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 2019-518דב. 

 תונותיהודעה  לע

 

 2019מרץ   -ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים 
 

 אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו

  2019פברואר  –לתקופה ינואר 

שנערך על ידי , 2019פברואר  –בתקופה ינואר  של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציבלהלן אומדן ראשוני 

 חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי.

 גירעון הממשלה

 2.9%שהם ₪ מיליארד  40.2 תוכנן גירעון שנתי בסך 2019בתקציב לשנת  - תכנון יעד הגירעון הממשלתי 

 .מהתמ"ג

  בחודש ₪. מיליארד  4.9בפעילותה התקציבית של הממשלה נמדד גירעון בסך של  - 2019 פברוארתוצאות

 ₪.מיליארד  2.3נמדד גרעון תקציבי בסך של  2018פברואר 

  מיליארד  5.6פברואר נמדד גירעון בסך  –ינואר  בחודשים - 2019הגירעון המצטבר לשנת התקציב

 קופה המקבילה אשתקד.מיליארד בת 2.3לעומת עודף בסך 

 1מהתמ"ג. .%53עומד על  (2019 פברואר – 2018 מרץהחודשים האחרונים ) 12-הגירעון המצטבר ב 

   מימון הגירעון

 מיליארד  4.8גירעון בסך  פברוארנמדד בחודש  בפעילות למימון .₪ 

 מיליארד  -2.9של היה שלילי והסתכם בסך  פברוארבחודש  גיוס הון נטו מקומי₪. 

  מיליארד  -0.4של היה שלילי והסתכם בסך  פברוארבחודש גיוס הון נטו בחו"ל₪. 

 מיליארד  8.1בסך של  ירדוכתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו  - יתרות הממשלה בבנקים.₪ 

 2ביצוע תקציב ההוצאות

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

 ₪.מיליארד  396.9

  לפי , מיליארד 29.2-ב פברוארסך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש  - 2019 פברוארהוצאות

   הפירוט הבא:

                                                 
 50.0מהתמ"ג ) 3.6%ללא צעדי התכנסות עומדת על  2019, תחזית הגירעון לשנת 2019לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר  1

 ₪(.מיליארד 
ון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי, והוצאות סך ההוצאה הינו ללא פירע –תקציב ההוצאות הנכלל בחישוב הגירעון  2

 ₪(.מיליארד  0.5-משרדי הממשלה הן ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי )בסך של כ
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 ₪.מיליארד  27.0הוצאות משרדי הממשלה  -

ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי  ,₪מיליארד  2.1תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪. מיליארד  0.1

 2019כך שבחודש פברואר ₪, מיליארד  28.5הסתכמו הוצאות הממשלה בסך של  2018בחודש פברואר 

 לעומת פברואר אשתקד.  2.6%חלה עלייה של 

 60.0-ב פברואר הסתכמו –ים ינואר סך הוצאות הממשלה בחודש - 2019 מתחילת שנתהוצאות סך ה 

   פי הפירוט הבא:ל(, מהתקציב המקורי 15.1%שיעור ביצוע של )₪  מיליארד

 ₪.מיליארד  53.4הוצאות משרדי הממשלה  -

ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי  ,₪מיליארד  6.4תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  -

 ₪. מיליארד  0.2

כך שמתחילת שנת ₪, מיליארד  54.0-הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב 2018 פברואר –ינואר בחודשים 

גידול  2019. בתקציב המקורי תוכנן בשנת 3לעומת התקופה המקבילה אשתקד  11.0%חל גידול של  2019

 .2018לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת  5.2%בשיעור של 

  עלייה של , ₪מיליארד  27.0-אמור בכהסתכמו  2019בחודש פברואר  ההוצאות של משרדי הממשלהסך

  אשתקד: פברוארלעומת  %5.3

 . 5.7%-הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב -

 .  3.3%-ב ירדוהוצאות מערכת הביטחון  -

  שיעור  ₪מיליארד  53.4-הסתכמו כאמור ב 2019סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת(

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד: %1.13מהתקציב המקורי(, עלייה של  %5.15ביצוע של 

 . 16.1%-הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב -

 .  4.4%-הוצאות מערכת הביטחון עלו ב -

  2019נתוני אומדן ביצוע התקציב לפי קבוצות משרדים לשנת התקציב: 
 

 

                                                 
מיליארד  400.2ועומדת על ₪ מיליארד  3.3, תחזית ההוצאה עלתה בהיקף תקציבי של 2019לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר  3

.₪ 

אחוז ביצוע תקציב 

פברואר 2019 *

שיעור גידול תקציבי 

מתוכנן **

שיעור גידול בביצוע 

תקציב בפועל *** 

15.5%5.2%13.1%משרדים

14.9%6.0%16.1%  משרדים אזרחיים

14.8%4.1%5.4%      מינהליים

14.3%5.8%15.0%      חברתיים

2.4%33.0%-19.7%      כלכליים

9.3%191.5%133.3%      שונות

17.8%1.9%4.4%  מערכת הביטחון

* שיעור אומדן ביצוע ינואר-פברואר 2019 מתקציב מקורי 2019

** שיעור גידול תקציב מקורי 2019 לעומת אומדן ביצוע 2018

*** שיעור גידול אומדן ביצוע מצטבר עד פברואר 2019 לעומת אומדן ביצוע מצטבר עד פברואר 2018 )באותן הגדרות מדידה(
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 הכנסות המדינה

