלוונטית והאם יש הצדקה למתן 

ההטבה. עבודה כזאת הכרחית ליצירת תשתית לתהליך עתידי של ביטול הטבות מס, תהליך שקובעי המדיניות ייאלצו 

ליזום, ואשר צפוי להיתקל בהתנגדות רבה מצד מוטבים ובעלי עניין.

בהיעדר בחינת עומק של ההטבות, עולה החשש כי הרכב הטבות המס הקיים היום הוא מארג לא קוהרנטי שעלותו למשלם 

המסים הישראלי מיליארדי � — עלות אשר ממשיכה להאמיר מדי שנה. הטבות המס לשנת הכספים 2015 יסתכמו על-פי 

התחזית ב-50.6 מיליארד ₪. מהן הטבות במס הכנסה ובמסי נדל"ן בסכום של 40.8 מיליארד �, הטבות במסים עקיפים 

ב-11.5 מיליארד � והטבות באגרות בהיקף כולל של כ-0.3 מיליארד �. עשר ההטבות הגדולות ביותר, שהן כ-83% מכלל 

הטבות המס בישראל ואותן אני בוחנת במחקרי, צפויות להסתכם בשנת 2015 ב-43.8 מיליארד � )מנהל הכנסות המדינה, 

.)2014

איור.ב':.תחזית.מנהל.הכנסות.המדינה.לעשר.הטבות.המס.הגדולות.לשנת.2015.
)מיליארדי.&(
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נתונים: מנהל הכנסות המדינה, 2014.

ניתוח הכלי הפיסקלי של הטבות מס ובחינת ההטבות הקיימות בישראל נועדו לסייע הן לקובעי המדיניות והן לציבור 

להיטיב להבין את המעורבות הציבורית בפעילות הכלכלית במדינה, את השימושים שעושה הממשלה במקורותיה ואת 

השלכותיהם של שינויים ישירים ועקיפים במדיניות המס על האזרח )Joint Committee on Taxation, 2014(. הבחינה 

המוצעת במחקר זה מחזקת את הטענה הקוראת לגיבוש מנגנון שיאפשר למדינה לשלוט ולפקח על היקף הטבות המס 

שהיא מעניקה, ועל היעד שאליו הן מגיעות.
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2. רקע
2.1 מאפייני מערכת המס

למערכת המס בישראל כמה תפקידים מרכזיים ובראשם מימון שירותי הממשלה, בהם חינוך, תשתיות, רווחה וביטחון, 

וכן מימון פעילות המגזר הציבורי. לצד זאת, גביית מסים היא כלי בידי המחוקק לחלוקה מחדש של הכנסות ולצמצום 

אי-שוויון, ומאפשרת לגרום לפרטים ולחברות להפנים את העלויות החיצוניות הנובעות מפעילויותיהם. על פעילויות אלה 

נמנות, למשל, זיהום אוויר וצפיפות מוגברת מנסיעה ברכב פרטי לעומת תחבורה ציבורית. מערכת גביית מס ממלאת 

תפקיד חשוב גם בשמירה על היציבות הפיננסית במשק ובהתאוששות ממשברים כלכליים, שלעתים היא מהווה קטליזטור 

להם )טרכטנברג, 2011(.

לצד שימושי מערכת המס והכרחיות הגבייה להכנסות המדינה, מיסוי טומן בחובו גם השלכות שליליות בלתי נמנעות. עם 

אלה נמנית העובדה שתשלום מס משמעו נטל כלכלי על משקי הבית, אשר מקטין את ההכנסה הפנויה שלהם ומוביל ליצירת 

עיוותים בהקצאת המקורות ולערעור מערכת התמריצים העומדת בפני הפרטים. תפקידי מערכת המס, לצד הסיכון במערכת 

שאינה בנויה כהלכה, הופכים את מדיניות המיסוי לרכיב מרכזי ולכלי רב-השפעה במדיניות הממשלה )טרכטנברג, 2011(.

שאלת מערכת המס האופטימלית מעסיקה אקדמאים, מומחי מס וקובעי מדיניות, ואין לה תשובה חד-משמעית. 

חשיבותה של השאלה מתחדדת לנוכח העובדה כי כל מדינה, גם זו הדוגלת בצמצום המגזר הציבורי והשירותים 

הממשלתיים, אינה יכולה להתקיים ללא מנגנון גביית מס כלשהו. אף שאין הסכמה אשר למנגנון המיטבי, כמה מאפיינים 

של מדיניות מיסוי נמצאים בקונצנזוס ומהווים תנאי הכרחי להגדרתה של מערכת כמערכת מיסוי טובה. בפרט, מקובל 

 .)DoF, 2014( להגדיר מערכת טובה כמערכת המאופיינת ביעילות, שוויוניות, פשטות, יציבות וגמישות, ועקביות פנימית

מערכת יעילה היא מערכת המגדילה את הכנסות המדינה ממסים תוך יצירת חיכוך מזערי ככל הניתן עם הנישומים משלמי 

המס, במקביל ליצירת נטל עודף קטן ככל האפשר כתוצאה מהטלת המס. מערכת יעילה מתאפיינת בצמצום העלויות 

הכרוכות בציות לחוקי המס ובמזעור העיוותים בתהליכי קבלת ההחלטות של הפרטים ובפעילות הכלכלית במשק, ויש בה 

תמריצים ליציאה לעבודה, להשקעה ולצריכה. 

מערכת שוויונית מאופיינת בשוויון אופקי ובשוויון אנכי. שוויון אופקי משמעו שנישומים המשלמים מס בנסיבות דומות 

מבחינת אופי העסקאות והיקפן, זוכים ליחס זהה מרשויות המס ומחויבים בשיעורי מס זהים. שוויון אנכי משמעו שבעלי 

הכנסות גבוהות יותר, בין הכנסות מעבודה ובין הכנסות מהון, יישאו בשיעורי מס גבוהים יותר ובנטל מס כבד יותר — מה 

שהופך את המערכת לפרוגרסיבית.

פשטות מערכת המס נוגעת לצמצום העלויות המנהלתיות הכרוכות בציות ובתשלום המס על-ידי הנישומים מחד, ובגביית 

המס ובאכיפת מדיניות המס על-ידי הרשויות מאידך. מערכת פשוטה היא גם כזו המאופיינת בשקיפות, דבר המאפשר 

לאזרחים להבין בקלות מה נטל המס המוטל על כל פעילות כלכלית ובכל רמת הכנסה, ולתכנן את צעדיהם בהתאם.

מערכת יציבה וגמישה היא מערכת המאופיינת בוודאות ובהיעדר שינויים תכופים היוצרים חוסר אמון ועמימות ביחס 

לשיעורי המס העתידיים. שינויים כאלה מקשים על פרטים ועל חברות לקבל החלטות ארוכות טווח, מגדילים את הסיכון 
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הכרוך בפעילות במשק ויוצרים עלויות התאמה. עם זאת, המערכת נדרשת לגמישות שתאפשר לה להגיב לתנאים הכלכליים 

במדינה ולשמש ככלי פיסקלי המסייע בייצוב ובפיתוח הכלכלה המקומית. 

לבסוף, מערכת טובה חייבת להיות בעלת עקביות פנימית, כך שחוקי המס לא ישרתו מטרות מנוגדות ולא ייווצר מצב שבו 

.)DoF, 2014( מס מסוג אחד פוגע בפעולתו של מס אחר

לצד מאפייני המערכת, קיים גם מתאם גבוה בין מנגנון הביצוע ומגבלותיו לבין מגבלות מערכת המיסוי או מרכיבי 

המערכת. למשל, במקרה של קיומו או היעדרו של דיווח כללי על הכנסות. היעדר דיווח הכנסות משפחתי בישראל, לדוגמה, 

אינו מאפשר הכרה בהוצאות מסוימות, כמו הכרה בהוצאות מטפלת או הכרה בהוצאות ריבית על משכנתא, ולכן יש לספק 

מענה לעלויות אלו באמצעות כלים חלופיים, בהם הטבות מס אשר עשויות לשמש פיצוי אפקטיבי. מסיבה זו, למשל, ניתן 

בישראל סיוע מקביל בדמות ריבית מסובסדת ונקודות זיכוי לאימהות, ומאז שנת 2011 גם לאבות, עבור ילדים. להבדיל, 

שיטות המס הצרפתית והאמריקאית מחייבות דיווח כללי, ולכן יכולות להעניק הקלות אלו במסגרת מערכת המס ולא 

באמצעות חריגים ממנה )גבאי, 2015(.

לאורך השנים, עם התפתחות העקרונות המאפיינים את המערכת, נרשמו במערכות המס השונות תמורות שהפכו את 

מנגנוני גביית המס ואת מדיניות המיסוי למתוחכמים ומשוכללים יותר. אך פיתוח מערכות המס, שנועד לשפר את הגבייה 

ולהנחיל בה את העקרונות השונים, הביא גם לידי כך ששאלת בסיס המס — הפעילות הכלכלית שעליה מוטל מס — נעשתה 

.)OECD, 2010b( מורכבת יותר. הגדרת בסיס המס, כפי שיורחב בסעיף הבא, הכרחית להגדרתן של הטבות מס

2.2 מהן הטבות מס
הטבות מס הן סייגים לחוקי המס בדמות פטורים או הנחות, אשר מצמצמים או דוחים תשלומי מסים לקבוצות אוכלוסייה 

או לסוגים שונים של פעילות כלכלית. ההטבות הן הפסד הכנסה פוטנציאלית של המדינה, ולא פעם מתפקדות הלכה למעשה 

כמקבילה לסובסידיה ממשלתית. ההטבות ניתנות לעידוד פעילות כלכלית או להשגת יעדים חברתיים, והן מתבטאות בסיוע 

 .)OECD, 2010b( לקבוצות אוכלוסייה, בתמיכה במגזר כלכלי כלשהו או ביצירת תמריצים לשינוי התנהגות

הטבות מס הן כלי מדיניות חדש יחסית אשר תועד לראשונה בשנת 1954, כשחוקרים בגרמניה הבחינו בשקילות 

שבין ניכויי מס לבין קצבאות ממשלתיות. כתוצאה מכך, משנת 1959 החלה ממשלת גרמניה לפרסם דיווחים בדבר 

סובסידיות כחלק מהתקציב הפדרלי, ובכללן סובסידיות הניתנות באמצעות מערכת המס — היינו הטבות מס. דוחות 

תקציביים על הטבות מס שסווגו כהוצאה לא ישירה החלו להתפרסם באופן עתי החל בשנת 1967. את המושג "הטבות 

מס", )באנגלית: "הוצאות מס", tax expenditures(, נהוג לייחס לפרופ' סטנלי סורי )Stanley Surrey(. סורי שימש כיועץ 

לענייני מיסוי לשר האוצר האמריקני, ובשנת 1967 הנחה את אנשי משרדו לגבש רשימה של סעיפי ההנחה במס שהיו 

נהוגים בארה"ב ואופיינו בדמיון לכלי מדיניות בצד ההוצאה. מאמציו של סורי הובילו לכך שבשנת 1968 פורסם לראשונה 

דוח ובו תקציב הטבות המס, לצד ההנחות במס הניתנות ליחידים ולחברות. בשנת 1974 הנחה הקונגרס האמריקני לפרסם 

.)Altshuler and Dietz, 2008( דיווח על הטבות המס כחלק מתקציב הממשל הפדרלי — דוח המתפרסם עד היום

הטבות מס, שהפכו בינתיים לכלי מדיניות מקובל במדינות העולם, מוענקות באמצעות שורת מנגנונים: פטורים ממס — 

סכומי כסף הנגרעים מבסיס המס; מענקים — סכומים המופחתים מהסכום הממוסה כדי להגיע לבסיס המס; ניכויים 

ונקודות זיכוי — סכומים המופחתים מחבות המס; שיעורי מס מופחתים — שיעור מופחת המוטל על קבוצת אוכלוסייה 
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כלשהי או הכנסה חייבת מסוג מסוים ביחס לשיעור המס הסטנדרטי; ודחייה — דחיית מועד תשלומי המס באופן שמיטיב 

עם הנישום )OECD, 2010a(. הטבות המס מאופיינות בגיוון נושאי, משרתות שורה של מטרות מדיניות ומטרות מנהלתיות 

ומהוות רכיב חשוב בסל הכלים של הפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות. ככאלה, ההטבות נוגעות במרבית ההיבטים של 

הפעילות הממשלתית, בהם רווחה, דיור, עסקים, מזון, חינוך, בריאות ותחבורה )NAO 2014(. לעתים, כאשר קיים קושי 

בגביית המס או כאשר המנגנון הכרוך בגביית המס אינו משתלם, ההטבות ניתנות מסיבות מנהליות וללא עיגון כלכלי-
חברתי )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.3

בעולם מקובל כאמור לכנות הטבות מס בשם "הוצאות מס", מושג שנטבע משום שבמהותן, הטבות מס שקולות להוצאות 

ממשלתיות ישירות, כדוגמת מענקים וקצבאות. גישה כזו רואה בהטבות המס הוצאה ציבורית המיושמת באמצעות מערכת 

המס )בצד ההכנסה(, ומתבטאת בתשלומי מס מופחתים של הנישומים, בין חברות ובין פרטים. זאת בשונה מהקלות מס 

שנועדו לטייב את מערכת המס ואת הגדרת בסיס המס, כדוגמת ניכוי מס עבור הוצאות שנדרשו לייצור הכנסה, אשר אינן 

תחליפיות להוצאה ישירה )OECD, 2010b(. על-פי גישה זו, לו היה המחוקק הישראלי אומד את הטבות המס כחלק מן 

ההוצאה האזרחית, היו ההוצאות גדלות בכ-5% מן התוצר.

ההגדרה הרשמית הנהוגה בספרות המקצועית גורסת כי הטבות מס הן "סטייה ממערכת המס הסטנדרטית המאפשרת 

לקבוצת אוכלוסייה או לפעילות כלכלית מסוימת תשלומי מס בשיעור נמוך מהמס הנורמטיבי המקובל במדינה" )מנהל 

הכנסות המדינה, 2013(. אם כן, כדי להיחשב הטבת מס, סייג לחוקי המס נדרש להיות מסווג כסטייה ממערכת המס 

התקנית, אך החוק במרבית המדינות אינו מגדיר מהו אותו תקן. מכך נובע שהאתגר המרכזי בזיהוי הטבות והרכבת רשימת 

ההטבות הוא איתור המערכת הנורמטיבית שמולה יש לאפיין אותן. הגדרת תקן כזה יוצרת קושי בכך שהוא מחייב להגדיר 

חלק מחוקי המס במדינה כנורמה, בעוד חלקים אחרים של חוקי המס נחשבים סטייה ממנה. כל זאת בעת ששינוי הגדרת 

.)Altshuler and Dietz, 2008( הנורמה מניב רשימה מעודכנת של הטבות, וכתוצאה מכך אומדנים חדשים להיקפיהן

ככלל, המס התקני תלוי בשיעורי המס המקובלים בכל מדינה, בבסיס המס וביחידה שעליה מוטל המס, כדוגמת היחיד או 

המשפחה. אופן הגדרת המערכת הסטנדרטית מביא לעתים לידי כך שאותה הטבה נחשבת במדינה אחת חלק ממס הייחוס, 

ובאחרות נמדדת כסטייה ממנו. עם זאת, ישנה הסכמה רחבה כי קביעת הנורמה אסור שתפלה בין פעילויות כלכליות 

דומות ובין קבוצות של משלמי מס. לכן, הטבות החלות על האוכלוסייה הכללית ייחשבו חלק מהמערכת הסטנדרטית, 

בעוד הטבות שמהן נהנות רק קבוצות מסוימות של משלמי מסים ייחשבו הטבת מס )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.

2.3 כיצד מודדים הטבת מס
אתגר ההגדרה אינו סימן השאלה היחיד סביב הטבות המס. סוגיית אמידת ההטבות גם היא מעלה שאלות חשבונאיות 

וכלכליות המעמידות את דיוקה בספק, והיא ממשיכה להעסיק את אנשי המקצוע מאז טבע פרופ' סורי את המושג. היות 

בהקשר זה חשוב להבחין בין שני סוגי תרחישים: הראשון, כאשר ההסבר המנהלי משמש כטיעון לשימור ההטבה ומונע את   3

ביטולה, אך לא היה הסיבה המקורית לחקיקתה, כדוגמת המקרה של הפטור החלקי ממס הניתן על הכנסה מהשכרת דירה 
למגורים, שבו טיעון העלות המנהלית עלה לראשונה בהחלטה להפוך את הפטור להוראת קבע בשנת 2006 אף שהטבת המס 

קיימת מראשית שנות ה-90. השני, כשההסבר המנהלי הוא המניע המקורי שעמד בבסיס מתן ההטבה במקור, כדוגמת דחיית 
מיסוי רווחי הון למועד המימוש בשל הקושי באמידת הרווחים בשלב הצבירה )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.
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שכימות עלות ההטבות הוא ניסיון לקבוע את היקפו של גודל תיאורטי שאינו ממומש בפועל, החישוב מצריך הנחות רבות, 

 .)Altshuler and Dietz, 2008( המשפיעות במידה ניכרת על התוצאה המתקבלת

בעולם קיימות שלוש גישות מרכזיות לאמידת עלות ההטבה. השיטה הנמצאת בשימוש הנרחב ביותר, ואשר נהוגה גם 

בישראל, אומדת את ההטבות בשיטת "revenue foregone". במסגרת השיטה, ההטבות נאמדות באופן עצמאי זו מזו, 

תחת ההנחה המפשטת שההטבה הנמדדת היא היחידה שקיימת. הגישה אינה מביאה בחשבון את ההשפעות הצולבות שבין 

הטבות, ואינה משקללת שינויי התנהגות של פירמות ושל פרטים אשר צפויים להירשם במקרה של ביטול הטבה. שינויים 

אלו תלויים בגמישות המאפיינת את המוטבים ביחס לכל הטבה. שתי הגישות החלופיות הנמצאות בשימוש הן שיטת 

"שקלול הפסד הגבייה", אשר מביאה בחשבון שינויי התנהגות ומבקשת להעריך את הסכום שתוכל המדינה לגבות בהינתן 
שהטבות יבוטלו, ושיטת "ההוצאה האקוויוולנטית", המחשבת את ההוצאה התקציבית שהייתה מביאה את המוטבים 

לאותה רמה של הכנסה פנויה במקום ההטבה )מנהל הכנסות המדינה, 2013(. 

לוח.א':.מאפייני.שיטת.האמידה.של.הטבות.המס.במדינות.נבחרות.
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סוגיית שינוי ההתנהגות הנעדרת משיטת ה-"revenue foregone" היא סוגיה מהותית בכל הנוגע להגדרה ולאמידה של 

הטבות מס, וחשוב להדגיש כי כימות ההטבות באופן פשטני, באמצעות הפער בין המס הסטטוטורי למס האפקטיבי, 

מטעה. חישוב כזה מתעלם מכך שחלק מהפעילות הכלכלית אשר התעוררה בעידוד ההטבות לא הייתה מתקיימת, וצפויה 

להתבטל בהיעדרן. אי לכך, בחלק מהמקרים צמצום או ביטול של הטבות המס עלול לדכא פעילות כלכלית באופן שיקטין 

במידה ניכרת את בסיס המס, ובהיעדר הנחות נוספות קשה לקבוע מה יהיה כיוון ההשפעה של ביטול ההטבה על גביית 
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המס — האם סך התקבולים יגדל או יקטן. דוגמה לכך היא ביטול נקודות הזיכוי להורים לילדים, דבר העלול לגרום לחלק 

מן המוטבים לצאת ממעגל העבודה. באופן כזה, ללא הנחות בנוגע לגמישות הביקוש לעבודה של הפרטים ביחס לשיעור 

המס, לא ברור אם גביית מס ההכנסה תגדל בשל ביטול הזיכוי, או תצטמצם בשל יציאת הורים עובדים משוק העבודה 

 .)OECD, 2010b(

קושי נוסף סביב האמידה נוגע להשפעות הגומלין בין ההטבות, המביא לכך שביטול הטבת מס אחת עלול לגרור שינוי 

 Burman, Toder and Greissler התנהגות שישפיע גם על הטבת מס אחרת. בניסיון לכמת את ההשפעה הצולבת, מצאו

במחקרם משנת 2008, כי קיבוץ הטבות משיקות ואמידת עלותן של קבוצות של הטבות יחד, במקום סכימה פשוטה של 

הכימות העצמאי של כל הטבה, הביא לכך שהיקף ההטבות גדל או קטן בשיעורים ניכרים של עד 15% בקבוצות שונות של 

הטבות, בהשוואה לסך ההערכות הנפרדות של כל אחת מן ההטבות. השינוי מיוחס, בין היתר, לפרוגרסיביות המוגברת 

שיוצרות חלק מן ההטבות, ולהשפעה המשנית של הטבות זו על זו.

שאלה נוספת שהמעריכים ניצבים מולה היא כיצד יש לקבוע את שיעור המס הנורמטיבי שאליו משווים את ההטבה. 

בישראל, למשל, עד לפני כשנתיים חושבה ההטבה להכנסות מהון מול שיעור המס השולי של מקבל ההכנסה. החל מאומדני 

2013 מתייחס מנהל הכנסות המדינה למערכת המס הישראלית כמערכת דואלית המטילה שיעורי מס פרוגרסיביים על 

הכנסות מעבודה ושיעורי מס מוגבלים על הכנסות מהון, כך שההטבה על הכנסות מהון, ובהן מס שבח מנכסי נדל"ן, 

מחושבת לעומת שיעור מס של 25% — שינוי חישובי המשפיע על היקף ההטבה )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.

מבחינה אנליטית קיים אפוא פער בין יכולת האמידה של הטבות מס לבין זו של הוצאות תקציביות, מה שמקשה להסתמך 

על אומדן ההטבות ומטיל ספק ביכולת להשוות את הסכומים המדווחים עבור שתי קטגוריות הכלים הפיסקליים הללו. 

אשר להוצאות ישירות, אף שהחשבונאות הממשלתית אינה חפה מטעויות, הפקידות יודעת לקבוע במידה גבוהה יחסית 

של ודאות אילו משאבים הממשלה מקדישה לתכניות הוצאה שונות. זה אינו המצב במקרה של הטבות מס, שבהן קיימת 

א-סימטריה משמעותית באינפורמציה. בחלק מן המקרים המדינה אינה מחזיקה כלל בנתונים על הטבות שאינן חייבות 

בדיווח, דבר ההופך את האמידה לניחוש מושכל של אנשי מקצוע, במקום לניתוח מבוסס. אם כך, לא רק שהאומדנים 

עצמם מאופיינים באי-ודאות גדולה וקשה להעריך מהי תוספת הגבייה הפוטנציאלית מביטול הטבות — גם הנתונים שעל 

בסיסם מחושבות ההערכות מגיעים בחלק מן המקרים בפיגור, ולעתים קיימים באופן חלקי בלבד. סוגיה זו לבדה מעלה 

.)Altshuler and Dietz, 2008( בעייתיות מבחינת המחוקק

ואכן, בדיווח השנתי של מנהל הכנסות המדינה בישראל )2013( צוין כי רמת הפירוט של הנתונים תלויה במידע שהצטבר 

במשרד האוצר: סעיפים מסוימים מפורטים, ואילו בסעיפים אחרים האומדנים כלליים. במנהל מוסיפים כי עקב קשיים 

בחיזוי מידת המיצוי של הטבות המס, האומדנים מבוססים על נתונים לא מעודכנים, לעתים עד כדי פיגור של חמש שנים. 

לכרבע מן ההטבות אין במנהל נתונים כלל, ולכן הדיווח אינו כולל הערכה בגינן. אם כן, חשוב להדגיש שאומדן היקף 

ההטבות אינו זהה לאומדן הגבייה הפוטנציאלית, ובין שני הערכים הללו אף עלולים להיווצר הפרשים משמעותיים, אשר 

לעתים יעמדו בסימנים הפוכים — האחד חיובי והאחר שלילי.

הקשיים הכרוכים בהגדרת ההטבות ובכימות היקפן מונעים השוואה אפקטיבית של ההטבות בין מדינות. נוסף על העובדה 

שמדינות שונות מגדירות את המערכת התקנית באופן שונה, ובכך משפיעות על הרכב ההטבות, שיקול הדעת הקובע את 

שיעור המס החלופי שהיה צריך להיגבות גם הוא נבדל בין מדינות. כך למשל, בהשוואה שערך ה-OECD ישראל אינה חריגה 
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מבחינת שיעור הטבות המס מן התוצר, ואילו בהשוואה המתבססת על נתוני האיחוד האירופי ניכר כי היקף ההטבות 

בישראל — הן כשיעור מהתוצר והן כשיעור מההכנסה הממשלתית — גבוה. הפער קיים גם במקרים של מדינות נוספות, כפי 

.Cournède, Goujard and Pina ,2013 שעולה מהשוואה שערכו בשנת

)%(.OECD-איור.ג':.השוואת.הפערים.באמידת.היקף.ההטבות.מן.התוצר.בשני.מחקרים.של.ה
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2.4 חשיבות המעקב והפיקוח אחר הטבות מס ואימוץ כלי פיקוח בעולם ובישראל
המשבר העולמי שפרץ בשנת 2008 והשלכותיו ברחבי המדינות המפותחות, לצד הצורך בהרחבת מקורות ההכנסה, הוביל 

כלכלות רבות לבחון מחדש את מדיניותן בנוגע להטבות מס. משקלן ההולך וגדל של ההטבות כשיעור מהתוצר, לצד 

 OECD( התגברות השימוש שעושות בהן ממשלות, דחפו לבחינת כלי המדיניות שפעמים רבות נותר כמעט ללא פיקוח

2010b(. הבחינה הואצה על-ידי כמה עבודות של ארגונים בינלאומיים, בהם הבנק העולמי, ה-IMF וה-OECD, אשר עודדו 

בדיקה של האפקטיביות והיעילות של ההטבות בהשגת מטרותיהן ואת המשמעויות הפיסקליות הכרוכות בשימוש בהן. 

