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אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו 

  2020 יולי –לתקופה ינואר 
מאקרו שנערך על ידי חטיבת , 2020י ליו –בתקופה ינואר  ביצוע התקציב של הגירעון ומימונו ושללהלן אומדן ראשוני 

 באגף החשב הכללי. ותקציב

 אומדן לביצוע התוכנית הכלכלית להתמודדות הממשלה עם משבר הקורונה. 4כמו כן מצורף בנספח 

ילתה של שנת ב. )א( לחוק יסוד משק המדינה, במידה ולא התקבל חוק התקציב לפני תח3בהתאם להוראות סעיף 

עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת -הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים

 להלן "תקציב המשכי". הצמדה למדד המחירים לצרכן.

 

 גירעון הממשלה

  מיליארד  12.0בסך של  גירעוןבפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש יולי נמדד  - 2020תוצאות יולי₪ ,

 ₪.מיליארד  2.0 תקציבי בסך של נמדד גירעון אשתקד בוחודש יולי לעומת 

החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית.  החל מחודש מרץ

ת בעליה המתבטא , השפעהההכנסותוהן בצד  משבר הקורונה משפיע באופן משמעותי הן בצד ההוצאות

עודף הכנסות על ובכך שהביטוח הלאומי אינו מפקיד , בירידה בהכנסות ממסיםבהוצאות הממשלה ומנגד 

הקורונה, נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים הן לטובת יצוין כי לנוכח המשבר החמור שנוצר עקב התפשטות נגיף 

בחולים שנדבקו בו, והן לצורך סיוע משמעותי למשק כדי לאפשר לו לצלוח את  מידימניעת התפשטות נגיף הקורונה וטיפול 

במסגרת (. 2020והוראת שעה לשנת  10תיקון לחוק יסוד: משק המדינה )תיקון מס'  לאפריל 7-בהמשבר האמור, אושר 

ב לחוק 3התיקון נקבע כי הממשלה תהיה רשאית להגדיל את ההוצאה מעבר למגבלת התקציב ההמשכי כפי שנקבע בסעיף 

 בד. יסוד: משק המדינה, לצורך מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר ולמטרה זו בל

ובהתאם היקף ההשפעות הכלכליות הנגזרות מכיוון שהתוכנית הוכנה בתנאי אי ודאות לגבי היקף המגבלות הבריאותיות, 

ביולי רשאית הממשלה להגדיל את  29מכך, בוצעו מאז שלושה תיקונים להוראת השעה, כך שלפי התיקון האחרון מיום 

 באופן הבא:ההוצאה 

 לאומי, לפי שיעורים ח, אשר אינה כוללת החזר חוב שאינו תשלום לביטו2019שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת .

 ₪.מיליארד  81.4עומדת על  2020. סך ההוצאה המותרת הנוספת בסעיפים אלו בשנת חודשיים כמפורט בתיקון

 .מיליארד שקלים חדשים 7סכום שלא יעלה על  -לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בנוסף, .

ומסגרת זו נפרדת מיתר  בנוסף, הוגדלה המסגרת להחזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי

 ההוצאה הממשלתית.

 ."דיווח היקף התוכנית הכלכלית וביצועה" – 4 לפירוט בגין הוצאות אלו ראה נספח
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בהם צפוי המוסד לסיים  על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים ,יוליהוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף חודש 

 כנגזרת מההשפעות אלו גדל הגירעון למימון כפי שיפורט בהמשך. .בגירעון תזרימי

  לעומת גירעון ₪ מיליארד  70.2בסך  גירעוןיולי נמדד  –ינואר  םבחודשי - 2020הגירעון המצטבר לשנת התקציב

 בתקופה המקבילה אשתקד.₪ מיליארד  24.0בסך 

 גירעון בסך  מהתמ"ג 7.2% עומד על( 2020 יולי – 2019 אוגוסטהחודשים האחרונים ) 12-הגירעון המצטבר ב(

 ₪(.מיליארד  98.4

 מימון הגירעון 

 מיליארד  11.9בסך  גירעוןנמדד בחודש יולי  בפעילות למימון.₪ 

  מיליארד  22.7הסתכם בסך של  בחודש יולי מקומי )ברוטו(גיוס הון.₪ 

  מיליארד  8.1בחודש יולי הסתכם בסך של בחו"ל  )ברוטו(גיוס הון.₪ 

 מיליארד  10.2-על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב פירעונות הקרן .₪ 

