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 11 מתוך 1 עמוד     
 

 

 

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

בנושא תמיכות והטבות הניתנות לארגונים ללא כוונת  ,זבולון אורלב ,11-החבר הכנסת מסמך זה נכתב לבקשת 

, הנתונים המובאים במסמך מתבססים על סקר הכנסות רווח )להלן אלכ"ר( בהשוואה לנטל המס המושת עליהם

  .1002מרכזית לסטטיסטיקה אשר מתייחס לשנת והוצאות מלכ"רים עדכני של הלשכה ה

 1ארגון ללא כוונת רווח .5

מוסדות ציבור, עמותות, חברות לתועלת הציבור. מגזר הוא שם כולל לאלכ"ר(  -)להלןארגון ללא כוונת רווח 

 שונים המרכיבים אותוההארגונים שללא כוונת רווח מכונה בשמות רבים בשיח הציבורי וזאת בשל סוגי הגופים 

אחרי המגזר ) "מגזר שלישי". יש המגדירים מגזר זה כומספר החוקים והתקנות הרב המתייחס לארגונים אלה

העסקי(, יש המכנים מגזר זה "חברה אזרחית" וכינויים אחרים. המכנה  –הממשלה והמגזר השני  -הראשון

    .ציבורהובת לגופי האלכ"ר השונים הוא הרצון של פרטים לקדם מטרות ולספק מוצרים לטהמשותף 

 על פי צורת ההתאגדות אלכ"רסוגי  .5.5

 : , בשל אופי התאגדותו שיכולה להיעשות במסגרת מספר חוקיםקיימים מספר סוגים של אלכ"ר

 השלטון המקומי )רשויות מקומיות(. ,מוסדות השלטון המרכזי )ממשלה( – יציבור מוסד .א

גיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת תא : "1בסעיף  1210-תש"םה, מוגדרת בחוק העמותות – עמותה .ב

 רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות."

א)א(: " חברה לתועלת הציבור 343בסעיף  1222-תשנ"טה ,מוגדרת בחוק החברות – חברה לתועלת הציבור .ג

 .לבעלי מניותיה" ...בלבד וכן איסור על חלוקת רווחים 2היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות

נכסים לטובת נהנה או  הקדשת": 12-ו 19בסעיפים  1292-מוגדר בחוק הנאמנות, תשל"ט – הקדש ציבורי .ד

נאמנות שמטרתה או אחת ממטרותיה "... .)שאחת ממטרותיה היא קידומו של עניין ציבורי( ..."למטרה אחרת

 ...."יהיא קידומו של ענין ציבור

אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך -: "חבר בני4-ו 1 פיםבסעי 1221-מוגדרת בחוק המפלגות, תשנ"ב – מפלגה .ה

  ידי נבחרים".-חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על

המועצה רשאית להכיר : "2 בסעיף 1231-תשי"חהחוק המועצה להשכלה גבוה,  מוכר מכוח – מוסד לימודי .ו

 " מוסד להשכלה גבוהה....ב

: "חברה שיותר ממחצית 1 בסעיף 1293-תשל"ההמוגדרת בחוק החברות הממשלתיות,  – חברה ממשלתית .ז

כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי 

 ."על מנת להפיק רווחים המדינה...". " אחת ממטרותיה היא לספק לציבור מצרכים או שירותים שלא

 

                                                 

דו"ח הוועדה הציבורית אודות, תכנון ומדיניות רווחה, קידום הממשק בין משרד הרווחה לארגוני המגזר השלישי,  ,משרד הרווחה  1
  .1013 יוליב 13כניסה:  ,1002, מאי לבחינה מחדש של סיוע המדינה למוסדות ציבור

( איכות הסביבה, הגנת הסביבה 1המטרות הציבוריות המנויות בתוספת השנייה לחוק החברות, מטרות שעניינן הוא אחד מאלה: )  2
( 3( הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם; )4( דת, מורשת או הנצחה; )3( בריאות או הצלת חיים; )1או הכרת הטבע והסביבה; )

( עליה, קליטה או 2( ספורט; )1( מדע, מחקר או השכלה גבוהה; )9( חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות; )2זכויות אדם; )
( שלטון החוק, משטר, או 11( רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית; )11( צדקה או סעד; )10תיישבות; )ה

 ( הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות המנויות בתוספת זו.13מינהל ציבורי; )

http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/ReportFromPublicCommiteeAboutThirdSection.pdf
http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/ReportFromPublicCommiteeAboutThirdSection.pdf
http://www.molsa.gov.il/About/OfficePolicy/Documents/ReportFromPublicCommiteeAboutThirdSection.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 לאלכ"רהמס  דיני .0

 מס הכנסה .0.5

ללא כוונת רווח כמוסד ציבורי  אלכ"רהפקודה( מגדירה -)להלן 1221-תשכ"אהפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, 

אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש -חבר בני(: "1)2בסעיף מלכ"ר(  -)להלן

ובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים שמרבית נאמניו אינם קר

 . הפקודה מתייחסת למלכ"ר במספר סעיפים: להשגת המטרה הציבורית בלבד..."