יותר מכל, העבודות מדגישות את חשיבותה של בדיקה תקופתית מקצועית ומעמיקה של הטבות המס, דווקא לנוכח 

אופיין החמקמק והפופולריות הגוברת שלהן בקרב מקבלי החלטות.

בבריטניה, למשל, נעשתה בשנת 2014 עבודה מקיפה בתחום הטבות המס, ובמסגרתה קיבלה ועדה פרלמנטרית את 

המלצת ה-NAO( National Audit Office( שלפיה יש לערוך מעקב אחר הטבות שנועדו להביא לשינוי התנהגות, ולבחון אם 

כל אחת מהן משיגה את מטרותיה. כחלק מהמהלך, אשר חייב בדיווח לפרלמנט, החלה עבודת מטה לגיבוש מנגנון לשיפור 

 .)NAO, 2014( יכולת הניהול והפיקוח אחר הטבות המס הנהוגות במדינה

דרום קוריאה החלה גם היא ליישם בשנת 2013 תכנית מקיפה לארגון מחדש של מערכת הטבות המס. התכנית הגבילה 

את היקף ההטבות והפטורים ומיקדה את ההטבות במגזרים נבחרים. במסגרת הרפורמה נקבע כי על ההטבות יוטל פיקוח 

הדוק וכי תוספת הגבייה שתתקבל מביטול או מצמצום של הטבות תשמש למימון תכנית החדשנות הכלכלית התלת-
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שנתית. התכנית הגדירה את הטבות המס כמרכיב בלתי נפרד במאמצים להשגת יעדי גביית המסים — מה שהופך את 

צמצומן במוצהר לחלופה להעלאת שיעורי המס. 

לשם עמידה ביעדי הרפורמה, התכנית הקוריאנית מתמקדת בשינוי הרכב ההטבות ובקידום חקר ביצועים מקצועי של יכולתן 

להשיג את מטרותיהן. הרפורמה קובעת כי הטבות מס קיימות יסתיימו במועד שנקבע מראש, ויוארכו רק אם עברו בהצלחה 

את תהליך ההערכה. תוקפן של הטבות המס פג בתוך 5-3 שנים, ואם אין הן מחודשות, מוטל במקומן שיעור המס המינימלי 

בהתאם לסוג הפעילות הממוסה. במקביל, הטבות מס חדשות נכנסות לתוקף רק לאחר שצלחו את הניתוח המקצועי הנדרש, 

והן מאושרות על בסיס "Paygo" — רק "על חשבון" הטבה ישנה שפג תוקפה ואשר "שחררה" מימון להטבה החדשה. עוד 

.)Tax and Customs, 2014( קבע משרד האוצר הקוריאני כי הטבות תישקלנה לצד הוצאות תקציביות

גם בהולנד מקדם הממשל בשנים האחרונות תהליך להערכת הוצאות תקציביות והטבות מס, ובמסגרתו משרד האוצר 

נדרש להגיש דוח שנתי המפרט את עלותה של כל הטבת מס ואת המועד העתידי שבו ייערך ניתוח אפקטיביות פרטני. 

מועד בחינת כל הטבה נבחר על-פי מאפייני ההטבה, ובמיוחד על-פי המידה שבה היא משמעותית ביחס לסל הטבות המס. 

תהליך ההערכה נקבע בחקיקה ומבוצע על-ידי משרד האוצר ומשרד הביצוע הרלוונטי, בכפוף לחוות דעת חיצונית של גורם 

בלתי תלוי. ההערכות מתפרסמות בציבור, לצד התייחסות של השר הרלוונטי, במטרה ליצור שקיפות ולחץ ציבורי שיביא 

.)Schoch, 2015( לידי נקיטת צעדים בעקבות מסקנות ההערכה

בצרפת מתפרסם דיווח שנתי המדרג את איכות ההערכה שבוצעה להטבת המס, ומציין אם ההערכה "טובה מאד", "טובה" 

או מהווה "קירוב" בלבד. היקף הנהנים מההטבה מדווח גם הוא כאשר המספר זמין. במדינה אין כיום מגבלה על אימוץ 

הטבות מס חדשות, אף שסעיף 40 בחוקה אוסר להגיש הצעות חוק פרטיות שיצמצמו את ההכנסות הציבוריות או יגדילו 

.)OECD, 2010a( את ההוצאות

בגרמניה מוגדרת הטבת מס באופן לא רשמי כסובסידיה עקיפה, ומדידת היקף ההטבות נעשה על-ידי הממשלה המרכזית 

על-פי חוק המחייב לערוך השוואה שנתית בין הטבות המס לבין הוצאות תקציביות שנועדו להשיג אותה מטרה. הגבלות 

על הוצאות המס בגרמניה כוללות את כלל הגירעון במדינה )"כלל הזהב"(, שממנו אפשר לחרוג רק במקרה של משבר כלכלי 

חריף או איום למשבר שכזה. כמו כן, תקנות הקבינט הפדרלי משנת 2006 קובעות כי סובסידיות חדשות צריכות להינתן 

בדמות מענקים או סיוע כלכלי, ולא כהוצאות מס, ושיש לאתר עבורן מקור מימון. ככלל, ההגבלות נתפסות בגרמניה ככלי 

יעיל נגד הרחבת מעגל הטבות המס, והחמרת המגבלות עוד יותר הוגדרה כיעד מרכזי של הממשל הפדרלי. בתור מגבלה 

להטבות הקיימות קבע הממשל הפדרלי כי הטבות מס ותשלומים ישירים לפרטים יוגבלו בזמן ויופחתו לאורך השנים. 

במקביל נבחנה האפשרות להפוך כל הטבת מס קיימת לסובסידיה בצד ההוצאה, כשההטבות בכל רמות הממשל מחויבות 

לגדול בלא יותר מ-1% בממוצע במונחים נומינליים )OECD, 2010a(. מנגנון דומה, שיאפשר לשלוט בהתפתחות ההטבות 

לאורך זמן, אציע בהמשך המחקר.
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איור.ד':.צעדי.פיקוח.על.הטבות.מס.במדינות.נבחרות.בעולם.

ביפן, למרבית הטבות המס ברמה 
הממשלתית נקבעה מגבלה של 
בין שנתיים לשלוש, דבר המחייב 
את קובעי המדיניות להצדיק את 

חידושן. זאת במקביל ליעדי 
הוצאות הממשלה והגירעון, 

המעודדים את קובעי המדיניות 
לבטל הטבות מס ולצמצם 

הוצאות. הנחיצות, האפקטיביות 
והיעילות של הטבות המס נבחנות 

על-ידי הפקידים עם כל בקשה 
חדשה, ומדיניות המס כולה 

נבחנת אחת לשנה הן על-ידי 
הממשלה והן על-ידי ועדה 

מפלגתית. 

בשנת 2013 יושמה בדרום 
קוריאה תכנית מקיפה לארגון 

מחדש של מערכת הטבות 
המס, אשר הגבילה את היקף 

ההטבות והפטורים ומיקדה 
אותם במגזרים נבחרים. עוד 

נקבע כי על ההטבות יוטל 
פיקוח אדוק וכי תוספת הגבייה 
שתתקבל מביטול או מצמצום 
הטבות תשמש למימון תכנית 

החדשנות הכלכלית 
באוסטרליה מפרסם משרד האוצר התלת-שנתית במדינה.

הצהרה שנתית על הטבות המס, הכוללת 
תיאור של כל הטבה, יחסי הגומלין בינה 

ובין ההטבות אחרות וערכה המוערך. 
ההצהרה מדגישה גם הטבות חדשות, 

הטבות שעברו שינויים ועדכונים והטבות 
שבוטלו מאז הפרסום הקודם.

בישראל, מנהל הכנסות המדינה מפרסם 
מדי שנה – מאז 1986 – בצמוד לתקציב, 
סקירה רחבה של הטבות המס הקיימות, 

ותחזית לעלותן הנאמדת, בכפוף לחוק 
יסודות התקציב.

ספרד מפרסמת דוח שנתי ובו נתונים 
בדבר היקף הטבות המס והמתודולוגיה 

שבעזרתה חושבו האומדנים. מרבית 
ההטבות נאמדות באמצעות 

מיקרו-סימולציה, המשקללת את יחסי 
הגומלין ביניהן ומספקת תחזית מדויקת 

יותר של עלות ההטבות הכוללת.

בצ'ילה, המשרד האמון על התקציב 
מפרסם דוח שנתי על הטבות המס, 

הכולל דיווח על ביצועי ההטבות 
בשנה החולפת. המשרד מפרסם 

אומדני עלות לכל הטבה בנפרד, אך 
סוכם את העלות הכוללת בשקלול 

השפעות צולבות בין ההטבות.

בארה"ב, שבה הטבות מס נמצאות 
בשימוש מאז 1976, הוועדה למיסוי 
מדווחת על הטבות המס מדי שנה 

לבית הנבחרים ולסנאט. 

בגרמניה החלו בבחינה מחודשת של 
הטבות המס הגדולות במדינה, 

האחראיות ל-92% מסך עלות 
הטבות המס. הבחינה כוללת את 

הגדרת מטרת ההטבה, כשלי שוק 
שהיא עונה עליהם או תמריצים 

שהיא מספקת, האפקטיביות 
והיעילות של ההטבה, חלופות 

מדיניות ועיוותים הנוצרים כתוצאה 
ממנה במערכת המס. הבחינה 

נעשית על-ידי כמה גורמים במקביל, 
כדי להבטיח אובייקטיביות. נוסף על 

כך, החוק במדינה מחייב לערוך 
השוואה שנתית בין הטבות מס לבין 

הוצאות תקציביות שנועדו לענות על 
אותה מטרה.

קנדה מפרסמת הערכות על היקף הטבות 
המס במדינה אחת לשנה. הממשלה 

עורכת הערכות פנימיות של כל ההטבות 
באופן שוטף ומפרסמת דוחות רשמיים על 

הטבות שנבחנו באופן נקודתי ומעמיק.

בבריטניה התחייבה הממשלה לא לאמץ 
אמצעי מדיניות שיגדילו את תקציב 

המדינה, בהם הוצאות מס, ללא צעדים 
מאזנים. נוסף על כך, הטבות המס נבחנות 

פעמיים בשנה כחלק מהליך הכנת התקציב, 
אף שהדבר אינו מחויב בחוק. 

הממשל ההולנדי מקדם בשנים האחרונות תהליך 
להערכת הטבות המס במדינה, ובמסגרתו משרד 

האוצר מגיש דוח שנתי המפרט את עלותה של כל 
הטבה והמועד העתידי שבו ייערך עבורה ניתוח 

אפקטיביות. מדי שנה נבחנות לעומק כמה הטבות, ואף 
שהחוק אינו מחייב נקיטת צעדים בעקבות ההערכה, 

פרסום הבחינה – הכוללת גם חוות דעת בלתי תלויה – 
מוביל ללחץ ציבורי הקורא לשינוי.

נתונים: )2010b(, NAO )2014( OECD, המועצה הלאומית לכלכלה )2015(.
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2.5 הטבות מס ככלי מדיניות
פעמים רבות נועדו הטבות המס לענות על מטרות מדיניות שהיה אפשר להשיג גם באמצעות כלים חלופיים, ובפרט בעזרת 

צעדים בצד ההוצאה, כדוגמת מענקים וסובסידיות. במקרים כאלה הכרחי לבחון אם מדיניות בצד ההכנסה אכן יעילה 

ואפקטיבית יותר מצעדים חלופיים בצד ההוצאה. ההבדלים עשויים לנבוע מהיכולת למקד את ההטבה באוכלוסייה 

 .)GAO, 2012( הרצויה, מעלויות אדמיניסטרטיביות משתנות ומפוטנציאל הניצול לרעה

אף שהטבות המס טומנות בחובן יתרונות רבים, בהם פשטות מנגנון ההקצאה והוודאות שהן מייצרות למוטבים, יש בהן 

כדי להפוך את מערכת המס למורכבת יותר ושקופה פחות, וישנה סכנה של גידול דרמטי וללא הפרעה בהיקפן, בשל היעדר 

פיקוח. לצד זאת, עצם מתן הטבה בכלי מיסויי של נקודות זיכוי משמעו שרק משלמי המס — חמשת העשירונים העליונים — 

 .)Tyson, 2014( עשויים ליהנות ממנה. עובדה זו הופכת את ההטבות לכלי רגרסיבי המגדיל את האי-שוויון

במקביל, חשוב לתת את הדעת לכך שבחלק מן המקרים הטבת מס אינה הדרך היעילה ביותר להשיג את המטרה 

המבוקשת, והיא עלולה להיות פתרון מסורבל היוצר נטל עודף. במקרים אחרים, הטבת המס היא דווקא כלי מדיניות 

 )GAO( Government Accountability Office-יעיל. דוגמה לכך היא נקודות זיכוי להורים לילדים, אשר נמצאו על-ידי ה

האמריקני כשיטה זולה יותר לתמיכה בהורים עובדים מן החלופה בצד ההוצאה, כדוגמת שליחת שוברים )וואוצ'רים( 

.)GAO, 2012( להורים זכאים

לעומת זאת, גם בהוצאה ישירה ישנם חסרונות, ובפרט העובדה שמנגנון הקצאת המשאבים מורכב יחסית ועלול להיות 

מנוצל לרעה. מאידך, יתרונותיהן של הוצאות ישירות כוללים את הפיקוח ההדוק המוטל על התקציב, את היכולת לשנות 

 .)Tyson, 2014( ולעדכן את הכלי באופן עתי ואת השליטה המלאה על היקף ההוצאה

לוח.ב':.הטבות.מס.מול.תכניות.הוצאה

תכניות.הוצאההטבות.מס

פשטות.

ההקצאה

 עלות מנהלית נמוכה

 חיכוך מצומצם בין המוטב לרשויות 

 עלויות אכיפה למניעת ניצול לרעה 

 מערכת גבייה ייעודית ויקרה

 חיכוך בין הרשויות לבין הפרטים

ודאות.

וגמישות

גמישות נמוכה לצד ודאות גבוהה:

 יציבות על פני זמן

 צמצום הסיכון הכרוך באי-ודאות

  אינרציה חזקה; כמעט אינן מתבטלות גם 

לאחר שאיבדו מן הרלוונטיות שהביאה 

לחקיקתן במקור

גמישות גבוהה לצד ודאות נמוכה:

 בחינה שנתית מאפשרת שינויים ועדכונים

  ייתכנו שינויים בניגוד להבטחות קודמות
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תכניות.הוצאההטבות.מס

  נעדרות פיקוח קפדני ולעתים אינן מפוקחות שקיפות

כלל

  היעדר בחינה עתית אשר לנחיצות וליעילות 

של ההטבה

  לא קיים גורם יחיד האמון על בחינתן 

  נוטות לעבור "מתחת לרדאר"

  משרד האוצר אמון על מעקב שוטף ובחינה 

באופן עתי במסגרת תהליך הכנת תקציב 

המדינה 

  שקיפות יחסית המונעת לרוב הקצאה 

שרירותית של ההוצאה

  בשנים האחרונות היוו על פי החשד כר 

להעברת כספים למקורבים

שימושים.

לרעה

 תלויות כמעט לחלוטין בדיווחי המוטבים

 פתח להעלמות מס 

  קושי להבחין בין הפעילות והפרטים המוטבים 

לבין מי שאינם

  יש מקום לשרירותיות בהקצאה ולמשחקי כוח 

של הגוף המקצה

מסגרת.

תקציבית

 קשה לאמוד את ההטבות

 היקף ההטבות אינו מוגבל

  שליטה מוגבלת על התממשות תחזית ההטבות

 שליטה נרחבת על ההוצאה

  אפשר  לוודא ולאכוף שהיקף התקציב אינו 

עולה על סכום שנקבע מראש

.Tyson )2014(, GAO )2012( :מקור

3. הטבות המס בישראל
3.1 קביעת מערכת המס התקנית

זיהוי סייגי המס הנחשבים הטבות מס הוא השלב הראשון בשימוש מושכל בכלי הפיסקלי, והוא מחייב לקבוע את 

מערכת הייחוס המאפיינת את ההטבות. ב-2010b( OECD( זיהו שלוש אסכולות מרכזיות לקביעת מערכת הייחוס. 

הראשונה, הגישה הקונספטואלית, מקובלת במרבית מדינות הארגון וקובעת כי מערכת המס הנורמטיבית מתבססת על 

תפיסה תיאורטית של שיעורי מיסוי על הכנסה, צריכה, הון או ערך מוסף; השנייה, הגישה החוקתית, מתבססת על חוקי 

המס במדינה כבסיס להגדרת המערכת הנורמטיבית; והשלישית, גישת ההוצאה, קובעת כי רק הטבות מס המשמשות 

חלופה ברורה להוצאה ציבורית נחשבות הטבות מס. מרבית מדינות ה-OECD עושות שימוש בגישה הקונספטואלית, 

בהן אוסטרליה, בלגיה, קנדה, פינלנד וישראל. כמה מדינות נוספות, כדוגמת צרפת, קוריאה והולנד, אימצו את הגישה 
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החוקתית, ואילו בגרמניה מקובלת גישת ההוצאה. אלטרנטיבה נוספת, המקובלת בארה"ב, משלבת את הגישה 

הקונספטואלית והחוקתית, ובבריטניה בחרו לשלב את הגישה הקונספטואלית וגישת ההוצאה. במקרים כאלה, כל גישה 

.)OECD, 2010b( מוחלת על סוגי מס שונים, כגון מס הכנסה ומס הון

לשלוש הגישות מאפיינים משותפים: כולן מזהות ויתור על הכנסה כהטבת מס כאשר מדובר בהפחתה של חבות המס, כאשר 

התוצאה היא סטייה ממבנה המס הבסיסי, כאשר המוטבים הם קבוצת אוכלוסייה או פעילות כלכלית מסוימת, וכאשר 

אפשר להחליף את ההטבה בהוצאה ישירה. עם זאת,  ב-OECD מדגישים כי בכל הליך של הגדרת מערכת הייחוס נדרשת 

הפעלת שיקול דעת. כך למשל, מרבית מדינות העולם רואות בפרוגרסיביות מערכת המס את רמת המיסוי הנורמטיבית, 

ואינן מתייחסות למדרגות מס נמוכות כהטבת מס. יתרה מכך, בעוד חלק מהמדינות, בהן ארה"ב, מגדירות בבירור מהי 

מערכת הייחוס הסטנדרטית, במדינות אחרות המס הנורמטיבי ניתן להסקה רק מתוך רשימת ההטבות שמפרסם הגורם 

הרשמי )OECD, 2010b(. מוסכמה נוספת קובעת כי סייגים אשר זמינים לכל משלמי המס באופן אוניברסאלי ללא 

קשר לתחום העיסוק, ליעד ההשקעה או להיקף ולמיקום ההעסקה והמגורים, בין שמדובר בדחיית תשלום ובין שמדובר 

 .)Chen, 2015( בשיעורים מופחתים, אינם נחשבים הטבת מס אלא חלק אינטגרלי מן המערכת המבנית

ברור אפוא שאופן קביעת המערכת הנורמטיבית משפיע באופן הגדרתי על הקביעה מהי הטבת מס, ומכאן גם על היקף 

ההטבות הקיימות במדינה. לשם המחשה, בעוד בהולנד נקבעה מערכת נורמטיבית רחבה למדי, הממזערת את מספר 

ההטבות, במדינות כמו בריטניה וקנדה נקבעה מערכת צרה המותירה רשימת הטבות נרחבת. בכמה מדינות, בהן צרפת, 

הגדרת המערכת הסטנדרטית משתנה על פני זמן, מה שמאפשר להטבות הקיימות זה שנים רבות להפוך לחלק מן הנורמה 

.)OECD, 2010b( ולאבד את מעמדן כהטבה

השרירותיות הכרוכה בהגדרת המס התקני, וכתוצאה מכך בגיבוש רשימת הטבות המס, עלתה לדיון בארה"ב. במסגרת 

הדיון, הממשל הביע דאגה מחופש הפעולה הנרחב הקיים בבחירת מס הייחוס, וקבע כי הוא יוצר אי-ודאות אשר למה 

שנחשב הטבת מס. כך, גם בארה"ב, שבה ההגדרה מעוגנת בחוק, נותר מקום נרחב לפרשנות בנוגע להרכב הרשימה. כדי 

להתמודד עם הבעייתיות ערך משרד האוצר האמריקני כמה שינויים במטרה לטייב את הגדרת התקן. במסגרת השינויים 

עודכנו שיעורי מס ההכנסה ומס הקנייה שעל-פיהם נאמדות ההטבות, לצד חידוש מס הייחוס לפחת מואץ, מה שהביא 

.)Altshuler and Dietz, 2008( לידי הרחבת הרשימה והכללת הטבות שקודם לכן לא נחשבו כאלה, בהן מיסוי דו שלבי

הסוגיה עלתה גם בישראל, ולא נעלמה מעיני מנהל הכנסות המדינה, אשר מקפיד לציין בדוחותיו כי "ההגדרה בעייתית, 

שכן לא תמיד ברור מהו התקן לעומתו יש לחשב את ההטבה... לפיכך יש להתייחס להיקף הטבות המס המדווח בכפוף 

לקביעת התקן בכל מס ומס". בפרט מודגש כי "אין זה מן הנמנע שחוקר אחר היה מגיע להיקף שונה ולהרכב שונה" )מנהל 

הכנסות המדינה, 2013(. 

להמחשת המורכבות הכרוכה בקביעת התקן אפשר להתבונן גם בהגדרות ה-2010b( OECD(, אשר קבע כי המס התקני 

צריך לכלול, בין היתר, את "מבנה מדרגות המס, המוסכמות החשבונאיות, ניכוי תשלומי חובה" והוראות נוספות שנועדו 

להקל את התהליך האדמיניסטרטיבי, לצד הוראות שהן תולדה של התחייבויות בינלאומיות. היטיב לסכם את המורכבות 

דוח ועדת בן בסט )2000(, אשר קבע כי "הגדרת הגבולות של הקלות המס היא אמנות יותר ממדע".



1616

הטבות המס בישראלמנגנון לניהול הטבות המס בישראל

3.2 מערכת המס התקנית בישראל
בישראל, אמנות זו קיבלה ביטוי חלקי ב"חוק יסודות התקציב", אשר קובע בסעיף 2.)ב()2( כי "לחוק יצורפו תחזית של 

סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים". בדומה למרבית מדינות העולם, גם בישראל החקיקה אינה מגדירה אילו כלי 

מדיניות מיסויים נחשבים הטבת מס. היא אינה מתייחסת לסוגיית המעקב, הבקרה והפיקוח אחר הטבות המס, ואינה 

מגבילה את היקפן )חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985(.

מתוקף חוק יסודות התקציב מפרסם מנהל הכנסות המדינה מאז 1986 דיווח שנתי על היקף ההטבות המשוער והסבר 

בדבר כל הטבה, מה שחייב את אנשיו להגדיר ראשית אילו סעיפים נחשבים הטבת מס ונכללים ברשימת ההטבות. 

במסגרת זו אימץ המנהל את ההגדרה לפיה הטבת מס היא סטייה ממערכת המס הנורמטיבית — הגדרה המניחה כי החוק 

קובע לגבי כל אחד מסוגי המס את מאפייני התקן, ובפרט את בסיס המס ואת שיעוריו.4 בישראל, הגדרת אמת המידה 

נעשתה אפוא על-ידי המנהל, משום שבלעדיה לא היה אפשר להעריך את היקף ההטבות — משימה שאליה נדרש המנהל 

על-פי חוק. בקביעתם את המדד אימצו אנשי המנהל תקן צר המותיר רשימת הטבות רחבה )שיחה עם מנהל הכנסות 

המדינה, 2015(.

שיעור המס התקני שעל-פיו מחושבת כל הטבה בישראל משתנה בהתאם לסוג המס ומעיד על המערכת הסטנדרטית 

שהובילה מלכתחילה לסיווגו של סייג למערכת המס כהטבת מס. הקביעה בישראל רואה במדרגות המס הפרוגרסיביות 

על הכנסה מעבודה את מס הייחוס, ובבסיסו 2.25 נקודות הזיכוי שכל אזרח זכאי להן — כך שכל תוספת זיכוי מעבר לכך 

נחשבת הטבה. במקרה של מס ערך מוסף, כל סטייה מהשיעור המקובל, כיום 18%, נחשבת הטבה. במקרה של מס חברות, 

השיעור הקבוע בחוק, העומד בשנת 2015 על 26.5%, נחשב המס הסטנדרטי. עבור רווחי הון, מס הייחוס הוא 25%, והטבות 

במס קנייה מתוקננות לפי שיעור המס התקני על המוצר. למשל, בעוד 2.25 נקודות הזיכוי שמהן נהנה כל אזרח נחשבות חלק 

מהנורמה, חצי נקודת הזיכוי הנוספת הניתנת לנשים נחשבת הטבה. הפטור ממע"מ לעוסק פטור אינו מוגדר בישראל הטבת 

מס אלא חלק מהסטנדרט, בעוד הפטור ממע"מ על פירות וירקות נחשב הטבת מס )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.

