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 תונותיהודעה  לע

ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו  אומדן ראשוני לביצוע תקציב

  2021 פברואר –לתקופה ינואר 
, 2021 פברואר –בתקופה ינואר  הכנסות המדינה, הגירעון ומימונו, הממשלה להלן אומדן ראשוני לביצוע הוצאות

לרבות ביצוע התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה )להלן: "התוכנית הכלכלית" או "התוכנית"(, 

 שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.

 במזומן רקע כללי ותשתית נורמטיבית למסגרות ההוצאה

 בשנה ללא תקציב מדינה מאושרלביצוע הוצאות המדינה את הכללים משק המדינה מעגן  :.ב. לחוק יסוד3סעיף 

בהיעדר קביעת . ומדרג חשיבות להוצאות (חודשיתו שנתיתמגבלת הוצאה )החוק מגדיר (. 1)להלן: "תקציב המשכי"

הנכנסת והכנסת הבאה, וזאת  לקבע את שיקול הדעת של הממשלהתקציב המדינה בחוק כנדרש ומתוך הרצון שלא 

כחלק ממכלול השיקולים שמחייבים את הממשלה היוצאת באיפוק וריסון בתקופת בחירות וממשלת מעבר, 

ביחס למסגרת התקציבית שהממשלה תהיה רשאית להוציא כל עוד לא אושר התקציב וכן נקבעו נקבעה הוראה 

י ההוצאה המותרים )תקציב זה מכונה "תקציב מגבלות נוספות באשר למגבלת ההוצאה החודשית ובאשר לסוג

ה, יש שתי מערכות שיקולים הפועלות בהקשר זה: הן היעדרו של תקציב מאושר זנוכחי המשכי"(. במצב דברים 

והן, על פי רוב, הימצאות הממשלה בתקופת בחירות או ממשלת מעבר. שיקולים אלו יבואו לידי ביטוי במסגרת 

 תקציב ההמשכי.הפעלת שיקול הדעת בהקצאת ה

ההוצאה מסגרת , ובפרט שונתה מדינההבחוק יסוד משק  יםשינוי נכנסו לתוקף מספר 2021החל מחודש ינואר 

 לא תיכלל במסגרת ההוצאה המותרת.  ,כך שקרן החוב, למעט קרן למוסד לביטוח לאומיהממשלתית 

מסגרת הוצאה נפרדת בחוק היסוד הוגדרה  למשברבמטרה לספק מענה בנוסף, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, 

 :2021להלן ריכוז מסגרות ההוצאה המותרות בשנת  כהוראת שעה.

וכל חודש מכסת ₪, מיליארד  419.9-מסגרת הוצאה שנתית בהיקף של כ – מסגרת לביצוע התקציב ההמשכי .1

 ₪.מיליארד  35.0-הוצאה השווה לחלק השנים עשר ממסגרת ההוצאה, כלומר, מכסה חודשית בהיקף של כ

לשנת  ₪ מיליארד  68.1-מסגרת הוצאה תקציבית בהיקף של כ – עבור התוכנית הכלכלית הוצאהמסגרת  .2

20212. 

                                                 
 קישור לחוק יסוד משק המדינה באתר הכנסת:  1

mary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000049https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPri 
 .2020, שיוקצה לאותם עניינים שלשמם הוקצה בשנת 2020סכום היתרה מהסכום שהוקצה בשנת ₪ מיליארד  8.51-וכ 2021תכנון לשנת ₪ מיליארד  52.3-כ 2

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000049
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 ירעון הממשלהג

 מיליארד  10.9-כ נמדד גירעון בסך של פברוארבפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש  - 2021 פברואר₪ ,

 ₪.מיליארד  3.3-כ  תקציבי בסך של גירעוןנמדד  אשתקד בו פברוארחודש לעומת 

  לעומת ₪ מיליארד  11.0-של כ בסך גירעוןנמדד  פברואר –ינואר  בחודשים - 2021 שנתבהגירעון המצטבר

ניתן להבחין בהתפתחות הגירעון  1 בתרשים בתקופה המקבילה אשתקד.₪ מיליארד  2.6-של כ בסך עודף

 לעומת התפתחות הגירעון בשנתיים האחרונות. 2021בשנת המצטבר והחודשי 

 מהתוצר  אחוז 12.4-כ עומד על( 2021פברואר  – 2020החודשים האחרונים )מרץ  12-הגירעון המצטבר ב

ון כאחוז מהתוצר בין ניתן להבחין בהתפתחות החודשית של הגירע 2בתרשים  ₪(.מיליארד  173.9 )גירעון בסך

 . 2016 - 2021השנים 

 (שוטפים מחירים₪,  ינתונים במיליארד) 2019-2021 השנים ביןמצטבר חודשי והה הגירעון – 1 תרשים

 
 

  2016-2021התפתחות הגירעון, ההוצאות וההכנסות כאחוז מהתוצר בין השנים  – 2 תרשים
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 3הוצאות הממשלה

( הוצאות משרדי 1) –ביצוע הוצאות הממשלה המדווח בפסקאות הבאות מתייחס לשני סוגי ההוצאה הבאים 

( הוצאות בגין פירעונות ריבית על החוב הממשלתי ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי )להלן: 2)-הממשלה, ו

 "חוב"(. 

  73.4-כהסתכמו ב פברואר –סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר  - 2021סך ההוצאות מתחילת שנת 

  .מיליארד 38.8-בלבד כ פברוארבחודש מזה , ₪מיליארד 

 2021כך שמתחילת שנת ₪, מיליארד  56.2-כהסתכמו סך הוצאות הממשלה ב 2020 פברואר –בחודשים ינואר 

הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" הבנטרול לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  30.7%של  גידולחל 

 הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד. לעומת 5.5%-גידול של כחל 

 משרדיםהוצאות  .1

  מזה ₪, מיליארד  36.9-כהסתכמו בבחודש פברואר הממשלה משרדי סך ההוצאות של  - 2021פברואר הוצאות

הסתכמו  המשרדים האזרחייםבגין התוכנית הכלכלית. בחלוקה לסוגי משרדים, הוצאות ₪ מיליארד  6.9-כ

 ₪.מיליארד  5.8-בכ ומערכת הביטחון ,₪מיליארד  31.1-בכ

  67.3-בהיקף של כהסתכמו  פברואר –בחודשים ינואר  - 2021הממשלה מתחילת שנת סך הוצאות משרדי 

לעומת התקופה המקבילה  33.0%-כ של עלייה, הוצאות בגין התוכנית הכלכלית( 14.1-)מזה כ ₪ מיליארד