כל עוד  ,המוסד הציבורי פטור מתשלום מס על הכנסות הסעיף מעניק – פטור ממס על הכנסה-(0)9סעיף  .א

ידי חברה -ריבית או הפרשי הצמדה ששולמו עלממדיבידנד,  ,עסקאלה לא הוגדרו כהכנסות מהכנסות 

הכנסות ממכירות ל על הכנסות מהפעילות הציבורית הישירה )תרומות ווחיהפטור  .עסקית שבשליטתו

ובתנאי שלא הגיעו  (ורווחי הון דיבידנדריבית בנקאית, ) לפעילות הישירהמשניות ( ועל הכנסות שירותים

 . להיקף פעילות עסקית

 המהוצא 20%קובע כי מוסדות ציבור ישלמו מס בשיעור של  הסעיף – מס על הוצאה עודפת-)ז(6 סעיף .ב

לניכוי, קיזוז או פטור כלשהו, להבדיל  מלכ"ר אינו זכאיבאותה שנה, בגין תשלום מס זה  השהוצא 3עודפת

 מתאגיד עסקי. 

 םמדינת ישראל מעודדת אזרחיה באמצעות סעיף ז – זיכוי בשל תרומה שניתנה למוסד ציבורי-40סעיף  .ג

כי יחיד אשר תרם בשנת מס סכום הסעיף קובע  .ידי מתן הטבת מס-עסקים לתרום למוסדות ציבור עלו

( יזוכה מהמס שהוא חייב בו 1002ש"ח בשנת המס  300העולה על תקרה מזערית של מאות שקלים בודדות )

 ובשיעור המס על הכנסת היזוכ סקי )חברה(תאגיד עמסכום התרומה שתרם,  33%באותה השנה בשיעור של 

  קרי מס החברות.

 מס ערך מוסף .0.0

  חוק מע"מ( מטיל מס על הערך המוסף. תאגיד עסקי ממוסה על רווחיו-)להלן 1293-התשל"ו חוק מס ערך מוסף,

זאת מוסד ציבורי שמטרתו אינה יצירת רווחים, יוצר ערך המהווים את הערך המוסף אותו הוא יוצר, לעומת 

חוק  מוסף באמצעות השירותים אותם הוא נותן באמצעות עובדיו ועל כן שכר עובדי המוסד הציבורי ממוסה.

חבר בני אדם מאוגד או  ;המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים" :1בסעיף  מע"מ מגדיר מוסד ציבורי )מלכ"ר(

כי הגדרה זו שונה במקצת מהגדרת , יש לציין ";לא מאוגד שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי

 :במספר סעיפים ותקנותחוק מע"מ מתייחס למלכ"ר . ת מס הכנסהמלכ"ר בפקוד

לחובת תשלום מס שכר בגין הפעילות  ףכפו יהמלכ"ר יה הסעיף קובע כי – שכרעל המס -()א4סעיף  .א

ים מהשכר ששילם, המלכ"רית: "על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר ורווח באחוז

  כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת".

זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס  4הסעיף קובע כי עוסק – אי קיזוז תשומות על ההכנסות-68סעיף  .ב

 התשומות הכלול בחשבונית המס שהוצאה לו, זכאות זו עומדת אך ורק לעוסק ולא למלכ"ר.

                                                 

ב)א( לפקודת מס הכנסה: סכום שהוציא 111ל באופן מלא או חלקי, מוגדרת בסעיף היא הוצאה שניכויה הוגב –הוצאה עודפת   3
( 11)31( הוצאות שסעיף 1לפקודת מס הכנסה ,) 31( הוצאות החורגות מהוראות סעיף 1נישום ושאינו מותר בניכוי לפי אחד מאלה: )

( היטל לפי פרק ו' לחוק ההסדרים במשק 3סוים, )הוצאות שהוציא מעביד לטובת עובדיו שלא ניתן לייחס אותן לעובד מ -חל עליהן
 .1212-המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט

 בחוק מע"מ מגדיר עוסק: "מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי..." 1סעיף   4
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 מרכז המחקר והמידע

התקנה מטילה על מלכ"ר תשלום מס  – מסהשירות בתשלום  חיוב מקבל-א לתקנות מס ערך מוסף0תקנה  .ג

, כלומר המלכ"ר משלם מע"מ במקום נותן א רוכש שירותים מאדם אשר אינו עוסקועסקאות כאשר ה

  .השירות

התקנה מטילה חובת תשלום מס  – תשלום מס ברכישת מקרקעין-ב לתקנות מס ערך מוסף0תקנה  .ד

5גופים הבאים: אדם שאינו עוסק, מלכ"ר, מוסד כספי.עסקאות על מלכ"ר אשר רוכש מקרקעין מה
 

