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 2019-1053דב. 

 תונותיהודעה  לע

 

אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה 

 2019 יוני –ומימונו לתקופה ינואר 
שנערך על ידי , 2019 יוני –בתקופה ינואר  ביצוע התקציבשל הגירעון ומימונו ושל להלן אומדן ראשוני 

 באגף החשב הכללי. מאקרו ותקציבחטיבת 

 גירעון הממשלה

  שהם ₪ מיליארד  40.2 תוכנן גירעון שנתי בסך 2019בתקציב לשנת  -תכנון יעד הגירעון הממשלתי

 מהתמ"ג. 2.9%

  מיליארד  6.8בסך של  רעוןיגנמדד  יוניבחודש בפעילותה התקציבית של הממשלה  - 2019תוצאות יוני

 ₪.מיליארד  5.5 תקציבי בסך של  נמדד גרעון 2018 יוני בחודש ₪. 

  מיליארד  21.9נמדד גירעון בסך  יוני  - ינואר בחודשים - 2019הגירעון המצטבר לשנת התקציב ₪

 בתקופה המקבילה אשתקד.₪  מיליארד 7.8בסך  גירעוןלעומת 

 1מהתמ"ג. 3.9%עומד על ( 2019 יוני – 2018 יוליהחודשים האחרונים ) 12-הגירעון המצטבר ב 

 מימון הגירעון  

 במחצית הראשונה של השנה נמדד ₪. מיליארד  6.9גירעון בסך  נמדד בחודש יוני בפעילות למימון

 ₪.מיליארד  21.6גירעון למימון בסך 

 במחצית הראשונה של  ₪.מיליארד  5.7והסתכם בסך של  היה חיובי בחודש יוני גיוס הון נטו מקומי

 ₪.מיליארד  17.0השנה הסתכם גיוס ההון נטו מקומי בסך של 

  במחצית הראשונה של  ₪.מיליארד  0.2והסתכם בסך של  היה חיובי בחודש יוניגיוס הון נטו בחו"ל

 ₪.מיליארד  4.0השנה הסתכם גיוס ההון נטו בחו"ל בסך של 

  מיליארד  1.0בסך של היתרות  ירדו ילות הגירעון ומימונוכתוצאה מפע -יתרות הממשלה בבנקים.₪ 

 ₪.מיליארד  0.6במחצית הראשונה של השנה ירדו היתרות בסך של 

 2ביצוע תקציב ההוצאות

  מתוכנן יעד הוצאות שנתי  2019בתקציב לשנת  -תכנון ההוצאה הממשלתית בתקציב המקורי

 ₪.מיליארד  396.9בסך 

 מיליארד, לפי הפירוט  31.9-ב וצאות של הממשלה הסתכמו בחודש יוניסך הה - 2019 הוצאות יוני

   הבא:

                                                 
  .₪(מיליארד  50.0מהתמ"ג ) 3.6%עומדת על ללא צעדי התכנסות  2019תחזית הגירעון לשנת , 2019לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר  1
סך ההוצאה הינו ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי, והוצאות משרדי הממשלה  –תקציב ההוצאות הנכלל בחישוב הגירעון  2

 הן ללא   פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי.
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₪ מיליארד  23.0מזה המשרדים האזרחיים , ₪מיליארד  28.6הוצאות משרדי הממשלה  -

 ₪.מיליארד  5.7ומערכת הביטחון 

ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח ₪, מיליארד  2.3תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪. מיליארד  0.9לאומי 

  הסתכמו  יוני –סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר  - 2019ברבעון השני של שנת סך ההוצאות

 לפי הפירוט הבא:  ₪ מיליארד  95.3-ב

 ₪.מיליארד  84.3הוצאות משרדי הממשלה  -

ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח ₪, מיליארד  6.0תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪. רד מיליא 5.0לאומי 

ברבעון השני כך ש₪, מיליארד  89.1-הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב 2018 ברבעון השני של שנת
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  7.0%של  חל גידול 2019 של שנת