 פירוט ההוצאות לפי סוגי המשרדים:להלן בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית(.  5.1%-גידול של כ) אשתקד

גידול , ₪מיליארד  56.2-הסתכמה בכ פברוארעד לחודש  האזרחייםבמשרדים ההוצאה המצטברת סך  -

 . (4.7%-כשל  גידולהתוכנית הכלכלית )בנטרול הוצאות  לעומת התקופה המקבילה אשתקד 38.9%-של כ

-, גידול של כמיליארד 11.1-הסתכמה בכ פברוארעד לחודש  במערכת הביטחוןההוצאה המצטברת סך  -

  .(6.7%-כשל  גידול הכלכליתהתוכנית בנטרול הוצאות ) לעומת התקופה המקבילה אשתקד 9.4%

  'הוצאות בנטרול הכן וקטגוריות ההוצאה, לפי  ההוצאותכלל ניתן להבחין בשיעורי הגידול של  3בתרשים מס

 765%-של כגידול חל בקטגוריה זו  .לתוכנית הכלכלית. תרשים זה אינו כולל את קטגוריית הוצאות שונות

שכל הסיוע לעצמאים ועסקים בקורונה נרשם בתקנות המוגדרות בקטגוריה זו )בנטרול הוצאות מכיוון 

 .(88.8%-כשל   התכנית הכלכלית חל קיטון

  4התוכנית הכלכליתשיעור הגידול בהוצאות משרדים בנטרול הוצאות  – 3 תרשים
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כלל המשרדים מנהליים חברתיים כלכליים מערכת הביטחון

שיעור גידול כולל הוצאות התוכנית הכלכלית שיעור גידול בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית

                                                 
ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי, והוצאות משרדי הממשלה הן ללא  נטו.סך ההוצאה  –תקציב ההוצאות הנכלל בחישוב הגירעון  3

 פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי.
 )באותן הגדרות מדידה(. 2020 פברוארעד  מצטבר לעומת אומדן הביצוע 1202 פברואר עדמצטבר שיעור גידול אומדן ביצוע  4
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 הוצאות חוב .2

להוצאות בגין פירעונות ריבית על החוב הממשלתי ופירעון קרן  כאמור, הוצאות החוב בסעיף זה מתייחסות

 וריבית למוסד לביטוח לאומי.

  מיליארד  1.9-בכהסתכמו בחודש פברואר החוב הוצאות.₪ 

  מזה₪, מיליארד  6.1-כ בהיקף שלהסתכמו  פברואר –בחודשים ינואר  2021מתחילת שנת החוב סך הוצאות 

מיליארד  0.2ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי ₪, מיליארד  5.9תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 

.₪  

 חוקה מסגרות למולההוצאה ביצוע  סיכום

  נוצרו שתי מכסות המגבילות את היקף ההוצאה החודשי המותר תיקון חוק היסודבמבוא, בשל כאמור ,

 לביצוע בשנה ללא תקציב מאושר:

₪,  מיליארד 419.9-סך מכסה שנתית בהיקף של כ – המשכיהתקציב ההוצאות מכסת הוצאה בגין  .1

₪. מיליארד  70-כ עומדת עללפיכך, המכסה המצטברת . ₪ מיליארד 35-המשקף מכסה חודשית של כ

 59.3-כבהתייחס להוצאות הנכללות במכסה זו עומדת על המצטברת סך ההוצאה הממשלתית 

 .פברוארבחודש ₪ מיליארד  31.9-כ זהמ, ₪ מיליארד

 1.68-כ בהיקף של הינה  2021הוצאה בשנת המסגרת  –מסגרת הוצאות בגין התוכנית הכלכלית  .2

 .114-ות הנכללות במכסה זו עומדת על כלהוצא סבהתייח מצטברתה ההוצאהסך  .₪5מיליארד 

ניתן למצוא סקירה של ביצועי  2בנספח  ₪.מיליארד  6.9-כ פברוארמזה בחודש , במזומן₪  מיליארד

התוכנית  למסגרות כאמור יתרת התכנון שטרם בוצע יועבר .הכלכלית על רכיביה השוניםהתוכנית 

 .2021הכלכלית לשנת 

 ביצוע התוכנית הכלכלית 

 התפרץ נגיף הקורונה בישראל, לצורך התמודדות הממשלה עם  2020במהלך חודש מרץ  - רקע כללי לתוכנית

₪ מיליארד  208.3-הכלכלית לסיוע למשק, בהיקף של כהמשבר מבחינה בריאותית וכלכלית גובשה התוכנית 

סיוע תקציבי לתקופה האמורה. מאחר ובמועד יישום ₪ מיליארד  137.1-, מתוכם כ2021-ו 2020לשנים 

התוכנית טרם אושר תקציב המדינה, אופן אישור התוכנית בוצע כתיקון חוק יסוד משק מדינה כהוראת שעה. 

 ת הוצאה בהתאם לרובד הסיוע למשק: חולקה לארבעה קטגוריוהתוכנית 

רובד סיוע מידי להתמודדות עם נגיף הקורונה. מרבית התקצוב בקטגוריה זו  – ואזרחי בריאותי מענה .1

הינו לפעילות משרד הבריאות, ובנוסף תקצוב בגין היערכות משרדי ממשלה ומענה לאוכלוסיות בסיכון 

 . שמבוצע בעיקרו על ידי משרד הרווחה ומשרד החינוך

רשת ביטחון סוציאלית הכוללת בעיקרה את התשלומים שניתנו בגין אבטלה וחל"ת,  – סוציאלי ביטחון .2

 .את המענקים שניתנו לכל אזרחגם רובד זה כולל ומענקי הסיוע לעצמאים. 

                                                 
 .2020, שיוקצה לאותם עניינים שלשמם הוקצה בשנת 2020סכום היתרה מהסכום שהוקצה בשנת ₪ מיליארד  8.51-וכ 2021תכנון לשנת ₪ מיליארד  52.3-כ 5
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מענקים כגון מענק הוצאות רובד סיוע הניתן לעסקים, מבוצע בעיקר באמצעות  – עסקית המשכיות .3

 והלוואות לעסקים בערבות המדינה. ,קבועות

בתחבורה ובענפי משק אחרים,  םתכנית המבוצעת בעיקרה על ידי האצת פרויקטי – המשק ופיתוח האצה .4

 ועידוד תעשיית ההיי טק באמצעות הרשות לחדשנות. 