 בישראל בעשור האחרון. ומע"מ מלכ"רים )שיעור מס השכר( להלן מציג את התפתחות שיעור המע"מ 1לוח 

 6)באחוזים( 0909-0509בשנים  שיעור המע"מ בישראל-5לוח 

 מע"מ מלכ"רים מע"מ עוסקים -תחולה מ

13.2.1001 11.0 2.0 

1.3.1004 19.0 1.3 

1.2.1003 12.3 1.3 

1.9.1002 13.3 9.3 

1.9.1002 12.3 9.3 

1.1.1010 12.0 9.3 

1.2.1011 19.0 9.3 

1.2.1013 11.0 9.3 

במקביל  13.3%-ל 11%-שיעור המע"מ ירד מ 1002 חודש יולי שנת עד 1001שנת חודש יוני ממהלוח עולה כי 

ועד  1002שנת  חודש יולימ. 1002בחודש יולי שנת  9.3%-ל 1001בחודש יוני שנת  2%-לירידת מע"מ מלכ"ר מ

 9.3%-קבוע של כותר בשיעור בעוד שמע"מ מלכ"ר נ 11%-לכ 13.3%-משיעור המע"מ עלה  1013שנת  חודש יוניל

 באותה התקופה.

 מיסוי מקרקעין  .0.6

דרת המלכ"ר שואב את הגחוק מסמ"ק( -)להלן 1223-ורכישה(, התשכ"ג , מכירהחוק מיסוי מקרקעין )שבח

 מהפקודה. חוק מסמ"ק מתייחס למלכ"ר במספר סעיפים: 

הסעיף קובע כי מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה, למדינה,  – מכירה למדינה פטורה ממס - 09סעיף  .א

 לרשות מקומית, לקרן הקיימת לישראל או לקרן היסוד תהיה פטורה ממס.

בע כי מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למלכ"ר הסעיף קו – מכירה למלכ"ר פטורה ממס - )א(05סעיף  .ב

 פטורה ממס.

)פטור  היקף הפטורפטור ממס במכירת זכות במקרקעין, מלכ"ר  – למלכ"רשבח פטור ממס  - )ב(05סעיף  .ג

 כפוף לתקופה בה החזיק בנכס ועשה בו שימוש למטרותיו המרכזיות באופן ישיר.  מלא/חלקי(

מגורים שקיבל מוסד ציבורי בירושה, בהתקיים תנאים ירת דירת פטור ממס שבח על מכ - (0ב)49סעיף  .ד

 מצטברים המנויים בסעיף.

                                                 

קבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם בחוק מע"מ מגדיר מוסד כספי: "חברה או אגודה שיתופית העוסקת ב 1סעיף   5
 ...."1234-לפי דרישה.....; חברה המשתמשת כדין במילה "בנק" כחלק משמה....; מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד

 .1013ביוני  3, כניסה: היסטוריית שיעורי מע"ממשרד האוצר, רשות המיסים, מע"מ,   6

http://taxes.gov.il/Vat/Pages/TaxesVatHistory.aspx
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 מרכז המחקר והמידע

הנחה במס רכישה  -5994-תשל"הה לתקנות מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה()מס רכישה(, 9תקנה  .ה

משווי הזכות במקרקעין הנמכרת  0.3%מס רכישה בשיעור של ב חייבהתקנה קובעת כי מלכ"ר  -למלכ"ר

 נישום אחר שאינו מלכ"ר.החל על זכויות מקרקעין הנמכרות בידי  3%ר של לעומת שיעו

 השפעת שינויי חקיקה על הכנסות המדינה  .6

שינויי  השפעתלהלן מציג את  1לוח גביית מיסים. הכנסות המדינה מלשינוי בגובה שינויי חקיקה שונים הביאו 

 .במיליוני ש"ח 1010-1001בשנים  מחברות ומלכ"ריםגביית המיסים החקיקה על 

 7(במיליוני ש"ח) 9009-5909מיסים בשנים  השפעת שינויי חקיקה על גביית-0לוח 

 0959-0990 סוג המס

 -3,300 מס חברות

 -3,020 מע"מ 

 -1,400 8מס מעסיקים )ביטול(

 -300 מע"מ מלכ"ר

 59,909 הכול-סך

ביטול ממע"מ, מהמדינה ממס חברות,  סותהכנ 1010-ו 1001השנים בין  שינויי חקיקהמהלוח עולה כי בעקבות 

פסד ההכנסה ניתן לראות כי ה ,. כמו כןמיליארד ש"ח 10-כב בסכום המוערךירדו מע"מ מלכ"ר מומס מעסיקים 

והפסד ההכנסה ש"ח )מע"מ מלכ"ר + מס מעסיקים(,  ארדמילי 1.9-המיוחס למלכ"רים באופן ישיר עומד על כ

יחד עם זאת, יש לציין כי ייתכן  ש"ח )מס חברות + מע"מ(. ארדמילי 1.3-עוסקים עומד על כלהמיוחס לחברות ו

גידול בפעילות הכלכלית הקטנת עלות העבודה, לשהפחתת שיעורי המס תרמה לגידול בשיעור הצמיחה במשק, ל

 9וכתוצאה מכך לגידול בהכנסות המדינה ממסים.