  ₪1.מיליארד  8.7כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של  -בבנקים יתרות הממשלה 

 2ביצוע תקציב ההוצאות

  מיליארד, לפי הפירוט הבא: 40.4-סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש יולי ב - 2020הוצאות יולי 

ומערכת  ₪מיליארד  30.8מזה המשרדים האזרחיים ₪, מיליארד  37.2הוצאות משרדי הממשלה  -

 ₪.מיליארד  6.4הביטחון 

 0.5ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי₪, מיליארד  2.7תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪.מיליארד 

  מיליארד  248.9-יולי הסתכמו ב –סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר  - 2020סך ההוצאות מתחילת שנת ₪

 לפי הפירוט הבא:

 להתמודדות המיועדות הוצאות בגין מיליארד 22.6)מזה  ₪. מיליארד  218.9הוצאות משרדי הממשלה  -

 (.הקורונה משבר עם

 11.8ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי ₪, מיליארד  18.2תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪. מיליארד 

חל  2020כך שמתחילת שנת ₪, מיליארד  227.3-הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב 2019יולי  –בחודשים ינואר 

הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" חל קיטון  בנטרוללעומת התקופה המקבילה אשתקד.  9.5%גידול של 

 .אשתקד המקבילה בתקופה הביצוע לעומת -0.4%של 

  11.0% של עלייה₪, מיליארד  218.9-הסתכמו כאמור ב 2020סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

 .14.5% -ב עלו הוצאות המשרדים האזרחיים -

 .2.7% -ב ירדוהוצאות מערכת הביטחון  -

                                                 
 .עודתקציבית, הפרשי שער ו-ביתרות כתוצאה מפעילות חוץהשינוי ביתרות הממשלה בבנקים בסעיף זה אינו כולל שינוי  1
אי, והוצאות משרדי ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשר נטו.סך ההוצאה  –תקציב ההוצאות הנכלל בחישוב הגירעון  2

 פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי. הממשלה הן ללא
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ניתן להבחין בשיעורי הגידול של ההוצאות הכוללות לפי סוגי המשרדים, וכן בשיעורי הגידול  1בתרשים מס' 

 ההוצאות לסיוע בגין "משבר הקורונה". בנטרולבביצוע המצטבר למול התקופה המקבילה אשתקד כולל ו

 שיעור הגידול בהוצאות משרדים בנטרול הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה"  – 1 תרשים 

 
  )באותן הגדרות מדידה(. 2019עד יולי  מצטבר לעומת אומדן הביצוע 2020 יולי עדמצטבר * שיעור גידול אומדן ביצוע 

כולל הוצאות קורונה. שיעורי הגידול  673%ללא הוצאות להתמודדות "משבר הקורונה", וגידול של  41.8%הוצאות שונות חל גידול של  ** בקטגוריית

הקורונה מכיוון שכל הסיוע לעצמאים ולעסקים יוצא בתקנות  הגבוהים בתקציב הרגיל נובעים מהקדמות תזרים בתשלומי מס הכנסה שלילי, ובתקציב

 טגוריה זו.המוגדרות בק
 

  כאמור במבוא, בשל שינוי החוק, נוצרו שתי מכסות המגבילות את היקף ההוצאה החודשי המותר לביצוע בשנה

 ללא תקציב מאושר:

מכסה חודשית  – 3לצורך סיוע בהתמודדות עם "משבר הקורונה" שאינןמכסת הוצאה בגין הוצאות  .1

 ₪.מיליארד  233.5 שלהיא בהיקף  יוליכך שהמכסה המצטברת עד לחודש ₪, מיליארד  33.3בסך 

, סך ההוצאה הממשלתית המצטברת מתחילת השנה בהתייחס להוצאות הנכללות 2כמפורט בנספח 

 .יוליבחודש ₪ מיליארד  34.2 מיליארד, מזה 227.2על  דתבמכסה עומ

להוצאות בגין יולי המכסה מצטברת עד לחודש  – מכסת הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" .2

 במכסהסך ההוצאה המצטברת בהתייחס להוצאות הנכללות ₪. מיליארד  35.1היא בהיקף של  המשבר

 .התקצוב וחלוקת הביצועים התפלגות בדבר הרחבה למצוא ניתן 4 בנספח. ₪ מיליארד 22.6זו עומדת על 

 

 הכנסות המדינה

  מיליארד  28.4-בסך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש יולי  - 2020הכנסות יולי.₪  

  מיליארד  178.7-יולי הסתכמו ב –סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר  - 2020סך ההכנסות מתחילת שנת ,₪

 לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. 12.1%-נומינלי של  קיטון

  מיליארד  27.8-הסתכמה בסך גביית המסים בחודש יולי₪. 