4  בסיס המס הוא ההכנסה החייבת במס. מסיבה זו, למשל, ההכרה בהוצאות עסקיות כהוצאות הכרוכות בייצור ההכנסה אינה 

הטבת מס, משום שהוצאות אלה אינן נכללות בבסיס המס. מאותה סיבה, הגדלת שיעור הפחת עקב שינוי טכנולוגי לא תיחשב 
הטבה, אך הגדלה לשם עידוד השקעות תיכלל ברשימת ההטבות )מנהל הכנסות המדינה, 2014(.
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לוח.ג':.מערכת.המס.הנורמטיבית.בישראל

שיעור.המס.התקני.שעל-פיו.מחושבת.ההטבהסוג.המס/הטבה

שיעור מס החברות התקני עומד בשנת 2015 על 26.5%, וביחס אליו מחושבות הטבות מס.חברות

המס לחברות הנכללות בחוק לעידוד השקעות הון.

הטבות למס הכנסה ליחידים מיגיעה אישית מחושבות על-פי שיעורי המס על הכנסות מס.הכנסה

מעבודה. השיעורים נקבעו באופן פרוגרסיבי על-פי המפרט הבא: 

שיעור המס הכנסה חודשית )יגיעה אישית( 

10% עד 5,270   

14%    5,271-9,000

21%    9,001-13,990

31%    13,991-19,980

34%    19,981-41,790

48% מכל שקל נוסף   

עד שנת 2013 חושבו הטבות המס על הכנסה משוק ההון על-פי שיעור המס השולי של מיסוי.הון

מקבל ההכנסה. משנת 2013 קבע מנהל הכנסות המדינה כי יש להתייחס למערכת המס 

הישראלית כמערכת דואלית המטילה שיעורי מס פרוגרסיביים על ההכנסות מעבודה 

ושיעורי מס מוגבלים על ההכנסות מהון בלי לראות בהם הטבה. לכן, ההטבה בגין הפטור 

על התשואה בקרנות השתלמות או בקופות פנסיה, או הניכוי מההכנסה מריבית לקשישים 

ולבעלי הכנסות נמוכות, מחושבים ביחס לשיעור מס תקני של 25%. 

הטבה להכנסה משכר דירה מחושבת מול שיעור של 10% על ההכנסה ברוטו.מיסוי.שכר.דירה

הכנסה.מהגרלות.

והימורים

ההטבה מחושבת ביחס לשיעור מס תקני של 30% על ההכנסה ברוטו.

הכנסה.משבח.

מקרקעין

ההטבה חושבה ביחס לשיעור מס שבח תקני של 25%.

ההטבה מחושבת ביחס לשיעור המס התקני על כל מוצר )למשל, ההטבה הגלומה בהסדר מס.קנייה

הסולר חושבה על-פי בלו של כ-3 ₪ לליטר סולר(.

הטבות במע"מ מחושבות לפי שיעור של 18% שנקבע החל מחודש יוני 2013.מע"מ

מקור: מנהל הכנסות המדינה )2014(.
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3.3 קיפאון הטבות המס בישראל
הגדרת המערכת התקנית בישראל באופן צר מאפשרת לבחון את ההתפתחויות שחלו בהטבות המס לאורך שלושת 

העשורים האחרונים. בבחינה שכזו בולט לרעה במיוחד הפער החד שבין הקיפאון היחסי בהרכב הטבות המס בישראל, לבין 

הגמישות היחסית של מערכת המס הסטטוטורית. הדיכוטומיה עולה בבירור ממחקרו של מישל סטרבצ'ינסקי )2014(, 

אשר בחן את מחזוריות מערכת המס ומצא כי השינויים במס הסטטוטורי בישראל מתרחשים בתדירות תכופה בהרבה 

ומובהקת יותר כמותית בהשוואה לשינויים בסעיפים הנוגעים לניכויים או לפטורים. אם כן, אף ששיעורי המס משתנים 

תדיר, הטבות המס נותרות על כנן — מה שמביא לידי תנודות עקיפות ומתמשכות בהיקפן.

סטרבצ'ינסקי בחן את השינויים שחלו במערכת המס הישראלית לאורך השנים, ואסף נתונים על תשעה מקורות מיסוי 

הכוללים 87% מההכנסות ממסים בישראל: מס הכנסה, מס חברות, תשלומי ביטוח לאומי, מס רווחי הון, מס ערך מוסף, 

הבלו על הדלק, מיסוי על כלי רכב, מיסוי טבק ומיסוי על רכישת נדל"ן. על בסיס שיעורי המס השונים גיבש סטרבצ'ינסקי 

אינדקס אגרגטיבי של מיסוי ישיר ומיסוי עקיף כממוצע משוקלל של תשעת המקורות, אשר חושבו על-פי הפרופורציה של 

כל אחד מהם מסך ההכנסות ממסים בשנים 2009-1980. נטל המס, כפי שעולה מהתפתחות האינדקס, כמתואר באיור ה', 

השתנה במידה דרמטית לאורך השנים: החל במחצית שנות ה-80 הוא נמצא במגמת ירידה, בהתאם למדיניות הממשלתית 

המוצהרת של הפחתת המיסוי הישיר מתוך רצון להפחית את הנטל על האוכלוסייה העובדת )סטרבצ'ינסקי 2014(. 

איור.ה':.אינדקס.המס.הסטטוטורי.הממוצע.ומחזורי.העסקים.בישראל,.2013-1960

מקור: סטרבצ'ינסקי, 2014. התקופות האפורות מסמלות תקופות מיתון.

סטרבצ'ינסקי טוען עוד כי לממשלת ישראל לא הייתה לאורך השנים מדיניות מיסוי עקבית, והחלטות רבות התקבלו 

בתגובה למשברים והתמקדו במסים עקיפים המאופיינים בהתנגדות פחותה מבחינה פוליטית )סטרבצ'ינסקי, 2014(. 

התמונה המדאיגה מתחדדת כשמשווים את השינויים התכופים בשיעורי המיסוי לקיפאון המאפיין את הטבות המס. לא 

רק שרשימת ההטבות נותרה בעיקרה קבועה לאורך השנים, אלא שגם השיעורים שנקבעו במסגרת ההטבות נותרים לרוב 
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קבועים על פני עשרות שנים. להמחשת הבעייתיות אפשר להתבונן בהתפתחות שיעורי המע"מ בישראל לאורך השנים. 

מאיור ו' עולה כי שיעורי המע"מ עלו בהתמדה משנות ה-70, אז נקבעה הטבת המס לפטור ממע"מ על פירות וירקות, ועד 

היום — עלייה שהסתכמה ב-10 נקודות אחוז, בעוד הטבה בשיעור מע"מ אפס לא השתנתה. 

איור.ו':.שיעור.המע"מ.בישראל,.2015-1976.)%(

24 
 

 
 .התקופות האפורות מסמלות תקופות מיתון. (2114)ינסקי 'סטרבצ: מקור

 
והחלטות , מדיניות מיסוי עקבית תה לאורך השניםיינסקי טוען עוד כי לממשלת ישראל לא הי'סטרבצ

עקיפים המאופיינים בהתנגדות פחותה מבחינה  מסיםרבות התקבלו בתגובה למשברים והתמקדו ב

כשמשווים את השינויים התכופים מתחדדת מדאיגה התמונה ה(. 2114 ,ינסקי'סטרבצ)פוליטית 

נותרה בעיקרה קבועה לא רק שרשימת ההטבות . את הטבות המס ןהמאפיי קיפאוןבשיעורי המיסוי ל

אלא שגם השיעורים שנקבעו במסגרת ההטבות נותרים לרוב קבועים על פני עשרות , לאורך השנים

מאיור  .בישראל לאורך השניםמ "התפתחות שיעורי המעלהתבונן באפשר להמחשת הבעייתיות . שנים

מ על פירות "ממע אז נקבעה הטבת המס לפטור, 71-משנות המ עלו בהתמדה "עולה כי שיעורי המע 'ו

לא מ אפס "בשיעור מעהטבה בעוד , נקודות אחוז 11-יה שהסתכמה ביעל – היוםועד , וירקות

 . השתנתה

 )%( 1699-5112, מ בישראל"שיעור המע: 'איור ו

 
 (2112) מסיםרשות ה: נתונים

מ "המעעודכן , 3%מ הכללי על "שיעור המע עמד וירקותמ על פירות "אף שבעת החלת הפטור ממע

ההטבה לא עודכנה אף לא פעם אחת ואילו  – 2112לאחרונה בחודש אוקטובר  –פעמים  12 מאז

הטבה מוגדלת שתכן ייאמנם . מ הכללי"וגדלה מעצם הפער המתרחב בין שיעור אפס לבין שיעור המע

מציאות שבה שיעורי המס מתעדכנים לעתים אך , מוצדקתהיא הטבה  13% או 17% בשיעור של

בפרט כשהסוגיה , היא מציאות מדאיגה נותרות קבועות ןכתבות עמהטבות המס המתותכופות 

 .בישראל רלוונטית לכלל סוגי המיסוי

6% 
8% 
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נתונים: רשות המסים, 2015.

אף שבעת החלת הפטור ממע"מ על פירות וירקות עמד שיעור המע"מ הכללי על 8%, עודכן המע"מ מאז 15 פעמים — 

לאחרונה בחודש אוקטובר 2015 — ואילו ההטבה לא עודכנה אף לא פעם אחת וגדלה מעצם הפער המתרחב בין שיעור 

אפס לבין שיעור המע"מ הכללי. אמנם ייתכן שהטבה מוגדלת בשיעור של 17% או 18% היא הטבה מוצדקת, אך מציאות 

שבה שיעורי המס מתעדכנים לעתים תכופות והטבות המס המתכתבות עמן נותרות קבועות היא מציאות מדאיגה, בפרט 

כשהסוגיה רלוונטית לכלל סוגי המיסוי בישראל.

3.4 התפתחות מערכת המס הסטטוטורית
בטרם אבחן באופן פרטני את התמורות שחלו בהטבות המס לאורך השנים, יש לעמוד ראשית על ההתפתחויות שנרשמו 

במערכת המס הסטטוטורית. כמה ועדות מרכזיות בחנו לאורך השנים את מערכת המס הישראלית והובילו רפורמות ששינו 

את פניה. בחינת עבודתן מאירה באור נוסף את הבעייתיות שבאי-עדכון הטבות המס לאורך השנים. 

מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת ועד היום אפשר למנות ארבע ועדות משמעותיות אשר דנו במדיניות המס המקובלת 

בישראל, והמלצותיהן אומצו בהיקפים משתנים. עם אלה נמנות הוועדה לרפורמה במסים שמינה בנובמבר 1974 שר האוצר 

יהושע רבינוביץ ובראשה עמד פרופ' חיים בן שחר; ועדת המומחים לרפורמה במס הכנסה ליחידים בראשות פרופ' איתן 

ששינסקי, שמינה שר האוצר משה נסים ושהגישה את המלצותיה בחודש פברואר 1988; הוועדה הציבורית לרפורמה במס 

הכנסה בראשות מנכ"ל משרד האוצר פרופ' אבי בן בסט, שמינה בחודש אוקטובר 1999 שר האוצר אברהם )בייגה( שוחט; 

והוועדה לרפורמה במס שמינה שר האוצר סילבן שלום בחודש פברואר 2002 והוסמכה לדון בכל נושא בתחום המיסוי 

הישיר, ובראשה רו"ח יאיר רבינוביץ. 
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המלצות ועדת בן שחר הובילו לרפורמה נרחבת במבנה מערכת המס בישראל, ובפרט במודל מס ההכנסה. במסגרת 

הרפורמה נחקק תיקון 22 לפקודת מס הכנסה, הורחב בסיס המס כך שכל הכנסתו של עובד חייבת במס, ומותנו שיעורי 

המס. הוועדה הובילה גם לגיבוש עקרונות קצבת הילדים הנהוגה היום ולשינוי שיטת ההטבות במס מניכויי מס לנקודות 

זיכוי )זוסמן, רומנוב וליפשיץ, 1997(. ועדת ששינסקי המליצה לבטל פטורים וניכויי מס נרחבים לצד הפחתת שיעורי מס 

ההכנסה במדרגות הנמוכות במטרה להותיר על כנו את היקף הגבייה תוך הסטת נטל המס מן השכבות החלשות למבוססות 

)ששינסקי, 1988(. ההמלצות אומצו באופן חלקי במסגרת תיקון 83 לפקודת מס הכנסה. 

בפועל, מאז סיימה ועדת בן שחר את עבודתה בשנת 1975 ועד לכינון ועדת בן בסט הלכה והתרחבה רשימת הפטורים ממס 

למגזרים שונים במשק, אף כי מעת לעת בוטלו הקלות מס מסוימות באופן נקודתי, בהן ההכרה בהוצאות לרפואת שיניים. 

ועדת בן בסט קראה להגדיל את המיסוי על ההון ולהקטין את שיעורי המס המוטלים על עבודה לצד ביטול פטורים, אך 

התנגדות ההסתדרות להמלצותיה הביאה לביטול מרבית ההמלצות ולזניחת הרפורמה שביקשה הוועדה לקדם — ובכלל זה 

ביטול הטבות מס )בן בסט, 2000(. ועדת רבינוביץ גם היא ביקשה להפחית את המס המוטל על הכנסות מעבודה ולהעלות 

את שיעורי המיסוי על הכנסות מהון. במסגרת זו קבעה הוועדה כי יש לצמצם את המס הכולל המוטל על הכנסה מיגיעה 

אישית, ובכללו מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, למס שולי של 49%, לעומת שיעור של 59.7% כפי שהונהג 

עם הקמתה. עוד המליצה הוועדה להטיל מס על הכנסות בשוק ההון ועל הכנסות מריבית, לצד ביטול פטורים. המלצות 

הוועדה התקבלו באופן נרחב וחוקקו בתיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה.

לארבע הוועדות תרומה חשובה לדיון בהטבות מס בכך שהן ממחישות כיצד לאורך השנים, אנשי הדרג המקצועי ממליצים 

שוב ושוב לבטל הטבות ופטורים ממס, אך ההמלצות נדחות במרבית המקרים על-ידי הדרג הפוליטי. כך למשל, ועדת 

ששינסקי קבעה כי מערכת המס התעוותה ואיבדה מיעילותה בשל "שימוש מופרז וחריג בהקלות שונות ומשונות ובפטורים 

למיניהם שהונהגו במשך הזמן במערכת המסים בישראל". לדברי חברי הוועדה, אחת הסיבות להתפתחות שלילית זו היא 

שהדיון השנתי בתקציב הממשלה אינו כולל בדיקה של הפסד ההכנסות הנובע מהקלות המס. "יש אפוא נטייה להנצחת 

הטבות ופטורים שיעדן בטל או שנתגלו כבלתי יעילות. כתוצאה מכך נוצרות 'חזקות' של בעלי עניין המתנגדים לכל שינוי. 

עם הזמן הולכים ותופחים סכומי המסים שאבדו לאוצר המדינה". הוועדה סברה שיש לתקן עיוותים אלו בדרך של "צמצום 

השימוש בהקלות המס לממדים סבירים", והוסיפה כי במקרים אחדים שיש להם חשיבות חברתית מיוחדת, מומלץ 

במפורש להמיר את הקלת המס בהוצאה תקציבית )ששינסקי, 1988(. 

ועדת בן בסט עסקה בהרחבה בהטבות המס שהיו קיימות בישראל בסוף שנות ה-90, והדגישה כי חוסר השקיפות הוא 

אחד החסרונות העיקריים של השימוש בפטורי מס להשגת יעדים לאומיים וחברתיים. הוועדה קבעה כי "יש קושי לאמוד 

את העלות של הטבת המס. בעלי עניין עלולים להציג עלות נמוכה מדי של הקלות המס, כחלק מן המערכה להשיג הקלות 

מס. נוסף על כך, מתן תקציב ציבורי להשגת יעדים לאומיים עובר דרך מסננת מחמירה יותר מזו של מתן הקלות מס" )בן 

בסט, 2000(. 

כשנתיים לאחר מכן פרסמה ועדת רבינוביץ שורת המלצות לביטול פטורים בשוק ההון. ההמלצות בולטות בכך שהן אומצו 

באופן נרחב ואכן הובילו לצמצום משמעותי בהטבות המס שהיו נהוגות עד שנת 2003. במסגרת ההמלצות נכללו ביטול 

שיעורי המס המיוחדים על רווחי הון; ביטול הפטור לפדיון מניה באגודה שיתופית; ביטול הטבת המס למוניטין וזכות חזקה 

במקרקעין; מיסוי רווח הון בידי תושב ישראל שהפך לתושב חוץ; ביטול פטור לדיבידנד שמקורו בהכנסה בחו"ל; שלילת 
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קיזוז הפסד הון לאחר חלוקת דיבידנד; ביטול מעמד חברה משפחתית וחברת בית; וביטול פטור למכירת מניות חברה 

תעשייתית שנרשמו למסחר )רבינוביץ, 2002(. עם זאת, מלבד הרפורמה בשוק ההון של ראשית שנות ה-2000 שהובילה 

ועדת רבינוביץ, היקף ההטבות ושיעור המס הנקוב בהן כמעט אינו מתעדכן, בניגוד לעדכונים התכופים הנרשמים במערכת 

המס. מציאות זו מעוגנת בקושי האינהרנטי לפקח על ההטבות, ובפרט נטועה בכך שבישראל לא קיים מנגנון מוסדי למעקב 

אחר התפתחות ההטבות ויעילותן.

3.5 הפיקוח על הטבות המס בישראל
ישראל אינה שונה ממדינות העולם בכל הנוגע לקושי לפקח על הטבות המס. בעוד צד ההוצאה אמור להיבחן באופן 

דקדקני יחסית מדי שנה בהובלת אגף התקציבים במשרד האוצר, כחלק מתהליך גיבוש תקציב המדינה, הטבות המס אינן 

חלק מן הבחינה המעמיקה ואינן מוגדרות תחת תחום האחריות של האגף. למעשה, לא ברור אם קיים גוף ייעודי האחראי 

לניהול הטבות המס. אמנם בהתאם לחוק יסודות התקציב, מנהל הכנסות המדינה אמון על המעקב אחר ההטבות ומפרסם 

מדי שנה, מאז 1986, סקירה רחבה של ההטבות הקיימות ותחזית לעלותן הנאמדת במסגרת דוח מנהל הכנסות המדינה, 

ואולם, שום גורם ממשלתי אינו מחויב לבצע בחינה תקופתית מעמיקה של אפקטיביות ההטבות, יעילותן ונחיצותן. זאת 

בעוד שכלל לא ברור כיצד האחריות על ההטבות עצמן — אשר נאמדות ב-2015 ב-50.6 מיליארד ₪, שהם כמעט 5% מן 

התוצר — מתחלקת בתפר שבין רשות המסים למנהל הכנסות המדינה. מציאות זו מובילה לכך שההטבות עולות לדיון 

באופן ספוראדי, על-פי צורכי המימון של המדינה, ובחינתן נעשית בדרך כלל בבהילות, ללא תשתית מקצועית ובאופן 

שטחי, במטרה לספק מענה ל"בורות" שנפערו בעת גיבוש תקציב המדינה. מסיבה זו הפכו ההטבות גם לכר פורה לחלוקת 

כספים משיקולים פוליטיים תחת כסות מקצועית, והן נתונות ללחצים מקרב גורמי אינטרס שונים.

איור.ז':.תחזית.הכנסות.המדינה.והטבות.המס.לשנת.2015.)במיליארדי.&(

גביית 
מיסים 
259.7

הכנסות 
אחרות 

30.2

הטבות 
מס
50.6

נתונים: מנהל הכנסות המדינה, 2014 ורשות המסים, 2015.

כאמור לעיל, רבות מן ההטבות שנקבעו לפני כמה עשורים ממשיכות להינתן עד היום מכוח האינרציה, ולעתים המטרה 

שלשמה חוקקה ההטבה במקור נעשתה בינתיים לא רלוונטית או שמדובר בכלי לא יעיל לטיפול בבעיה. למשל, כלל לא 

ברור אם הזיכוי במס שנקבע בראשית שנות ה-80 לעובדי משמרות בשל מחסור בעובדי משמרות לתעשייה, והוערך בשנת 

2014 בכ-200 מיליון �, עודנו עונה היום על צורך קיים. מנגד, ההטבה הניתנת לעיוורים ולנכים, שהסתכמה ב-2014 בכ-

280 מיליון �, היא על-פי ההערכות אמצעי לא יעיל לסיוע לאוכלוסיית היעד )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.
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ככלל, אף שבשנים 2002-1990 נרשמו בישראל מספר רב של ניסיונות לצמצום היקף ההטבות, מרביתם נכשלו. בין 

הניסיונות שלא צלחו אפשר למנות את ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות ועל שירותי תיירות; ביטול הטבות בשוק 

ההון; וביטול הטבות בקצבאות זקנה וילדים. יתרה מכך, במספר לא מבוטל של הטבות אף הורחב היקף ההטבה או הוגדלה 

תחולתה. לשם המחשה, בעוד הצעת התקציב לשנים 2014-2013 כללה הצעה לצמצום הטבות מס בהיקף של כ-1.6 

מיליארד � בשנת 2014, אישרה הכנסת לבסוף צמצום של פחות מ-400 מיליון � — וגם חלק מהקיצוץ הסופי הועמד 

בתקופה שחלפה מאז לבחינה מחודשת. לבסוף, על-פי הערכות משרד האוצר, הסתכם היקף הטבות המס בשנת 2014 

ב-46.6 מיליארד �, לעומת 44.8 מיליארד � בשנת 2013 )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.

איור.ח':.התפתחותן.של.הטבות.מס.נבחרות.בישראל..

שנות ה-60

זיכוי לתושבים 
באזורי פיתוח

הטבות 
לעיוורים ולנכים

זיכוי למשפחות 
חד- הוריות

תיירים ישראלים

שנות ה-2000

הכנסה מריבית

הכנסות 
מהימורים

זיכוי
לסטודנטים

הישבון הסולר

זיכוי בגין ילדים 
(אבות)

שנות ה-90

הטבה לאביזרי 
בטיחות לרכב

פטור להשכרת 
דירות מגורים

חצי נקודות זיכוי 
לנשים

מס מוגבל 
למוניות

שנות ה-80

זיכוי לעובדי 
משמרות

קרנות
השתלמות

זיכוי בשל 
תרומות

חוק אילת;  זיכוי 
למעבידים באילת

שנות ה-70

זיכוי בגין ילדים

פטור ממע“מ 
לפירות וירקות

פטור ממע“מ 
לשירותי תיירות

נתונים: פקודת מס הכנסה, מנהל הכנסות המדינה, 2013.

מנהל הכנסות המדינה מקפיד להדגיש בדיווחיו כי ניסיון העבר מלמד שקשה לבטל הטבות מס, משום שקבוצות אינטרס 

המאוימות מן המהלך מפעילות לחץ פוליטי להשבת ההטבה, ואילו לציבור הרחב הנפגע מן ההטבות אין לרוב שדולה או 

יכולת להפעיל לחץ. נטייתם הטבעית של בני אדם לשנוא הפסד — הפסד הרווחה מביטול הטבה גדול מתוספת הרווחה עקב 

הורדת שיעורי המיסוי הכלליים — גם היא משחקת לטובת שימור ההטבות. כך למשל, על-פי חישוב פשוט שערך המנהל, לו 

היו מבוטלות הטבות המס בשנת 2014 היה אפשר להפחית את שיעורי המס ב-15%; בתרחיש אחד מני רבים, היה אפשר 

להפחית את שיעורי מס ההכנסה על יחידים ב-15-5 נקודות אחוז, את שיעור מס החברות ב-6 נקודות אחוז, ואת שיעור 

המע"מ בנקודת אחוז אחת — הורדה משמעותית בהשוואה לקיים. אף שביטול ההטבות במלואן אינו תרחיש מציאותי 

או תרחיש רצוי, במנהל מעריכים כי היקף ההטבות הפוטנציאלי לביטול עמד בשנת 2014 על 15-10 מיליארד � — 6-4 

אחוזים מגביית המסים באותה השנה.
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הן הניסיון הבינלאומי והן המציאות הישראלית מלמדים כי ביטול שיטתי של הטבות שאינן משרתות עוד מטרות רלוונטיות 

או שמשרתות מטרות חשובות באופן לא יעיל, יתאפשר רק באמצעות מיסוד הליך בחינה מקצועי בתוך המסגרת הפוליטית 

— אם כחלק מהליך גיבוש תקציב המדינה ואם בתצורה אחרת. בפרק הבא אבחן בפירוט את עשר הטבות המס הגדולות 

בישראל כיום, אעמוד על התפתחותן ההיסטורית ואבדוק את מידת הרלוונטיות שלהן, הרגרסיביות, האופן שבו הן משיגות 

את המטרה שלשמה נועדו או מטרות חלופיות, ואת התאמתן למדיניות המיסוי הרחבה כפי שקבעו ממשלות ישראל 

לאורך השנים. לאחר מכן אציע מנגנון שיאפשר לקובעי המדיניות "לקחת בעלות" על הטבות המס ולהילחם בשרירותיות 

המאפיינת אותן כיום.