 על מלכ"ר החל נטל המס  .4

מס על ; תשומותמע"מ אי קיזוז ; מס השכר שה מרכיבים עיקריים:נטל המס המוטל על מלכ"ר מורכב משלו

 הוצאה עודפת. 

 גביית מס השכר  .4.5

זה כמסמן את הערך המוסף הכלכלי של מלכ"ר כרווח, המחוקק הוא ארגון הפועל ללא כוונת מאחר ומלכ"ר 

 כר של עובדיומלכ"ר מחויב בתשלום מס על סך השכי  ע"מחוק מ ומכאן קובע ,הנצמח מפעילותו של המלכ"ר

, המכונה "מע"מ מלכ"ר", בין להלן מציג את סך גביית מס השכר ממלכ"רים 3. לוח המהווה את הערך המוסף

 במיליוני ש"ח. 1011-ו 1009השנים 

 

                                                 

 .1013באפריל  12, כניסה בתאריך: 9-לוח א, 1010-1002מנהל הכנסות המדינה, דוח הכנסות המדינה לשנים   7
הורד מס המעסיקים  1221מהכנסת העבודה המשולמת, בשת  4%בשיעור של  1293שנת מס מעסיקים הוא מס שהוטל על מעסיקים ב 8

הוחלט לבטל את מס  1001ומאז המס מוטל רק על עמותות ורשויות מקומיות, בשנת  0%החל על המגזר העסקי לשיעור של 
 .1009, רון תקווה, נובמבר ביטול חוק מס מעסיקיםהמעסיקים; להרחבה ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

 .1009, רון תקווה, אוקטובר השפעת מדיניות המסים על שיעור הצמיחה הכלכליתלהרחבה ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   9

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch09-10/docs/perek1.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01904.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02021.pdf


 
   

 11 מתוך 3 עמוד  
 

 

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 10)במיליוני ש"ח( 9909-5009שכר ממלכ"רים בין השנים הסך גביית מס -6לוח 

 סך מס השכר שנה

1009 2,310 

1001 9,300 

1002 9,930 

1010 1,400 

1011 1,330 

1011 1,300 

 1,300-לכ 1009מיליוני ש"ח בשנת  2,310-סך מס השכר הנגבה ממלכ"רים עולה משנה לשנה, מכמהלוח עולה כי 

נתוני הגבייה מתייחסים בהתאם לחוק מע"מ למוסדות ללא כוונת  .12% -, עליה של כ1011מיליוני ש"ח בשנת 

לנבוע  עשויהסך מס השכר ביש לציין כי העלייה  11שויות מקומיות ואיגודי ערים.רווח כולל מוסדות המדינה, ר

 . 9.3%במספר המלכ"רים ועלייה בנפח השכר כיוון שבשנים אלה לא חל גידול בשיעור המס העומד על מגידול 

 פרטימלכ"ר בשכר המס  .4.5.5

, נפריד את זר המלכ"ריםמתוך סך תשלומי המס הנגבים מכל מגהפרטיים  יםאת חלק המלכ"ר אמודעל מנת ל

להלן מציג  4לוח  12ידי הממשלה.-ר שעיקר הכנסתיו ממומן עלנתוני המלכ"רים הציבוריים המוגדרים כמלכ"

  .1002בשנת  פי תחום פעילותלמלכ"רים מסך הכנסות ה  13של הממשלה הכספיות העברותהשיעור את 

 990914שנת בלפי תחום פעילות רים המלכ" הכנסותמסך  הממשלהכספיות של ההעברות ה שיעור - 4לוח 

 העברות הממשלה תחום פעילות

 68% בריאות

 55% חינוך ומחקר

 33% איכות הסביבה

 32% רווחה

 31% תרבות, בידור וספורט

 25% דת

 20% ופוליטיקה סנגורארגוני 

 17% איגודים מקצועיים

 12% פילנתרופיה והתנדבות

 11% שיכון ופיתוח

 0% מייםארגונים בינלאו

                                                 

 .1011בדצמבר  11אבי לבון, סגן הממונה על הכנסות המדינה, דואר אלקטרוני,  10
 .1011בדצמבר  30אבי לבון, סגן הממונה על הכנסות המדינה, שיחת טלפון,  11
 .1011בדצמבר  11אסנת חזן, תחום חשבונות השירותים החברתיים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיחת טלפון,  12
 לה, רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים.משרדי הממש 13
 .  1011במאי  11, תאריך פרסום: 1002-1110 הכנסות והוצאות מלכ"ריםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעות לעיתונות,  14

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201208138


 
   

 11 מתוך 2 עמוד  
 

 

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ,נםמסך מקורות מימו 30%העולות על  ,הממשלה למלכ"ריםכספיות של ההעברות הלוח עולה כי נתונים במה