 ₪.מיליארד  14.6הכנסות ממסים ישירים בסך  -

 ₪.מיליארד  12.4הכנסות ממסים עקיפים בסך  -

 ₪.מיליארד  0.8הכנסות מאגרות בסך  -

                                                 
 מיליארד הוצאות בגין התמודדות למול משבר הקורונה  בחודש מרץ. .40לחודש בתוספת ₪ מיליארד  3.33מכסה חודשית בהיקף של   3

על מנת לשקף בנפרד את ההוצאות בגין משבר הקורונה במלואן, ההתייחסות למכסה ולהוצאה בגין הקורונה כוללת לצורך הדיווח גם 
 היא את ההוצאה בחודש מרץ.
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  מיליארד  0.6-הסתכמו בההכנסות האחרות בחודש יולי₪. 

  לעומת התקופה  6.3%-נומינלי של  קיטון ₪,מיליארד  175.9-הסתכמה ב 2020סך גביית המסים מתחילת שנת

 המקבילה אשתקד.

 יולי אשתקד. –לעומת ינואר  3.1%-נומינלי של  קיטון₪, מיליארד  96.2ישירים בסך הכנסות ממסים  -

 .יולי אשתקד –לעומת ינואר  9.9%-קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  75.8בסך הכנסות ממסים עקיפים  -

 יולי אשתקד. –לעומת ינואר  9.1%-קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  3.9הכנסות מאגרות בסך  -

  ינואר  בחודשים ₪מיליארד  15.6לעומת  ₪,מיליארד  2.8-הסתכמו ב 2020ההכנסות האחרות מתחילת שנת– 

לא היו הפקדות של המוסד לביטוח לאומי לעומת פירעון קרן וריבית בסך  יולי –בחודשים ינואר  יולי אשתקד.

 כאמור לעיל.₪ מיליארד  18.2

 

 לל חלוקה ראשונית של המיון הכלכלי של ההוצאות. מצ"ב טבלאות נתונים מפורטים ותרשימים, כו
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 (₪)במיליארדי אומדן הוצאה בתקציב המשכי לפי מיון כלכלי  – 1 נספח

 

 טבלאות ביצוע בפריסה חודשית – 2נספח 

 הגירעון הכולל של הממשלה ומקורות מימונו –. 2.1טבלה 

 
בשורה מעל, מאחר ₪ מיליארד  39.1כלול גם בביצוע של ₪ מיליארד  0.4הקורונה בסך *הביצוע בחודש מרץ לצורך התמודדות עם משבר 

 , הוצאה זו הוספה להוצאה הממשלתית המותרת "הרגילה" ביחס לתקציב ההמשכי.2020ולפי הוראת השעה שנחקקה בחודש אפריל 
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 הוצאות והכנסות הממשלה –. 2.2טבלה 

  

הוצאות והכנסות הממשלה 

)מיליארדי ₪(

אומדן 

ביצוע 

מצטבר

ביצוע  

ינואר

ביצוע  

פברואר

ביצוע  

מרץ

ביצוע  

אפריל

ביצוע  

מאי

ביצוע  

יוני

ביצוע  

יולי

 12.0- 12.2- 17.8- 14.9- 15.9- 5.9-3.3 70.2-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 11.5- 11.7- 16.9- 14.9- 15.6- 5.9-2.6 67.3-מקומי 