 הסיוע: מסגרותבנוסף לחלוקת התוכנית לפי רבדי הסיוע, קיימת חלוקה לפי 

-, מזה כהמדינה מתקציב הוצאה₪ מיליארד  137.1-בהיקף של כתכנון סיוע  – סיוע מתקציב המדינה .1

 .2021תכנון לשנת  68.1

הניתן כסיוע תזרימי ובעיקר ₪  מיליארד 57.2-סיוע בהיקף של כ –סיוע באמצעות אשראי ותזרים  .2

)הלוואות הניתנות על ידי הבנקים(. התכנון כולל  המדינה בערבות הלוואות באמצעותכאשראי הניתן 

בנוסף פעילות של רשות החדשנות באמצעות עידוד השקעות גופים מוסדיים, החזר מקדמות על ידי רשות 

 .2021תכנון לשנת ₪ מיליארד  33.1-כ סיוע זהמ המיסים ועוד.

מתקציב תשלום לעובדים בחל"ת ₪ מיליארד  12.0-של כ היקף -סיוע באמצעות המוסד לביטוח לאומי  .3

 .2021תכנון לשנת ₪ מיליארד  1.4-מזה כ י,המוסד לביטוח לאומ

ה מוגדלת בהכרת פחת בגין הטב₪ מיליארד  2.0-היקף של כ –הכנסות המדינה  הקטנתסיוע באמצעות  .4

 .מואץ על ידי רשות המיסים

 ישוקפו בהתאם לתכנון הרב שנתי. הכלכלית ביצועי התוכנית 

 128.1-מסתכם בהיקף של כ הרב שנתי ביצוע התוכנית ביחס לתכנוןסך  – רב שנתי לתוכנית הסיוע ביצוע סך 

 מיליארד 15.4-בהיקף של כ 2021ביצוע מזומן בשנת  מזה סך(. 61%-ביצוע במזומן והתחייבויות )כ₪ מיליארד 

בטבלה  ברמה חודשית ומצטברת. 2021-ו 2020ניתן להבחין בקצב ביצוע התוכנית בין השנים  4בתרשים  .₪

  .פירוט לחלוקת ההוצאה לפי מקור ההוצאה ופריסת הביצועים )חודשית ובין השנים(ישנו . 2.2

  ₪()במיליארדי  2020-2021ביצוע חודשי ומצטבר של התוכנית הכלכלית לשנים  – 4 רשיםת
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במענה בריאותי  77%-כבמזומן והתחייבויות עומדים על הביצוע המצטברים  לקטגוריות הסיוע שיעורי ביחס

ניתן  5 בתרשיםבהאצה ופיתוח המשק.  26%-בהמשכיות עסקית וכ 52%-בביטחון סוציאלי, כ 73%-ואזרחי, כ

. פירוט נרחב יותר של התוכנית הכלכלית ניתן למצוא הסיוע לקטגוריות בהתאם הביצוע מול אל תכנוןלהבחין ב

 .2 בנספח

  ₪()במיליארדי לפי קטגוריות הסיוע  הרב שנתיתביצוע מול תכנון התוכנית  – 5 תרשים
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 הכנסות המדינה

  מיליארד  27.9-כב פברוארסך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש  - 2021פברואר הכנסות.₪  

  62.4-כהסתכמו ב פברואר –סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר  - 2021סך ההכנסות מתחילת שנת 

  לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. 6.2%נומינלי של  גידול₪, מיליארד 

  מיליארד  27.5-כהסתכמה בר פברואסך גביית המסים בחודש₪. 

 ₪.מיליארד  16.5-של כ הכנסות ממסים ישירים בסך -

 ₪. מיליארד 10.5-של כ בסךהכנסות ממסים עקיפים  -

 ₪. מיליארד 0.5-של כהכנסות מאגרות בסך  -

  מיליארד  0.4-כהסתכמו ב פברוארההכנסות האחרות בחודש₪. 

  לעומת התקופה  5.7% נומינלי של גידול ₪,מיליארד  61.5-כהסתכמה ב 2021סך גביית המסים מתחילת שנת

 .המקבילה אשתקד

 פברואר –לעומת ינואר  11.4%נומינלי של  גידול₪, מיליארד  36.1-של כ בסךהכנסות ממסים ישירים  -

  אשתקד.

 פברואר –לעומת ינואר  0.8%נומינלי של  קיטון₪, מיליארד  24.2-של כ בסךהכנסות ממסים עקיפים  -

  .אשתקד

  אשתקד. פברואר –לעומת ינואר  14.6%נומינלי של  קיטון₪, מיליארד  1.2-בסך של כהכנסות מאגרות  -

  ינואר  בחודשים₪ מיליארד  0.5-כ לעומת₪, מיליארד  0.9-כהסתכמו ב 2021ההכנסות האחרות מתחילת שנת

 אשתקד.  פברואר –

 מימון הגירעון 

 פברוארבחודש מזה  ,₪מיליארד  10.9-של כ בסך גירעוןפברואר  –בחודשים ינואר נמדד  בפעילות למימון 

 .₪מיליארד  10.8-של כ בסך גירעון

 מזה בחודש פברואר ₪, מיליארד  45.9-כ הסתכם בסך שלפברואר  –ינואר ים בחודש מקומי )ברוטו(יוס הון ג

  ₪.מיליארד  23.3-כ

  כ מזה בחודש פברואר₪, מיליארד  0.7-כ הסתכם בסך שלפברואר  –ינואר ים בחודשבחו"ל  )ברוטו(גיוס הון-

  ₪.מיליארד  0.5

 מיליארד  18.9-כהסתכמו בפברואר  –ינואר בחודשים על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל  פירעונות הקרן ,₪

 ₪. מיליארד  10.2-כ בחודש פברוארמזה 

  בסך של פברואר  –בחודשים ינואר היתרות  עלוכתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו  -יתרות הממשלה בבנקים

  .₪6מיליארד  2.8-מזה בחודש פברואר עלו בכ, ₪מיליארד  17.0-כ

 מצ"ב טבלאות נתונים מפורטים ותרשימים, כולל חלוקה ראשונית של המיון הכלכלי של ההוצאות. 