יתר עוד עולה מהנתונים כי ב .33%-ובתחום החינוך והמחקר כ 21%-בתחום הבריאות כ 1002בשנת  יוה

. על מנת 30%על  זו לא עלה בשנה המלכ"ריםשל העברות הממשלה מסך מקורות המימון  משקלהתחומים 

ידי -ומעלה מסך מקורות המימון שלהם על 30%-המלכ"רים הציבוריים )מלכ"רים הנתמכים בבין להפריד 

הממשלה( לבין המלכ"רים הפרטיים, נתייחס לנתוני המלכ"רים בכל תחומי הפעילות פרט לתחומי הבריאות, 

ההעברות הממשלתיות לא השתנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינת כי שיעור  החינוך והמחקר.

 .1011-1002משמעותית בשנים 

יש לציין כי נתון עלות העבודה מוצג  1002,15מיליוני ש"ח בשנת  40,311-על כ הסך עלות העבודה במלכ"רים עמד

עלות העבודה למלכ"ר כוללת את השכר המשולם  16ללא עלויות העבודה במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות

 כגון:  17ידי המלכ"ר-ם נלווים המשולמים עלמילעובד ותשלו

ש"ח ועד לשכר חודשי של  4,939, מעל 3.43%-ש"ח 4,939עד שכר חודשי של  - מעסיקהחלק  -  ביטוח לאומי .א

ש"ח מכאן  3,121עמד על   100218מלכ"ר פרטי בשנת עובד ב. השכר החודשי הממוצע ל3.43%-ש"ח 92,130

 .3.24%ד לביטוח לאומי עומד על שהתשלום הממוצע של המלכ"ר עבור העוב

ברמה המרבית  13.13%-עמד על כ פיצויים וביטוח מפני אובדן כושר עבודה ,פנסיה - תשלומים סוציאליים .ב

  פי החוק.-ברמה מזערית המחויבת על (1002)בשנת  3.34% -וכ

אינה מחויבת על , יש לציין כי הפרשה זו 9.3%-הפקדות המעביד עבור העובד מגיעות עד לכ - קרן השתלמות .ג

 גופים מקבילים.בו יאולם היא רווחת במגזר הציבור ,פי החוק

  .על השכר המשולם לעובדי המלכ"ר 9.3%תשלום של  - מס השכר .ד

, 3.24%-)ביטוח לאומי חלק מעסיק ברמתם המרבית 34.3%-מסתכמים לכ לשכרסך התשלומים הנלווים 

)ביטוח  ,ברמתם המזערית 14.3%-ול (9.3%-השכר מס 9.3%,-, קרן השתלמות13.13%-תשלומים סוציאליים

ידי -מכאן שסך השכר המשולם על (,9.3%-, מס השכר3.34%-, תשלומים סוציאליים3.24%-לאומי חלק מעסיק

 מזעריתברמה האשר התשלומים הנלווים הינם כ מיליוני ש"ח 30,132-עמד על כ 1002בשנת המלכ"רים לעובדים 

אומדן גביית מס להלן מציג את  3. לוח רביתהתשלומים הנלווים הינם ברמה הממיליוני ש"ח כאשר  33,401-וכ

השכר(, לפי תחום פעילות בסדר יורד, לפי תשלומים נלווים תשלומי מ 9.3%) 1002בשנת השכר ממלכ"רים 

 ברמה מזערית וברמה מרבית.

 19(במיליוני ש"ח) 0999ממלכ"רים פרטיים בשנת אומדן גביית מס השכר  - 1לוח 

 חומי פעילותת
)תשלומים  מס השכר

 (מזעריתנלווים ברמה 

)תשלומים  מס השכר

 (רביתמברמה נלווים 

 1,061 203 חינוך ומחקר

                                                 

 שם.  15
 . 1011בדצמבר  30תחום חשבונות השירותים החברתיים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דואר אלקטרוני, אסנת חזן,   16
לאומי ביטוח בריאות מס ארגון ועלויות  מדרגות מס הכנסה ביטוח, נתוני עזרמשרד האוצר, אגף השכר והסכמי עבודה, נתוני שכר,   17

  1013ביוני  2, כניסה: מעסיק
 . 0111, תאריך פרסום: ספטמבר 11.40לוח , 1011הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון סטטיסטי לישראל   18
 .  1011במאי  11, תאריך פרסום: 1002-1110 הכנסות והוצאות מלכ"ריםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעות לעיתונות,   19

http://www.mof.gov.il/Sachar/SalaryData/Pages/SalaryDataDetails.aspx
http://www.mof.gov.il/Sachar/SalaryData/Pages/SalaryDataDetails.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st12_40x&CYear=2012
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201208138
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 חומי פעילותת
)תשלומים  מס השכר