 0.5- 0.4- 0.0-0.9 0.3- 0.7- 0.0- 2.9-בחו"ל 

178.733.625.223.021.922.823.828.4הכנסות ללא גביית קרן

175.933.324.922.721.222.623.327.8סה"כ מסים ללא מע"מ יבוא ביטחוני

96.218.314.212.112.311.912.814.6    מסי הכנסה ורכוש

75.814.210.210.28.610.29.912.4    מכס ומע"מ ללא מע"מ יבוא ביטחוני

3.90.80.60.40.20.50.60.8    אגרות

2.80.30.20.30.70.20.50.6הכנסות אחרות

0.400.10.10.10.10.10.1    מע"מ יבוא ביטחוני

0.20.00.00.00.00.00.00.0    גביית חובות מהלוואות - ריבית

00000000    מלווה מהמוסד לביטוח לאומי

2.20.30.10.20.60.10.40.4    יתר ההכנסות 

248.927.728.539.036.840.636.040.4הוצאות ללא מתן אשראי

218.923.626.929.132.237.232.637.2משרדים 

179.118.721.823.326.731.326.630.8    משרדים אזרחיים

31.94.74.34.74.74.15.14.4          מינהליים  

113.811.214.115.117.720.116.519.2          חברתיים 

23.82.62.93.43.44.23.83.5          כלכליים 

9.50.20.50.10.93.01.23.6          שונות  

39.94.95.25.95.65.96.06.4    מערכת הביטחון 

18.23.91.53.81.32.52.42.7ריבית על החוב הממשלתי

11.80.10.06.03.30.91.00.5ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי
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 תרשימי התפתחות – 3נספח 

 "גמהתמכאחוז  וההכנסות ההוצאותהתפתחות הגירעון,  – 3.1טבלה 

 
 מחירים שוטפים(₪, ליארדי י)נתונים במ 2020 -2019עודף/ גירעון מצטבר ללא מתן אשראי נטו לשנים  – 3.2תרשים 
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 יולי –דיווח קצב ביצוע התוכנית הכלכלית עבור חודשים מרץ  – 4נספח 
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  ₪(( )נתונים במיליוני 1) פירוט התוכנית הכלכלית לפי צעדי התוכנית -. 4.1טבלה 
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 (₪ במיליוני)נתונים  בפילוח לסיווג הוצאההתוכנית הכלכלית סיכום  -. 4.2טבלה 

 

 (₪ במיליוני)נתונים פריסת הוצאה חודשית על פי החוק  –. 4.3טבלה 
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 27.8-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב 2020 יוליבחודש 

 ח"שמיליארד 

 

 סך הכנסות המדינה ממסים  .1

  ח"שמיליארד  27.8 -ממסים בהמדינה הסתכמו הכנסות  2020 יוליבחודש. 

 לעומת  %6-ב 5,במונחים ריאליים, 2020 יוליבהכנסות המדינה ממסים  וירד, 4בשיעורי מס אחידים

ירדה  , הגביה ממסים עקיפיםלעומת אשתקדנשארה ללא שינוי  . הגביה ממסים ישירים2019 יולי

 .14%-ב עלתהוהגביה מאגרות  13%-ב

 מיליארד ש"ח  187.7ת מיליארד ש"ח לעומ 175.9-הסתכמו ההכנסות ב 2020 יולי-בחודשים ינואר

. הכנסות ממסים 6%-בההכנסות ממסים  ירדובתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, 

 . 9%-. הכנסות מאגרות ירדו ב9%-ירדו בוההכנסות ממסים עקיפים  3%-כו בירדישירים 

 

 בשיעורי מס אחידים ,שיעור שינוי ריאלי

-לעומת ינואר 2020 יולי-ינואר 2019 יולילעומת  2020 יולי 

 2019 יולי

 -5.7% -5.7% סה"כ הכנסות המדינה ממסים

 -5.7% -6.0% . גביית רשות המסים1

 -2.9% 0.3% א. מסים ישירים

 -8.9% -12.8% ב. מסים עקיפים

 -8.7% 14.3% . אגרות2

 

 

 

 

  ועד חודש פברואר  2019מתחילת שנת  5%על גידול בגביית המסים בשיעור של  הצביעונתוני המגמה

 נקטעה בחודש מרץ עם פרוץ משבר הקורונה. מגמה זו  .2020

                                                 
חקיקה, הקדמת יבוא כלי רכב  גים בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי תיקונימוצזו  סקירהבשיעורי השינוי  4
 .הכנסות חריגותו
 שינוי ריאלי מוגדר כשינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן. 5
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 הכנסות רשות המסים בישראל .2

  מיליארד ש"ח בתקופה  28.9לעומת  ש"חמיליארד  27.1-הסתכמו ב 2020ביולי הכנסות רשות המסים

נשארו ללא המסים הישירים  .6%-מסים ברשות הו הכנסות בשיעורי מס אחידים, ירד. מקבילה אשתקד

 .13%-המסים העקיפים ירדו בו 2019לעומת יולי  שינוי

 

 הכנסות ממסים ישירים 

 בשיעורים 2019 ליולי בדומה ש"חמיליארד  14.6-ב 2020 יוליישירים הסתכמו ב ההכנסות ממסים .