  194.0-הסתכמו ב יוני –סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר  - 2019סך ההוצאות מתחילת שנת 

 מהתקציב המקורי(, לפי הפירוט הבא:   48.9%)שיעור ביצוע של ₪ מיליארד 

 ₪.מיליארד  166.8הוצאות משרדי הממשלה  -

ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח ₪, מיליארד  16.1תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪. מיליארד  11.1לאומי 

שמתחילת כך ₪, מיליארד  177.8-הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב 2018יוני  - בחודשים ינואר
. בתקציב המקורי תוכנן בשנת 3לעומת התקופה המקבילה אשתקד 9.1%של  חל גידול 2019שנת 
 .2018לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת  5.1%גידול בשיעור של  2019

  מיליארד  84.3-הסתכמו כאמור ב 2019ברבעון השני של שנת סך ההוצאות של משרדי הממשלה

  התקופה המקבילה אשתקד:לעומת  11.4%עלייה של , ₪

 13.1%.-הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב -

 .5.0%-ב הוצאות מערכת הביטחון עלו -

  מיליארד  166.8-הסתכמו כאמור ב 2019סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת ₪

לעומת התקופה המקבילה  10.4%מהתקציב המקורי(, עלייה של  48.4%)שיעור ביצוע של 

  אשתקד:

 .13.0%-המשרדים האזרחיים עלו ב הוצאות -

 .1.7%-ב הוצאות מערכת הביטחון עלו -

. 2018אינה דומה להתפלגות על פני שנת  2019יש לציין כי התפלגות הוצאות המשרדים על פני שנת 
לעומת אשתקד שיעור גבוה יותר מההוצאות בוצע במחצית הראשונה של השנה )כולל תשלום של 

הפנסיה הוותיקות(. לפיכך, במידה ולא יתרחשו אירועי מאקרו בלתי לקרנות ₪ מיליארד  1.7
 צפויים, צפויה להימשך ההתמתנות בשיעורי הגידול של הוצאות המשרדים בהמשך השנה.

 
 

  2019נתוני אומדן ביצוע התקציב לפי קבוצות משרדים לשנת התקציב: 

                                                 
 ₪. מיליארד 400.2עומדת על ו₪ מיליארד  3.3, תחזית ההוצאה עלתה בהיקף תקציבי של 0192לממשלה בינואר שהוגש לפי העדכון  3
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 תקציב ביצוע אחוז    

 * 2019 ייונ
 גידול שיעור

 ** מתוכנן תקציבי
 בביצוע גידול שיעור
  *** בפועל תקציב

 10.4% 5.1% 48.4% משרדים

 13.0% 6.0% 47.8% אזרחיים משרדים  

 12.9% 4.0% 48.0% מינהליים      

 10.5% 5.8% 47.0% חברתיים      

 22.7% 2.6%- 58.2% כלכליים      

 85.6% 192.5% 15.8% שונות      

 1.7% 1.7% 51.0% הביטחון מערכת  
     2019מתקציב מקורי  2019 יוני-* שיעור אומדן ביצוע ינואר

 (.2019עודכנו קלות במהלך חודש יוני  2018)נתוני אומדן ביצוע  2018לעומת אומדן ביצוע  2019** שיעור גידול תקציב מקורי 

 )באותן הגדרות מדידה( 2018יוני לעומת אומדן ביצוע מצטבר עד  2019י יונ*** שיעור גידול אומדן ביצוע מצטבר עד 

 4תרשים התפתחות שיעורי הגידול המצטברים בהוצאות משרדי הממשלה למול התכנון :  

 
 
 

 הכנסות המדינה

 356.7בסך  ותהכנסות שנתי תוכננו 2019בתקציב לשנת  - תחזית הכנסות המדינה בתקציב המקורי 

 33.6ך והכנסות אחרות בס₪, מיליארד  323.1לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך ₪ מיליארד 

  ₪.מיליארד 

 מיליארד  25.0-הסתכמו בחודש יוני ב סך הכנסות הממשלה - 2019 הכנסות יוני₪.  

