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הנדון:

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה לשנים  2017ו ,(2018-התשע"ו2016-
שינויים במשטר המס

תזכיר זה מיישם את החלטות הממשלה מיום  11באוגוסט  ,2016והוא צפוי לעלות על סדר יומה של ועדת
השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנים  2017ו.2018 -
נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי
כיום יחיד ,תושב ישראל שסיים לימודי מקצוע ,שהם בהיקף שעות לימוד הזהה ל 1,700-שעות לימוד
הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה ,זכאי למחצית נקודת זיכוי .מוצע להגדיל את הזיכוי לנקודה שלמה
באופן הדרגתי על פני  4שנים .זאת ,בדומה לנקודת הזיכוי הניתנת לבוגרי תואר ראשון במוסד להשכלה
גבוהה הלומדים היקף שעות דומה לצורך קבלת התואר.
הורדת שיעורי המס ליחיד ולחברה
מוצע להוריד את מס החברות משיעור של  25%ל ,23%-בשתי פעימות ,בשנת המס  24% -2017והחל
משנת .23% - 2018
מוצע להתאים את מדרגות מס ההכנסה על יחידים ,השינוי כולל העלאת מס הייסף על סך ההכנסות של
יחידים הנמצאים במדרגת המס העליונה )ושסך שווי נכסיהם עובר את הרף הקבוע בחוק( מכל המקורות,
מ 2%-ל .3%-שינויים אלו יביאו להשוואת שיעורי המס השולי הגבוה במסגרת מס ההכנסה לשיעור המס
האפקטיבי על חברות ,ובנוסף יאפשר הורדת מס עבור הרוב המכריע של אוכלוסיית המועסקים בישראל
הנמצאת מעל רף המס ,בעוד שבעלי ההכנסות הגבוהות ביותר באוכלוסייה ישלמו מעט יותר.
להלן שיעורי המס בהתאם לתזכיר החוק:
הכנסה שנתית
עד
מ74,641-
מ107,041-
מ171,841-
מ238,801-
מ496,921-
מכל שקל נוסף

עד
עד
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74,640
107,040
171,840
238,800
496,920
640,000

שיעור המס
10%
14%
20%
31%
35%
47%
50%

שיעור המס על הכנסות מהימורים מהגרלות או מפרסים
בשנים האחרונות גדל שוק ההימורים החוקיים בישראל בשיעורים חדים )גידול מצטבר של
כ 80%-בשנים  (2008-2015כך שכיום גודלו היחסי של שוק זה הוא מהגבוהים במדינות ה .OECD-יצויין
כי על פי ממצאי הספרות המחקרית בנושא זה ,ההשתתפות בהימורים ממוקדת באוכלוסיות מוחלשות
ומהווה הלכה למעשה "מס רגרסיבי" על אוכלוסיות אלו.
הטלת מיסוי על הימורים תמתן את קצבי הגידול של שוק זה ,תגרום לפרטים )ולפירמות( להפנים את
ההשפעות השליליות הנובעות מהימורים או למצער לראות בה תועלת פחותה כך שהתנהגות הפרטים
תוכוון לאופן "הרצוי" .לפיכך ,העמקת מיסוי על ההימורים תשפר את היעילות של כלל מערכת המס,
ובכך תגדיל את רווחת כלל האזרחים.
לאור האמור ,מוצע להעלות את שיעור המס על הכנסה מהימורים והגרלות מ  30%-ל.35%-
בכבוד רב,
קרלמן רואי חשבון