 .נשארה ללא שינויאחידים, גביית המסים הישירים 

 מיליארד   6.0-הסתכמה גבייה בסעיף זה ב 2020ביולי  -)ברוטו(  מס הכנסה מעצמאים ומחברות

ירדה .  בחלוקה בין עצמאים לחברות, 2019בשיעורי מס אחידים לעומת יולי  2%ח, עליה של "ש

. מתחילת השנה, בשיעורי מס אחידים, 5%-הגבייה מחברות עלתה בבעוד ש 4%-הגבייה מעצמאים ב

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגבייה  7%-בומחברות מעצמאיים ירדו הכנסות ממס הכנסה 

 משמעותיתמירידה  בין השארנובעת . הירידה 2%-בדה דיוהגבייה מעצמאיים  9%-מחברות ירדה ב

על רקע צמצום הפעילות של המשק וצפי של העסקים לירידה גבייה ממקדמות החל מחודש מרץ ב

 .2020ברווחיות בשנת 

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

. בשיעורי מס 2019מיליארד ש"ח ביולי  9.5מיליארד ש"ח לעומת  9.7-הסתכמה ב 2020ביולי 

לעומת התקופה בניכויים  5%נרשם גידול של מתחילת השנה . במצטבר 3%עליה של זוהי אחידים, 

יולי -אך בחודשים אפריל 12%עליה משמעותית של חלה  2020. ברבעון הראשון המקבילה אשתקד

 .3%-ירדה הגבייה מסעיף זה ב

 מתחילת השנה 2019מיליארד ש"ח, בדומה ליולי   0.4נרשמה גביה של  2020 יוליב – שוק ההון .

 .2020, בעיקר כתוצאה מעליה חדה ברבעון הראשון 50%-עלתה הגביה ב

 ירידה מיליארד ש"ח,   1.0-בכ 2020יולי ממיסוי מקרקעין הסתכמו בנטו ההכנסות  - מיסוי מקרקעין

ובגביית מס , 22%בשיעור של עליה בגביה  ממס שבח נטו נרשמה . 2019 לעומת יולי 2% בשיעור של 

. הירידה בגביית מיסי מקרקעין בחודש יולי משקפת 19% בשיעור שלירידה רכישה נטו נרשמה 

אפריל בה פעל המשק -וק הנדל"ן בחודשים קודמים כולל בתקופה של מרץירידה בפעילות בש

בהכנסות נטו  1%נרשמה ירידה של  2020 יולי –במצטבר בתקופה ינואר במתכונת מצומצמת. 

 ממיסוי מקרקעין.

 2%עליה של  ₪,מיליארד  1.4-הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב 2020 יוליב – החזרים 

 .21%-עלו ההחזרים ב 2020יולי  –. בתקופה ינואר 2019 לעומת יולי

 ההכנסות ממסים עקיפים

  מיליארד  14.3לעומת  מיליארד ש"ח 12.4-הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב 2020בחודש יולי

הירידה . 13%-ירדו הכנסות ממסים עקיפים ב ,ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים

יית מע"מ בגין מספר עסקאות גדולות של השקעות ורכישת תשומות ביולי גבמוסברת בחלקה ע"י 
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ביבוא נרשמה ירידה במרבית ענפי המשק, כולל ירידה משמעותית  2020. בנוסף לכך, ביולי 2019

 .9%נרשמה ירידה של  2020יולי  –דלק ורכב. במצטבר בינואר 

  10.6מיליארד ש"ח לעומת  9.1-הגיעו ל 2020סך ההכנסות נטו ממע"מ ביולי  –מס ערך מוסף 

זוהי ירידה  ,2019אחידים, כולל נטרול הקדמת רכב במרץ . בשיעורי מס 2019מיליארד ש"ח ביולי 

 יולי.-שנובעת מירידות במרץ 8%. במצטבר מתחילת השנה נרשמה במע"מ ירידה של 14%של 

   ח. בשיעורי מס "שמיליארד  1.4-ב 2020ביולי ס קניה יבוא הסתכמו ההכנסות ממ –מס קניה יבוא

. 2019יולי לעומת  6% ריאלית של , זו ירידה2020ובמרץ  2019אחידים, בנטרול הקדמות רכב במרץ 

 הירידה נובעת בעיקרה מירידה ביבוא כלי רכב.