  172.1-יוני הסתכמו ב –סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר  - 2019סך ההכנסות מתחילת שנת 

 .5לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד 1.3%נומינלי של  גידול ₪, מיליארד 

  מיליארד  23.0-הסתכמה בסך גביית המסים בחודש יוני₪. 

 .₪מיליארד  12.7הכנסות ממסים ישירים בסך  -

                                                 
בתרשים זה מוצג בכל עמודה שיעור הגידול בביצוע המצטבר מתחילת השנה עד לחודש המופיע בציר העמודה למול התקופה המקבילה  4

 אשתקד.
לפי הפירוט הבא: ₪ מיליארד  350.2ועומדת על ₪ מיליארד  6.5דה בגובה , תחזית ההכנסות יר2019לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר  5

הפחתה נוספת  –בחודש יוני בוצע עדכון נוסף לתחזית ההכנסות . ₪מיליארד  31.8והכנסות אחרות בסך  ,₪מיליארד  318.4הכנסות ממסים בסך 
 ₪.מיליארד  1.5של 

25.3%

13.1%

9.5%
12.7% 12.8%

10.4%
5.1%
6.6%

*שיעור גידול מצטבר בפועל
(18אומדן / 19תקציב מקורי )שיעור גידול מתוכנן 

(2019ינואר )שיעור גידול  לפי תחזית מעודכנת שהוגשה לממשלה 
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 .₪מיליארד  9.7הכנסות ממסים עקיפים בסך  -

 .₪מיליארד  0.6הכנסות מאגרות בסך  -

  מיליארד  2.1-בבחודש יוני הסתכמו ההכנסות האחרות₪. 

  לעומת  1.9%נומינלי של  גידול ₪,מיליארד  158.1-הסתכמה ב 2019סך גביית המסים מתחילת שנת

 התקופה המקבילה אשתקד.

יוני  - לעומת ינואר 2.0%נומינלי של  גידול₪, מיליארד  84.6הכנסות ממסים ישירים בסך  -

 אשתקד.

יוני  - לעומת ינואר 1.7%נומינלי של  גידול ₪,מיליארד  70.0בסך הכנסות ממסים עקיפים  -

 .אשתקד

יוני  -ינואר  לעומת 0.6%גידול נומינלי של ₪, מיליארד  3.5הכנסות מאגרות בסך  -

 אשתקד.

  לעומת  5.0%נומינלי של  קיטון₪, מיליארד  14.0-הסתכמו ב 2019ההכנסות האחרות מתחילת שנת

 יוני אשתקד. –ינואר 

לעומת ₪ מיליארד  11.3בסך של  יוני –ים ינואר המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודשהפקדות 

 כאמור לעיל. ₪ מיליארד  11.1פירעון קרן וריבית בסך 

 

 מצ"ב טבלאות נתונים ותרשימים.
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הגירעון הכולל של הממשלה 

ומקורות מימונו )מיליארדי ₪(
תקציב 

מקורי 

2019

אומדן 

ביצוע 

מצטבר

הפרש 

מתקציב 

מקורי

 )%(

ביצוע 

מתקציב 

מקורי

ביצוע  

ינואר

ביצוע  

פברואר

ביצוע  

מרץ

ביצוע  

אפריל

ביצוע  

מאי

ביצוע  

יוני

 6.8- 1.0- 4.9- 3.5- 4.9- 18.354.4-0.8 21.9- 40.2-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 6.5- 1.0- 4.2- 2.8- 19.549.00.1-4.2 18.7- 38.1-מקומי 

 0.0-0.3 0.7- 0.7- 0.7- 154.1-0.9 1.1- 3.2- 2.1-בחו"ל 

 6.9- 1.0- 4.8- 3.5- 4.8- 17.255.6-0.7 21.6- 38.8-עודף )+( / גירעון )-( למימון

 6.5- 1.0- 4.1- 2.8- 18.749.50.2-4.1 18.4- 37.1-מקומי

 0.0-0.3 0.7- 0.7- 0.7- 188.6-0.9 1.5- 3.2- 1.7-בחו"ל

48.230.224.635.128.129.925.1 358.6172.9-185.7סה"כ הכנסות

48.330.124.435.027.929.725.0 356.2172.2-184.1הכנסות מקומי

54.90.20.10.10.20.10.1 1.50.8-0.7    מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן

32.70.10.20.10.20.20.1 2.40.8-1.6הכנסות בחו"ל

2.800000.00 0.40.0-0.4    מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן

49.030.929.438.632.930.832.0 397.4194.5-202.9סה"כ הוצאות

48.429.928.637.832.030.731.6 393.4190.6-202.8הוצאות מקומי

0.50.50.0109.70.10.10.10.10.10.1    מזה: מתן אשראי

98.10.90.90.80.90.10.4 4.14.0-0.1הוצאות בחו"ל

55.60.74.83.54.81.06.9 38.821.6-17.2סה"כ מימון הגירעון

0.2 0.3- 0.4- 5.3- 1.04.03.0400.110.1-0.4הלוואות מחו"ל )נטו(

10.913.12.2120.111.00.70.30.40.40.3קבלת הלוואות מחו"ל

92.00.91.15.60.80.60.2 9.99.1-0.8פרעון קרן בחו"ל

5.7 8.87.4-7.6 45.25.7-2.9 37.717.0-20.6הלוואות מקומיות )נטו(

51.27.79.411.49.110.18.7 109.956.3-53.7קבלת הלוואות מקומי

54.32.012.32.61.717.72.9 72.339.2-33.1פרעון קרן מקומי

0000000 0.20-0.2הכנסות הון נטו

0000000 0.20-0.2הפרטה - מקומי

8.81.0 8.20.0-2.2 0.60.6-15.2ירידה )+( / עלייה )-( ביתרות בבנקים

הוצאות והכנסות הממשלה 

)מיליארדי ₪(
תקציב 

מקורי 

2019

תקציב 

על 

שינוייו 

2019

אומדן 

ביצוע 

מצטבר

הפרש 

מתקציב 

מקורי

 )%(

ביצוע 

מתקציב 

מקורי

ביצוע  

ינואר

ביצוע  

פברואר

ביצוע  

מרץ

ביצוע  

אפריל

ביצוע  

מאי

ביצוע  

יוני

 6.8- 1.0- 4.9- 3.5- 4.9- 18.354.4-0.8 21.9- 40.2-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 6.5- 1.0- 4.2- 2.8- 19.549.00.1-4.2 18.7- 38.1-מקומי 