 (מזעריתנלווים ברמה 

)תשלומים  מס השכר

 (רביתמברמה נלווים 

 891 931 בריאות

 260 111 רווחה

 211 180 תרבות, בידור וספורט

 85 73 דת

 43 37 איגודים מקצועיים

 40 34 פילנתרופיה והתנדבות

 31 27 שיכון ופיתוח

 23 20 סנגור ופוליטיקה ארגוני

 9 6 איכות הסביבה

 1 1 ארגונים בינלאומיים

 703 199 יםפרטי יםסה"כ מלכ"ר

 2,655 2,260 מלכ"רים הכול-ךס

מכל המלכ"רים )פרט למשרדי הממשלה הרשויות  1002בשנת נגבה שלוח עולה כי סך מס השכר נתונים במה

ועל סך  ,כאשר התשלומים הנלווים ברמה מזערית ליוני ש"חמי 1,120-כ( עמד על ומוסדות לאומיים המקומיות

 נגבה מהמלכ"רים הפרטייםש. סך מס השכר מיליוני ש"ח כשהתשלומים הנלווים ברמה מרבית 1,233-של כ

  מיליוני ש"ח. 903עד  322-בכ 1002שנת בנאמד 

 ריםידי מלכ"-אומדן מס התשומות ששולם על .4.0

 .הוא עורך ןס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף על הקניות אותמלכ"ר משלם מ, לעיל 1.1בסעיף  כאמור

כנגד מס עסקאות כיוון שבעסקת מכירה  תאגיד למטרות רווח, מלכ"ר אינו יכול לקזז את מס התשומותבניגוד ל

 מלכ"ר אינו רשאי לגבות מס עסקאות. מכאן שלעניין קיזוז מס התשומות מצבו של מלכ"ר זהה לכל אדם פרטי.

בשנת . ידי מלכ"ר יש להפריד את חלק המס מסך הוצאת הקניות-על מנת לאמוד את מס התשומות המשולם על

הנחנו כי סך הקניות מתפלג בצורה  , לצורך החישוב(לעיל 1ראה לוח )במחצית השנה שיעור המע"מ שונה  1002

אה לקניות שוטפות של מלכ"ר להלן מציג את סך ההוצ 2לוח שווה בין מחצית השנה הראשונה למחצית השנייה. 

 .1002בשנת  לפי תחום פעילות בסדר יורד

 20)במיליוני ש"ח( 0999 בשנתת המלכ"רים לקניות שוטפות לפי תחומי פעילות, והוצא - 0לוח 

 קניות שוטפותמס התשומות על  תחום פעילות

 4,131 בריאות

 139 חינוך ומחקר

                                                 

 . 1011במאי  11, תאריך פרסום: 1002-1110 הכנסות והוצאות מלכ"ריםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעות לעיתונות,  20

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201208138


 
   

 11 מתוך 1 עמוד  
 

 

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 קניות שוטפותמס התשומות על  תחום פעילות

 323 תרבות בידור וספורט

 321 רווחה

 303 רופיה והתנדבותפילנת

 121 שיכון ופיתוח

 131 איגודים מקצועיים

 111 דת

 113 ארגוני סנגור ופוליטיקה

 33 איכות הסביבה

 10 ארגונים בינלאומיים

 9,998 מלכ"רים סה"כ

 0,509 סה"כ מלכ"רים פרטיים

 9,021-על כ 1002שנת בידי מלכ"רים עמד -לוח עולה כי סך מס התשומות על הקניות המשולם עלנתונים במה

מס את תוצאת  יש לסייגמיליוני ש"ח.  1,112-מיליוני ש"ח, מתוכם חלק המלכ"רים הפרטיים עמד על כ

)כגון תשלומי  לא מע"מ,לכלל גם רכישות בלמ"ס כיוון שנתון הקניות השוטפות  התשומות על קניות שוטפות,

  ן חושב על סך הקניות השוטפות.אומדמעודכנים, ה בנתונים בשל חוסר ארנונה, שכ"ד וכו'(,

 למלכ"ר אומדן המס על הוצאה עודפת .4.6

ת המתייחסות להוצאות והוראות מיוחדהמחוקק קובע  .עודפת העל הוצא 20% של מלכ"ר משלם מס בשיעור

ועל  ,בפרטהוצאות לקבלת טובת הנאה הלפקודה וזאת מתוך כוונה להגביל ולפקח על  31שניכויין הוגבל בסעיף 

בגין נגבה שאשר הכנסותיו פטורות ממס ומטרתו הינה לקדם מטרה ציבורית. המס  ,ת המלכ"ר בכללכל הוצאו

( נגבה מעסקים וחברות, 20%-כאשר הרוב המוחלט )כ מיליון ש"ח 292-סתכם בכה 100221 בשנתהוצאה עודפת 

של נתונים לא  ןחוסר מידע זמי, בשל 0999מיליוני ש"ח בשנת  98-מכאן שסך המס הנגבה ממלכ"רים נאמד בכ

 ניתן להעריך מה חלק המס המשויך למלכ"רים פרטיים. 

