
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בראי המס בישראל מדיניות מחקר בנושא 

 : סקירה ראשונה משבר הקורונה

  



 

 
 

אחת המערכות "יד ימין" של המדיניות הכלכלית של כל ממשלה ומערכת המס היא המס הינה  מדיניות

ומזה שנים לא מעטות, כיום,  אלא שמשבר.   בעתותהמשק, הן בזמני שגרה והן   פיתוחהחשובות והחיוניות ל

תשתית לעיצוב מדיניות כלכלית שלה, כ  מרכזיהשימוש  בעוד המערכת המס בישראל משמשת בעיקר לגבייה,  

בהיעדר גורם העוסק בתכנון מדיניות מס עצמאי, כלומר שמטרתו   ,זאת  , נדחק לצד.זו  כלי ליישום מדיניותוכ

  1העיקרית אינה מקסום הגבייה ועמידה ביעד הכנסות המדינה.

משבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות הוא "מקרה בוחן" לתאימותה וכשירותה של מערכת המס ויעילות 

ב שילוב בין צעדים מיידיים למהלכים קביעת מדיניות המס. בשל אופיו המשברי, אירוע הקורונה, מחיי

, השבת המשק לתעסוקה מלאה ;גרעוניו לטווח בינוני וארוך שיבטיחו מזעור הזעזוע הכלכלי: תעסוקתי

 החוב שנצבר במהלך המשבר והטיפול בו. חזר וה לצמיחה

מענקים,  , ממשלות בעולם נוקטות צעדים פיסקאליים מיידיים קצרי טווח כגון מתןמשבר הקורונהב

דמי אבטלה, שנועדו להקל על תזרים המזומנים של עסקים ומשקי תקופת הזכאות ל הלוואות והארכת

עם זאת, צעדים אלו   2את הראש מעל המים ולצלוח את משבר הקורונה.  חזיקהבית, על מנת לאפשר להם לה

הלכים נוספים לצידם נדרשים מזמנית. מטבע הדברים תועלתם כרוכים בהוצאות תקציביות כבדות ו

קרוב לוודאי שידרשו צעדים להתאוששות כגון מתן תמריצים להבטחת השבת המשק לתוואי חיובי. כך, 

וגישור על הפער המימוני ואף   מימון ההוצאות הכבדות של המשבר  –יותר  המעודדים צמיחה ובטווח הרחוק  

משבר ובנפגעיו, הזמניים לצד אלה נדרשת הממשלה גם להוצאה חברתית משמעותית לטיפול ב .התזרימי

  והתמידיים. 

 כאמצעי לניהול המשבר  מערכת המסשל ריבוי מישורי הפעולה יוצר הזדמנות טובה לבחון את התאמתה 

ם מקובלי, ואת עמידתה בסטנדרטים ההן בשלב הנוכחי והן לצעדים שיידרשו להתאוששות הכלכלית –

ובנויה  משתנההלמציאות  המתאימהמס הקיימת בישראל אם מערכת הפרט מעניינת השאלה . בבעולם

 .כיצד ניתן לשפרה באופן שתתמוך בקידום כלכלת ישראל ,ואם לאלעמוד באתגריה, 

עשרות אלפי   :הגם בשגרהמוכרות  משבר הקורונה הטיל זרקור על נקודות חולשה של מערכת המס בישראל  

 ותשלומים למי שלא נזקקו כלל לתמיכות מאידךגיסא מחד  עצמאים שנתקלו בקשיים בקבלת מענקים

מבוססי ללא פרמטרים    פניועל  ,  ובשינויים מעת לעת  ליקויים בקביעת קריטריונים למענקים השוניםו  ,גיסא

והצורך לדלג מעל משוכות בירוקרטיות הם אפילו קריסת אתר רשות המסים,  צרוף. כלכליהיגיון 

השאלה אם מדובר בליקויים מחוייבי המציאות בגלל  במערכת המס.סימפטומים להזנחה רבת שנים 

המשבר או שחלקם, לפחות, הם תוצאה של הזנחה ואי התקדמות ב"קו אחד" עם הנהוג במדינות מתקדמות 

 , לשפר ולטייב את מערכת המס."עם הפנים קדימה"זה, כאשר המטרה  מחקרתעסיק אותנו ב

 