                                                 
 .עודתקציבית, הפרשי שער ו-השינוי ביתרות הממשלה בבנקים בסעיף זה אינו כולל שינוי ביתרות כתוצאה מפעילות חוץ 6
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 טבלאות ביצוע בפריסה חודשית – 1נספח 

 

 הוצאות והכנסות הממשלה –. 1.1 טבלה

 

  

הוצאות והכנסות הממשלה 

)מיליארדי ₪(
אומדן ביצוע 

מצטבר

ביצוע  

ינואר

ביצוע  

פברואר

 10.9- 0.1- 11.0-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 0.7-10.1 9.3-מקומי 

 0.8- 0.9- 1.7-בחו"ל 

62.434.527.9הכנסות ללא גביית קרן

61.534.027.5סה"כ מסים ללא מע"מ יבוא ביטחוני

36.119.616.5    מסי הכנסה ורכוש

24.213.710.5    מכס ומע"מ ללא מע"מ יבוא ביטחוני

1.20.60.5    אגרות

0.90.50.4הכנסות אחרות

0.100.1    מע"מ יבוא ביטחוני

0.00.00.0    גביית חובות מהלוואות - ריבית

000    מלווה מהמוסד לביטוח לאומי

0.80.50.3    יתר ההכנסות 

73.434.638.8הוצאות ללא מתן אשראי

67.330.436.9משרדים 

56.225.231.1    משרדים אזרחיים

11.04.76.4          מינהליים  

33.314.019.3          חברתיים 

5.72.63.1          כלכליים 

6.34.02.3          שונות  

11.15.25.8    מערכת הביטחון 

5.94.11.8ריבית על החוב הממשלתי

0.20.10.1ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי
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 הגירעון הכולל של הממשלה ומקורות מימונו   –. 1.2טבלה 

 

 

 

  

הגירעון הכולל של הממשלה 

ומקורות מימונו )מיליארדי ₪(

תקציב 

המשכי 

2021

אומדן ביצוע 

מצטבר

ביצוע  

ינואר

ביצוע  

פברואר

 10.9- 0.1- 11.0-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 0.7-10.1 9.3-מקומי 

 0.8- 0.9- 1.7-בחו"ל 

 10.8- 0.1- 10.9-עודף )+( / גירעון )-( למימון

 0.8-10.0 9.2-מקומי

 0.8- 0.9- 1.7-בחו"ל

62.634.628.0סה"כ הכנסות

62.434.627.8הכנסות מקומי

0.20.10.1    מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן

0.20.10.2הכנסות בחו"ל

73.534.738.8סה"כ הוצאות

71.633.737.8הוצאות מקומי

0.10.00.0    מזה: מתן אשראי

1.90.91.0הוצאות בחו"ל

10.90.110.8סה"כ מימון הגירעון

 0.0- 0.0- 0.1-הלוואות מחו"ל )נטו(

0.70.20.5קבלת הלוואות מחו"ל

0.70.20.6פרעון קרן בחו"ל

27.814.113.7הלוואות מקומיות )נטו(

45.922.623.3קבלת הלוואות מקומי

18.28.59.6פרעון קרן מקומי

0.20.20הכנסות הון נטו

0.20.20הפרטה - מקומי

 2.8- 14.2- 17.0-ירידה )+( / עלייה )-( ביתרות בבנקים

סך ההוצאה הממשלתית ביחס לתקציב 

ההמשכי )ללא תוספת הוצאה לסיוע 

התמודדות עם "משבר הקורונה"(

419.959.327.431.9

הוצאות בגין התוכנית הכלכלית לסיוע 

התמודדות עם "משבר הקורונה"
68.114.17.26.9
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  ₪()במיליארדי אומדן הוצאה בתקציב המשכי לפי מיון כלכלי  –. 1.3טבלה 

 

 

 

פברוארינוארסה"כ ביצועמיון כלכלי

12.46.06.4שכר

36.015.820.2תמיכות ותשלומי העברה

4.82.42.3קניות

3.11.02.2השקעות

0.10.00.0מתן אשראי

56.325.231.1סה"כ משרדים אזרחיים

11.15.25.8מערכת הביטחון

67.430.437.0סה"כ משרדים 

6.14.31.9ריבית

000פירעון קרן לביטוח לאומי

000השקעות הון

73.534.738.8סה"כ הוצאה ללא קרן חוב ממשלתי

18.98.710.2פירעון קרן חוב ממשלתי

92.443.449.0סה"כ הוצאה כולל קרן חוב ממשלתי



 

 2020-2021השנים דיווח קצב ביצוע התוכנית הכלכלית עבור  – 2נספח 
 

 ₪(( )נתונים במיליוני 1) פירוט התוכנית הכלכלית לפי צעדי התוכנית -. 2.1טבלה 

 

סיווג פירוט התוכניות

סך תכנון 

התכנית 

הכלכלית

מזה: מסגרת 

הוצאה לשנת 

2021 והשנים 

הבאות )2(

סך ביצוע 

מזומן שנת 

2020

ביצוע 

מזומן 

חודש 

ינואר 2021

ביצוע 

מזומן 

חודש 

פברואר 

2021

סך ביצוע 

מזומן 

שנת 2021

ביצוע 

התקשרויות 

 

והתחייבויות

 בפועל )3(

סך ביצוע 

מזומן 

והתחיבויות 

)4( 2021

סך ביצוע 

מזומן לכלל 

התכנית

סך ביצוע 

מזומן 

והתחייבויות 

לכלל התכנית

אחוז 

ביצוע 

מזומן מסך 

התכנון

אחוז ביצוע 

כולל 

התקשרויות 

והתחיבויות 

מסך התכנון

60%77%         21,633    17,004       7,055        4,629    2,426      1,474         952       14,578      13,593        28,171מענה בריאותי ואזרחי

64%82%         15,855    12,443       5,419        3,412     2,007      1,194         813       10,436        8,964        19,400תקציביהיערכות משרד הבריאות

52%66%           5,778      4,561       1,636        1,217       419         280         139         4,142        4,629          8,771תקציביהיערכות משרדי ממשלה ומענה לאוכלוסיות בסיכון

72%73%         53,128    52,109       9,260        1,019    8,241      3,407      4,835       43,868      28,618        72,488ביטחון סוציאלי

100%100%           2,376      2,376          -           -        -         -         -         2,376           -          2,376תקציבימענק פסח-באמצעות ביטוח לאומי

68%68%         14,262    14,262       4,816           -     4,816      2,670      2,146         9,446      11,507        20,953תקציביצעדי אבטלה - באמצעות ביטוח לאומי

תשלום לעובדים בחל"ת  - באמצעות ביטוח לאומי )מתקציב המוסד 

לביטוח לאומי(

 ביטוח 

לאומי
12,000        1,415        10,585       234         36           270       -           270          10,855    10,855         90%90%

100%100%           6,546      6,546             6           -           6             3             3         6,540           -          6,540תקציבימענק לכל אזרח - באמצעות ביטוח לאומי

97%97%              834         834            26           -         26         -           26            808             50             858 תקציבימענק אבטלה ממושכת- באמצעות ביטוח לאומי

0%0%                 1             1             1           -           1             1         -            -           326             326 תקציביהשתתפות המדינה בעלות ימי הבידוד - באמצעות ביטוח לאומי