4. בחינה פרטנית של עשר הטבות המס הגדולות בישראל
4.1 פנסיה )הפקדה וצבירה בניכוי משיכה(

עלות בשנת 2015: 13.90 מיליארד &
המדינה היא שחקן מרכזי בתחום החיסכון הפנסיוני, וברחבי העולם מקובל שמדינות מעניקות הטבות כספיות לחוסכים, 

מסדירות את פעילות הגופים המנהלים את כספי החיסכון, ולעתים אף מחייבות עובדים לחסוך לגיל פרישה — כפי שנעשה 

בישראל. המעורבות החריגה של המדינה בשוק הפנסיה נובעת מתפיסה ולפיה בשל קוצר-רואי, מרבית האזרחים לא 

יחסכו כראוי לשלב הפנסיה באופן עצמאי )אברמזון ושראל, 2015(. בשני העשורים האחרונים נעשו בישראל כמה רפורמות 

במערכת הפנסיה, בראשן המעבר ממערכת מוגדרת זכויות, המוכרת מן הקרנות הוותיקות ומהפנסיה התקציבית, למערכת 

מוגדרת הפקדות, המבוססת על חיסכון צובר בקרנות הפנסיה החדשות. בתוך כך, במטרה לעודד את החיסכון הפנסיוני, 

מעניקה המדינה הטבות מס לחוסכים לפנסיה במגוון תצורות. בשנת 2008 הושוו הטבות המס לשלושת המכשירים 

הקיימים לחיסכון פנסיוני — קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח וקופות גמל, ומאותה שנה כל עובד מחויב לחסוך לפנסיה מכוח 

צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק. מדובר בהטבת המס הגדולה בישראל, שעלותה שקולה לתקציב 

המשרד לביטחון פנים )ששינסקי, 2013(.

איור.ט':.התפלגות.הטבת.המס.לפנסיה.לפי.עשירונים.)%(

.4        

.4.1 (    ) 

•   13.90 :2015  

        ,       

        ,         ,

  , -            .    –

     .(2015 ,  )        

     ,      ,     

 ,   .        ,    ,  

 2008  .         ,     

 ,     ,   –        

  .                

 .(2013 , )       ,    

 (%)       :'  

  
 (2015)    :

      ,       ,      

 ,       .          ,

   .       2003-2008  .      

    ,            

          1980   :     

 ,  30-  1980   ,   .  8   2013  ,   

       ,        .  120-  2013-  

 .(2013 ,   )        

 ?   ,        ,       

        ,         (2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51%

23%13%9%3%0%0%0%0%0%

 30

נתונים: המועצה הלאומית לכלכלה, 2015.
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במסגרת הקלות המס לחיסכון ארוך טווח, החיסכון זוכה להטבות הן בשלב ההפקדה, הן בשלב הצבירה והן בשלב 

המשיכה, בצורת זיכוי או ניכוי לגבי תשלומי העובד השכיר והעצמאי. תשלומי המעביד הם הוצאה מוכרת למעביד, אך אינם 

הכנסה חייבת בידי העובד. בשנים 2003-2008 חלו שינויי חקיקה תכופים בתחום הפנסיה. את היקפם הנרחב של השינויים 

אפשר להמחיש באמצעות אורכם של הסעיפים הרלוונטיים בפקודת המס, כפי שמודגש בדוח השנתי של מנהל הכנסות 

המדינה: בעוד בשנת 1980 נכנסו כל סעיפי פקודת מס ההכנסה הנוגעים למיסוי החסכונות הפנסיוניים בעמוד יחיד, בשנת 

2013 נדרשו להם 8 עמודים. תקנות הפנסיה, שנכנסו בשנת 1980 בכ-30 עמודים, הקיפו ב-2013 כ-120 עמודים. עיקר 

ההטבה במס לפנסיה ניתן בשלב ההפקדה, אך ההטבה כוללת גם פטורים על רווחים בשוק ההון לצד מסים מוגבלים בעת 

המשיכה )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.

עולה השאלה האם בהינתן פנסיית החובה בישראל, נדרשת גם הטבת מס לעידוד החיסכון הפנסיוני, ובאיזה שיעור? גבאי 

)2015( טוען כי יש להמשיך בהקלות המס בשלב הפנסיוני, משום שהן תואמות את אסטרטגיית המס של המדינה בתחום 

החיסכון: בישראל נקבע בראשית שנות ה-90 כי יש לבטל את כל פטורי המס לחיסכון עד השלב הפנסיוני, ולמקד אותם 

בשלב הפרישה לגמלאות. המדיניות נקבעה כך במטרה לאפשר לאוכלוסייה לשמור על רמת החיים שחיו בה טרם הפרישה, 

וכדי למנוע מחוסכים להפוך למעמסה על המערכת הסוציאלית. במסגרת אסטרטגיה זו בוטלו פטורי המס על הפקדות 

לחיסכון לשנתיים ויותר, בוטלו הקלות המס לקופות הגמל ל-15 שנה, ונשמרו הקלות מס נרחבות על חסכונות פנסיוניים 

תוך השוואה מלאה בין ביטוחי מנהלים לבין קופות הפנסיה האחרות )גבאי, 2015(. מנגד, אחרים טוענים כי מעבר 

לתמריצים המאפשרים השגת קצבה בסיסית נאותה, על המדיניות להיות ניטרלית כלפי החוסכים. על-פי גישה זו, שביטאו 

אברמזון ושראל )2015(, התערבות המדינה מעבר לקצבה הבסיסית פוגעת בחירות הפרט וביכולתו להחליט בעצמו על 

העדפות הצריכה הבין-זמניות שלו. בכל מקרה, קובעים השניים, יש להשיג את מטרת המדיניות תוך הימנעות מעלויות 

תקציביות מיותרות, ולכן יש לבטל תמריצים כלכליים שאינם נדרשים.

בנק ישראל מקפיד להביע עמדה ולפיה הטבת המס נעדרת הצדקה חברתית-כלכלית, בעיקר במדרגות המס הגבוהות. 

ואכן, בהצעת חוק ההסדרים לשנת התקציב 2016 נקבע כי הטבת המס על הפקדת המעביד לקרן הפנסיה תרד ל-3 פעמים 

השכר ממוצע, במקום ארבע פעמים — דבר שישפיע על ההטבה שממנה נהנה העשירון העשירי. נקודה חשובה העולה 

בדיון נוגעת לפנסיית החובה הקיימת בישראל. אף אם בעבר היה אפשר לטעון שהטבות המס מוצדקות בשימושן כתמריץ 

לחיסכון פנסיוני, מאז חקיקת פנסיית החובה אין צורך בתמריץ שכזה, וההקלות במס משמשות לחלוקה מחדש של 

ההכנסה — דבר שהיה אפשר להשיג באמצעות שינוי מדרגות המס )אברמזון ושראל, 2015(.

4.2 החוק לעידוד השקעות הון
עלות בשנת 2015: 7.60 מיליארד &

החוק לעידוד השקעות הון נחקק לראשונה בשנת 1959 ומאז עבר שינויים ותיקונים רבים, האחרון שבהם בתיקון 68 

משנת 2011. הטבות המס והמענקים הניתנים במסגרתו גדלו בהתמדה לאורך השנים. החוק נועד לפתח את כושר הייצור 

של המדינה ולשפר את יכולתו של המגזר העסקי להתחרות בשווקים בינלאומיים באמצעות משיכת השקעות זרות לישראל 

ופיתוח טכנולוגיות חדשניות ושיטות ניהול וייצור יעילות שישפרו את הפריון המקומי. במסגרת החוק, מפעלים מאושרים 

— מפעלי תעשייה אשר מעל 25% מהכנסותיהם נובעים מייצוא — זכאים להטבות מס )בר, 2013(.

מאז שנת 2011, חברות הכלולות בחוק ונמצאות באזור פיתוח א' זכאיות לתשלום מס של 9% במקום מס סטטוטורי של 

26.5%, ואילו חברות מאושרות בשאר הארץ משלמות מס של 16%. עוד כולל החוק "מסלול מופחת", המאפשר לחברות 
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רב-לאומיות בעלות מחזור של יותר מ-20 מיליארד �, ומחזור של מעל 1.5 מיליארד � בישראל, לשלם 5% מס בלבד 

באזור עדיפות א', ולמפעלים מאושרים בשאר הארץ — מס בגובה 8%. הטבות המס ניתנות על כלל הכנסות החברה ולא רק 

על הכנסות המפעל המאושר )בר, 2013(. 

בהיותו הטבת המס השנייה בגודלה בישראל, ובשל הפרופיל התקשורתי הגבוה שהחוק לעידוד השקעות הון זוכה לו והיקפיו 

הגדלים בהתמדה בשנים האחרונות, הוא עומד למבחן באופן תדיר יחסית: בארבע השנים האחרונות הוקמו שתי ועדות 

ייעודיות לבחינת החוק בראשות מנכ"לי משרד האוצר חיים שני )2011( ויעל אנדורן )2015(. העיסוק הנרחב בחוק ניכר גם 

באקדמיה, והחומר המחקרי על אפקטיביות החוק ויכולתו להשיג את מטרותיו רב יחסית, כפי שסקרה בר )2013( במחקרה. 

איור.י':.סך.ההטבה.לעידוד.השקעות.הון.ומס.החברות.הסטטוטורי,.2015-2003.
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החוקרים חלוקים ביניהם אשר לאפקטיביות של החוק: במחקר שנערך בבנק ישראל בשנת 2009 ביקשו נבון ופריש לאמוד 

את השפעתו על התוצר באמצעות אמידת פונקציית הייצור ברמת המפעל, לצד ההשפעה על השינוי בתעסוקה וההשקעה 

במפעלים קיימים. מן המחקר עלה שהשפעת ההון המסובסד על הפריון שלילית אך לא מובהקת, ושלמענקים ולהטבות 

המס אין השפעה על גודל ההשקעה ועל התעסוקה. במחקר אחר בחנו ברגמן, פוס ורגב )1998( את השפעת המענקים, 

וקבעו כי החוק הוביל לסבסוד-יתר של הון, בכך שבמסגרתו הוזרם הון לפרויקטים שהיו מבוצעים גם בלעדיו, במיוחד 

במרכז הארץ. עוד נמצא כי ככל שמפעל מסובסד יותר, התפוקה ליחידת עבודה נמוכה בכ-3%. עם זאת, ברגמן, פוס ורגב 

טוענים כי החוק עשוי להשפיע לחיוב על הייצור והצמיחה, ולהביא ליצירת מקומות עבודה חדשים )בר, 2013(.

עם הביקורות על החוק נמנית גם הטענה כי החוק מעדיף יצואנים על פני מפעלים למוצרים מקומיים המהווים תחליף 

למוצרי ייבוא, ובכך הוא יוצר עיוות של הקצאת המקורות במשק ומוביל להקמת מפעלים שלא היו כלכליים לולא הטבות 

המס. טיעון נוסף הוא שסבסוד הייצוא למפעלים גדולים מייקר את שער החליפין ומקשה על מפעלים אחרים לייצא. טענות 

אחרות עוסקות באי-ההבחנה בין חברות שעלולות "לברוח" מישראל לבין כאלו שלא, ולהיעדר ההשפעה של החוק על 
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התעסוקה ובפרט על הפיזור שלה ברחבי הארץ: אף שהחוק מתמרץ מפעלים בפריפריה, נראה כי שיעור המועסקים אשר 

מתגוררים באזור נמוך )בר, 2013(. 

מנגד, תומכי החוק גורסים שלחברות רב-לאומיות יש אפשרויות רבות למיקום שלבים שונים בשרשרת הייצור שלהן, 

וההחלטה היכן למקם אותם מתקבלת בהתאם ליתרון היחסי של כל מדינה. לדבריהם, אמנם בישראל מרוכזים מרכזי מו"פ 

רבים, בשל היתרון היחסי במחקר, אך כדי שחברות יבחרו למקם בארץ מפעלי ייצור, יש להעניק הטבות מס שיפצו על 

עלויות כוח האדם וחומרי הגלם שאינן תחרותיות. 

בר )2013( איששה במחקרה את הביקורת הרווחת ולפיה מרבית ההטבות במסגרת החוק מגיעות למספר מצומצם של 

חברות — הן משום רווחיהן הגבוהים והן משום שהן משלמות מס אפקטיבי נמוך במיוחד. היא מצאה עוד כי החוק לא 

הצליח למשוך לפריפריה מפעלים בעלי פריון גבוה, שכן הפער בין השכר הממוצע בכלל התעשייה לבין השכר הממוצע 

במפעלים מוטבים באותם אזורים דומה, ואילו במרכז הארץ השכר במפעלים המוטבים גבוה במידה ניכרת מבמפעלי 

תעשייה רגילים. המחקר העלה גם ממצאים ולפיהם שיעורי הייצוא הנמוכים הנדרשים כדי להיכלל בחוק עלולים להוביל 

לעיוות בהקצאת המקורות של המשק ולקבלת החלטות שאינן כדאיות מבחינה כלכלית. לעומת זאת, הנתונים מראים 

שמרבית ההטבות מגיעות לחברות הרגישות ביותר להטבות מס, ועל כן משקל משטר המס בהחלטות המיקום שלהן גבוה.

אם כן, אף שלא ברור האם ובאיזו מידה החוק לעידוד השקעות הון משיג את מטרותיו, אין ספק שהוא מהווה חלק 

מהאסטרטגיה של מדינת ישראל בתחרות על השקעות זרות ישירות. הטבות המס המוענקות מתוקף החוק הן הכלי העיקרי 

כיום בצעדים שנוקטת ממשלת ישראל לשם שיפור הפריון של חברות מקומיות וקידום שוק העבודה המקומי על-ידי יצירת 

משרות בעלות פריון גבוה. השקעות מעין אלה טומנות בחובן פוטנציאל להשפעות חיצוניות חיוביות, כדוגמת פיתוח אזורי, 

חיזוק קשרי מסחר בינלאומיים ופעפוע של ידע טכנולוגי, שאליהן שואף החוק. 

אף שהחוק כולל גם מסלולים המעניקים תמיכה שלא באמצעות הטבות מס, כגון מענקי השקעה — הידוע שבהם הוא 

הסיוע שמעניקה המדינה לחברת אינטל בהשתתפותה בעלות ההשקעה להקמה או לשדרוג מפעלי החברה בקרית גת — 

עיקר התמיכה נעשה כיום באמצעות הטבות מס. בעולם נפוצות חלופות לשיטה זו: הממשל הפדרלי בארה"ב אינו מעניק 

הנחות במס לחברות, אך מפעיל מגוון כלי סיוע שנועדו למשוך השקעות של חברות רב-לאומיות לתחום המדינה — בהם 

הקלות בירוקרטיות, תמיכה בהקמת מפעל וסבסוד עלויות שכר )קורן, 2014(. עם זאת, מקומה של ארה"ב אינו דומה 

למקומה של ישראל בתחרות העולמית על חברות רב-לאומיות. מדינות אחרות, בהן אירלנד וסינגפור הדומות לישראל 

בהיותן מדינות קטנות ומוטות טכנולוגיה, נוקטות אף הן מדיניות אגרסיבית מבוססת הטבות מס לשם עידוד השקעות 

זרות, לצד שיעורי מס חברות נמוכים בהשוואה לישראל )בר, 2013(.
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הטבת המס לעידוד השקעות הון היא דוגמה חשובה לסוגיית האמידה שנידונה בהרחבה בפרק השני. בעוד ההטבה מוערכת 

ב-7.2 מיליארד �, כלל לא ברור אם ביטולה אכן יגדיל את גביית המסים בהיקפים הללו — ויותר מכך, לא ברור אם ביטול 

ההטבה עלול לצמצם את הגבייה. כפי שממחישה בר )2013(, עלות ההטבה למדינה מוגדרת באופן מסורתי כהפסד הכנסות 

המדינה ממסי חברות — הפער בין שיעור מס החברות הסטטוטורי לבין שיעור המס האפקטיבי, כפול רווחי החברה. עם 

זאת, ההפסד הוא אכן עלות רק אם מדובר בחברה שהייתה פועלת בישראל ומשלמת בה מס גם ללא הטבת המס, ולכן יש 

לכפול את ההפסד בהסתברות לתרחיש שכזה. אם מדובר בחברה שלא הייתה פועלת בישראל אלמלא הטבות המס, אין 

לראות בהפרש בהכנסות ממסים עלות, שכן אין תרחיש שבו ישראל הייתה יכולה לגבות את מס החברות הסטטוטורי. 

לעומת זאת, התועלת מהרחבת הפעילות בישראל אינה מסתכמת רק במס החברות המופחת, אלא כוללת גם יתרונות 

נוספים: מסי ההכנסה על משכורות העובדים )אם בתרחיש החלופי אלה היו יוצאים ממעגל העבודה(, מס רווחי הון על 

הדיבידנדים שהחברה מחלקת, והתועלות המשקיות הנובעות מפעילותה — ובהן ההשפעה על איכות התעסוקה, ביקושים 

לתשתיות ועסקים תומכים — וכן השפעות חיצוניות ופעפוע של ידע. היות שמרבית הפרמטרים הללו מורכבים לכימות, אם 

בכלל ניתנים, אי-אפשר להעריך מהו הפסד ההכנסה האמתי של המדינה מהטבת המס, ואם מדובר כלל בהפסד ולא ברווח, 

כפי שטוענים מצדדי החוק. בהקשר זה, במועצה הלאומית לכלכלה מתייחסים לחוק לא כהטבת מס אלא כאל מסלולי 

מס מופחתים שנועדו לייצר סביבה תחרותית אשר תמקסם את הכנסות המדינה ממסים על-ידי משיכת חברות נוספות 

לישראל — כך שאין בהטבה אפקט של אובדן הכנסות כלל.

מנהל הכנסות המדינה )2014( מדגיש בהקשר זה כי ההטבה ריכוזית ומושפעת מתנודתיות בהיקף הפעילות המוטבת של 

חברות בודדת, מה שגורם לאי-ודאות סביב אומדן העלות. נוסף על כך, ההערכה מבוצעת תחת הנחה של אפס גמישות 

התנהגותית, דבר המוביל לאומדן-יתר גדול במיוחד — כך שיש לצפות כי ביטול ההטבה יניב תוספת הכנסות נמוכה בהרבה, 

אם בכלל.
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4.3 קרנות השתלמות )הפקדה וצבירה(
עלות בשנת 2015: 4.26 מיליארד &

לפי ס' 3)ה( לפקודת מס הכנסה, הפרשת המעביד לקרן השתלמות בשיעור שאינו עולה על 7.5% )ו-8.4% לעובדי הוראה( 

מהמשכורת הקובעת )הכנסה מעבודה למעט החזר הוצאות ושעות נוספות(, פטורה ממס הכנסה, ממס בריאות ומדמי 

ביטוח לאומי בידי העובד והמעביד, עד למשכורת מרבית של 15,712 � )נכון לשנת 2014(. כדי לזכות בהטבה חייב העובד 

להפקיד סכום השווה לשליש מהפקדת המעביד. החל משנת 1996, גם עצמאי המפריש לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו 

מעסק או ממשלח יד עד לתקרה של כ-22,000 � לחודש זכאי לניכוי בשיעור של 4.5%. התקרה לעצמאי צמודה למדד 

המחירים לצרכן. פרט להטבת מס במועד ההפקדה, הריבית והרווחים הנובעים מההפקדות עד התקרה )כולל הפקדת 

העובד( פטורים ממס. חלק ההפקדות העולה על תקרת ההטבה חייב בשיעור של 25% מס — אלא אם הופקדו לפני ינואר 

2003 והם פטורים ממס )מנהל הכנסות המדינה, 2014(.

הערכת עלות ההטבה אינה מביאה בחשבון את היקף ההטבה בתשלומי ביטוח לאומי. העלות המצטברת של ההטבה צפויה 

לעמוד על 6.2 מיליארד �: בעת ההפקדה — 3.3 מיליארד במס הכנסה ו-1.9 מיליארד בביטוח לאומי )כולל חלק המעסיק( ובמס 

בריאות; בעת הצבירה — עלות אי-הטלת מס של 25% על התשואה מסתכמת בכמיליארד � )מנהל הכנסות המדינה, 2014(.

בדוח מנהל הכנסות המדינה משנת 2013 נערך דיון בשאלת ביטול ההטבה לקרנות השתלמות. במקור, כשנחקקו 

בשנת 1978, נועדו הקרנות לעודד השתלמויות ולהביא להשבחת ההון האנושי של העובדים. עם הזמן התרופפה הזיקה 

להשתלמויות, וכספים שנצברו בקרנות ניתנים היום למשיכה במסגרת הטבת המס 6 שנים ממועד ההפקדה הראשוני. 

הקרנות נותרו אפיק החיסכון היחיד המעניק הטבות מס ואינו חיסכון לגיל פרישה. לטענת גבאי )2015( ההטבה סותרת 

לחלוטין את אסטרטגיית המס של ישראל כפי שנקבעה על-ידי ועדת בן שחר, ולפיה הקלות מס על חסכונות נדחו כולן 

לשלב הפנסיוני. נוסף על כך, הטבת המס לקרנות ההשתלמות היא רגרסיבית, ושיעור הנהנים ממנה עולה עם עליית 

ההכנסה החייבת במס. מכלל השכירים, להוציא מנהלי חברות ופנסיונרים, רק 34% מאזרחי המדינה נהנים מן ההטבה 

)מנהל הכנסות המדינה, 2014(.
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נתונים: מנהל הכנסות המדינה, 2013.

מסיבות אלו הטבה זו היא אחת הראשונות העולות לדיון בעת הצורך להגדיל את הכנסות המדינה ממסים, אך זוכה להגנת 

ההסתדרות אשר התנגדה עד היום לביטולה. איגודי העובדים טוענים שהפטור ניתן במסגרת הסכמי השכר של ראשית 
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שנות ה-60, ולכן אפשר לבטלו רק בהסכמת העובדים, מה שמקשה על ביטולה של ההטבה והופך אותה לסוגיה פוליטית-

ציבורית הנוגעת ליחסי עבודה )גבאי, 2015(. טענה אחרת נגד ביטול ההטבה היא שההטבה מהווה תיקון לפרוגרסיביות 

המוגברת של מערכת המס הישראלית ביחס לעולם במדרגות המס הגבוהות. טענה דומה היה אפשר להעלות בנוגע להטבת 

המס לחיסכון הפנסיוני.

ניסיונות קודמים שביקשו לבטל את ההטבה כללו את עדכון התקרה בחוק ההסדרים לשנת 1996 מפעמיים תקרת השכר 

להצמדה למדד המחירים לצרכן; הצעת ועדת ברודט לבחינת שינויים מבניים בשוק ההון בשנת 1996 להאריך את תקופת 

ההפקדה מ-6 שנים ל-10 ולחייב במס את רווחי הקרן בעוד הפקדות המעביד ימשיכו להיות פטורות ממס; בשנת 1998 

בחן צוות מטעם שר האוצר את ביטול ההטבה, אך המלצותיו נגנזו; בשנת 2000 המליצה ועדת בן בסט לבטל את ההטבה 

כך שעובדים יחויבו במס מלא על הפקדות המעביד; בשנת 2004 החליטה הממשלה להקטין את תקרת ההטבה ל-7,000 

�; וביוני 2008 הודיע שר האוצר על ביטול הפטור על ההפקדה. אף אחת מן ההמלצות וההחלטות לא יושמו, בשל התנגדות 

ההסתדרות )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.

ככלל, לא ברור כיום איזו מטרה משרתת ההטבה, שכן אין עוד קשר בינה לבין המניע המקורי לחקיקתה. אם הכוונה היא 

לעודד חיסכון לטווח הבינוני, הרי די בהטבת מס בשוליים ולא בהיקף הגבוה הניתן כיום. גם אם מבקשים לעודד חיסכון 

כזה, חשוב לזכור שההטבה סותרת את אסטרטגיית המיסוי של ישראל, שבמסגרתה נקבע כי הקלות מס על חסכונות 

יינתנו רק לחיסכון פנסיוני )גבאי, 2015(. אם ההטבה אכן נועדה לפצות את הנפגעים משיעורי המס הגבוהים )בהשוואה 

בינלאומית( במדרגות הגבוהות, מן הראוי היה לתקן את מדרגות המס במקום ליצור עיוות בקרנות. כך או כך, העובדה 

שההטבה אינה ממלאת עוד את המטרה שלשמה חוקקה, מצדיקה בחינה מחודשת של הפטור בכללותו והצדקה מחודשת 

לעיוות המדיניות שנוצר בעטיה.

4.4 מס שבח לדירות מגורים
עלות בשנת 2015: 4.20 מיליארד &

הפטור ממס שבח לדירת מגורים, שנקבע לראשונה בחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ג-1963, רשם שורת תיקוני חקיקה 

לאורך השנים, בהם תיקון 6 בשנת 1975, תיקון 8 בשנת 1980, תיקון 24 בשנת 1992, תיקון 32 בשנת 1995, תיקון 34 

בשנת 1997 ועוד )רוסטוביץ, 1997(. 

הנוסח המקורי משנת 1963 קבע כי "דירת יחיד", שהוגדרה כדירה "המשמשת בעיקרה למגורים, והיא בבעלות או בחכירתו 

של יחיד והוא או קרובו גרים בה רוב ימות השנה", תהיה פטורה ממס עד לתקרה של 1,500 לירות. עבור מס שבח הגבוה 

מ-1,500 לירות ניתן פטור בגין 1,000 לירות, ולאחר מכן ניתן זיכוי מדורג. נוסף על כך, המחוקק קבע כי הדירה הנמכרת 

חייבת להימצא בבית הרשום כבית משותף או להימצא בבית שיש בו ארבע דירות לפחות, והראוי להירשם כבית משותף. 