 
מינורית אולם היא מטרה נפרדת ושונה לגמרי כפי שנבהיר במסמך זה, הפונקצייה של גביית המס ועמידה ביעד ההכנסות אינה  1

 מעיצוב וגיבוש מדיניות המס.
2 updated 29 June 2020 Xlsm), (database, far so taken measures policy Tax OECD .-http://www.oecd.org/tax/tax

policy/ . 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/


 

 
 

ציע "מבט רחב" נזה    במחקר  ?וכיצד ניתן לטפל בהן  אלוומטיות ההסימפטמוביל לחולשות  מה  בהמשך נבחן  

ארבע  נבחן זה עשרות שנים. בפרט, , להערכתנו,תיקון קונסטרוקטיבי מערכתי הנדרשוגיבוש על הנושא 

 :במערכת המס שניתן ונדרש לטפל בהן בטווח זמן הקצרמפתח  סוגיות

 המערב במדינות למקובל המס לרשות הדיווח חובת הרחבת .א

 המיסים רשות של הטכנולוגית התשתית שיפור .ב

 בעולם למקובל בהתאם המס חקיקת עדכון .ג

 (המיסים)רשות  המס גביית על האחראי מהגוף המס מדיניות לתכנון הסמכות הפרדת .ד

 נרחיב מעט על עיקרי הדברים בכל אחד מאלה:

I.  מיגור ההון השחור ומעבר למיסוי מבוסס אינפורמציה –הרחבת חובת הדיווח 

בסיס נתונים אמין  דרוש, יישם מדיניות כזותוכל ל המסעל מנת שמערכת כדי לתכנן ולגבש מדיניות מס ו

היכולת לדעת בצורה אמינה ומשקפת מה מצבו הפיננסי של כל משק בית ועסק היא הבסיס   ורחב ככל הניתן.

  ההכרחי.

אל מול משלמי המסים והצורך להשיג   פערי המידעודדות רשויות מס בעולם היא  בעיה מרכזית איתה מתמ

ות, מאגרים שלישיים )מעסיקים, מוסדות פיננסיים, רשויות מס זר  מצדדיםים והן  מידע זה הן ממשלם המס

 .ממשלתיים נוספים ועוד(

בקרב   כמעטנכון להיום הדיווח השוטף על הכנסות קיים רק במגזר העצמאים ומקומות העבודה ואינו קיים  

בנוסף, אין בישראל מדידת עושר פיננסי ונכסי, כך שמצבו האמיתי של     שכירים, שהם רוב העובדים במשק.

 .יםכל משק בית אינו ידוע לרשות המס

שהוחרפו בתקופת שנגרמות מפערי מידע,  יכולה לשמש ככלי לטיפול בבעיות  לשכירים  בת חובת הדיווח  הרח

המתבטאות, בין היתר, בכלכלה שחורה, הפסדים למשלמי המסים שלא מממשים את זכאותם והקורונה 

 תייצר דיווחהחובת הרחבת  וקבלת החלטות כלכליות שאינן מבוססות על מידע.מהמדינה לקבל כספים 

בסיס נתונים רחב יותר, ובכך תאפשר לקובעי המדיניות לבנות מדיניות מס שעונה על מטרות מדיניות 

זכויות  ממשל הכנסה ולעתמריץ לאזרחים לדווח ה גדיל אתבמקביל, תייעל את גביית המס, תוכלכלית 

מיליארדי  בעשרותהנאמד  שמגיעות להם )כמו מענקי עבודה והחזרי מס( וכן תפחית את ה"הון השחור"

 3.מידי שנה "חש

 

 

 
שיטות שונות לאמידתה. עם זאת, על פי הערכות  וקיימותישנו קושי אינהרנטי באמידת היקף הכלכלה השחורה בישראל  3

מהתוצר המקומי הגולמי של ישראל  23%-19%בינלאומיות שבוצעו לפני משבר הקורונה, הכלכלה השחורה בישראל עמדה על 
ההערכות הן כי לאור המשבר, ישנה מגמה . כמו כן, 2018בשנת  19%-13%עמדה על  אחריםולפי אומדנים  2015 -1995בשנים 

 - OECD Economic Surveys Israel, September 2020 ;IMF Working Paper. ראו: לכת וגוברת של פעילות לא מדווחתהו

Shadow Economies Around the World: What Did We 
Learn Over the Last 20 Years ? .ynet.co.il/economy/article/HkDHGwEOwhttps://www.  