 0.0-0.3 0.7- 0.7- 0.7- 154.1-0.9 1.1- 3.2- 2.1-בחו"ל 

48.230.024.435.027.929.725.0 356.7172.1-184.6הכנסות ללא גביית קרן

48.929.824.028.823.728.823.0 323.1158.1-165.0סה"כ מסים ללא מע"מ יבוא ביטחוני

49.215.813.014.014.214.912.7 171.984.6-87.4    מסי הכנסה ורכוש

48.413.310.414.28.913.49.7 144.670.0-74.6    מכס ומע"מ ללא מע"מ יבוא ביטחוני

53.00.70.60.60.60.60.6 6.73.5-3.1    אגרות

41.70.30.46.14.20.92.1 33.614.0-19.6הכנסות אחרות

22.300.10.10.10.10.1 1.60.4-1.3    מע"מ יבוא ביטחוני

30.90.00.00.00.00.00.0 0.60.2-0.4    גביית חובות מהלוואות - ריבית

47.4006.03.60.71.2 23.811.3-12.5    מלווה מהמוסד לביטוח לאומי

28.80.20.30.10.50.10.8 7.62.2-5.4    יתר ההכנסות 

48.930.829.438.532.830.731.9 396.9413.7194.0-202.9הוצאות ללא מתן אשראי

48.426.427.228.928.427.328.6 344.6361.8166.8-177.8משרדים 

47.820.121.123.122.921.423.0 275.6292.7131.6-144.0    משרדים אזרחיים

48.04.64.25.94.34.05.2 58.865.328.2-30.6          מינהליים  

47.011.913.614.615.014.114.7 178.5186.583.9-94.5          חברתיים 

58.23.42.82.63.53.12.9 31.734.818.4-13.2          כלכליים 

15.70.20.40.10.10.10.1 6.76.11.1-5.6          שונות  

50.96.36.15.85.55.95.7 69.069.135.2-33.9    מערכת הביטחון 

51.74.32.13.71.22.52.3 31.130.616.1-15.0ריבית על החוב הממשלתי

52.40.10.15.93.20.90.9 21.221.211.1-10.1ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי
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 .2019וני עודכנו קלות במהלך חודש י 2018נתוני אומדן ביצוע  6
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2018-2019נטו לשנים מצטבר ללא מתן אשראי( -)גירעון)+(/עודף
מחירים שוטפים, נתונים במיליארדי שקלים

2018מצטבר ( -)גירעון)+(/עודף

2019מצטבר ( -)גירעון)+(/עודף
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 23.0-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב 2019 יוניבחודש 

 ש"חמיליארד 

 

 סך הכנסות המדינה ממסים 

  ש"ח.מיליארד  23.0-ממסים בהמדינה הסתכמו הכנסות  2019 יוניבחודש 

  הכנסות לחודש יוני יש לקחת בחשבון כי יבוא כלי רכב נוסעים היה נמוך מהרגיל כיוון בניתוח

עודכנה נוסחת מיסוי ירוק וכתוצאה מכך הוקדם יבוא מכוניות לחודש מרץ על  1.4.2019-שב

מיליארד  2.1-חשבון היבוא בחודשים הבאים. על פי האומדן, הקדמת היבוא הגדילה את הגבייה ב

מיליארד ש"ח על חשבון  0.6מיליארד ש"ח על חשבון חודש אפריל,  0.7ש"ח בחודש מרץ, מתוכם 

 .מיליארד ש"ח על חשבון חודש יוני 0.3-ו 2019חודש מאי 

 8,במונחים ריאליים, 4%-ירדו ב 2019 יוניבים הכנסות המדינה ממס, 7בשיעורי מס אחידים  

והגביה  4%-ב ירדהעקיפים  מסים, הגביה מ4%-ירדה ב. הגביה ממסים ישירים 2018 יונילעומת 

הירידה בהכנסות ממסים ישירים, בהשוואה לחודש מקביל אשתקד, נובעת  .2%-עלתה במאגרות 

חלק ניכר מהירידה במסים עקיפים . 2018בעיקר ממספר שומות חריגות ששולמו בחודש יוני 

ומיבוא כלי הרכב עם שיעורי מס  2018מוסבר ע"י ערך יבוא כלי רכב נמוך יותר בהשוואה ליוני 

 .1.4.2019 -הקניה נמוכים יחסית לאחר עדכון נוסחת מיסוי ירוק ב

 ח מיליארד ש" 155.2מיליארד ש"ח לעומת  158.1-הסתכמו ההכנסות ב 2019 יוני-בחודשים ינואר

. הכנסות ממסים 1%-בההכנסות ממסים  עלובתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, 

 נשארו ללא שינוי.וההכנסות ממסים עקיפים  3%-ישירים עלו ב

 שיעור שינוי ריאלי בשיעורי מס אחידים 

 יוני-לעומת ינואר 2019 יוני-ינואר 2018 יונילעומת  2019 יוני 

2018 

 1.1% -3.9% המדינה ממסיםסה"כ הכנסות 

 1.2% -4.0% . גביית רשות המסים1

 2.5% -4.3% א. מסים ישירים

 -0.4% -3.6% ב. מסים עקיפים

 -0.7% 2.0% . אגרות2

 

                                                 
חקיקה, שינוי עיתוי הגבייה, הקדמת יבוא כלי  שיעורי השינוי מוצגים בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי תיקוני 7