תנאי נוסף קובע כי שטח הרצפות לא יעלה על 70 מ"ר. הפטור ניתן מסיבות חברתיות שעוגנו בעיקרון שלפיו יש לִפְטור 

ממס שבח רק את החלשים, ואילו האמידים המתגוררים בדירות ששטחן עולה על 70 מ"ר יישאו בכל נטל המס. עם זאת, 

כבר בתיקון הראשון חדל שטח הדירה, שנועד להיות אינדיקטור המבחין בין אוכלוסייה חזקה לחלשה, להוות תנאי לקבלת 

הפטור )רוסטוביץ, 1997(. על-פי תיקוני חקיקה מן השנים האחרונות, עד 2013 רשאי היה בעל דירת מגורים אחת למכור 

אותה אחת ל-18 חודשים בפטור מלא ממס שבח. מי שברשותו יותר מדירה אחת רשאי למכור בפטור ממס דירת מגורים 
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אחת, פעם בארבע שנים. החל משנת 2014 בוטל הפטור וחויב השבח, שיצמח החל משנה זו לגבי בעלי דירה נוספת )מנהל 

הכנסות המדינה, 2014(.

עוד בשנת 2000 קבעה ועדת בן בסט כי בפועל, מרבית העסקאות בדירות מגורים אינן חייבות במס שבח בשל מסלולי 

הפטור השונים. אפשרויות הפטור, לצד שיעור מס גבוה של עד 50%, יצרו תמריץ לתכנוני מס לטובת צמצום חבות המס. 

תנאי החוק גרמו לציבור לתכנן את העסקאות בדירות מגורים בעיקר על-פי שיקולי מס, במקום על-פי הצרכים האמתיים, 

דבר שהקשה על המשקיעים בדירות מגורים לנהל באופן מיטבי את השקעתם. עוד נטען כי החוק מטיל משא כבד גם על 

רשויות המס, אשר נאלצות להקדיש משאבים לטיפול בעסקאות שאינן חייבות לבסוף במס שבח. המטרה המקורית של 

סיוע לחלשים לא רק שחדלה להכווין את אופן הענקת הפטור, אלא שעם ריבוי השינויים החל הפטור לשרת בעיקר את 

השכבות החזקות. במקביל, החוק היטיב עם מי שביכולתו לתכנן את עיתוי מכירת דירותיו כדי ליהנות מן הפטור, ופגע 

במי שנאלץ למכור את דירתו בתוך זמן קצר. לנוכח אי-הצדק, כפי שראו זאת, הפגיעה בתפקוד שוק הדירות למגורים, 

המשאבים שהמשק מקדיש לתכנוני מס וההכנסות הדלות יחסית ממס שבח — דרשו חברי ועדת בן בסט שינוי יסודי בחוק 

)בן בסט, 2000(. 14 שנים לאחר מכן, ובאופן שונה משהמליצה הוועדה, בוטל הפטור לבעלי דירה נוספת ולדירת מגורים 

ראשונה, בחלקה העולה על 4.5 מיליון �, וספיחיו עודם משפיעים על הכנסות המדינה — זאת בעוד בישראל, בניגוד לרבות 

ממדינות העולם, אין הכרה בהוצאות ריבית על משכנתאות ואין יכולת שחלוף.

4.5 פטור ממע"מ על פירות וירקות
עלות בשנת 2015: 3.20 מיליארד &

חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 אושר בכנסת ב-29 בדצמבר 1975, והוחל ב-1 בינואר 1976. המע"מ בישראל נקבע 

לראשונה, בשיעור של 8%. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ישראל קרגמן, הסביר בדיון בכנסת טרם החלת המס כי הצעת החוק 

היא שלב חשוב ברפורמה במסים, שהנדבך הראשון בה עסק בהפחתת המיסוי הישיר ובהרחבת בסיס המס, ואילו הטלת 

מע"מ הייתה הנדבך השני, שהביא להקמת מערכת חדשה לגביית מס עקיף. במסגרת זו קבעה ועדת הכספים כי המע"מ 

יוטל בשיעור אחיד, אך בכמה תחומים ייקבע שיעור מע"מ אפס, בהם מכירת ירקות ופירות טריים לפי רשימה שיקבע שר 

האוצר )דברי הכנסת, 1975(. 

הנימוק להחלטה להטיל מע"מ בשיעור אפס על פירות וירקות טריים הייתה ייחודו של ענף החקלאות, שבו מחירי המוצרים 

נקבעים על-פי האספקה היומית לשוק. מצב זה, קבעה ועדת הכספים, אינו מאפשר לחקלאים ולספקים לגלגל את המס 

ללקוחות — דבר המהווה עיקרון יסודי במע"מ. בדבריו בכנסת הוסיף ח"כ קרגמן כי גם באירופה הונהגו הקלות בתשלום 

המס על המוצרים החקלאיים הטריים וכי היעדר רישומים מוסדרים בשווקים, שבהם נמכרה בזמנו מרבית התוצרת 

החקלאית, אינו מאפשר את גביית המס )דברי הכנסת, 1975(. לאורך השנים הועלו שני הסברים נוספים לשימור ההטבה: 

הנימוק החברתי-בריאותי המעודד צריכת ירקות ופירות, והנימוק שלפיו בשל תנודתיות המחירים אי-אפשר לנכות מס 

תשומות מעסקאות אלו )ועדת הכספים, 2009(. 

ביקורת נרחבת הושמעה לאורך השנים כלפי ההטבה, וכבר בדיון המקורי הסתייג ח"כ יוחנן בדר מן ההחלטה שלא להטיל 

מע"מ על פירות וירקות וציין כי היישום מורכב מבחינה תפעולית ופותח פתח לשימוש לרעה )דברי הכנסת, 1975(. משרד 

האוצר גם הוא יצא בגלוי נגד הפטור אשר אושר "באמתלה של קושי בגבייה בשווקים", וטען כי פירות וירקות אינם שונים 
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מיתר המוצרים וכי המס אינו כלי יעיל לסייע לשכבות החלשות משום שמרבית ההטבה מופנית לעשירונים העליונים. עם 

זאת, ועל אף התפלגות ההטבה על פני עשירונים, ראוי להדגיש כי הפטור על פירות וירקות הוא פרוגרסיבי באופן מובהק 

מבחינת השפעתו על התפלגות ההכנסות, משום שההשפעה על ההכנסות נעשית משמעותית יותר בעשירונים הנמוכים. 

אשר לטיעון היישומי, כיום רק 23% מהתוצרת נמכרת בשווקים הפתוחים, לעומת 44% בשנות ה-60, כך שהסיבה 

התפעולית שעמדה בבסיס החקיקה אינה קיימת עוד )ועדת הכספים, 2009(.

המתנגדים להטבה טוענים גם שמרווחי השיווק הגבוהים של פירות וירקות מעידים שההטבה מגיעה לסיטונאים 

ולמשווקים ולא לצרכנים ולחקלאים, וכי הטבה במס היא כלי בזבזני ולא ממוקד לטיפול בפערים חברתיים, בהשוואה 

למיסוי ישיר, לקצבאות ולמענקים. לבסוף, נטען שההטבה היא כר פורה להעלמות, ומאפשרת להימנע מתשלום מע"מ בגין 

מוצרים נוספים )גוטליבובסקי ויעקבי, 2013(.
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נתונים: מנהל הכנסות המדינה, 2013.

הפטור ממע"מ לפירות וירקות הוא אחת ההטבות היחידות שכל אנשי המקצוע — בבנק ישראל, במשרד האוצר ובאקדמיה 

— תמימי דעים שיש לבטלה, אך הדרג הפוליטי דוחה שוב ושוב את ההמלצה. היות שההטבה נוגדת את מדיניות המיסוי 

שאימצה המדינה, המתנגדת למיסוי עקיף דיפרנציאלי, שימור הפטור מצריך הצדקה מיוחדת שכן סיוע בצד ההוצאה היה 

עשוי להועיל למוטבים הרבה יותר מהטבת מס, אלא שהצדקה כזו טרם נמצאה.

4.6 הסדר סולר 
עלות בשנת 2015: 3.09 מיליארד &

כמו בכל המדינות המפותחות, גם ישראל מטילה מס על דלקים שנועד להביא להפנמת העלויות החיצוניות הכרוכות 

בשימוש בהם ולצמצם את צריכתם — מס הבלו )טרכטנברג, 2011(. עד ראשית ספטמבר 2005 עמד הבלו על הסולר על 

68 אגורות לליטר, כשליש מהבלו על בנזין. במסגרת הסדר הסולר נקבע בשנת 2004 כי תירשם העלאה הדרגתית של 

המס על הסולר והוא יושווה למס על בנזין בתהליך בן חמישה שלבים )בשנים 2009-2005(. במקביל ניתנו החזרי בלו 

חלקיים לקבוצות מוגדרות של משתמשים הצורכים סולר לפרנסתם, ומתוך הכרה בשונות בין שלוש קבוצות עיקריות של 

משתמשים — רגיל, תחבורה ותעשייה )שיחה עם אנשי התכנית הלאומית לתחליפי נפט, 2015(. 
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מקור ההסדר בפשרה שנחתמה בין המדינה לאיגוד המובילים והמסיעים ולהתאחדות התעשיינים בשנת 2004, ובמסגרתו 

נקבע ששיעורים משתנים ממס הבלו שמשלמים צרכני סולר יקוזזו עבור מי שעושים בו שימוש לצורכי עבודה. ההחזרים 

ניתנו אך ורק בגין העלאת המס על הסולר מעבר לרמת בלו של 68 אגורות לליטר. להחזר הבלו זכאי במסגרת ההסדר כל 

רכב משא שמשקלו מעל 4.5 טון ועד 10 טון; רכב משא מעל 10 טון שעובד על-פי חוק ההובלה; מכליות להובלת דלקים 

וחומרים מסוכנים; רכב המשמש להסעות; מורים לנהיגה; מפעלי תעשייה; סירות דיג וציוד מכני הנדסי; טרקטורים 

לחקלאות ומכונות חקלאיות )שם(.

ההסדר התחשב בכך שסולר הוא מוצר הטרוגני המשמש חומר גלם בתעשיות שונות, בהן תעשיית הצבעים והדבקים; חומר 

בעירה במפעל; דלק לחימום; ושימוש ברכב מסחרי ופרטי. במסגרת ההסדר זכאים בעלי אוטובוסים ומשאיות להחזר של 

50% מהמס ששילמו בעד הסולר; בעלי מוניות ומורי נהיגה זכאים להחזר של 45%; ומפעלי תעשייה שרכשו סולר לצרכים 

תפעוליים — להחזר של עד 69%, בהתחשב בתקרה ייעודית לכל מגזר )שם(. 

ההכנסות מבלו על דלק היו הן בשנת 2011 והן בשנת 2012 כ-8% מכלל הכנסות המדינה ממסים. ההכנסות מבלו על בנזין 

וסולר היו בשנת 2012 58% ו-37% מסך הכנסות המדינה מבלו על דלק, בהתאמה. עם זאת, צריכת הסולר גבוהה בכ-60% 

מצריכת הבנזין, ועמדה בשנת 2012 על כ-5.9 מיליארד ליטר דלק, לעומת  כ-3.6 מיליארד ליטר בנזין. זאת בשל הגידול החד, 

בשיעור של יותר מ-60%, בצריכת הסולר בשנים 2012-2011, בשל משבר הגז הטבעי עם מצרים )שם(.

בשנים האחרונות מנהלת רשות המסים מגעים עם המוטבים לצמצום הטבת המס בתמורה להטבות מקבילות בצד ההוצאה. 

אם כן, אף שאת ההישבון אפשר להעניק באמצעים חלופיים, בהם סובסידיות או מענקים, נראה כי הגורמים המקצועיים 

מסכימים כי יש היגיון במתן ההטבה המקבילה לניכוי הוצאות על גורמי ייצור בקרב מי שפרנסתם מושפעת מן המיסוי הגבוה 

על הדלק בישראל.

4.7 זיכוי להורים עובדים
עלות בשנת 2015: 3.00 מיליארד &

הקלת המס להורים עובדים שניתנה במקור רק לאמהות נועדה להתחשב באופן עקיף בהוצאותיה של אישה הכרוכות 

ביציאה לעבודה —הוצאות הרלוונטיות בעיקר לאישה שילדיה בגיל הרך. ניסיונן של רשויות המס להתחשב בהוצאות גידול 

הילדים כרוך בעלות מנהלית כבדה, ומבנה מערכת המס הישראלית, שמכיר רק ביחיד ולא במשפחה כיחידת המס, אינו 

מאפשר זאת. כתוצאה נקבעה החקיקה המקורית בתיקון מס' 22 לפקודת מס הכנסה בעקבות המלצות ועדת בן שחר בשנת 

1975, אשר התייחסה באופן זהה לכל ילד עד גיל 18. חקיקה זו עוררה קושי בכך שלא הבחינה בין אם לתינוק, אשר יציאתה 

לעבודה כרוכה בהוצאות על טיפול בתינוק, לבין אם לילד בן 17, שיציאתה לעבודה אינה כרוכה בהוצאות מעבר לאלה של 

אישה ללא ילדים. בכך, חלוקת נקודות הזיכוי נבנתה בצורה שאינה תואמת את היעד המוצהר לחוק )בן בסט, 2000(.

על-פי ההטבה בחישוב נפרד, אישה עובדת הייתה זכאית עד לחודש יולי 1990 לנקודת זיכוי אחת בגין כל אחד מילדיה 

שלא מלאו להם 18 שנה. מאז יולי 1990 ועד לשנת 1995 ניתנה נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד אי-זוגי בלבד, בעוד אם או 

אב חד-הוריים המשיכו לקבל נקודת זיכוי מלאה עבור כל ילד. החל משנת המס 1996 שוב ניתנה לכל אישה בחישוב שומה 

נפרד נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד, למעט ילדים בשנת הולדתם הראשונה ובשנה שמלאו להם 18 — בגינם ניתנה חצי 
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נקודת זיכוי בלבד. זוג, בחישוב שומה מאוחד, זכאי לרבע נקודת זיכוי בשל ילדיו שלא מלאו להם 18 שנה )מנהל הכנסות 

המדינה, 2014(. 

החל משנת 2012, אימהות לילדים עד גיל 5 זכאיות לנקודת זיכוי נוספת, מתוך התחשבות בהוצאות ההשגחה. לראשונה, 

בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג משנת 2011, אבות לפעוטות עד גיל 3 נהנים אף הם משתי נקודות זיכוי נוספות בגין 

ילדיהם )מנהל הכנסות המדינה, 2014(. ועדת טרכטנברג נימקה את המלצתה בכך שציבור ההורים לילדים קטנים נאלץ 

לעמוד בעלות הגבוהה של גידול פעוטות, לעתים קרובות דווקא בתקופה שבה הכנסותיו עדיין אינן גבוהות. נקודת הזיכוי 

נועדה להקל את עומס המס על המשפחות, ולהגדיל את ההכנסה הפנויה. הטבת המס תוכננה כך שתסייע לאוכלוסייה 

העובדת כחלק ממדיניות הממשלה לעידוד יציאה לעבודה, והיא כלי משלים לאמצעים אחרים, בהם סבסוד מעונות יום 

ומס הכנסה שלילי. הזיכוי לאבות התווסף לזיכוי שניתן לאמהות. מכיוון שרק כ-25% מן הנשים מגיעות לסף המס, הוועדה 

קבעה כי העצמת מנגנון נקודות הזיכוי לנשים לא צפוי להיות אפקטיבי, ולכן הוענק זיכוי לגברים, אשר כ-75% מהם 

מגיעים לסף המס )טרכטנברג, 2011(.

הטבת המס מנוגדת לאסטרטגיית המס של ישראל, ולפיה קצבאות ילדים מחליפות ניכויים וזיכויים עבור אבות, בעוד נקודות 

הזיכוי לאמהות, שוביניסטיות ככל שיהיו, ניתנו ככלי המעודד יציאה לעבודה וכתחליף לניכוי עבור הוצאות מטפלת )גבאי, 

2015(. מסקנות ועדת טרכטנברג נעזרו אפוא בהטבת המס ממניעים אחרים, שבבסיסם הרצון לסייע למשפחות עם ילדים, 

ובכך הפכו את ההטבה לכלי חברתי המבקש להיטיב עם האוכלוסייה העובדת, אף שהוא נעדר הצדקה מיסויית, כאמור.

4.8 זיכוי לתושבים באזורי פיתוח
עלות בשנת 2015: 1.39 מיליארד &

הטבת המס המעניקה זיכוי לתושבים באזורי פיתוח ניתנת לתושבי יישובים שהגדירה הממשלה, בשיעור משתנה מההכנסה 

החייבת מיגיעה אישית, ובכפוף לתקרה. ההטבות מוענקות מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, ומקורן בתקנות פטור 

והנחות ממס הכנסה לתושבי אילת משנת 1955. ההנחות נועדו לעודד פיזור אוכלוסייה ולמשוך אוכלוסייה מבוססת 

ליישובים המוטבים, ובמקרים מסוימים נטען גם כי מטרתן לפצות על הוצאות מחיה גבוהות יותר בפריפריה )מנהל הכנסות 

המדינה, 2001(. מטרת ההטבה הוגדרה כשיפור האטרקטיביות וכושר התחרות של היישובים המוטבים למול יישובי מרכז 

הארץ וערים גדולות בפריפריה. בהתאם לכך נבחר כלי ההטבה במס ישיר כזיכוי בשיעור מסוים מההכנסה. כמו כל הטבה 

מסוג זה, היא מיטיבה בעיקר עם עשירוני הביניים והעשירונים העליונים, אשר מגיעים לתקרת המס )רשות המסים, 2008(.

אף שההנחות במס הכנסה ניתנו תחילה לתקופה מוגבלת של שנתיים עד 10 שנים, כדי להקל את תקופת ההתבססות 

של היישוב המוטב, ניכר לאורך השנים קושי משמעותי לשלוט בהיקף ההטבות ובמספר המוטבים. ההטבה, המאופיינת 

בלחצים פוליטיים גדולים, עברה שינויים תכופים: תקנות מס הכנסה הנוגעות לפטור עודכנו עד שנת 1990, בין היתר, 

בשנים 1975, 1978, 1983, 1985, ו-1987. עקב הביקורת הציבורית על השינויים ועל הרכב הרשימה נקבע בשנת 1991 כי 

רשימות היישובים לא ישתנו עוד. כתוצאה מכך, בשנים 1998-1991 נתקל כל ניסיון לאשר תקנות חדשות בקשיים בכנסת, 

עד שבשנת 2000 נפרץ הסטטוס קוו שנקבע 9 שנים לפני כן וחזרו להירשם שינויים בהרכב היישובים המוטבים. בשנים 

2003-2000 הלכה ותפחה רשימת המוטבים, מיולי 2003 ועד שנת 2005 היא צומצמה, והחל ב-2005 שבה והתרחבה. 

במחצית שנת 2003 חלה רפורמה משמעותית במתן הטבות המס ליישובים: ההטבות הועברו בלעדית למחוזות הצפון 
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והדרום ובוטלו ההטבות שניתנו ליהודה ושומרון מכוח הטבה זו; חל גידול בשיעור היישובים הקטנים )עד 1,000 תושבים 

מוטבים(; וחלה עלייה בשיעור הטבת המס הממוצעת ליישוב )מנהל הכנסות המדינה, 2001, 2013(.

כבר בשנת 2000 קבעו במנהל הכנסות המדינה כי "סיפור ההטבה לאזורי פיתוח מדגים את הקושי לשלוט בהטבות מס. כדי 

לממן הטבה זו על הממשלה להעלות את שיעורי המס. כיוון ששיעורי המס הסטטוטוריים לא מבחינים בין מרכז לפריפריה, 

על העובדים )כולל בפריפריה( לשלם תוספת מס...". בעייתיות ההטבה עוררה את הקמתן של כמה ועדות לשם דיון בה 

לאורך השנים; ועדת ששינסקי )1988(, ועדת טל )1997( וועדת בן-בסט )2000( כולן בחנו את ההטבות לתושבי אזורי 

פיתוח והמליצו לערוך שינויים ניכרים בקריטריונים שלפיהם הזיכוי מחולק — אך בכל אחד מהמקרים הביאו נסיבות שונות 

לידי דחיית ההמלצות.

בפסיקת בג"ץ 8300/02 גדבאן נסר ואח' נגד ממשלת ישראל ואח' מחודש מאי 2012, קבע בית המשפט העליון כי מנגנון 

ההטבות שהתקיים עד אותה עת היה בלתי חוקתי ופגע בשוויון, משום שלא נקבעו קריטריונים ברורים שעל-פיהם הוגדרה 

רשימת היישובים שתושביהם זכאים להטבות במס הכנסה. בעקבות הפסיקה החליטה ממשלת ישראל, בהחלטתה מס' 

1340 בפברואר 2014, להסמיך את שר האוצר לתקן את פקודת מס הכנסה כך שתיקבע בה מתכונת חדשה למתן הטבות 

מס לתושבי יישובים לגבי הכנסה חייבת מיגיעה אישית, בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים, ברורים ושוויוניים. 

על-פי הצעת תקציב המדינה לשנת 2015, יישום המתווה החדש יחול בשנת 2016 באופן מדורג ולאורך שלוש שנים, עד 

ליישום מלא בשנת 2018, תוך שמירה על איזון תקציבי. בהתאם למתכונת החדשה תינתן הטבת מס לתושבי יישובי 

פריפריה על-פי שלושה פרמטרים: פיזור דמוגרפי-גיאוגרפי, מצב חברתי-כלכלי ומרחק מגבול )החלטת ממשלה 1340(.

ההטבה היא מרכיב אחד בשורה של אמצעי מדיניות לפיזור אוכלוסייה שנוקטת ממשלת ישראל, בהם מתן עדיפות 

בתחומי השיכון, החינוך והשקעות ההון. הטבת המס נבדלת מן האמצעים האחרים בכך שהיא כלי ממוקד להשגת יעד 

הפיזור באמצעות העלאת התמורה לעבודה, אף שלא ברור אם מדובר בכלי אפקטיבי. אף שההטבה תואמת במובהק 

את האסטרטגיה הכלכלית-חברתית שממשלות ישראל נוקטות ב-40 השנים האחרונות, ברצותן לחזק את הפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית במדינה, נותרת שאלת יעילותה של הטבת המס, והיכולת להשיג את מטרותיה באופן אפקטיבי 

יותר בעזרת כלים חלופיים.

ועדת בן בסט )2000( טענה בהקשר זה כי אף שההטבה יוצרת כוח משיכה לאוכלוסייה חזקה אשר מביאה לידי עלייה 

ברמתו הכללית של היישוב, ייתכן שמתן תוספת תקציב ליישוב, בגובה זהה לשווי הקלות המס, היה משפר את איכות 

החיים בו ומביא לשינוי ניכר יותר בפיזור האוכלוסייה.

במחקר שהזמין משרד הבינוי והשיכון מידי "צנובר יועצים", והושלם בחודש דצמבר 2006, לא נמצאה השפעה מובהקת 

של הטבות המס על מאזן ההגירה ליישובים מוטבים. נייר עמדה שפרסמה רשות המסים בשנת 2008 העלה גם הוא כי 

מחקרים שנעשו בנושא לא מצאו קשר מובהק בין גובה הטבות המס ליישוב לבין יכולתו למשוך תושבים מבוססים. נראה, 

אם כן, שאף שמטרת ההטבה עודנה רלוונטית, כלי ההנחות במס הכנסה אינו שיטה אפקטיבית להשגתה. בהשוואה שערכו 

החוקרים, הטבות המס לתושבים באזורי פיתוח בולטות לרעה ביחס לכלים אחרים לעידוד הגירה לפריפריה, בהם הטבות 

בדיור, סיוע בחינוך, פיתוח תחבורה ועידוד השקעות הון. אף שבעת כתיבת המחקר הוקדש להטבות המס נתח התקציב 

הגבוה ביותר מתוך כלי הסיוע לפריפריה, השפעתו על מאזן ההגירה ביישובי עדיפות הייתה קטנה, אם הייתה קיימת כלל. 

כאשר מדובר בכלים אחרים, האמצעים שהוקדש להם תקציב גבוה יותר היו לרוב בעלי השפעה חזקה יותר על יצירת מאזן 
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הגירה חיובי ליישובים המוטבים. בתוך כך, זוסמן )2003( מציין כי הטבות המס ליישובי פריפריה אינן מקובלות בעולם, וכי 

הכלי מיושם רק בשלוש מדינות מערביות חוץ מישראל: נורבגיה, קנדה וטורקיה )מנהל הכנסות המדינה, 2001(.

נוסף על כך, על-פי המתווה החדש משנת 2015 ההטבה מתפרסת על מספר גדול יותר של יישובים בהשוואה לעבר, ובהינתן 

שסכום ההטבה קבוע, כל יישוב מוטב נהנה היום מהנחה נמוכה יחסית. זאת ועוד, ההטבה המרבית הניתנת לנישומים 

המגיעים לתקרת המס הגבוהה ביותר עומדת על כ-500 � לחודש — סכום נמוך שאינו מצליח ליצור הבחנה בין היישובים 

ואינו מספיק כדי למשוך אוכלוסייה חזקה ולהשיג את מטרות ההטבה. לצד זאת, על אף היקפה המשמעותי, מתן ההטבה 

נעשה במנותק מראייה אסטרטגית של מדיניות פיזור אוכלוסין, כדוגמת תמ"א 35.