https://www.ynet.co.il/economy/article/HkDHGwEOw


 

 
 

II. המסים רשות של הטכנולוגיות שיפור התשתיות 

, ביקורת שהגיעה התשתיות הטכנולוגיות של רשות המסיםמזה שנים מושמעת ביקורת על הרמה הירודה של  

בנושא היבטים בפעילות  , פרסם מבקר המדינה דוח2020באוקטובר  4בעקבות משבר הקורונה. לשיאה כעת

של רשות שלל ליקויים תפעוליים במערכות המחשוב המפרט  5רשות המסים בתקופת משבר הקורונה,

המסים: כשלים בממשקים בין המערכות הממוחשבות של רשות המסים למערכות של רשויות וגופים 

אחרים; עובדי רשות המיסים נדרשים להקליד בקשות המוגשות באופן ידני, דבר המעכב כמובן את הטיפול 

  .ועוד מערכות שלא מעודכנות באופן שוטף; בבקשות

להגיש דוחות שנתיים  *באופן זמני*, בעקבות אירועי הקורונה, רשות המסים איפשרה 2020רק במאי 

    .פיזית במשרדי השומה נמסרושעד אז  , בקשותובקשות להחזרי מס באמצעות מערכת מקוונת

ות לאור התפתחות הכלכלה הדיגיטלית ומודלים עסקיים חדשים, וכן הזמינות של טכנולוגיות חדשות, רשוי

על משלמי המס באמצעות מתן האפשרות לתשלומים ושירותים  להקלמס בעולם הבינו כבר מזמן כי ניתן 

 מקוונים. 

ניתן בה בשעה מקשות על בקשות בעייתיות: וחשוב לציין שמערכות חכמות מקלות על אזרחים ישרים 

אלגוריתמים  כגון ,במערכות ניהול סיכונים אוטומטיותשל רשויות המס שימוש גובר לראות בעולם 

הן לרשויות אדומים המתריעים על אי התאמות בתשלום המס  המנתחים את מסדי הנתונים ומסמנים דגלים  

תושבים. מערכות אלו מחליפות עבודה ידנית ובמקרים רבים יעילות יותר וחוסכות משאבים המס והן ל

 6קבולי המס.ומשפרות לא רק את איכות הגביה אלא גם את ת ,רבים של כוח אדם וזמן

III. העולמיות לנורמות בהתאם המס חקיקת עדכון 

 1961נוסח משנת ל( "טלאי על טלאי")תיקונים נקודתיים ממאות  מורכבת המס הנוכחית בישראל חקיקת

אין ספק כי מדובר  שנחקקה על ידי המנדט הבריטי. 1947שמקורו בפקודה משנת  ,הכנסה פקודת מסשל 

בבסיס מיושן לגמרי לחקיקה העוסקת בתחום דינמי ומשתנה, שאמורה לצעוד יד ביד עם חקיקות המס 

  המתקדמות בעולם.

ת של פוגע בהתנהלות השוטפ. הדבר  בהשוואה לנורמות העולמיותמיושנת ומסורבלת    המס בישראלמערכת  

תחת נורמות  פועלחלקה הגדול  אשר, חשוב לציין, עסקים ובהתפתחות האורגנית של קהילה עסקית

הדבר יוצר פערים בין משטרי מס, המקשים על ההתנהלות ומשבשים את ההיגיון הישר בינלאומיות. 

 והוודאות הנדרשת לבחינת היבטי המס של פעולות עסקיות.

"ח דומסוימות( להגיש    תהמדינות המפותחות, אין אפשרות )למעט לחברות תעשייתיוכך למשל, בשונה מרוב  

, פירמות לא יכולות לגלגל לאחור הפסדים באופן שיאפשר להן לקבל החזרי מס )ניתן לגלגל מאוחד מס

 תרת הוצאות מימון. כרה ובהקיימות מגבלות שונות, מיותרות לגמרי, בהבנוסף הפסדים קדימה בלבד(, ו

 
4 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340397  
5 tax.pdf-101-19-COVID-19/2020-https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/COVID. 
6 mation on OECD and other Advanced and Emerging EconomiesComparative Infor -Tax Administration 2019 . 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340397
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/COVID-19/2020-COVID-19-101-tax.pdf


 

 
 