100%-              700         -          700           700        -         -         -            -           700             700תקציביחלוקת תווי מזון לאוכלוסיות מוחלשות )משרד הפנים(

63%63%         15,001    15,001       2,777           -     2,777         453      2,324       12,224      11,756        23,980תקציביסיוע סוציאלי לעצמאים- מענק דו חודשי )רשות המיסים(

60%60%              875         875          100           -       100           40           60            775           686          1,461תקציביהיתר משיכה מוקדמת של פקדון חיילים משוחררים

109%109%              141         141          141           -       141         141         -            -           129             129תקציבימענק לחיילים משוחררים

31%31%              250         250          -           -        -         -         -            250           550             800תקציביעידוד תעסוקה באמצעות מענק עבודה בגין 2019 )רשות המיסים(

100%100%              399         399          -           -        -         -         -            399           -             400 תקציביעלות תקציבית להקדמת מענק עבודה משנת 2021 )רשות המיסים(

הארכת תקופת הפטור מתשלומי מס רכישה ומס שבח )רשות המיסים 

צד הכנסות(
43%43%              110         110            20           -         20           10           10              90           166             256 תקציבי

22%32%              424         288          147           136         11             6             5            277        1,048          1,325תקציביתכנית הכשרות מקצועיות )השכלה גבוהה וזרוע העבודה(

45%92%              354         172          256           183         73           47           26              99           286             384תקציביסיוע נוסף למגזר השלישי )משרד התרבות ומשרד הרווחה(

הערות:

)1( יתכנו שינויים בתוכנית הכלכלית ובהקצאה בין הקטגוריות. התוכנית מתעדכנת מעת לעת - לפירוט תוכניות קודמות ניתן לראות בדיווחים קודמים

)2( המסגרת מורכבת מסכום המסגרת בשנת 2021 ובתוספת סכום היתרה מהסכום שהוקצה בשנת 2020.

)3(ביצוע התחייבות או התקשרות שטרם שולמה במזומן או/ו טרם התקבל המוצר או השירות או התממשו תנאי ההתקשרות. יש לציין שסכום זה אינו כולל התחייבויות במסגרת 'הרשאה להתחייב'.

)4( ביצוע בפועל במזומן כולל ביצוע התחייבות או התקשרות  



 

  (₪ במיליוני)נתונים  2020-2021לשנים  פירוט התוכנית הכלכלית לפי צעדי התוכניתהמשך  – 2.1טבלה 

  

סיווג פירוט התוכניות

סך תכנון 

התכנית 

הכלכלית

מזה: מסגרת 

הוצאה לשנת 

2021 והשנים 

הבאות )2(

סך ביצוע 

מזומן שנת 

2020

ביצוע 

מזומן 

חודש 

ינואר 2021

ביצוע 

מזומן 

חודש 

פברואר 

2021

סך ביצוע 

מזומן 

שנת 2021

ביצוע 

התקשרויות 

 

והתחייבויות

 בפועל )3(

סך ביצוע 

מזומן 

והתחיבויות 

)4( 2021

סך ביצוע 

מזומן לכלל 

התכנית

סך ביצוע 

מזומן 

והתחייבויות 

לכלל התכנית

אחוז 

ביצוע 

מזומן מסך 

התכנון

אחוז ביצוע 

כולל 

התקשרויות 

והתחיבויות 

מסך התכנון

הערות

51%52%         50,831    49,662       5,666        1,169    4,496      2,387     2,110      45,165      52,865        98,030המשכיות עיסקית

61%61%         12,679    12,679       2,568           -     2,568      1,154     1,414      10,111      10,574        20,685תקציביהמשכיות עיסקית- סיוע לעסקים )רשות המיסים(- מענק 30.6

44%44%              702         702          702           -       702         702        -           -        1,600          1,600תקציבימענק חד פעמי לעסקים שנפגעו באופן משמעותי בשנת 2020

88%90%           1,670      1,625          164            45       119           28          91        1,506           344          1,850תקציביסיוע לעסקים - מענק עידוד תעסוקה )שירות התעסוקה ורשות המיסים(

3%50%              400           20          380           380           0             0        -             20           780             800תקציבימענק לשימור עובדים בעקבות סגר חגים )משרד הכלכלה(

47%48%              767         757            30            10         20           20        -           737           864          1,600תקציביסיוע לענפי משק במשבר )משרד התחבורה ומשרד התיירות(

27%107%              426         109          325           317           8             6            2           101           299             400תקציבימענקי סיוע לפיתוח תשתיות בעסקים קטנים ובינוניים )משרד הכלכלה(

48%54%           3,327      2,909          433           418         15           15        -        2,894        3,214          6,108תקציבישיפוי רשויות מקומיות ועסקים בגין הנחה בארנונה )פנים וכלכלה(

48%48%         20,005    20,005          488           -       488         160        328      19,517      22,483        42,000 אשראיהלוואות בערבות מדינה קרן עסקים קטנים )הבנקים ומשרד האוצר(

39%39%           1,739      1,739            26           -         26           12          14        1,713        2,715          4,428 אשראיהלוואות בערבות מדינה  קרן עסקים גדולים )הבנקים ומשרד האוצר(

59%59%           2,344      2,344          332           -       332         141        191        2,012        1,988          4,000אשראיהלוואות בערבות מדינה לקרן עסקים בסיכון )הבנקים ומשרד האוצר(

87%87%           2,272      2,272            78           -         78           78        -        2,194           431          2,625 אשראיביטוח אשראי ספקים

--              -         -          -           -        -         -        -           -        2,600          2,600 אשראיהרחבת ביטוח אשראי ספקים

54%54%         3,896-     3,896-        182-           -      182-         77-       105-       3,714-       3,486-        7,200-אשראי      מזה: הפרשה לעלות תקציבית של פתרונות אשראי

54%54%           3,896      3,896          182           -       182           77        105        3,714        3,486          7,200תקציבי      מזה: עלות תקציבית של פתרונות אשראי

100%100%           4,234      4,234          -           -        -         -        -        4,234           -          4,234 אשראידחיות תשלומים והקדמות מענקים והחזרים )רשות המיסים ואחרים(

2%2%               56           56          -           -        -         -        -             56        2,944          3,000 אשראיהחזר מקדמות )רשות המיסים(

הטבת פחת מואץ )רשות המיסים(
 תקציבי 

)הכנסות(
2,000          1,930        70             70          70           140       -           140          210         210              11%11%

--              -         -          -           -        -         -        -           -           100             100 תקציבידחיה / הנחה באגרות על רשיונות עסקים

 סך ההלוואות שהוענקו בקרנות 

הערבויות השונות- 24088 מזה עלות 

תקציבית- 3896

אשראי ספקים מתחדש כל רבעון בגובה 

הביצוע המצטבר בש"ח. מסגרת האשראי 

לשנת 2021 נותרה 2,625 מיליון ₪ )בהתאם 

למסגרת בשנת 2020(.  סך הביצוע במזומן 

משקף את מתן האשראי החודשי נטו 

המקסימלי נכון למועד הדיווח.