ההטבה, בדומה לכלל הטבות המס, כוללת גם אפקט פסיכולוגי משמעותי על אוכלוסיית המוטבים ומאופיינת בא-

סימטריה של הענקתה לעומת ביטולה: לאחר שההטבה ניתנה, לצמצומה או לביטולה יש אפקט התנהגותי על המוטב, 

שעלול אף להביא להגירה שלילית מהיישובים המוטבים. התגובה נובעת מהרגישות המוגברת של המוטבים להפסד, לעומת 

ההנאה מרווח )שנאת הפסד(. זאת בשעה שהממצאים מראים, כאמור, שהאפקט החיובי של מתן ההטבה אינו חזק. אם 

כן, קיים הן קושי משמעותי לבטל את ההטבה ביישוב שכבר מופיע ברשימה, והן קושי לצמצם את היקף ההטבה הכולל, 

המאמיר משנה לשנה.

ואולם, חשוב לעמוד גם על יתרונות ההטבה. הממשלה השכילה להבנות את הטבת המס כך שראשית נקבע היקפה הכולל, 

ורק לאחר מכן ההיקף מתחלק על פני מספר המוטבים — כך שהיקף ההטבה נקבע בנפרד מהרכב רשימת היישובים 

הזכאים. גישה זו מאפשרת להעריך בוודאות גבוהה יחסית מה יהיה היקף ההטבה בשנים הבאות, אף שלחצים של בעלי 

אינטרס עלולים להשפיע על ההיקף העתידי. עם זאת, יתרון זה, שהועלה בעל פה על-ידי קובעי המדיניות, אינו מופיע 

במסמכים הרשמיים הנוגעים להטבה ואינו מעוגן בחוק. אף שהחלטת הממשלה מגדירה כי ההטבה תשמור על איזון 

תקציבי, לא ברור מה המנגנון שבאמצעותו יבוצע איזון זה, ונראה כי כשנה בלבד לאחר ההחלטה, האיזון התקציבי 

מופר וההטבה גדלה ממיליארד � ל-1.39 מיליארד. לצד זאת, ראוי לציין שהכלי המיסויי של זיכוי מס הוא כלי פרקטי 

ויעיל מבחינה תפעולית. מסיבה זו, במסגרת גיבוש המתווה המחודש בשנת 2014 לא נעשתה חשיבה מחודשת על הכלי 

שבאמצעותו ניתנת ההטבה. כך או כך, ניכר כי הסיבה המקורית לקיומה של הטבת המס עודנה שרירה וקיימת, אך ההטבה 

המצומצמת שממנה נהנה כל מוטב מחייבת לבחון את האפקטיביות של הפטור ואת יכולתו האמתית למשוך אוכלוסייה 

חזקה ליישובי הפריפריה.

4.9 פטור להשכרת דירות מגורים
עלות בשנת 2015: 1.15 מיליארד &

הטבת המס להשכרת דירות מגורים הוחלה כהוראת שעה ב-1 ביולי 1990 בחוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה 

מהשכרת דירת מגורים(, התש"ן-1990. ההוראה נועדה לעודד בעלי דירות הנמנעים מהשכרת דירות ריקות שבבעלותם 

להשכיר אותן כדי להקל על מצוקת מחסור הדירות, שהתגבר בעקבות גלי העלייה לישראל. החוק הוצע במקור כהוראת 

שעה לתקופה מוגבלת של כשנה וחצי, והוארך שוב ושוב עד תום שנת 2006, עד שבחוק ההסדרים לשנת 2007 הפך 

להוראה של קבע )חוק ההסדרים לשנת הכספים 2007, התשס"ז-2006(. בשנת 2004 נקבעה התקרה לקבלת הפטור על 

7,390 �, בשנת 2005 קטן הסכום ל-5,540 �, ב-2006 ל-3,695 � וב-2007 עלה ל-4,200 �. בשנים 2013 ו-2014 עודכן 
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הסכום ל-4,980 ול-5,080 �, בהתאמה, ומעל לסכום זה פוחת הפטור שקל כנגד שקל. על הסכום שאינו פטור חל מס 

הכנסה שולי בשיעור של 30% מההכנסה, לאחר ניכוי הוצאות )מנהל הכנסות המדינה, 2014(.

אופיין של ההכנסות הנובעות מדירת מגורים דומה לזה של הכנסות הנובעות מבעלות על מניה, כפי שהסביר דוח ועדת 

בן בסט )2000(. עליית ערך המניה שקולה לעליית ערך הדירה, והדיבידנד שהמניה משלמת שקול לשכר הדירה. מיסוי 

ההכנסות מהשקעה בדירות מגורים ומדמי שכירות נועד לאזן בין השקעה בנכסים פיננסיים להשקעה בנדל"ן. ואולם, 

דירות מגורים נבדלות ממניות בשני מאפיינים משמעותיים. ראשית, דירת מגורים מאבדת מערכה לאורך השנים כתוצאה 

מהתיישנות פיזית )פחת( — סוגיה שהחוק נותן לה מענה באמצעות מתן אפשרות לבחור בחלופה שלפיה מנכים מן ההכנסה 

החייבת את הוצאות הפחת. שנית, החוק מתעלם מכך שאדם שגר בדירה בבעלותו כאילו משלם לעצמו דמי שכירות )הכנסה 

זקופה(, ובכך יוצר אפליית מס. האפליה בולטת במיוחד על רקע העובדה שההכנסה הממוצעת של שוכרי הדירות נמוכה 

מזו של בעלי הדירות. מעבר לכך, בעלי הדירות החייבים במס אינם נושאים בהכרח במלוא נטל תשלום המס, והמס על דמי 

השכירות עובר בחלקו לשוכרים, גם אם הוא מוטל מבחינה משפטית על המשכירים. הדבר מביא לידי העלאת דמי השכירות. 

איור.ט"ו:.שיעור.המתגוררים.בשכירות.לפי.עשירונים,.2011.)%(
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 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
עיבוד: המועצה הלאומית לכלכלה.

העליות הדרמטיות שנרשמו בשוק הדיור בשנים האחרונות הובילו לעיסוק נרחב בפטור, שנתפס כמקל עם בעלי דירות 

— הנהנים העיקריים מעליות המחירים. הטענה העיקרית נגד הפטור נוגעת לפוטנציאל הניצול לרעה שהוא יוצר, ועל-

פיה הפטור החלקי גורם לרבים מהחייבים במס להתעלם ממנו ולא לדווח על הכנסות משכירות גם בסכומים העולים על 

התקרה המותרת )גבאי, 2015(. טיעונים נוספים נגד ההטבה הם שלנוכח הביקוש וההיצע הקשיחים בשוק הנדל"ן, הפגיעה 

בפעילות המשקית עם מיסויו תהיה נמוכה מן הפגיעה שתיווצר ממיסוי פעילות מקבילה בתחומים אחרים. כמו כן עולה 

בעייתיות מכך שהפטור אינו תלוי בהיקף ההכנסות הנוספות של הפרט: ייתכן שאדם בעל הכנסה גבוהה מיגיעה אישית, 

למשל, לא ישלם מס על דירה מושכרת בבעלותו, ואילו אדם ללא הכנסה נוספת ישלם מס על הכנסותיו משכירות. ניכר 

אפוא שההטבה אינה רק יוצרת עיוותים ופוטנציאל נזק משמעותי, אלא שהסיבה להחלתה — עידוד בעלי דירות ריקות 

להוציאן לשוק ההשכרה — אינה רלוונטית היום בשל הביקוש הגובר לשירותי דיור ועליית המחירים המתלווה אליו. 
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4.10 חצי נקודת זיכוי לנשים
עלות בשנת 2015: 870 מיליון &

נשים, בחישוב נפרד, זכאיות לחצי נקודת זיכוי נוספת, ואילו בחישוב מאוחד זכאיות לאותה הטבה בתנאי שהן "בן 

הזוג הרשום". חצי נקודת הזיכוי נולדה בעקבות שורת אירועים שראשיתם ב-1995, עם כניסתו לתוקף של חוק ביטוח 

הבריאות הממלכתי. על-פי החוק, נשים נשואות עובדות נדרשו לשלם דמי ביטוח מוגדלים, משום שטרם החקיקה זכו 

להנחה משמעותית במס האחיד שגבו קופות החולים. מתן נקודת זיכוי לנשים נשואות במחצית שנות ה-90 נועד לפצות 

זוגות נשואים על הגדלת נטל מס הבריאות, אך בשל התנגדות לאפליית נשים לא נשואות הוחלט בשנת 1996 להעניק חצי 

נקודת זיכוי לכל הנשים )בן בסט, 2000(. כבר בשנת 2000 קבעה ועדת בן בסט כי חצי נקודת הזיכוי אינה משקפת עוד את 

ההצדקה המקורית שהובילה לחקיקת ההטבה. עם זאת, ואף שאין מקום ליצור אפליית מס חסרת בסיס בין מגזרים שונים 

במשק, הצדקה אפשרית להעדפת נשים עובדות על פני גברים עובדים אפשר למצוא בהעדפה מתקנת של נשים.

נשים בישראל משתכרות בממוצע פחות לחודש ופחות לשעה, ומגיעות פחות מגברים למשרות בכירות וניהוליות )דוברין, 

2012(. העובדה שנשים משתכרות פחות מגברים גם כאשר השניים ממלאים אותה משרה בדיוק, מעלה הצדקה להיטיב 

עם הנשים בתחום המס ולצמצם את הפער בשכר הנטו בין גברים ונשים מקבילים. עם זאת, חשוב לזכור כי התמודדות 

עם אפליית נשים בשוק העבודה היא משימה מורכבת ורחבה יותר, וחצי נקודת הזיכוי אינה יכולה לשמש מרפא לתופעה 

הפסולה. גם ועדת בן בסט, בהמליצה לבטל את הטבת המס, קבעה כי הפעלת מכלול צעדי הרפורמה הייתה צפויה להוביל 

להגדלת שכר הנטו של נשים, בין היתר באמצעות הגדלת מספר נקודות הזיכוי הניתנות לנשים עובדות בגין ילדים בשנות 

חייהם הראשונות )בן בסט, 2000(. מבחינה מיסויית קשה להצדיק את ההטבה, משום שהיא יוצרת תקדים לקריטריון 

הכנסה על בסיס סקטוריאלי ופותחת פתח להענקת נקודת זיכוי לכל קבוצה הסובלת מאפליה בשוק העבודה הישראלי, 

כדוגמת בני מיעוטים )גבאי, 2015(. 

איור.ט"ז:.מועסקים.ומועסקות.לפי.משלח.יד.ושכר.עבודה.לשעה,.2009.

החקיקה זכו להנחה משמעותית במס האחיד שגבו קופות החולים. מתן נקודת זיכוי לנשים נשואות במחצית שנות 

ה-90 נועד לפצות זוגות נשואים על הגדלת נטל מס הבריאות, אך בשל התנגדות לאפליית נשים לא נשואות הוחלט 

בשנת 1996 להעניק חצי נקודת זיכוי לכל הנשים (בן בסט, 2000). כבר בשנת 2000 קבעה ועדת בן בסט כי חצי 

נקודת הזיכוי אינה משקפת עוד את ההצדקה המקורית שהובילה לחקיקת ההטבה. עם זאת, ואף שאין מקום ליצור 

אפליית מס חסרת בסיס בין מגזרים שונים במשק, הצדקה אפשרית להעדפת נשים עובדות על פני גברים עובדים 

אפשר למצוא בהעדפה מתקנת של נשים. 

נשים בישראל משתכרות בממוצע פחות לחודש ופחות לשעה, ומגיעות פחות מגברים למשרות בכירות וניהוליות 

(דוברין, 2012). העובדה שנשים משתכרות פחות מגברים גם כאשר השניים ממלאים אותה משרה בדיוק, מעלה 

הצדקה להיטיב עם הנשים בתחום המס ולצמצם את הפער בשכר הנטו בין גברים ונשים מקבילים. עם זאת, חשוב 

לזכור כי התמודדות עם אפליית נשים בשוק העבודה היא משימה מורכבת ורחבה יותר, וחצי נקודת הזיכוי אינה 

יכולה לשמש מרפא לתופעה הפסולה. גם ועדת בן בסט, בהמליצה לבטל את הטבת המס, קבעה כי הפעלת מכלול 

צעדי הרפורמה הייתה צפויה להוביל להגדלת שכר הנטו של נשים, בין היתר באמצעות הגדלת מספר נקודות הזיכוי 

הניתנות לנשים עובדות בגין ילדים בשנות חייהם הראשונות (בן בסט, 2000). מבחינה מיסויית קשה להצדיק את 

ההטבה, משום שהיא יוצרת תקדים לקריטריון הכנסה על בסיס סקטוריאלי ופותחת פתח להענקת נקודת זיכוי לכל 

קבוצה הסובלת מאפליה בשוק העבודה הישראלי, כדוגמת בני מיעוטים (גבאי, 2015).  

איור ט"ז: מועסקים ומועסקות לפי משלח יד ושכר עבודה לשעה, 2009 

 
נתונים: סקר הכנסות (למ"ס 2010), עיבוד: דוברין (2012) 

סיכום בחינת הטבות המס הגדולות בישראל 4.11.

הבעייתיות המאפיינת את הטבות המס בעולם, כפי שנדונו בפרק הראשון, מתגלה הלכה למעשה בבחינת עשר 

ההטבות הגדולות בישראל והתפתחותן לאורך השנים. הניתוח מעלה תמונה מורכבת: בעוד במקרים אחדים הטבות 

שאינן משרתות כיום את המטרה המקורית שלשמן חוקקו, ממלאות בהצלחה מטרות חלופיות, כדוגמת ההטבה במס 

 !45
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 נתונים: סקר הכנסות, למ"ס, 2010.

עיבוד: דוברין, 2012.

4.11 סיכום בחינת הטבות המס הגדולות בישראל
הבעייתיות המאפיינת את הטבות המס בעולם, כפי שנדונו בפרק הראשון, מתגלה הלכה למעשה בבחינת עשר ההטבות 

הגדולות בישראל והתפתחותן לאורך השנים. הניתוח מעלה תמונה מורכבת: בעוד במקרים אחדים הטבות שאינן משרתות 

כיום את המטרה המקורית שלשמן חוקקו, ממלאות בהצלחה מטרות חלופיות, כדוגמת ההטבה במס לקרנות השתלמות; 

במקרים אחרים, הטבות שהנימוק המקורי להענקתן עודנו רלוונטי, אינן משיגות את המטרה ביעילות וקשה למצוא צידוק 

להמשך קיומן.

כפי שעולה מהסיכום המוצע בלוח ד', היקף הפטורים שהנימוק המקורי שבעטיו ניתנו אינו קיים עוד מסתכם בכ-9.5 

מיליארד �. עם זאת, במקרים אחדים דווקא הטבות אשר הנימוק המקורי להן עדיין קיים הן שצריכות להדאיג יותר את 

קובעי המדיניות, משום שהן ניתנות זה שנים באופן לא יעיל ומונעות טיפול אפקטיבי בסוגיה שעליה נועדו לענות. תובנות 

אלו מבהירות שחובה על המדינה לדון מחדש בהטבות ולבדוק אם יש כיום מקום להמשיך בפטורים אלו או לא.

עשר ההטבות הגדולות מוכיחות כי ברירת המחדל בהטבות מס היא שימור הקיים, גם אם אין לכך הצדקה כלכלית-

חברתית וגם כאשר ההטבה אינה כלי יעיל ואפקטיבי להשגת המטרה. אף שלעתים הסיבה לכך נעוצה בשיקולים פוליטיים, 

בעיה חמורה מכך היא העובדה הפשוטה שאין בישראל גוף מוגדר שנדרש לספק דין וחשבון על השימוש בהטבה, ולא 

קיים מנגנון ממשלתי מוסדר שבמסגרתו נבחנות ההטבות באופן שיטתי. חומרתה של סוגיה זו מתעצמת לנוכח העובדה 

ששאלת קיומן של ההטבות אינה שאלה מקצועית גרידא, ואין ביכולתם של כלכלנים לספק לה תשובה חד-משמעית. 

התובנות המקצועיות חייבות להיבחן במסגרת סדורה של החלטות מדיניות, בהתאם לסדרי העדיפויות שקובעת הממשלה. 

כדי שבחינה תתקיים באופן שיטתי ועל בסיס עתי, יש צורך במנגנון ממשלתי מוסדר שיאפשר למדינה להכיל את הטבות 

המס, כפי שאציע בפרק הבא. עם זאת, ראוי להדגיש כבר כעת כי הבעייתיות אינה מתמצה בהטבות הנידונות בלבד. הפטור 

ממע"מ שניתן בישראל על שירותי תיירות, למשל, פוטר ממע"מ את הוצאותיהם של תיירים זרים בבתי מלון וברכישת 

שירותים ומוצרים נוספים במטרה לעודד תיירות חוץ. הן מבחינת מערכת המס והן בהשוואה בינלאומית מדובר בפטור 

חריג, אשר קשה להעריך את הצלחתו בהשגת מטרתו )גבאי, 2015(.
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עלות.הטבה
כספית.

)במיליארדי.

)&

שנת.
התחלה

סיבת.
החקיקה

רלוונטיות.
הנימוק.
המקורי.

כיום

נימוקים.בעד.
המשך.הענקת.

ההטבה.

נימוקים.בעד.ביטול.ההטבה

חצי.

נקודת.

זיכוי.

לנשים

פיצוי על 0.871996
הגדלת 

נטל מס 
הבריאות



מענה לאפליית  �
נשים בשוק העבודה 

בישראל

אין מקום ליצור אפליית מס  �
בין מגזרים שונים במשק

פטור.

להשכרת.

דירת.

מגורים

יולי 1.15
1990

עידוד בעלי 
דירות 
ריקות 

להשכירן 
בשל מצוקת 

הדיור 
שנוצרה עם 
גלי העלייה 

לישראל



ביטול הפטור עלול  �
להוביל לגלגול המס 

ממשכירי הדירות 
לשוכרים, שבחלקם 

מוחלשים ביחס 
למשכירים

ניצול לרעה: העלמות ניכרות  �
במס

הפגיעה בפעילות המשקית עם  �
ביטול ההטבה צפויה להיות 

נמוכה ממיסוי פעילות חלופית
נוצר עיוות מיסויי בכך  �

שהפטור אינו תלוי בהיקף 
ההכנסות הכולל של הפרט

עיוות בהקצאת המקורות  �
במשק: תמריץ להשקעה 

בנדל"ן על פני השקעה בהון 

זיכוי.

לתושבים.

באזורי.

פיתוח

שיפור 1.391955
האטרקטיביות 

וכושר 
התחרות של 

היישובים 
המוטבים 

מול יישובי 
מרכז הארץ 

וערים גדולות 
בפריפריה



ביטול ההטבה ילווה  �
באפקט פסיכולוגי 

שלילי משמעותי 
לטענת פקידי  �

ממשלה, היקפה 
הכולל של ההטבה 

קבוע ואין סכנה 
לצמיחה בלתי 

נשלטת 
הכלי הנבחר פרקטי  �

ויעיל לתפעול

לא נמצאה השפעה מובהקת  �
על מאזן ההגירה ליישובים 

מוטבים
ההטבה יקרה ומותירה סכום  �

נמוך יחסית לכל מוטב
האיזון התקציבי הופר כבר  �

בשנה הראשונה לאחר שינוי 
מערכת הקריטריונים
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הטבה

עלות.
כספית.

)במיליארדי.

)&

שנת.
התחלה

סיבת.
החקיקה

רלוונטיות.
הנימוק.
המקורי.

כיום

נימוקים.בעד.
המשך.הענקת.

נימוקים.בעד.ביטול.ההטבהההטבה.

זיכוי.

להורים.

עובדים

אמהות: 3.00
 1975

אבות: 
2012

אמהות: 
התחשבות 

בהוצאות 
הכרוכות 

ביציאה 
לעבודה

אבות: סיוע 
להורים 
בעלות 

גידול 
פעוטות



סיוע לאוכלוסייה  �
העובדת כחלק 

ממדיניות הממשלה 
לעידוד יציאה 

לעבודה
העובדה כי כ-75%  �

מאוכלוסיית 
האבות העובדים 
נהנית מנקודות 

הזיכוי הופכת אותה 
לאפקטיבית

רק כ-25% מהנשים העובדות  �
מגיעות לתקרת המס ונהנות 

מנקודות הזיכוי
הטבת המס מנוגדת  �

לאסטרטגיית המס של 
ישראל, שלפיה קצבאות ילדים 

מחליפות זיכוי עבור אבות, 
בעוד הזיכוי לאמהות מעודד 
יציאה לעבודה והוא תחליף 

לניכוי הוצאות מטפלת

הסדר.

סולר

ספטמבר 3.09
2005

קיזוז 
שיעורים 

ממס הבלו 
שמשלמים 

צרכני סולר 
עבור מי 
שעושה 

בו שימוש 
לצרכי 
פרנסה



קיים קונצנזוס כי  �
יש היגיון בהענקת 

הטבה המקבילה 
לניכוי הוצאות על 
גורמי ייצור בקרב 

מי שפרנסתם 
מושפעת מהמיסוי 

הגבוה על הדלק 
בישראל

אפשר להעניק את ההישבון  �
באמצעות כלים חלופיים בצד 

ההוצאה, ובפרט סובסידיה או 
מענקים
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הטבה

עלות.
כספית.

)במיליארדי.

)&

שנת.
התחלה

סיבת.
החקיקה

רלוונטיות.
הנימוק.
המקורי.

כיום

נימוקים.בעד.
המשך.הענקת.

נימוקים.בעד.ביטול.ההטבהההטבה.

פטור.

ממע"מ.

לפירות.

וירקות

דצמבר 3.20
1975

היעדר 
רישומים 
מוסדרים 
בשווקים, 

שבהם 
נמכרה 
מרבית 

התוצרת 
החקלאית, 
לא אפשר 
את גביית 

המס



ההטבה מסייעת  �
לשכבות החלשות, 

שעבורן פירות 
וירקות מהווים 
רכיב משמעותי 
בסל התצרוכת

הסיבה המקורית אינה  �
רלוונטית: רק 23% מהתוצרת 

נמכרת בשווקים הפתוחים, 
לעומת 44% בשנות ה-70

כר פורה להעלמות מע"מ �
הטבה במס היא כלי בזבזני  �

ולא ממוקד לטיפול בפערים 
חברתיים בהשוואה למיסוי 

ישיר, קצבאות או מענקים
העובדה שמרווחי השיווק  �

בפירות וירקות גבוהים 
מעידה על כך שההטבה מגיעה 

לסיטונאים ולמשווקים ולא 
לצרכנים ולחקלאים

מס.שבח.

לדירת.

מגורים

הטבה 4.201963
לשכבות 
החלשות 

שבבעלותן 
היו דירות 

קטנות, 
וגלגול המס 

לשכבות 
העליונות



הרצון להיטיב עם  �
משפרי דיור ובעלי 
דירה בודדת עודנו 

רלוונטי

תמריץ לתכנוני מס �

קרנות.

השתלמות.

)הפקדה.

וצבירה(

עידוד 4.261978
השתלמויות 

והשבחת 
ההון 

האנושי של 
העובדים

הקרנות נותרו  �
הטבת המס היחידה 

המעודדת חיסכון 
לטווח הבינוני

תיקון  �
לפרוגרסיביות 

המוגברת של 
מערכת המס 

הישראלית 
במדרגות המס 

הגבוהות

הזיקה בין החיסכון לבין  �
השתלמויות מקצועיות 

התרופפה
ההטבה סותרת את  �

אסטרטגיית המס של ישראל, 
ולפיה הקלות מס על חסכונות 

נדחו כולן לשלב הפנסיוני
הטבת המס רגרסיבית מאוד �
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הטבה

עלות.
כספית.

)במיליארדי.
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שנת.
התחלה

סיבת.
החקיקה

רלוונטיות.
הנימוק.
המקורי.

כיום

נימוקים.בעד.
המשך.הענקת.

נימוקים.בעד.ביטול.ההטבהההטבה.

פנסיה.

)הפקדה.

וצבירה.

בניכוי.

משיכה(

עידוד 13.90
חיסכון 

לשלב 
הפנסיוני



קיימת חשיבות  �
ראשונה במעלה 
בעידוד חיסכון 
לשלב הפנסיוני

פנסיית החובה בישראל  �
מייתרת את התמריץ להענקת 

הטבות במס
רגרסיביות ההטבה �

החוק.

לעידוד.

השקעות.