 ניתנות למלכ"רהאומדן הטבות המס  .1

הניתנות  המסהטבות אומדן להלן מציג את  9, לוח מספר חוקיםמ מורכבותההטבות הניתנות למלכ"ר מהמדינה 

  .ים נתונים מלאים, השנה האחרונה שלגביה קיימ1002הנתונים המובאים מתייחסים לשנת  .למלכ"ר

 

 

                                                 

 . 1013בינואר  9אבי לבון סגן הממונה על הכנסות המדינה, שיחת טלפון,   21
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 22במיליוני ש"ח() 0999בשנת מלכ"רים ל אומדן הטבות המס - 9לוח 

 החוק והסעיף ההטבה
סך אומדן שווי ל

 מלכ"ריםה
אומדן מתוכם, 

 יםפרטי יםלמלכ"ר

פטור ממס על הכנסות מריבית 
 ודיבידנד

 331 212 (1)2פקודת מס הכנסה, סעיף 

 113 142 42סעיף פקודת מס הכנסה,  זיכוי מס על תרומות

 רכישהמס הנחה בפטור ממס שבח ו
 21חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 

 )מס רכישה( מיסוי מקרקעין
 לא ניתן לאמוד 43

 169 998  הכול-ךס

מיליוני ש"ח,  201-בכ 1002שנת במלכ"רים נאמדו כלל ההטבות המס הניתנות לאומדן מהנתונים עולה כי 

בנוסף להטבות אלו, בהתאם  ש"ח.מיליוני  339-נאמד בכ יםפרטי יםלכ"רניתנו למשכם אומדן הטבות המס מתו

 .אולם אין בידינו נתון זה( לפקודה, מלכ"רים פטורים מתשלום מס בגין הכנסות בניכוי הוצאות, 1)2לסעיף 

 במלכ"רים המדינה ומוסדותיה היקף תמיכת  .0

ידי -לאומיים( תומכים במלכ"רים עלמדינת ישראל ומוסדותיה )משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומוסדות 

העברות  עלהוא בידינו  המידע הזמיןנכון למועד כתיבת המסמך . ורכישת שירותים תקציביותהעברות 

 וינא , אך(א לחוק יסודות התקציב3הכוללות בתוכן את התמיכות במוסדות ציבור בכפוף לסעיף ) תקציביות

 ידי המדינה.-על רכישת השירותיםכולל את היקף 

 כספיות מהמדינה ומוסדותיההעברות  .0.5

רשות  תי,משרד ממשלשל מתקציב העברת הכספים למלכ"רים מתוקצבת בסעיפי תקציב שונים המהווים חלק 

במיליוני  1002בחלוקה לתחומי פעילות בשנת  הכספיותלהלן מציג את סך העברות  1לוח מקומית ומוסד לאומי. 

 ש"ח בסדר יורד. 

 23)במיליוני ש"ח( 0999בשנת למלכ"רים לפי תחומי פעילות העברות הממשלה  - 8לוח 

 העברות ממשלה תחום פעילות

 11,141 בריאות

 13,911 חינוך ומחקר

 1,213 רווחה

 1,111 תרבות בידור וספורט

 1,349 פילנתרופיה והתנדבות

 222 דת

 411 איגודים מקצועיים

                                                 

 11שיחת טלפון, ה מונסוניגו, מנהל תחום בכיר מלכ"רים ומוסדות ציבור, רשות המיסים, עו"ד יהוד אומדן שווי לסך המלכ"רים:  22
. האומדן מבוסס על בסיס פרסמום הלמ"ס, המבוסס על נתונים הנלקחים מהדוחות השנתיים המוגשים לרשות 1011בדצמבר 
 11, תאריך פרסום: 1002-1110 הכנסות והוצאות מלכ"ריםהלמ"ס, הודעות לעיתונות,  :פרטיים אומדן שווי למלכ"ריםהמיסים. 

 , עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 1011במאי 
 . 1011במאי  11, תאריך פרסום: 0210-1011 הכנסות והוצאות מלכ"ריםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעות לעיתונות,   23

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201208138
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201208138


 
   

 11 מתוך 10 עמוד  
 

 

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 העברות ממשלה תחום פעילות

 333 שיכון ופיתוח

 131 ארגוני סנגור ופוליטיקה

 193 יכות הסביבהא

 0 ארגונים בינלאומיים

 19,408 מלכ"ריםהכול -ךס

 8,418 מלכ"רים פרטייםמתוכם: 

-בכ 1002שנת בעולה כי סך ההעברות הכספיות מהמדינה ומוסדותיה למלכ"רים נאמד לעיל  לוחבנתונים מה

 יאות ותחום חינוך)ללא תחום הבר יוחס למלכ"רים פרטייםשמיליוני ש"ח, מתוך סכום זה החלק  30,411

  מיליוני ש"ח. 1,431-נאמד בכ (ומחקר

 בתקציב המדינה במלכ"רים היקף התמיכות  .0.0

גורמים חוץ ממשלתיים שהם בעיקרם מלכ"רים הפועלים למטרות חינוך, תרבות,  3,000-במדינת ישראל תומכת 