 

  (₪ במיליוני)נתונים ( 1) 2020-2021שנים ל פירוט התוכנית הכלכלית לפי צעדי התוכניתהמשך  – .2.1טבלה 

 

 (₪ במיליוני)נתונים הכלכלית בפילוח לסיווג הוצאה  התוכניתסיכום  - .2.2 טבלה

 

סיווג פירוט התוכניות

סך תכנון 

התכנית 

הכלכלית

מזה: מסגרת 

הוצאה לשנת 

2021 והשנים 

הבאות )2(

סך ביצוע 

מזומן שנת 

2020

ביצוע 

מזומן 

חודש 

ינואר 2021

ביצוע 

מזומן 

חודש 

פברואר 

2021

סך ביצוע 

מזומן 

שנת 2021

ביצוע 

התקשרויות 

 

והתחייבויות

 בפועל )3(

סך ביצוע 

מזומן 

והתחיבויות 

)4( 2021

סך ביצוע 

מזומן לכלל 

התכנית

סך ביצוע 

מזומן 

והתחייבויות 

לכלל התכנית

אחוז 

ביצוע 

מזומן מסך 

התכנון

אחוז ביצוע 

כולל 

התקשרויות 

והתחיבויות 

מסך התכנון

הערות

24%26%           2,484      2,320          382           164       218           77        141        2,103        7,541          9,644האצה ופיתוח המשק

77%77%              860         860          -           -        -         -        -           860           260          1,120תקציביהאצת פרויקטים בתשתיות )משרד התחבורה(

81%81%              772         772          113           -       113           49          64           659           291             950 תקציביהאצת פרויקטי היי-טק )רשות לחדשנות(

במסגרת התוכנית הכלכלית, אושרו 

בשנת 2020 התחייבויות בהיקף של כ- 

1,600 מיליוני ש"ח.  מתוך סכום זה 

שולמו בשנת 2020, 660 מיליוני ₪.

בשנת 2021 צפוי ביצוע של 680 מיליוני 

₪  והיתרה תשולם משנת 2022 ואילך.

6%6%               85           85            78           -         78           23          55              7        1,493          1,500 אשראיעידוד השקעת גופים מוסדיים בהיי- טק )רשות לחדשנות(

במסגרת התוכנית הכלכלית אושרו 

בספטמבר לגופים מוסדיים, מסגרות 

אשראי בהיקף כולל של 1.5 מיליארד 

ש"ח. עד כה מומשו כ- 62 מיליוני ₪, 

היתרה צפויה להתממש במהלך שנת 

.2021

20%26%              154         118            48            36         12             5            7           106           494             600תקציבידיגיטציה לרבות למידה מרחוק )משרד ראש הממשלה(

9%11%              614         486          143           128         15         -          15           471        5,004          5,474תקציביהאצת פרויקטי תשתיות
לגבי רוב הפרויקטים, מדובר בהרשאה 

להתחייב.

121,095    22,362       6,981  15,381     7,344    8,038   105,714   102,617     208,332סה"כ תוכנית כלכלית  128,076      58%61%

סיווג הוצאה

סך תכנון 

התכנית 

הכלכלית

מזה: מסגרת 

הוצאה לשנת 

2021 והשנים 

הבאות )2(

סך ביצוע 

מזומן שנת 

2020

ביצוע מזומן 

חודש ינואר 

2021

ביצוע מזומן 

חודש 

פברואר 2021

סך ביצוע 

מזומן שנת 

2021

ביצוע 

התקשרויות  

והתחייבויות 

בפועל )3(

סך ביצוע 

מזומן 

והתחיבויות 

)4( 2021

סך ביצוע 

מזומן לכלל 

התכנית

סך ביצוע מזומן 

והתחייבויות 

לכלל התכנית

אחוז ביצוע 

מזומן מסך 

התכנון

אחוז ביצוע 

כולל 

התקשרויות 

והתחיבויות 

מסך התכנון

61%66%             90,172         83,191         21,132           6,981         14,151           6,901          7,251        69,040         68,105 137,145 תוכניות מתקציב המדינה - הוצאות משרדים

47%47%             26,839         26,839              820              -              820              337             483        26,019         31,168   57,187 תוכניות אשראי ותזרים

90%90%             10,855         10,855              270              -              270               36             234        10,585           1,415   12,000תשלום לעובדים בחל"ת  - באמצעות ביטוח לאומי

11%11%                  210              210              140              -              140               70              70              70           1,930     2,000תוכניות מתקציב המדינה- הכנסות המדינה

58%61% 128,076            121,095         22,362          6,981            15,381          7,344            8,038            105,714        102,617         208,332  סה"כ תוכנית כלכלית



 

   (₪ במיליוני)נתונים ( 2020 -2021 התוכנית לפי קטגוריות החוק )תכנון תקציבי  סיכום –. 2.3טבלה 

 

 

 

 

  

קטגוריות לפי חוק

סך תכנון 

התכנית 

הכלכלית

מזה: מסגרת 

הוצאה לשנת 

2021 והשנים 

הבאות )2(

סך ביצוע 

מזומן שנת 

2020

ביצוע מזומן 

חודש ינואר 

2021

ביצוע מזומן 

חודש 

פברואר 2021

סך ביצוע 

מזומן שנת 

2021

ביצוע 

התקשרויות  

והתחייבויות 

בפועל )3(

סך ביצוע 

מזומן 

והתחיבויות 

)4( 2021

סך ביצוע 

מזומן לכלל 

התכנית

סך ביצוע מזומן 

והתחייבויות 

לכלל התכנית

אחוז ביצוע 

מזומן מסך 

התכנון

אחוז ביצוע 

כולל 

התקשרויות 

והתחיבויות 

מסך התכנון

66%85%             20,364         15,932           6,630           4,431           2,199           1,305             894        13,734         10,362   24,096א. בריאות ומענה למשרדי ממשלה

27%32%               1,307           1,110              425              197              227              169              59             883           3,192     4,075ב. היערכות משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א

77%77%             24,019         24,019           4,849              -           4,849           2,674          2,175        19,170         11,883   31,053ג. שיפוי המוסד לביטוח לאומי