 . הכנסות חריגותרכב ו
 שינוי ריאלי מוגדר כשינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן. 8
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 מיליארד ש"ח לעומת פריסת תחזית  75.5 -, הסתכמה הגבייה ב2019הרבעון השני של שנת  לסיכום

במסים ₪ מיליארד  1.1מיליארד ש"ח, לפי הפירוט הבא:  1.8 -מיליארד ש"ח, הפרש של כ 77.3של 

במצטבר . מיליארד ש"ח במסים ישירים 0.6-מוסבר בחלקו ע"י התמתנות בשוק הרכב( ועקיפים )

 161.6מיליארד ש"ח לעומת היעד של  158.1 -ל 2019ה במחצית הראשונה של הגיעה הגביי

 מיליארד ש"ח. 3.5מיליארד ש"ח, פער של 

  2013-2017לשנה בשנים  6%נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור ממוצע של .

 .בגביה נטו קיפאון םהגידול המהיר בגבייה נעצר ונרש 2018מתחילת שנת 

 רשות המסים בישראל הכנסות

  מיליארד ש"ח בתקופה   23.5ש"ח, לעומת מיליארד  22.4-הסתכמו ב 2019ביוני הכנסות רשות המסים

ירדו המסים הישירים  .4%-במסים רשות ההכנסות  בשיעורי מס אחידים, ירדו. מקבילה אשתקד

 . 2018לעומת יוני  4%-ירד בקיפים עמסים ההו 4%-ב

 
 הכנסות ממסים ישירים 

 ש"חמיליארד  13.1לעומת  ש"חמיליארד  12.7-ב 2019 יוניישירים הסתכמו ב ההכנסות ממסים 

 .4%-ירדה ב. בשיעורים אחידים, גביית המסים הישירים 2018יוני ב

 מיליארד   5.0-הסתכמה גבייה בסעיף זה ב 2019 יוניב -)ברוטו(  ם ומחברותמאיימס הכנסה מעצ

עלתה  מאיםלחברות, הגבייה מעצ מאיםבחלוקה בין עצ .2018יוני לעומת  7% שלש"ח, ירידה 

, כאמור, עקב מספר שומות חריגות ששולמו בחודש יוני 12%-בירדה והגבייה מחברות  8%-ב

2018. 

 )הגביה  - ניכויים )ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון

 , עליה של2018 יונימיליארד ש"ח ב 7.5מיליארד ש"ח לעומת   7.7-הסתכמה ב 2019 יונימניכויים ב

1%. 

 33%מיליון ש"ח, ירידה של  268נרשמה גביה בסך של   2019 יוניב – שוק ההון . 

 מיליארד ש"ח,  0.9-ב 2019ממיסוי מקרקעין הסתכמו ביוני נטו ההכנסות  - מיסוי מקרקעין

.  בגביה  ממס שבח נטו נרשמה ירידה 7%ר של , ירידה בשיעו2018מיליארד ש"ח  ביוני  1.0לעומת 

 . 5%-ובגביית מס רכישה נטו נרשמה עלייה בשיעור של כ 22%בשיעור של 

 ירידה של מיליארד ש"ח 1.1-הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב 2019 ביוני – החזרים ,

לעומת התקופה  16%, נרשמה עליה של 2019בסיכום המחצית הראשונה של  .2018 יוני לעומת 3%

 המקבילה אשתקד.

 

 ההכנסות ממסים עקיפים

  מיליארד  10.4לעומת  מיליארד ש"ח 9.7-הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב 2019 יוניבחודש

 .4%-כהכנסות ממסים עקיפים ב ירדו ,ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים
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  6.9לעומת מיליארד ש"ח   6.7-הגיעו ל 2019 יוניסך ההכנסות נטו ממע"מ ב –מס ערך מוסף 

 יוני-בתקופה ינואר .2% -. בשיעורי מס אחידים, ירדו הכנסות ממע"מ בכמיליארד ש"ח אשתקד

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.הכנסות ממע"מ נטו נותרו כמעט ללא שינוי  2019