 לעומת יולי  6%מיליארד ש"ח, ירידה של  1.7-ב 2020הכנסות מבלו דלק הסתכמו ביולי  – בלו דלק

  .הדרגתית של המשק לפעילות. ירידה זו מתונה יותר מחודשים קודמים ומצביעה על חזרה 2019

 משרדי הממשלה אגרותהכנסות מ .3

  .ש"חמיליארד  3.9-הסתכמו ההכנסות מאגרות ב מתחילת השנה
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 2020יולי  בחודש ממסים המדינה הכנסות על ארעיים נתונים

 ח ובאחוזים("ש יוניבמיל)

 

  .2020 יונילעומת נשאר ללא שינוי  2020 יולישיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד  *

 

 .עיתוי הפרשי( א

  .מקומי מיצור סיגריות על קניה מס( ב

 יולי-ינואר יולי  

 ריאלי שינוי שיעור

 ( *באחוזים)

 יולי 2020 2019 2020 2019  

-ינואר

 יולי

 5.8- 5.1- 175,874 187,686 27,814 29,529 תקציב בהגדרות, מסים כ"סה

 2.6- 0.1- 96,156 99,277 14,615 14,747 תקציב בהגדרות, ישירים מסים

 2.2-  0.7 97,609 100,298 15,249 15,260 המסים רשות בהגדרות, ישירים מסים

 3.5-  1.0 87,847 91,481 13,908 13,886 הכנסה וניכויים נטו מס

 0.9-  1.0 100,701 102,137 15,294 15,262 מס הכנסה וניכויים ברוטו

 21.3  1.6 12,854 10,655 1,386 1,376 בניכוי החזרי מס הכנסה והחזרי ניכויים

 8.7 4.8- 1,305 1,208 239 253 מריבית ניכויים

 104.0  7.3 1,905 939 150 141 ערך מניירות ניכויים

 0.6 15.9- 47 47 5 6 ריבית החזרי בניכוי

 1.3- 2.2- 6,598 6,717 957 986 נטו ן"נדל מסי

 .. .. 1,453- 1,021- 634- 513- א) התקציב להגדרות התאמה

 9.4- 11.2- 75,829 84,129 12,435 14,108 **תקציב בהגדרות, עקיפים מסים

 9.1- 10.7- 75,948 83,955 12,455 14,053 המסים רשות בהגדרות, עקיפים מסים

 8.0- 13.8- 55,314 60,464 9,060 10,590 בטחוני יבוא מ"מע כולל לא, נטו מ"מע

 15.2- 19.5- 24,466 28,997 3,629 4,545   יבוא מ"מע   

 1.3- 5.7- 54,655 55,676 8,659 9,251   מקומי מ"מע   

 1.1-  1.5 23,807 24,209 3,228 3,206   מ"מע החזרי   

 9.5-  4.1 10,778 11,966 1,660 1,608 מ"מע ללא יבוא מסי ה"ס

 13.4-  1.2 1,549 1,798 250 249   מכס   

 8.8-  4.6 9,229 10,168 1,410 1,359   יבוא קניה מס   

 14.0- 5.7- 9,856 11,525 1,735 1,855 מ"מע ללא מקומיים מסים ה"ס

 2.5-  0.8 161 166 25 25   מקומי קניה מס   

 14.3- 6.0- 9,403 11,035 1,666 1,787   דלק מס   

 9.4-  3.1 292 324 44 43   ב) טבק מס   

 .. .. 119- 174 20- 55 א) התקציב להגדרות התאמה

 8.7-  14.3 3,889 4,280 764 674 אחרים חובה ותשלומי גרותא
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 *חריגה וגבייה חקיקה שיניי בניכוי, ממשלתיים מסים סך: 1 תרשים
 ( 2019של  קבועים במחירים, ח"ש מיליארדי)

 

 

 

 מקור: אגף הכלכלן הראשי

 

 הערות ללוח:

 הקורונה. עקב משבר . מחודש מרץ חלה ירידה בגבייה 2020התרשים כולל נתוני גבייה עד חודש פברואר * 

 

 

 

 