61%62%             31,102         30,667           6,621              435           6,186           2,357          3,829        24,481         25,484   49,965ד. מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים

27%57%               1,205              569              728              636               92               59              33             477           1,633     2,109ה. עידוד תעסוקה, הכשרה וסיוע לעמותות

54%54%                  649              649              -              -              -              -             -             649              550     1,200ו. עידוד התעסוקה באמצעות מענק עבודה

48%54%               3,327           2,909              433              418               15               15             -          2,894           3,214     6,108ז. הנחות בארנונה

51%51%               4,013           4,013              182              -              182               77             105          3,831           4,019     7,850ח. עלות תקציבית של פתרונות אשראי

27%29%               2,361           2,197              304              164              140               54              86          2,057           6,087     8,144ט. תכנית יציאה מהמשבר- תשתיות, טכנולוגיה ודיגיטציה

44%72%               1,826           1,126              961              700              261              191              70             865           1,681     2,546י. מטרות אחרות

61%66% 90,172              83,191          21,132          6,981            14,151          6,901            7,251            69,040          68,105           137,145  סה"כ תוכנית כלכלית



 

 27.5-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב 2021בחודש פברואר 

 ח"מיליארד ש

 סך הכנסות המדינה ממסים  .1

  ח"שמיליארד  27.5 -ממסים בהמדינה הסתכמו הכנסות  2021 פברוארבחודש. 

  .בגביה ממסים עקיפים יש לנטרל את ההשפעה של השינויים ביבוא כלי רכב כמפורט להלן 

   ערב הפעימה הראשונה של צמצום הטבת המס 2019הקדמת יבוא כלי רכב בחודש דצמבר ,

בחודש מיליארד ש"ח את ההכנסות  0.2-שהקטינה בכ, 2020בראשית  7לכלי רכב היברידי

 .2020פברואר 

  ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק ופעימה שניה של 2020הקדמת יבוא כלי רכב בחודש דצמבר ,

מיליארד ש"ח את  0.3-, שהקטינה בכ2021צמצום הטבת המס לכלי רכב היברידי בראשית 

 .2021ההכנסות בחודש פברואר 

 %11-בכ 9,במונחים ריאליים, 2021בפברואר הכנסות המדינה ממסים  , עלו8בשיעורי מס אחידים 

לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים  16%-. הגביה ממסים ישירים עלתה ב2020לעומת פברואר 

בהכנסות ממסים ישירים הושפעה מגביה  ה. העליי11%-והגביה מאגרות ירדה ב 6% -עלתה בכ

 .ההוןעליה בהכנסות מניכויים משוק , ומגבוהה במס הכנסה, בעיקר בענף הפיננסים

כמו כן, פערי עיתוי בקבלת תשלומי המסים דרך כרטיסי אשראי הגדילו את הגביה בהכנסות 

 .10ממסים הישירים ובהכנסות ממסים העקיפים

 מיליארד  58.2מיליארד ש"ח לעומת  61.5-הסתכמו ההכנסות ב 2021 פברואר-בחודשים ינואר

. הכנסות 7%-בכסות ממסים ההכנ עלוש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, 

. 2020פברואר -לעומת ינואר 2%-עלו בוההכנסות ממסים עקיפים  12%-ממסים ישירים עלו ב

 .14%-הכנסות מאגרות ירדו בכ

  הם לפני משבר הקורונה ולכן הגידול בהכנסות ביחס  2020פברואר  –יש לציין שחודשים ינואר

 לתקופה זו מרשים במיוחד.

 

                                                 
שיעור שוב הועלה  2021 תובראשי 45% -ל 30% -רכב היברידיים מ מס הקניה על יבוא כלישיעור עלה  2.1.2020-ב 7

 .50%-המס ל
שיעורי השינוי בסקירה זו מוצגים בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי תיקוני חקיקה, הקדמת יבוא כלי רכב  8

 והכנסות חריגות.
 שינוי ריאלי מוגדר כשינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן. 9

. בחודש כרטיסי אשראי מועברים פעם בחודש במקום פעמייםמס באמצעות  תשלומי 2020החל מחודש מאי  10
 0.4 -כבמסים ישירים ושל ₪ מיליארד  0.2 -כשל  פברואר בהיקףלחודש  ינוארלדחייה של גבייה מחודש  השינוי גרם 

 . מיליארד ש"ח במסים עקיפים
 



 

 בשיעורי מס אחידים ,שיעור שינוי ריאלי

לעומת  2021 פברואר 

 2020 פברואר

לעומת  2021 פברואר-ינואר

 2020 פברואר-ינואר

 7.2% 11.3% סה"כ הכנסות המדינה ממסים

 7.7% 11.8% . גביית רשות המסים1

 12.0% 16.1% א. מסים ישירים

 2.0% 5.8% ב. מסים עקיפים

 -14.3% -10.7% . 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

 הכנסות רשות המסים בישראל .2

  מיליארד ש"ח  24.4לעומת  ש"חמיליארד  27.0-הסתכמו ב 2021בפברואר הכנסות רשות המסים

המסים הישירים  .11%-מסים ברשות העלו הכנסות בשיעורי מס אחידים, . בתקופה מקבילה אשתקד

 .2020לעומת פברואר  6%-עלו בכקיפים עמסים ההו 16%-עלו ב

 הכנסות ממסים ישירים 

 מיליארד  14.2לעומת  ש"חמיליארד  16.5-ב 2021 פברוארישירים הסתכמו ב ההכנסות ממסים

 .16%-ב 2021 פברוארגביית המסים הישירים ב . בשיעורים אחידים, גדלה2020 פברוארב ש"ח

 )6.4 -הסתכמה הגביה בסעיף זה ב 2021 פברוארב – מס הכנסה מעצמאים ומחברות )ברוטו 

 -, בשיעורי מס אחידים, של כעליה  . זוהי2020 פברוארמיליארד ש"ח ב 5.8מיליארד ש"ח לעומת 

מרבית העליה  .14%-בעלתה בעוד שהגבייה מחברות  ,2%-בעלתה הגבייה מעצמאים  .11%

 . 2020בחברות נובעת מגביה בענף הפיננסים בגין 

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

, 2020בפברואר ₪ מיליארד   8.8מיליארד ש"ח, לעומת    9.7 -ב 2021 פברוארמניכויים הסתכמה ב

ללא ניכויים משוק ההון, עומדת העליה  קר מעליה בניכויים משוק ההון.הנובעת בעי 10%ליה של ע

 .6%על 



 

 ש"חמיליארד  0.5ש"ח, לעומת מיליארד  0.8 נרשמה גביה ברוטו של 2021פברואר ב – שוק ההון 