הון

פיתוח כושר 7.601959
הייצור 
ושיפור 
יכולתו 

של המגזר 
העסקי 

להתחרות 
בשווקים 

בינלאומיים

�  הכלי העיקרי כיום
בידי הממשלה 
לשיפור הפריון 

וקידום שוק 
העבודה המקומי 

על-ידי יצירת משרות  �
בעלות פריון גבוה 

ההשקעות  �
שמעודד החוק 

כוללות פוטנציאל 
להשפעות חיצוניות 

חיוביות
מדינות בעלות  �

מאפיינים דומים 
לישראל גם הן 

נוקטות מדיניות 
עידוד השקעות זרות 
אגרסיבית מבוססת 

הטבות מס
מחקרים העלו  �

תובנות סותרות 
אשר להשפעה 

על הצמיחה, על 
ההשקעות ועל 

התעסוקה

מרבית ההטבות מגיעות  �
למספר מצומצם של חברות

החוק לא הצליח למשוך  �
לפריפריה מפעלים בעלי פריון 

גבוה 
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5. מנגנון לפיקוח על הטבות המס בישראל
5.1 מאפיינים הכרחיים להצלחת המנגנון

הניסיון הישראלי, כפי שסקרתי בפרק הקודם, מלמד כי אין תחליף למעקב ולבקרה אחר הטבות המס באופן שיעודד את 

בחינתן ואת יישום מסקנות הבחינה, במידה רבה בדומה להוצאות תקציביות ישירות. פיקוח ובקרה אפקטיביים מחייבים 

מידע איכותי וזמין למקבלי ההחלטות, וקיומו אינו עניין פעוט לנוכח הקושי האינהרנטי לאמוד את הטבות המס בדומה 

להוצאות. תובנה זו בדבר חשיבות הבחינה של הטבות מס, אשר אומצה ברבות מהמדינות המפותחות, היא שגרמה למשרדי 

האוצר השונים לפרסם ניתוח שנתי בדבר הטבות המס, הכולל את אומדן העלות הנוכחית והחזויה של כל הטבה; הגורמים 

הנהנים ממנה; שימושים אפשריים לרעה; בחינת הרלוונטיות והאפקטיביות ובחינת יעילות ההטבה כאמצעי מדיניות 

.)NAO, 2014(

ניתוח כזה קריטי בתור שלב ראשון בדרך לפיקוח אפקטיבי על הטבות המס שמעניקה מדינה, אך הוא אינו מספיק 

כשלעצמו. לצדו, ישנה חשיבות מכרעת ליצירת מבנה תמריצים אשר יעודד את מקבלי ההחלטות לעשות שימוש נבון 

במידע ובתוצאות הניתוח, ויחייב התמודדות מוסדית עם נטייתן הטבעית של הטבות המס לאינרציה. רק מנגנון דואלי 

שכזה יצליח לייצר דיון תקופתי משמעותי בשאלת נחיצותן של ההטבות. מטבע הדברים, לנוכח הפערים בתהליכי קבלת 

ההחלטות התקציביות, מדינות שונות אימצו מבנה תמריצים שונה, אך המטרה הסופית זהה: לתמרץ את מקבלי ההחלטות 

לעשות שימוש מושכל בהטבות מס כאמצעי מדיניות, ולבחון באופן תקופתי את מטרת ההטבות, הרלוונטיות שלהן ויכולתן 

להשיג מטרה זו. בפועל, התמריצים יכולים להיות ישירים, ובהם הגדרת הטבות מס כהוראת שעה וחיוב לדון בהן לצד 

ההוצאות הישירות, או עקיפים, למשל הגדרת הטבות המס כהוצאה לעניין מגבלת ההוצאה — שתי גישות שאציע לאמץ 

בישראל )NAO, 2014(. למנגנון הדואלי חשיבות מהותית. גם מידע מלא על ההטבות השונות והשלכותיהן אינו מבטיח 

זיקה בין הטבות המס לבין תהליכי קבלת ההחלטות או התייחסות ממשלתית מתאימה. בעייתיות זו נובעת מכך שבניגוד 

להוצאות תקציביות ישירות, הנדרשות לעמוד בפני אישור מחודש מדי גיבוש תקציב, הטבות מס מעוגנות בחוקי המס ולכן 

חשופות במידה פחותה לדיון מחודש. באופן תיאורטי, הממשלה יכולה להתעלם ממסקנות הבדיקה וכלל לא לקיים דיון או 

לנקוט פעולה בעקבותיה. אי לכך, אף ששיפור המידע על ההטבות הוא חלק הכרחי בשיפור השקיפות ויכולת הניהול שלהן, 

יש צורך להבטיח שתתקיים זיקה ברורה בין הטבות המס ובין יתר ההחלטות המתקבלות בנוגע להרכב הוצאות הממשלה 

ומדיניות גביית המסים. סוגיה זו מתגלה ביתר שאת בניסיון הגרמני.
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מקרה בוחן: הטבות המס בגרמניה
חשיבות הקשירה בין גיבוש מידע מקצועי ואמין לבין מנגנוני קבלת ההחלטות מתגלה ביתר שאת בבחינת המקרה 
הגרמני: גרמניה היא דוגמה למדינה שבה הטבות המס עברו בחינה מקיפה ביוזמה ממשלתית, אך בהיעדר מערכת 

כללים המחייבת את מקבלי ההחלטות להתייחס לתוצאותיה, המסקנות נותרו מיותמות. 

בשנת 2010 נאמד היקף הטבות המס הפדרליות בגרמניה בסכום הגדול פי שלושה מההוצאות הישירות במדינה. אף 
שבמשך השנים נרשם שינוי ניכר בהיקף הטבות המס, הוא לא לווה בשינוי באופי הפיקוח עליהן. זאת עד שבשנת 2010 

מונה צוות מיוחד כדי לערוך בחינה נרחבת של 20 הטבות המס הגדולות במדינה. לצוות מונו חברת ייעוץ, מומחים 
מהאקדמיה ואנשי מקצוע מהמרכז האירופי למחקרים פיננסיים. הפרויקט כלל בחינה של הטבות בהיקף של יותר 

מ-18 מיליארד אירו, וארך כשנתיים — אחת הבחינות הממשלתיות הנרחבות ביותר שתועדו בשנים האחרונות.

כל הטבה נבחנה באופן עצמאי והערכתה נפתחה בתיאור חוקי המס הרלוונטיים והמסגרת החוקתית שלה. עוד כלל 
המחקר סקירה של מטרת ההטבה, הרציונל הראשוני שהוביל לחקיקתה, מועד החלתה לראשונה ושינויים מרכזיים 

שנרשמו בה לאורך השנים, לצד דיון בכלי מדיניות נוספים שנועדו לשרת את אותה המטרה ופועלים במקביל. אמידת 
היקפן של הטבות המס היה רכיב מרכזי בהערכה. האיכות ורמת הדיוק של המדידה השתנו מהטבה להטבה, בהתאם 

למתודולוגיה ולנתונים הזמינים. השיטה שנבחרה לכימות ההטבות הייתה revenue foregone, בשל הקלות היחסית 
של החישוב, והמדידה לוותה באמידות משלימות, בהן אמידת הנטל העודף הנובע מהחלת הטבה )למשל, שיעורי 

מיסוי חלופיים גבוהים יותר( והעלויות האדמיניסטרטיביות הכרוכות בהענקתה.

שאלות מהותיות בשלב ההערכה היו האם ההטבה מתוכננת באופן שמשיג את המטרות הרצויות והאם שימוש בכלי 
חלופי עשוי להביא לתוצאות טובות יותר. כלומר, ראשית נבחן האם הטבת מס היא כלי המדיניות המיטבי, ובשלב שני, 
כיצד אפשר לתכנן את הטבת המס באופן שימזער את ההשפעות השליליות שלה. מכאן עולה נקודה חשובה, והיא שגם 

אם הוחלט שהתערבות ממשלתית היא דבר ראוי, עדיין אין פירוש הדבר שיש להעניק הטבת מס. במסגרת הבדיקה 
נבחנו כלים אלטרנטיביים להטבות המס, ונעשו סימולציות שתוצאותיהן הושוו למצב הנוכחי הכולל את ההטבה.

עוד כללה ההערכה בחינת אפקטיביות ויעילות עבור כל הטבה: בחינת האפקטיביות בדקה באיזו מידה השיגה הטבת 
המס את יעדיה, האם ההישגים מספקים וכיצד אפשר לשפרם. בחינת היעילות עסקה בעלותה של הטבת המס ביחס 

לביצועיה — האם יחס העלות-תועלת מספק, והאם אפשר לצמצמו באמצעות שיפור כלי המדיניות או אופן ניהולו. 
החישוב בגרמניה נעשה בהתבסס על סימולציות מבוססות נתוני מיקרו או באמצעות אמידה אקונומטרית של הטבת 
המס על בסיס מקורות ומאגרי נתונים קיימים. אמידת השפעותיהן של הטבות המס באופן אמין הפכה לאתגר הגדול 

של המחקר, ומשהושגה היה אפשר לחשב את יחס היעילות. 

לבסוף, ועל בסיס הממצאים, המחקר חילק את ההטבות לשלוש קטגוריות: הטבות שאפשר להמשיך להחיל כל עוד 
המטרה נותרת רלוונטית; הטבות הזקוקות לעדכון משמעותי היות שאינן משיגות את מטרתן כנדרש; והטבות אשר 

מומלץ לבטלן, היות שאינן עומדת בתוצאות הנדרשות ואי-אפשר לתקנן באופן סביר. מתוך 20 הטבות המס שנבחנו 
בגרמניה, 5 נמצאו ראויות לביטול, 5 אושרו ו-10 נוספות דורשות תיקונים משמעותיים.

על אף היקף הניתוח ומקצועיותו, יישום ההמלצות מתעכב. אף שחלפו שנתיים מהשלמת תהליך הבחינה המקיף, 
מסקנותיו לא אומצו על-ידי הממשל הגרמני ולא תורגמו לצעדים אופרטיביים. החוקרים עצמם הדגישו בסיום 

עבודתם את חשיבותה של תשתית ליישום המסקנות ואת הקושי שבדחיפה לפעולה בהיעדרה. התרחיש שהתממש 
בגרמניה מוכיח שההערכה כשלעצמה אינה מספיקה ונדרש תוקף חוקי שיחייב את מקבלי ההחלטות לדון במסקנותיה 

ויעודד אותם להתייחס אליהן ולנקוט עמדה על בסיסן.

.Thone, 2012 :מקור
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שני הנדבכים — בחינה עתית ומסגרת יישומית — הם אפוא תנאים הכרחיים ומשלימים לקיומו של תהליך מקצועי וסדור. 

אם לא יתקיים מנגנון המעודד אשרור תקופתי של הטבות המס, המידע על ההטבות עלול למצוא עצמו ללא שימוש 

בתהליכי קבלת ההחלטות התקציביות. מנגד, כדי שתמריצים לדון בהטבות ולתעדף אותן אכן יובילו לתוצאות רצויות, 

עליהם להתבסס על מידע מלא ומקצועי. מידע כזה נדרש לשם קביעת הנחיצות והאפקטיביות של ההטבות השונות, 

ולטובת ביצוע התאמות פיסקליות.

המנגנונים הקיימים היום במדינות העולם, כפי שנדונו בהרחבה בפרק הראשון, כוללים צעדים ברורים שנועדו להוביל את 

המערכת הממשלתית להכיל ולהפנים את העלויות הכרוכות בחקיקת הטבות מס, ולהבטיח פיקוח ומעקב אחר נחיצותן. 

עם הכלים המקובלים נמנים הערכה שיטתית ופומבית להטבות המס הקיימות בכל מדינה, ושילוב ההערכה בתהליך 

התקצוב השנתי; קציבת הטבות מס בזמן, כך שהטבה תהיה תקפה רק לכמה שנים ותוקפה לא יחודש אלא אם התקיים 

הליך הערכה מקצועי שמצא שהיא רלוונטית ואפקטיבית; הגדרת קריטריונים ברורים לאישור הטבות מס חדשות ואישור 

.)OECD, 2010b( Paygo — הטבות חדשות רק אם הן מחליפות הטבות קיימות שתוקפן פג

5.2 המנגנון הישראלי
אף שישראל גילתה מאז תכנית הייצוב של שנת 1985 אחריות פיסקלית גבוהה באופן יחסי, לא אומץ בה עד היום מנגנון 

לניהול הטבות המס. היעדר כלי אפקטיבי לניהול ההטבות יצר מציאות שבה העיסוק הממשלתי בהן מוגבל ביכולתו 

להתמודד עם חלק מהאתגרים שהן מציבות בפני ניהול מדיניות שקופה ויעילה, ומקשה על קיומו של דיון ציבורי אפקטיבי 

ועל היכולת המקצועית לבצע את העדכונים הנדרשים להטבות המס הרלוונטיות. מנגנון אפקטיבי יהיה חייב לכלול את 

שני הנדבכים — הערכה ויישום — ולאפשר להבחין בין קבוצות שונות של הטבות מס הנבדלות בהשלכותיהן על התקציב: 

הטבות ניטרליות מבחינה תקציבית לעומת הטבות המעודדות פעילות כלכלית, ושביטולן עלול לפגוע בהכנסות המדינה 

ובפעילות הכלכלית במשק. 

היעדר מנגנון שכזה בישראל יצר פער בשני הנדבכים: המידע הקיים על הטבות המס מצומצם יחסית, ומתקיימת זיקה 

חלשה בין ההטבות לבין ההוצאה התקציבית, כמו גם בין אישור הטבות מס ובין אישור התקציב. כך, בעוד הממשלה נדרשת 

על-פי חוק לדון בצד ההוצאות ולאשר את תקציב המדינה כדי שתוכל להמשיך למשול, אין כל חובה חוקית לדון בהטבות 

המס, ובוודאי אין חובה לערוך בהן שינויים או עדכונים. אימוץ מנגנון יחייב אפוא, בשלב ראשון, להרחיב את ההתייחסות 

להטבות באופן שייצור תהליך מובנה ומקצועי להערכה עתית שלהן על כלל סעיפיהן, תהליך שיסייע להעמיק ולבסס את 

המידע המוצג לפני הציבור ומקבלי ההחלטות אודותיהן. בשלב שני, המנגנון יקשור בין ההטבות לבין דיוני התקציב, ובכך 

יחייב את מקבלי ההחלטות לדון בהן ולראות בהן חלק אינטגרלי מניהול משאבי המדינה.

5.2.1 נדבך ראשון: הערכה
כדי לחזק ולשכלל את המידע הנגיש למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב בדבר הטבות המס, על כל הטבה לעבור הערכה 

מקצועית מעמיקה, בלתי תלויה ומבוססת נתונים, אשר תענה על שאלות היסוד הנוגעות להטבה. אף שכל מדינה מאמצת 

כאמור בחינה בעלת מאפיינים שונים, שורת מרכיבים נוכחת בכל הערכה: 

מה המטרה המוצהרת של ההטבה? האם קיימות מטרות נוספות?א. 

באיזו מידה מטרות אלו מושגות?ב. 
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מהן ההשפעות הכלכליות-חברתיות של ההטבה, וכיצד היא משפיעה על אי-שוויון וצמיחה? מהן ההשפעות ג. 

החיצוניות )השלכות בלתי מתוכננות, חיוביות או שליליות( ואיזה שימוש לרעה נעשה בהטבה?

האם אפשר להשיג את מטרות ההטבה באופן יעיל יותר? ד. 

ההערכה צריכה להתבצע במסגרת זמנים שתאפשר דיון מעמיק ומקצועי בהטבה, אך במנותק מלחצים פיסקליים ופוליטיים 

אשר עלולים להשפיע על איכות הבדיקה ומסקנותיה.

5.2.2 נדבך שני: יישום
בשלב שני, כנדבך משלים להערכה העתית, המנגנון נדרש לחייב את מקבלי ההחלטות לקדם חקיקה אשר תוביל לשימור 

קיומה של הטבה כזו או אחרת, לצמצומה או לביטולה. ההחלטות צריכות להתקבל על-פי סדר העדיפויות הממשלתי, 

והמנגנון יתמרץ את הפוליטיקאים להתבסס על המלצות ההערכה המקצועית. נדבך זה יכול להתקיים בשני אופנים, ישיר 

ועקיף: חיוב הטבות המס לעבור אישור תקופתי במסגרת אישור התקציב או קביעת כלל להגבלת קצב הגידול של סך הטבות 

המס. שני המנגנונים הפוטנציאליים קושרים בין הדיון בהטבות המס לבין דיוני התקציב ויוצרים זיקה חזקה בין צד ההוצאה 

לבין ההטבות, במטרה להפוך אותן שקופות יותר, להגביר את הפיקוח ולהפוך את העיסוק בהן לעתי, מוסדי ומוסדר.

ההבחנה המרכזית בין הגישה הישירה לגישה העקיפה נובעת מאופי הדיון. המנגנון הישיר עובד מן הפרט אל הכלל, כך 

שהדיון עוסק בכל הטבה באופן פרטני, ומן ההחלטות הפרטניות מתקבלת העלות האגרגטיבית של סך ההטבות. במנגנון 

העקיף נקבעת ראשית העלות המצרפית המרבית של ההטבות לשנת התקציב הבאה, ומסך העלות נגזרות החלטות בעניין 

צמצום או שימור של הטבות מס פרטניות. 

הגישה הישירה: חיוב ההטבות באישור תקופתי
מדינות שונות, בהן הולנד ודרום קוריאה, מגבילות כיום את כל הטבות המס לפרק זמן קבוע מראש. כתוצאה, אם ממשלה 

מחליטה שברצונה להמשיך להעניק את ההטבה בתום התקופה הקצובה, הדבר מחייב חקיקה מחודשת. לרוב ההטבות 

מוגבלות לפרק זמן של 5-3 שנים, אף שבמקרים מסוימים, שבהם יש חשיבות מכרעת לוודאות וליציבות, בעיקר במקרה 

 .)OECD, 2010b( של הטבות היוצרות פעילות כלכלית, יש מקום לחוקק את ההטבה לפרק זמן ארוך אף יותר

מנגנון המחייב אשרור תקופתי מגדיר אפוא את הטבות המס כהוראת שעה בעלת תוקף מוגבל, כך שכמה הטבות מס 

פוקעות באופן מדורג מדי שנה. לאורך חיי ההטבה נאספים עליה נתונים, ואלה משמשים להערכה המקצועית שתפורסם 

במהלך חלותה ולקראת סוף תוקפה. ההערכה מועברת לממשלה ומשמשת בסיס לדיון בשאלה האם לחדש את תוקפה, 

לצמצמה, לערוך בה שינויים או לבטלה לחלוטין. דיונים אלו נעשים לקראת תום תוקפה של הוראת השעה, במסגרת דיוני 

התקציב לאותה שנה, כשהממשלה דנה בהמלצות ובמסקנות של ההערכה ונדרשת להכריע את גורל ההטבה. אם הטבה 

אינה עוברת הליך חקיקה מחודש במועד פקיעתה — בין משום שהממשלה בחרה שלא לאשרה ובין משום שההטבה לא 

עלתה לדיון — הוראת השעה פגה וההטבה מבוטלת. במקרה שהטבת מס לא זוכה לאישור מחודש, עם תום התקופה נקבע 

במקומה שיעור המס הסטטוטורי.

כחלק מהמנגנון אשר מעוגן בחקיקה, תוקף ההטבות מוארך רק באמצעות הליך חקיקה מלא כחלק מאישור תקציב 

המדינה, על בסיס ההערכה המקצועית המפורסמת גם לציבור. כך צפויה להיווצר זיקה חזקה יותר בין הטבות המס לבין 

צד ההוצאה, אשר תבהיר את העלות האלטרנטיבית של אישור או של הארכת ההטבה. קשירה בין הכלים תתאפשר גם 
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באמצעות החובה לנמק — במקרה של המלצה על חידוש הטבה או במקרה של הצעה לחקיקת הטבה חדשה — מדוע מוצעת 

 .)Minarik, 2009( הטבת מס ולא הוצאה ישירה. הוראות שעה במתכונת דומה אומצו בהצלחה יחסית ביפן ובדרום קוריאה

בגישה הישירה, בשונה מהמקובל כיום בישראל, ברירת המחדל של ההטבה היא להתבטל, אלא אם כן הממשלה יזמה 

חקיקה מחודשת.

הגישה העקיפה: הגבלת קצב גידול ההטבות )כלל פיסקלי(
כללים פיסקליים הם מגבלות שהממשלה כופה על עצמה בניהול המדיניות התקציבית לטובת השגת יעדים מקרו-כלכליים 

ארוכי טווח. הכללים מגבילים את המדיניות הפיסקלית במונחים אגרגטיביים וקובעים תקרות התלויות במשתנים כדוגמת 

שיעור הצמיחה במשק, היקף הכנסות המדינה ויעד הגירעון. הכללים נועדו להציב שורת תמריצים ואילוצים על מדיניות 

התקציב הממשלתית, כדי שזו תהיה שקולה ובת-קיימא. הספרות הכלכלית מעודדת מדינות לאמץ כללים פיסקליים 

הן משום שהם מובילים ליציבות מקרו-כלכלית והן משום שההיסטוריה מלמדת שמדינות שלא כבלו עצמן במגבלות 

.)Casals, 2012( פיסקליות סבלו משיעורי גירעון גבוהים שהביאו להעצמת משברים כלכליים

בישראל נהוגים שני כללים פיסקליים: תקרת הגירעון, הקובעת את השיעור המרבי של הגירעון ביחס לתוצר, ומגבלת 

ההוצאה, הקובעת את התוספת המותרת להוצאה הממשלתית משנה לשנה, במונחי שיעורי גידול התקציב. כלל ההוצאה 

אומץ בישראל בשנת 2010 וחודש בשנת 2013. בחודש דצמבר 2013 החליטה הממשלה לעדכן ולתקן את חוק הפחתת 

הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, כך שהחל בשנת 2015 תעמוד מגבלת הגידול בסכום ההוצאה 

הממשלתית על ממוצע שיעור גידול האוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב, ושלגביהן 

פרסמה הלמ"ס את שיעור הגידול, בתוספת אחוז אחד כשהוא מוכפל ביחס שבין 50% לבין יחס החוב-תוצר האחרון 

הידוע. המהלך נועד להבטיח עמידה ביעדי הגירעון ולהימנע מעלייה ניכרת בנטל המס )המועצה הלאומית לכלכלה, 2013(.

ב-OECD מדגישים כי שימוש נרחב בהטבות מס עלול לחתור תחת המטרות המרכזיות של כללים פיסקליים, ובפרט תחת 

מטרותיהם של כללי הוצאה, באמצעות פנייה לצד ההכנסות כשצד ההוצאה אינו מאפשר הרחבה תקציבית. התוצאה עלולה 

להיות תחלופה בלתי מוצדקת בין צעדים בצד ההוצאה לבין הטבות מס, הסובלות כאמור מאי-שקיפות ומקושי אינהרנטי 

בפיקוח עליהן. לפיכך, הארגון ממליץ לאמץ, לצד כלל הוצאה, מגבלות על הטבות מס, וליצור זיקה שקופה וברורה בין שני 

האלמנטים הללו. בפרט, ב-OECD מדווחים על שורת מדינות אשר עם החלת כללים פיסקליים רשמו עלייה חדה במספר 

הטבות המס כמכשיר עוקף הוצאה. הבולטת שבהן היא צרפת )Casals, 2012(. בישראל, כאמור, אף שאומצו כלל הוצאה 

ומגבלת גירעון, לא קיים כלל ייעודי המגביל את היקף הטבות המס. הגבלת קצב גידול ההטבות באופן אגרגטיבי הוא גישה 

עקיפה לשליטה על סך העלות של הטבות המס למשק.

כלל המגביל את הטבות המס מבקש להשוות ככל האפשר בין התנאים הדרושים לשם אישור הטבות לבין אלה של הוצאות 

תקציביות. כלל כזה יכול לאמץ כל מגבלה אפקטיבית על היקף הטבות המס במדינה. הדבר מקובל למשל בשוודיה, אשר 

אימצה כלל הוצאה זהה לתקציב ולהטבות המס במדינה. הכלל יכול לאמץ לתוכו גם את שיטת ה-Paygo, כפי שממליצים 

.)Minarik, 2009( כך שהטבה חדשה מחוקקת רק על חשבון עלותן של הטבות קיימות ,OECD-ב
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6. סיכום ומסקנות
מדינת ישראל אינה מנהלת כיום את הטבות המס שהיא מעניקה לאזרחיה, הניתנות לאורך יותר מחמישה עשורים כמעט 

ללא הפרעה. אין בישראל "בעל בית" האמון על יותר מ-50 מיליארד � שהמדינה בחרה לוותר על גבייתם. במסגרת 

המצב הקיים — תולדה משולבת של היעדר מסגרת חוקתית לדיון בהטבות המס ושל אופיין הבעייתי ממילא של ההטבות 

כמכשיר פיסקלי — ההטבות עולות כיום לדיון באופן ספורדי בהתאם לצורכי המימון של המדינה, ובחינתן נעשית בדרך 

כלל בבהילות, ללא תשתית מקצועית ובאופן שטחי, במטרה לספק מענה לפערי הכנסות שהתגלו בגיבוש התקציב. מסיבה 

זו, ההטבות נעשו גם כר פורה לחלוקת כספים משיקולים פוליטיים תחת כסות מקצועית, והן נתונות ללחצים מקרב גורמי 

אינטרס שונים.

מציאות זו מתאפשרת בשל אופיין החמקמק של ההטבות ככלי מדיניות. העובדה שהן כלי דמוי הוצאה בצד ההכנסה הופך 

אותן לעוף מוזר בארגז הכלים הפיסקלי ומאפשר להן להמשיך להתקיים "מתחת לרדאר" של משרד האוצר. עם זאת, אין 

לזלזל בחשיבותן. הטבות מס שונות ניתנות כיום לעידוד פעילות כלכלית, לסיוע לקבוצות אוכלוסייה או במטרה להביא 

לשינוי התנהגות של פרטים. אף שהן מתפקדות לא פעם כמקבילה לסובסידיה ממשלתית, ההטבות הן מרכיב חשוב 

בסל הכלים הפיסקליים של המדינה. זו הסיבה שיש צורך בפיקוח משמעותי יותר עליהן. הצורך לאתר מקורות הכנסה 

אשר יכבידו מעט ככל האפשר על הפעילות המשקית, לצד ההבנה הכלל-עולמית שיש ללמוד לעשות שימוש מושכל יותר 

בהטבות אלו, מחייבים את ממשלת ישראל לספק פתרון שיאפשר למדינה להפנים את העלות האמתית של אי גביית המס.