   כמעט ללא מיליארד ש"ח,  1.1-ב 2019 יוניות ממס קניה יבוא הסתכמו בההכנס –מס קניה יבוא

, בהשוואה לתקופה 2019 יוני-בתקופה ינואר ,בשיעורי מס אחידים. במצטבר 2018 יונילעומת  שינוי

  בהכנסות ממס קניה יבוא.  10% -ירידה של כנרשמה המקבילה אשתקד, 

 משרדי הממשלה אגרותהכנסות מ

  ש"חמיליארד  3.5-הסתכמו ההכנסות מאגרות ב 2019מתחילת שנת. 
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 2019 יוני בחודש ממסים המדינה הכנסות על ארעיים נתונים
 ח ובאחוזים("במיליוני ש)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .2019מדד מאי לעומת  נשאר ללא שינוי 2019 יוני*שיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד 
 אינן כוללות הכנסות ממע"מ על יבוא ביטחוני. אלו**הכנסות 

 
 .עיתוי הפרשי( א
  .מקומי מיצור סיגריות על קניה מס( ב

 יוני-ינואר יוני  
 ריאלי שינוי שיעור

 ( *באחוזים)

 יוני 2019 2018 2019 2018  

-ינואר
 יוני

 0.5 5.8- 158,079 155,196 22,952 24,035 תקציב בהגדרות, מסים כ"סה

 0.7 4.9- 84,560 82,895 12,653 13,127 תקציב בהגדרות, ישירים מסים

 0.8 4.3- 84,948 83,186 12,337 12,714 המסים רשות בהגדרות, ישירים מסים

 1.9 3.0- 77,514 75,034 11,166 11,352 נטו וניכויים הכנסה מס

 3.2 3.0- 86,794 82,981 12,225 12,429 ברוטו וניכויים הכנסה מס

 15.2 3.0- 9,280 7,947 1,059 1,077 ניכוייםהחזרי ו הכנסה מס החזרי בניכוי

 10.5- 31.8- 955 1,052 119 172 מריבית ניכויים

 38.9- 34.4- 798 1,289 149 224 ערך מניירות ניכויים

 13.6  32.2 41 35 6 5 ריבית החזרי בניכוי

 3.4- 7.5- 5,722 5,846 910 970 נטו ן"נדל מסי

 .. .. 388- 291- 316 413 א) התקציב להגדרות התאמה

 0.4 7.4- 69,992 68,794 9,723 10,350 **תקציב בהגדרות, עקיפים מסים

 0.1 4.7- 69,792 68,768 9,803 10,143 המסים רשות בהגדרות, עקיפים מסים

 0.7 3.7- 49,760 48,757 6,736 6,899 בטחוני יבוא מ"מע כולל לא, נטו מ"מע

 1.4 7.8- 24,353 23,695 3,615 3,866   יבוא מ"מע   

 3.8  1.3 46,365 44,072 6,319 6,152   מקומי מ"מע   

 8.8  1.1 20,958 19,010 3,198 3,119   מ"מע החזרי   

 4.8- 17.6- 10,359 10,737 1,364 1,633 מ"מע ללא יבוא מסי ה"ס

 7.0 5.6- 1,551 1,430 225 235   מכס   

 6.6- 19.7- 8,808 9,307 1,139 1,398   יבוא קניה מס   

 2.9  4.2 9,673 9,274 1,703 1,611 מ"מע ללא מקומיים מסים ה"ס

 15.7- 28.0- 141 165 27 37   מקומי קניה מס   

 3.1  4.9 9,251 8,853 1,627 1,530   דלק מס   

 8.3  9.8 281 256 49 44   ב) טבק מס   

 .. .. 200 26 80- 207 א) התקציב להגדרות התאמה

 0.8-  1.8 3,527 3,507 576 558 אחרים חובה ותשלומי תאגרו
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 חריגה וגבייה חקיקה שיניי בניכוי, ממשלתיים מסים סך: 1 תרשים
 ( 2018של  קבועים במחירים, ח"ש מיליארדי)

 
  

 אגף הכלכלן הראשי: מקור
 
 