, ובגביה מניירות ערך נרשמה 3%בגביה מריבית נרשמה עליה של . 77%של עליה , 2020בפברואר 

 .114%עלייה של 

 מיליארד ש"ח,  1.2 -ב 2021 פברוארבהסתכמו ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין  - י מקרקעיןמיסו 

הנובעת ממספר  ,12%של ירידה בגביה ממס שבח נרשמה . 2020בפברואר ₪ מיליארד  1.4 לעומת 

חלק מהירידה . 15%נרשמה ירידה בשיעור של גביה ממס רכישה תשלומים גבוהים אשתקד. ב

 .11דירה שאינה יחידה םע"י הפחתה בשיעור מס רכישה לרוכשיבמס רכישה מוסבר 

 מיליארד ש"ח, לעומת  1.9-ניכויים במהסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ו 2021 פברוארב – החזרים

 .10%של ירידה , 2020פברואר מיליארד ש"ח ב 2.1

 ההכנסות ממסים עקיפים

  מיליארד  10.2לעומת  מיליארד ש"ח 10.5הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים  2021בחודש פברואר

. עם 6%-עלו הכנסות ממסים עקיפים בכ ,ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים

-לעומת ינואר 2%עלו ההכנסות בשיעור מתון יותר של  2021פברואר  –זאת, במצטבר בינואר 

 .2020פברואר 

  7.1ח, לעומת "מיליארד ש 7.6-ל הגיעו 2021בפברואר ההכנסות נטו ממע"מ סך  –מס ערך מוסף 

. 9% -. בשיעורי מס אחידים בנטרול הקדמות כלי רכב , זוהי עליה של כ2020בפברואר ₪ מיליארד 

הגידול נובע ממספר רכישות בסכומים משמעותיים ומשינוי בעיתוי העברת המסים ששולמו 

בלת עליה בשיעור באמצעות כרטיסי אשראי. ללא שינוי בעיתוי העברת המסים אלה, היתה מתק

 .2% -. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עליה מתונה של כ3% -נמוך יותר של כ

   עליה, ח"שמיליארד  1.4-ב 2021בפברואר ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו  –מס קניה יבוא 

. העליה מוסברת ברובה בגידול מס 2020פברואר לעומת  13% -כ של , בשיעורי מס אחידים,ריאלית

, 2020יבוא כלי רכב  היה נמוך יחסית לחודש רגיל ונמוך מפברואר  2021וא רכב. בפברואר קניה יב

עקב מס ממוצע לרכב גבוה  2020עקב ההקדמה. עם זאת, מס קניה יבוא רכב עלה לעומת פברואר 

 יותר.

 ח "מיליארד ש 1.4ח לעומת "מיליארד ש 1.1 -ב 2021אר פברוהכנסות מבלו הסתכמו ב – בלו דלק

הנובעת בעיקר מהגבלות התנועה וצמצום הפעילות של  18%בתקופה מקבילה אשתקד. ירידה של 

צריכת הירידה ב, לכן ימים 10כי בתשלומי בלו ישנה תקופת אשראי של יוזכר  .2021בינואר  המשק

 .2021ביטוי בהכנסות מבלו דלק בפברואר  לידיבאה  2021דלק בסוף ינואר ה

 משלהמשרדי המ אגרותהכנסות מ .3

 .ש"חמיליארד  1.2-הסתכמו ההכנסות מאגרות ב מתחילת השנה

                                                 
 .10%-5%לשיעורים מדורגים של  10%-8%-מ 29.07.2020-החל מהמס רכישה על רכישת דירה נוספת הופחת  11



 

 2021 פברואר בחודש ממסים המדינה הכנסות על ארעיים נתונים

 ח ובאחוזים("במיליוני ש)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .2021 ינוארלעומת  0.1%-ב עלה 2021 פברוארשיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד *

 .עיתוי הפרשי( א

 .מקומי מיצור סיגריות על קניה מס( ב

 

 

 פברואר-ינואר פברואר  

 ריאלי שינוי שיעור

 ( *באחוזים)

 פברואר 2021 2020 2021 2020  

-ינואר

 פברואר

 6.0 10.5 61,521 58,229 27,517 24,954 תקציב בהגדרות, מסים כ"סה

 11.7 16.5 36,124 32,438 16,484 14,181 תקציב בהגדרות, ישירים מסים

 12.0  11.0 36,835 33,001 15,435 13,935 המסים רשות בהגדרות, ישירים מסים

 13.9  11.2 33,273 29,288 13,395 12,066 נטו וניכויים הכנסה מס

 10.6  8.1 36,637 33,210 15,259 14,148 ברוטו וניכויים הכנסה מס

 14.0- 10.3- 3,364 3,923 1,864 2,082 ניכוייםהחזרי ו הכנסה מס החזרי בניכוי

 22.1-  3.2 362 466 162 157 מריבית ניכויים

 49.0  113.7 953 642 682 320 ערך מניירות ניכויים

 15.7  21.0 20 17 10 8 ריבית החזרי בניכוי

 13.3- 13.7- 2,267 2,623 1,206 1,400 נטו ן"נדל מסי

 .. .. 711- 563- 1,049 246 א) התקציב להגדרות התאמה

 0.5- 3.4 24,215 24,408 10,492 10,166 **תקציב בהגדרות, עקיפים מסים

 0.4-  4.1 24,191 24,361 10,432 10,046 המסים רשות בהגדרות, עקיפים מסים

 1.1  8.1 18,349 18,209 7,640 7,081 בטחוני יבוא מ"מע כולל לא, נטו מ"מע

 7.0  16.4 7,747 7,263 3,837 3,302   יבוא מ"מע   

 4.7-  0.3 17,435 18,341 7,298 7,293   מקומי מ"מע   

 7.3- 0.3- 6,833 7,395 3,495 3,514   מ"מע החזרי   

 8.2  5.8 3,408 3,159 1,633 1,547 מ"מע ללא יבוא מסי ה"ס

 13.4  19.4 545 482 274 230   מכס   

 7.3  3.4 2,863 2,677 1,359 1,317   יבוא קניה מס   

 18.4- 18.1- 2,434 2,993 1,159 1,418 מ"מע ללא מקומיים מסים ה"ס

 15.7  57.5 45 39 22 14   מקומי קניה מס   

 18.9- 18.3- 2,316 2,866 1,107 1,358   דלק מס   

 16.8- 34.7- 73 88 30 46   ב) טבק מס   

 .. .. 24 47 60 120 א) התקציב להגדרות התאמה

 14.3- 10.7- 1,182 1,383 541 607 אחרים חובה ותשלומי תאגרו