בחינה פרטנית של עשר הטבות המס הגדולות בישראל, שעלותן המוערכת מסתכמת בכ-43.2 מיליארד � המהווים כ-83% 

מכלל הטבות המס לשנת 2015, מדגישה כי הבעייתיות הטמונה בהטבות מס ככלי מדיניות מתגלה ביתר שאת במקרה 

הישראלי. הניסיון הישראלי מוכיח כי ברירת המחדל היא שימור הקיים, גם אם אין לכך הצדקה כלכלית-חברתית וגם 

כאשר ההטבה אינה כלי אפקטיבי להשגת המטרה לשמה נועדה. בעוד שלעתים הסיבה לכך נעוצה בשיקולים פוליטיים, 

חמור מכך הוא היעדרו של גוף ברור שנדרש לספק דין וחשבון על השימוש בהטבה והיעדרו של מנגנון חוקי ומוסדר 

במסגרתו נבחנות ההטבות באופן שיטתי.

הבעייתיות אינה מסתכמת בהטבות הגדולות, ודווקא ההטבות הבינוניות )שעלות כל אחת מהן למשק מאות מיליוני �( 

מחייבות את קובעי המדיניות לרדת לעומקן. ממחישה זאת ההטבה המעניקה זיכוי לעובדי משמרות, שעלותה מוערכת 

ב-2015 ב-190 מיליון �. ההטבה נקבעה לעובדי משמרת שנייה או שלישית בתעשייה בשנות ה-80, אז נרשם מחסור 

בעובדי משמרות לתעשייה, והיא מוענקת בדמות זיכוי מס בשיעור של 15% מהכנסת העובד מעבודה במשמרות, עד לסכום 

של 11,280 � )נכון לשנת 2014(. ההטבה נקבעה כהוראת שעה באמצעות חקיקת משנה )תקנות( על-ידי שר האוצר, 

והוארכה מדי שנה מאז ועד היום כמעט אוטומטית בשל התנגדות התאחדות התעשיינים לביטולה )בן בסט, 2000(. 

אף שבמקור נועדה ההטבה להגביר את ניצולת ההון ולאפשר קליטת עובדים, זה עשרות שנים אין צורך כלכלי בתמריץ 

שכזה. עוד בשנת 2000 קבעה ועדת בן בסט כי "אין הצדקה להעדפת התעשייה על פני ענפים אחרים במשק", והוסיפה 

כי על כל יצרן לבחון את הכדאיות הכלכלית של הייצור במשמרות בלי שמערכת המס תתערב בשיקוליו )בן בסט, 2000(. 

גבאי )2015( גם הוא טען כי אין כיום כל סיבה חברתית, כלכלית או אחרת לתמרץ עבודה במשמרות או להעדיף עבודה 
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במשמרות בתעשייה על פני משמרות בתיירות או במגזרים אחרים. למרות זאת, ההטבה טרם בוטלה וכאמור הוארכה מדי 

שנה בהחלטת שרי האוצר, ללא חקיקה. 

מקרה אחר הוא הטבת המס המעניקה זיכוי בשל תרומות )390 מיליון �(. מחקרים העלו כי אף שההיגיון מאחורי ההטבה 

— עידוד תרומות של פרטים וחברות — עודנו רלוונטי, לא ברור שהטבת מס היא כלי אפקטיבי להשגתה. בפרט, חזן )2010( 

מצאה כי הפטור ממס אפקטיבי בגידול היקף התרומות של תורמים אשר תרמו בעבר, אך אינו יעיל בעידוד כניסת תורמים 

חדשים, וגם מיעוט התורמים החדשים המושפעים מן ההטבה ממומנים על-ידי הממשלה דרך הטבת המס.

מקרה בוחן: הטבות מס בעיר אילת

סוגיית אפקטיביות ההטבות מומחשת במקרה של העיר אילת, העולה תדיר לכותרות בהקשר לפטור ממע"מ. אילת 

נהנית כיום משתי הטבות מס: חוק אילת )800 מיליון �( וזיכוי למעבידים באילת )110 מיליון �(.

מעסיקים באילת נהנים מזיכוי בשיעור של 20% מההכנסה החייבת של עובדים עד לתקרת המס שנוכה משכר 

העובדים. זאת במטרה להוזיל את עלות העבודה באילת )מנהל הכנסות המדינה, 2014(. במקביל, הצריכה באזור אילת 

פטורה ממע"מ, פרט לצריכת מוצרים בני-קיימא וסיגריות. כבר בשנת 2004 קבעו נציגי משרד האוצר בנוגע לזיכוי 

למעבידים באילת ובנוגע לפטור ממע"מ כי "קשה למצוא פטור שהוא יותר ראוי לביטול מפטור שניתן לפני למעלה 

מ-20 שנה. המציאות השתנתה לחלוטין... הכלכלה השתנתה ומערכת המסים השתנתה" )ועדת הכספים, 2004(. 

ממשלת ישראל ניסתה לבטל את הפטור ממע"מ בעבר וקבעה בחודש אוגוסט 2004 כי הפטור יתבטל החל משנת 

2005, אך החלטה זו לא אושרה על-ידי הכנסת )מנהל הכנסות המדינה, 2013(.

הפטור באילת ניתן החל בשנת 1985 מכוח "חוק אזור סחר חופשי באילת", ונחקק לאחר עבודת מטה של ועדה 

ציבורית. על-פי דברי ההסבר להצעת החוק, מטרת ההקמה של אזור סחר חופשי באילת וסביבתה הייתה להביא לידי 

שיפור בתחומי התעסוקה, התעשייה והתיירות בעיר באמצעות הוזלת שירותי התיירות בעזרת פטור ממסים עקיפים, 

והפחתת העלויות בזכות הטבה במס הכנסה לעובד ומענק למעסיקים. ההטבות לאילת ניתנו מתוך הכרה בנחיצותו של 

סיוע רחב היקף לעיר עקב ריחוקה ממרכז הארץ, חשיבותה האסטרטגית למדינת ישראל והיותה שער דרומי למדינות 

השכנות ולמפרץ אילת וים סוף )ארליך, 2007(.

פטור זה הוא דוגמה מובהקת למקרה שבו אף שהמניע הרשמי לחקיקת ההטבה עודנו תקף, לא ברור אם פטור ממע"מ 

הוא דרך אפקטיבית להשגת היעד. הפטור אינו מחייב את בתי העסק בעיר לגלגלו לצרכן באמצעות הוזלת המוצרים 

והשירותים. לכן, המחיר לצרכן נקבע על-ידי מנגנון השוק. ואכן, סקרים מצאו כי בענף המזון המהיר ובענף מוצרי 

החשמל, המחירים באילת על-פי רוב אינם נמוכים מאשר בערים אחרות )ארליך, 2007(. נוסף על כך, לא ברור מדוע 

ערים מרוחקות אחרות, כדוגמת מצפה רמון, אינן ראויות גם הן לסיוע דומה.

הבעייתיות העולה בבירור מבחינת הטבות המס בישראל, לצד מסקנות ה-OECD בנוגע להכרחיות הטיפול הממשלתי 

המוסדר בהטבות מס, מלמדות כי אין תחליף למעקב ולבקרה אחר ההטבות באופן שמעודד את בחינתן ואת יישום 

מסקנות הבחינה. ניתוח והערכה עתיים של ההטבות הם רכיב קריטי בתור השלב הראשון בדרך לפיקוח אפקטיבי על 
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הטבות המס, אך אין די בו כשלעצמו, וישנה חשיבות מכרעת ליצירת מבנה תמריצים אשר יעודד את מקבלי ההחלטות 

לעשות שימוש נבון במידע ובתוצאות הניתוח. רק מנגנון דואלי שכזה, כפי שמלמד הניסיון הבינלאומי, ייצור דיון תקופתי 

משמעותי בהטבות, שסופו בהחלטות אופרטיביות.

שני נדבכים, בחינה מקצועית על בסיס עתי ומסגרת סדורה לדיון במסקנות ולקבלת החלטות על בסיסן, הם תנאים 

הכרחיים לקיומו של תהליך מקצועי וסדור. אם לא יתקיים מנגנון המעודד אשרור תקופתי של הטבות המס, המידע על 

ההטבות עלול שלא לבוא לידי ביטוי בתהליכי קבלת ההחלטות התקציביות. לעומת זאת, כדי שהתמריצים לדון בהטבות 

ולתעדף אותן אכן יובילו לתוצאות רצויות, עליהם להתבסס על מידע מלא ומקצועי.

היעדר מנגנון שכזה בישראל יצר פער כפול: המידע הקיים על הטבות המס מצומצם יחסית ומתקיימת זיקה חלשה הן בין 

ההטבות לבין ההוצאה התקציבית, והן בין אישור הטבות מס ובין אישור התקציב. אימוץ מנגנון יחייב אפוא להרחיב את 

ההתייחסות להטבות באופן שייצור תהליך מובנה ומקצועי להערכה עתית שלהן על כלל סעיפיהן, תהליך שיסייע להעמיק 

ולבסס את המידע המוצג לפני הציבור ומקבלי ההחלטות אודותיהן. בשלב שני, המנגנון יקשור בין ההטבות לבין דיוני 

התקציב, ובכך יחייב את מקבלי ההחלטות לדון בהן ולראות בהן חלק אינטגרלי מניהול משאבי המדינה. בשלב ראשון, כדי 

לשכלל את המידע העומד לפני מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בדבר הטבות המס, על כל הטבה לעבור הערכה מקצועית 

ובלתי תלויה אשר תענה על שאלות היסוד הנוגעות להטבה. ההערכה תתבצע במסגרת זמנים שתאפשר דיון מעמיק 

ומקצועי בהטבה, אך במנותק מלחצים פיסקליים ופוליטיים אשר עלולים להשפיע על איכות הבדיקה ומסקנותיה.

בשלב שני, כנדבך משלים להערכה העתית של כל אחת מההטבות, המנגנון יחייב את מקבלי ההחלטות לקדם חקיקה 

בדבר שימורה, צמצומה או ביטולה, על-פי סדר העדיפויות הממשלתי. הנדבך היישומי מתקיים באחד משני אופנים, ישיר 

או עקיף. המנגנון הישיר מחייב את הטבות המס באישור תקופתי במסגרת דיוני התקציב ובוחן את ההטבות מן הפרט אל 

הכלל. כל הטבה מוגדרת כהוראת שעה למספר מוגבל של שנים, ולקראת תום חלותה הממשלה נדרשת להאריך את תוקפה 

באמצעות חקיקה מחודשת או לבטלה — על בסיס המלצות ההערכה המקצועית. כך, הדיון סובב סביב כל הטבה באופן 

פרטני, ומן ההחלטות הפרטניות מתקבלת העלות האגרגטיבית של סך ההטבות. מנגד, המנגנון העקיף מאמץ כלל פיסקלי 

המגדיר ראשית את היקף הגידול המרבי המותר בעלות המצרפית של ההטבות לשנת התקציב הבאה, ומסך העלות נגזרות 

החלטות פרטניות בנוגע לצמצום או לשימור הטבות מס ספציפיות, בהתאם לסדרי העדיפויות הממשלתיים ובהתאם 

לאפקטיביות של כל הטבה, כפי שמעלה ההערכה העתית. 



5151

ביבליוגרפיהסמנגנון לניהול הטבות המס בישראל

ביבליוגרפיה
Altshuler, R. and Dietz, R. 2008. Tax Expenditure Estimation and Reporting: A Critical Review. NBER Working 

Paper No. w14263. 

Ayuso i Casals, J. 2012. National Expenditure Rules: Why, How and When, European Commission Economic 

Papers 473. ISSN 1725-3187.

Chen, D. 2015. The Framework for Assessing Tax Incentives: A Cost-Benefit Analysis Approach. UN Working 

Paper: Tax Incentives and Base Protection Workshop.

Cournède, B., Goujard, A. and Pina, Á. 2013. How to Achieve Growth- and Equity-friendly Fiscal 

Consolidation?: A Proposed Methodology for Instrument Choice with an Illustrative Application to OECD 

Countries. OECD Economics Department Working Papers, No. 1088, OECD Publishing.

Department of Finance (DoF). 2014. Report on Tax Expenditures: Incorporating DoF Guidelines for Tax 

Evaluation, Ireland.

Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2014-2018. 2014. Prepared for the House Committee 

on Ways and Means and the Senate Committee on Finance by the Staff of the Joint Committee on Taxation, 

JCX-97-14. 

Korea Tax and Customs Office. 2014. Government to Adopt Performance-Based Tax Expenditures. Press 

Release.

Mickie Schoch, Head of the Taxes Division, Dutch Ministry of Finance. 2015. Phone interview.

Minarik, J. 2009. Tax Expenditures in OECD Countries, Meeting of Senior Budget Officials.

National Audit Office (NAO). 2014. The Definition, Measurement, and Evaluation of Tax Expenditures and Tax 

Reliefs

OECD. 2010. Tax Policy Studies No. 19. Choosing a Broad Base — Low Rate Approach to Taxation (b). ISBN 

978-92-64-09132.

Strawczynski, M. 2014. “Cyclicality of the Statutory Tax Rates”, Israel Economic Review, 11, No. 1, 67—96.

Tax Expenditures in OECD Countries, OECD Publications, (2010a) ISBN 978-92-64-07690-7. 

Thone, M. 2012. 18 Biliion at One Blow — Evaluating Germany's Twenty Biggest Tax Expenditures. 

Proceedings of the 140th Annual Conference on Taxation, New Orleans, LA, pp. 41-51.

Tyson, J. 2014. Reforming Tax Expenditures in Italy: What, Why, and How?. IMF Working Paper.

United States Government Accountability Office (GAO), (2012). Tax Expenditures: Background and 

Evaluation Criteria and Questions.

http://ssrn.com/abstract=1248924
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp473_en.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/04/2015TIBP_PaperChen.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5k407lwvzkkh-en
http://dx.doi.org/10.1787/5k407lwvzkkh-en
http://dx.doi.org/10.1787/5k407lwvzkkh-en
http://budget.gov.ie/Budgets/2015/Documents/Tax_Expenditures_Oct14.pdf
http://budget.gov.ie/Budgets/2015/Documents/Tax_Expenditures_Oct14.pdf
https://www.jct.gov/publications.html?func=select&id=5
http://english.mosf.go.kr/pre/view.do?bcd=N0001&seq=3560
http://www.oecd.org/governance/budgeting/42976288.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/TARC-Tax-Expenditures-and-tax-reliefs-technical-paper.pdf
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/TARC-Tax-Expenditures-and-tax-reliefs-technical-paper.pdf
http://www.boi.org.il/en/Research/Periodicals/Documents/11ISER3.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/arquivos/OCDE2011/OECD_Tax.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Michael_Thoene/publication/256044829_18_Billion_at_One_Blow_Evaluating_Germany%2527s_Twenty_Biggest_Tax_Expenditures/links/53ecde990cf2981ada10f74f.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1407.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650371.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/650371.pdf


5252

ביבליוגרפיהסמנגנון לניהול הטבות המס בישראל

אברמזון, ש' ושראל, מ'. 2015. ההטבות לחיסכון הפנסיוני, פורום קהלת למדיניות, נייר מדיניות מס' 13.

ארליך, י', הפטור ממע"מ באילת והשלכות אפשריות של ביטולו". 2007. מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

בנק ישראל. 2014. ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים 137, חטיבת המחקר. 

בנק ישראל. 2015. דברי הנגידה במסיבת העיתונאים של פרסום דוח בנק ישראל לשנת 2014. 

בר, ר'. 2013. החוק לעידוד השקעות הון — מוטיבציה לקיומו בעולם הגלובלי והשלכותיו על המשק הישראלי, מחקר מכון 

מילקן מס' 74.

גבאי, י'. 2015. מערכת המסים של מדינת ישראל, המכון לחקר החברה והכלכלה על שם יוסף ספיר ז"ל.

גוטליבובסקי, ח', ויעקבי, נ'. 2013. האם להחיל מע"מ דיפרנציאלי בישראל? לקחים מהתיאוריה ומהנעשה בעולם, נייר 

עמדה מס' 6, התכנית לכלכלה וחברה, מכון ון ליר.

דברי הכנסת, הישיבה ה-244 של הכנסת ה-8, 29 בדצמבר 1975.

דוברין, נ'. 2012. ניתוח גורמים לקידום במקום העבודה: ההיבט המגדרי, נייר מספר 65, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

החלטת ממשלה מספר 1340. 2014. שינוי בהטבות במס הכנסה לתושבי יישובים — קביעת הקריטריונים לזכאות. 

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 14(. 2014.

ועדת טרכטנברג. 2011. דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי — מערכת המס: עיקרי ההמלצות. 

זוסמן, נ', רומנוב, ד' וליפשיץ, י'. 1997. דיווח כללי בישראל - מצע לדיון, מנהל הכנסות המדינה, דו"ח שנתי.

זינגר, ר' 2015. הדמוקרטיה לפי מיקי זוהר: הטבות מס למצביעי ליכוד. כלכליסט.

חוק ההסדרים לשנת הכספים 2007, התשס"ז-2006.

חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985.

חזן, א'. 2010. על תרומות, הטבות מס ומה שביניהן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגף מקרו כלכלה. 

יעקב, ע'., 2015. כלכלת ישראל, רשות המסים. 

המועצה הלאומית לכלכלה, 2013. עדכון הכלל הפיסקלי, אתר המועצה הלאומית לכלכלה. 

מנהל הכנסות המדינה, דוח שנתי 2011-2012: פרק ד — תחזית הטבות המס לשנים 2013 ו-2014, מרץ 2013.

מנהל הכנסות המדינה, דוח שנתי 2000, "פרק ב' — זרקור על הטבת מס — זיכויים לתושבים באזורי פיתוח", יוני 2001.

משרד האוצר. 2000. דוח הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה )בן בסט(.

משרד האוצר. 2002. דוח הוועדה לרפורמה במס הכנסה )רבינוביץ(.

משרד האוצר. 1988. דוח ועדת המומחים לרפורמה במס הכנסה ליחידים )ששינסקי(.

משרד האוצר. 2002. רפורמה במס הכנסה — המלצות הוועדה לרפורמה במס )רבינוביץ(. 

פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מיום שלישי, ג' בסיוון, התשס"ט )26 במאי, 2009( בשעה 10:00.

http://kohelet.org.il/uploads/file/%25D7%2594%25D7%2594%25D7%2598%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA%2520%25D7%259C%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%259B%25D7%2595%25D7%259F%2520%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599%2520-%2520%25D7%2591%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594%2520%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2593%25D7%25A9%2520-%2520%25D7%2593%25D7%25A8%2520%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2590%25D7%259C%2520%25D7%2590%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%259E%25D7%2596%25D7%2595%25D7%259F%2520%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A8%2520%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259B%25D7%2590%25D7%259C%2520%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop137h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop137h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/31-03-2015-GovernorSpeech.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/31-03-2015-GovernorSpeech.aspx
http://www.mifellows.org/research/HEB_F/74-HB-F.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw65.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw65.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1340.aspx
http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/taxs.pdf
http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/taxs.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwim7_LAsJ7HAhUqm9sKHXHdCss&url=http%253A%252F%252Fozar.mof.gov.il%252Fhachnasot%252Fdoch97%252Fdoc%252FPEREK18.doc&ei=nobIVaaoEaq27gbxuqvYDA&usg=AFQjCNFLabZBRcPe-TA7MqVV3RB0SwWRqw&sig2=tRTtYKwoAAtCPzwe-ZwVjA&bvm=bv.99804247,d.ZGU
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3674215,00.html
http://www.sw.huji.ac.il/files/745c2c6bcddc49493d845ca0c562ert5/u109/NO%252013_0.pdf
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Pages/kalpeilut.aspx#blank
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch00/doc/perek_2.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch00/doc/perek_2.pdf
http://ozar.mof.gov.il/reform/basat_report.htm
http://ozar.mof.gov.il/reform2002/index.htm
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/docs/shashinski_report.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/vaadot.htm


5353

ביבליוגרפיהסמנגנון לניהול הטבות המס בישראל

פרוטוקול מס' 212 מישיבת ועדת הכספים, 30 בנובמבר 2004 בשעה 12:00, הכנסת ה-16.

.TheMarker .קורן, א' 2014. ארה"ב מציעה סיוע בבחירת היעד המתאים ביותר להקמת מפעל בתחומה

רוסטוביץ, ה'. 1997. מס שבח מקרקעין — הפטור ממס לדירת מגורים, הוצאת אוריאן, מהדורה חמישית.

רשות המסים. 2008. נייר עמדה: קביעת קריטריונים להטבות מס ביישובים, החטיבה לתכנון וכלכלה. 

ששינסקי, א' ואח'. 2012. החיסכון הפנסיוני בישראל — האם אפשר להיות שקטים?, כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה — 

פורום קיסריה ה-20.

תקציב המדינה. 2014. הצעה לשנת הכספים 2015: חלק ד' — תחזית הטבות המס לשנת הכספים 2015, נובמבר מנהל 

הכנסות המדינה.

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwiu_6O_tp7HAhUJvxQKHYXnDUQ&url=http%253A%252F%252Fwww.knesset.gov.il%252Fprotocols%252Fdata%252Frtf%252Fksafim%252F2004-11-30.rtf&ei=5YzIVe74Hon-UoXPt6AE&usg=AFQjCNE6IB9MuvZ5dU1TbvnOEUHTKaMKlw&sig2=KAyyUjZlYx9U9Zpg5tKcmA&bvm=bv.99804247,d.ZGU
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwiu_6O_tp7HAhUJvxQKHYXnDUQ&url=http%253A%252F%252Fwww.knesset.gov.il%252Fprotocols%252Fdata%252Frtf%252Fksafim%252F2004-11-30.rtf&ei=5YzIVe74Hon-UoXPt6AE&usg=AFQjCNE6IB9MuvZ5dU1TbvnOEUHTKaMKlw&sig2=KAyyUjZlYx9U9Zpg5tKcmA&bvm=bv.99804247,d.ZGU
http://www.themarker.com/news/macro/1.2482296
http://www.themarker.com/news/macro/1.2482296
https://taxes.gov.il/about/documents/dochotvaadot/atavot_yeshuvim280108.pdf
https://taxes.gov.il/about/documents/dochotvaadot/atavot_yeshuvim280108.pdf
http://www.idi.org.il/%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2594/%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1-%25D7%2590%25D7%259C%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A5-%25D7%259C%25D7%259B%25D7%259C%25D7%259B%25D7%259C%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%2597%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2594-%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2596-1992%25E2%2580%2593%25D7%2594%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%259B%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-%25E2%2580%2593-%25D7%2594%25D7%2590%25D7%259D-%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%25A9%25D7%25A8-%25D7%259C%25D7%2594%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%25A9%25D7%25A7%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D
http://www.mof.gov.il/releases/documents/8513.pdf
http://www.mof.gov.il/releases/documents/8513.pdf


מכון ירושלים לחקר ישראל
מרכז מילקן לחדשנות 

רחוב רד"ק 20 ירושלים 9218604 
משרד: 02-5630175 )שלוחה 34(

www.jiis.org.il
www.milkeninnovationcenter.org

www.jiis.org.il 
www.jiis.org.il 
www.milkeninnovationcenter.org

	תקציר מנהלים
	1. מבוא
	2. רקע
	2.1 מאפייני מערכת המס
	2.2 מהן הטבות מס
	2.3 כיצד מודדים הטבת מס
	2.4 חשיבות המעקב והפיקוח אחר הטבות מס ואימוץ כלי פיקוח בעולם ובישראל
	2.5 הטבות מס ככלי מדיניות

	3. הטבות המס בישראל
	3.1 קביעת מערכת המס התקנית
	3.2 מערכת המס התקנית בישראל
	3.3 קיפאון הטבות המס בישראל
	3.4 התפתחות מערכת המס הסטטוטורית
	3.5 הפיקוח על הטבות המס בישראל

	4. בחינה פרטנית של עשר הטבות המס הגדולות בישראל
	4.1 פנסיה (הפקדה וצבירה בניכוי משיכה)
	עלות בשנת 2015: 13.90 מיליארד &

	4.2 החוק לעידוד השקעות הון
	עלות בשנת 2015: 7.60 מיליארד &

	4.3 קרנות השתלמות (הפקדה וצבירה)
	עלות בשנת 2015: 4.26 מיליארד &

	4.4 מס שבח לדירות מגורים
	עלות בשנת 2015: 4.20 מיליארד &

	4.5 פטור ממע"מ על פירות וירקות
	עלות בשנת 2015: 3.20 מיליארד &

	4.6 הסדר סולר 
	עלות בשנת 2015: 3.09 מיליארד &

	4.7 זיכוי להורים עובדים
	עלות בשנת 2015: 3.00 מיליארד &

	4.8 זיכוי לתושבים באזורי פיתוח
	עלות בשנת 2015: 1.39 מיליארד &

	4.9 פטור להשכרת דירות מגורים
	עלות בשנת 2015: 1.15 מיליארד &

	4.10 חצי נקודת זיכוי לנשים
	עלות בשנת 2015: 870 מיליון &

	4.11 סיכום בחינת הטבות המס הגדולות בישראל

	5. מנגנון לפיקוח על הטבות המס בישראל
	5.1 מאפיינים הכרחיים להצלחת המנגנון
	מקרה בוחן: הטבות המס בגרמניה

	5.2 המנגנון הישראלי
	5.2.1 נדבך ראשון: הערכה
	5.2.2 נדבך שני: יישום
	הגישה הישירה: חיוב ההטבות באישור תקופתי
	הגישה העקיפה: הגבלת קצב גידול ההטבות (כלל פיסקלי)



	6. סיכום ומסקנות
	מקרה בוחן: הטבות מס בעיר אילת

	ביבליוגרפיה