גורר אי ודאות גדולה ועימותים מול נישומים מקומיים  "אירועי מס"בנוסף, חוסר בהגדרות מדויקות של 

עצמית   האו הבחנה בין רכיש  "דדיבידנ"הגדרה ל  מס הכנסהומשקיעים בינלאומיים. כך למשל, אין בפקודת  

 . "דיבידנד"לכזו שמהווה  "רווח הון"של מניות שמהווה 

IV.  רד האוצר ורשות המסיםסמכויות בין משההפרדת 

המופרד מרשות המיסים. כך , האוצר במשרד המדינה הכנסות במנהל התנהל המס מדיניות גיבוש, בעבר

 ןהאמו)רשות המיסים(  יביצועההגורם  לבין המס מדיניות גיבוש על המופקדים בין חשובה הפרדהנשמרה 

 זה מבני שינוי". המסים רשות" והוקמה המדינה הכנסות מנהל" דולל, "2000-ה שנות מתחילת. הגבייה על

 . , אף שזהו בעליל לא מקומההמסים רשות נכנסה אליו מדיניות בקביעת לוואקום הוביל

 את לזהות והיכולת המומחיות את יש, והאינפורמציה שהיא אוספת תפקידה מתוקף, המסים לרשות

לכיסוי פערים בגביה הנובעים מהתחמקות או הימנעות ,  בשוטף  הנדרשים,  המס  לחוקי  והתוספות  התיקונים

ממס. אולם עניינה של מדיניות מס אינו מתמצה ב"סגירת פרצות", אלא בתכנון מדיניות המס התומכת 

ועידוד ענפים שלהם )כמו למשל ביזור, עידוד השקעות, תמריצי תעסוקה ועוד( צמיחה, העדפות לאומיות 

 . "ערך מוסף"

 עיניה לנגד רואה המסים רשות, המס את גובהה שכגוף יאנחת ביסוד המצב הקיים המוה העיקרית הבעיה

אינה משקפת כלל את סט ההעדפות  זוכמטרה העיקרית. ראייה  הגבייה מיקסום את מובנה באופן

, כאן  יש  כן  על.  טווח  וארוכימאד    רחבים  כלכליים  שיקולים  חשבון  על  ,קרובות  לעתים  ,באההלאומיות והיא  

 . וסוג של ניגוד עניינים ציבורי כשל מבני, בהגדרה

 האחרונה הכלכלית התכנית: עדכנית מס מדיניותבאופן סדור ושיטתי  קובע לא וצרשרד האמ, במקביל

 טורפדה  אך,  2017  שנת  עד  שהוארכה"  2010 -2006 לשנים  שנתית  הרב  המסים  תוכנית"  הייתה בתחום המס

 בגירעון  גידול  בגלל  -  ותגובתי  מתגלגל  באופן  מתרחשים  במס  השינויים,  מאז.  2011-ב  החברתית  המחאה  עקב

 ". המחייה יוקר הפחתת" לצורך או

* * * * * 

נצביע על פערי המידע הקיימים היום בין רשות המסים למשלמי  (א)הבאים:  בנושאים נעסוק זה מחקרב

סקור יישומים נ  )ב(המסים, ונבחן כיצד נכון להרחיב את חובת הדיווח בהשוואה למודלים הקיימים בעולם;  

טכנולוגיים שונים ומגמות בעולם בתחום זה ונצביע על מקומות בהם ניתן להתייעל ולשפר את התשתיות 

נצביע על מספר נקודות בהן מערכת המס בישראל אינה תואמת  )ג(כת המס בישראל; הטכנולוגיות במער

 לאור מורכבותו של התחום והשפעתו,  .לנורמות העולמיות ונציע להכלילן בריביזיה כוללת של חקיקת המס

יש מקום להקים ועדה שתפקידה יהיה להתאים את מערכת המס בישראל לנורמות העולמיות מתוך נטען כי  

מהן מטרות מדיניות מס ומה היא צריכה נבחן  )ד(נה להפוך את ישראל לתחרותית יותר גם בהקשר זה; כוו

לכלול, על אילו גופים להיות אמונים על עדכון מדיניות המס ומה המנגנונים הראויים בגיבוש מדיניות מס 

צאותיה ונציג זה ותו במחקראת העבודה שנעשתה נסכם  לסיום,עדכנית והובלת חקיקה בתחום המס; 

 . ספציפיות ליישום המלצות