 .1213-, התשמ"ההתקציבא לחוק יסודות 3מכוח סעיף דת, אמנות, רווחה, בריאות וספורט, התמיכות ניתנות 

הקשר אולם הייחוד בנתון התמיכות הוא ב, 2.1סך התמיכות כלול בהעברות הכספיות כפי שהוצגו בסעיף 

באופן ישיר למוסדות ציבור ואילו שארית ההעברות הכספיות מיוחסות  תאשר מיוחס ,תהתקציבי תקנהל

ת בארגוני המגזר השלישי בחלוקה למשרדי להלן מציג את התמיכות הממשלתיו 2לוח לסעיפי התקציב השונים. 

 . בסדר יורד ביחס להיקף התמיכה ,1002הממשלה בשנת 

 24(במיליוני ש"ח) 0999בשנת היקף תמיכות המדינה במוסדות ציבור  - 9לוח 

 מסך התמיכות אחוז סכום התמיכה משרד

 31.9% 1,113 אגף למוסדות תורנים-משרד החינוך

 13.2% 301 משרד התרבות והספורט

 10.3% 113 משרד החינוך

 9.3% 132 זכויות ניצולי השואה-משרד האוצר

 3.1% 22 משרד הרווחה

 1.0% 11 המשרד לקליטת עליה

 0.2% 13 משרד המדע והטכנולוגיה

 0.3% 11 משרד הבריאות

 0.1% 3 המשרד להגנת הסביבה

 0.1% 1 משרד התקשורת

 0.03% 1 המשרד לשירותי דת

 599.9% 0,569 הכול-ךס

                                                 

משרד האוצר, אגף החשב הכללי, אתר התמיכות הממשלתי, מפת הדוחות, סך התמיכות בחלוקה למשרדי ממשלה לשנה מבוקשת  24
 .  1013באפריל  12, כניסה בתאריך: 1002א( בשנת 3תמיכה במוסדות ציבור )ולסוג תמיכה מבוקש, 

http://www.tmichot.gov.il/


 
   

 11 מתוך 11 עמוד  
 

 

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

על סך  ועמד 1002בשנת  א לחוק יסודות התקציב3מכוח סעיף לוח עולה כי התמיכות במלכ"רים נתונים במה

 מיליוני ש"ח.  1,130

 סיכום .9

. הוא זכאי ןלה הכספיות הטבות המס והתמיכות אל מולל על מלכ"ר פרטי חבמסמך זה אמדנו את נטל המס ה

בישראל ובמיוחד מלכ"רים פרטיים המשויכים ל"מגזר השלישי" מקורות המידע הקיימים באשר למלכ"רים 

הינם מוגבלים. מקורות המידע העיקריים עליהם מתבסס מסמך זה הינם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 ומנהל הכנסות המדינה שבמשרד האוצר.

ות אותם ידו וכן את ההטבות ההעברות הכספי-להלן מציג את נטל המס החל על מלכ"ר ומשולם על 10לוח 

 במיליוני ש"ח. 1002מקבל מלכ"ר מהמדינה ומוסדותיה בשנת 

 25(0999) במיליוני ש"ח יםפרטי יםנטל המס, ההטבות וההעברות כספיות של מלכ"ראומדן  – 59לוח 

 סכום סעיף 

 נטל המס

 903 - 322 מס השכר

 1,112 מס התשומות

 21 מס על הוצאה עודפת*

 0,969 – 0,800 סך נטל המס

 הטבות מס

 331 פטור על הכנסות מריבית ודיבידנד

 113 זיכוי מס על תרומות

 43 *פטור על שבח ומס רכישה

 189 מסהטבות ך ס

 0,619 – 0,040 סך נטל המס בניכוי הטבות מס

 (.הנתון מתייחס לסה"כ המלכ"רים )ציבוריים ופרטיים* 

מיליארד  1.23-ל 1.13 נאמד בין 1002רים פרטיים בשנת כי סך נטל המס החל על מלכ"עולה לעיל לוח אומדן במה

 1.33עד  1.13-נאמד בכ סך נטל המס בניכוי הטבות מסמיליוני ש"ח.  310-המס נאמדת בכסך עלות הטבות . ש"ח

 מיליארדי ש"ח.

מיליארד  1.3-נאמדות בכ 1002לעיל העברות הממשלה למלכ"רים הפרטיים בשנת  1יחד עם זאת, כאמור בלוח 

כן בהוספת נתון זה המלכ"רים הפרטיים מקבלים מהמדינה נטו )העברות והטבות מס בניכוי נטל -ח, ועלש"

 מיליארדי ש"ח. 2.1עד  2.1המס(  

                                                 

 לעיל. 9ראו לוח  הטבות מס:לעיל;  4.3ראו סעיף  הוצאה עודפת:לעיל;  2ראו לוח  מס תשומות:לעיל;  3ראו לוח  שכר: 25