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

והכנסות אחרות בסך  ,₪מיליארד  323.1בסך ואגרות סים לפי הפירוט הבא: הכנסות ממ₪ ארד מילי

  ₪.מיליארד  33.6

  קיטון נומינלי , ₪מיליארד  24.3-ב פברוארהסתכמו בחודש סך הכנסות המדינה  - 2019 פברוארהכנסות

מקורו בגידול נומינלי קיטון בהכנסות ₪ מיליארד  9.1-כ .2018לעומת הכנסות פברואר  -6.8%של 

 מהחזרים גבוהים במיוחד החודש במס חברות ובמע"מ.נובע בהחזרי מס. מניתוח ראשוני, מרבית הפער 

 54.3-הסתכמו בפברואר  –ים ינואר בחודש דינהסך הכנסות המ - 2019 מתחילת שנת כנסותהסך ה 

 4ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. לעומת -3.6%קיטון נומינלי של , ₪מיליארד 

 3.3%קיטון נומינלי של  ₪,מיליארד  24.0-הסתכמה ב פברואר בחודשוהאגרות סים סך גביית המ- 

   לעומת פברואר אשתקד.

לעומת פברואר  -3.8%קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  13.0סים ישירים בסך הכנסות ממ -

 אשתקד.

לעומת פברואר  -3.1%קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  10.4סים עקיפים בסך הכנסות ממ -

 אשתקד.

 לעומת פברואר אשתקד. 2.9%גידול נומינלי של ₪, מיליארד  0.6הכנסות מאגרות בסך  -

 בתקופה  ₪מיליארד  1.3לעומת ₪, מיליארד  0.3-הסתכמו ב ההכנסות האחרות בחודש פברואר

 אשתקד. המקבילה

 1.4%קיטון נומינלי של  ₪,מיליארד  53.7-הסתכמה ב 2019 מתחילת שנתוהאגרות סים סך גביית המ- 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 פברואר –ינואר לעומת  -1.1%קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  28.8סים ישירים בסך הכנסות ממ -

 4.7-ב במיסים ישיריםהסתכמו ההחזרים  2019פברואר  –אשתקד. יש לציין כי בחודשים ינואר 

 בתקופה המקבילה אשתקד.₪ מיליארד  3.0זאת לעומת ₪, מיליארד 

פברואר  –לעומת ינואר  -1.9%קיטון נומינלי של ₪, מיליארד  23.7סים עקיפים בסך הכנסות ממ -

-ב במיסים עקיפים םהחזריההסתכמו  2019פברואר  –אשתקד. יש לציין כי בחודשים ינואר 

 בתקופה המקבילה אשתקד.₪ יליארד מ 6.1זאת לעומת ₪, מיליארד  7.1

 אשתקד.פברואר  –ינואר  לעומת 0.7%גידול נומינלי של ₪, מיליארד  1.2הכנסות מאגרות בסך  -

  בתקופה ₪ מיליארד  1.8לעומת ₪, מיליארד  0.6-הסתכמו ב 2019ההכנסות האחרות מתחילת שנת

 המקבילה אשתקד.

 

 מצ"ב טבלאות נתונים ותרשימים.

                                                 
לפי ₪ ארד מילי 350.2ועומדת על ₪ מיליארד  6.5, תחזית ההכנסות ירדה בגובה 2019גש לממשלה בינואר לפי העדכון שהו 4

 ₪.מיליארד  31.8והכנסות אחרות בסך ₪, מיליארד  318.4סים בסך הפירוט הבא: הכנסות ממ
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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

 4.9- 34.614.0-0.8 5.6- 40.2-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 34.010.70.1-4.2 4.1- 38.1-מקומי 

 0.7- 0.574.1-0.9 1.6- 2.1-בחו"ל 

 4.8- 33.414.1-0.7 5.5- 38.8-עודף )+( / גירעון )-( למימון

 33.210.60.2-4.1 3.9- 37.1-מקומי

 0.7- 0.291.1-0.9 1.6- 1.7-בחו"ל

15.230.224.4 358.654.6-304.0סה"כ הכנסות

15.330.124.3 356.254.4-301.8הכנסות מקומי

19.60.20.1 1.50.3-1.2    מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן

9.60.10.2 2.40.2-2.1הכנסות בחו"ל

000 0.40-0.4    מזה: גביית חובות מהלוואות - קרן

15.130.829.3 397.460.1-337.3סה"כ הוצאות

14.829.928.4 393.458.3-335.0הוצאות מקומי

25.60.10.1 0.50.1-0.4    מזה: מתן אשראי

43.70.90.9 4.11.8-2.3הוצאות בחו"ל

14.10.74.8 38.85.5-33.4סה"כ מימון הגירעון

 1.09.78.7981.210.1-0.4הלוואות מחו"ל )נטו(

10.911.60.8107.111.00.7קבלת הלוואות מחו"ל

19.50.91.1 9.91.9-8.0פרעון קרן בחו"ל

 7.35.7-2.9 37.72.8-34.9הלוואות מקומיות )נטו(

15.57.79.4 109.917.1-92.9קבלת הלוואות מקומי

19.82.012.3 72.314.3-58.0פרעון קרן מקומי

000 0.20-0.2הכנסות הון נטו

000 0.20-0.2הפרטה - מקומי

8.1 15.1- 7.0- 7.0-ירידה )+( / 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

 4.9- 34.614.0-0.8 5.6- 40.2-עודף )+( / גירעון )-( ללא מתן אשראי נטו

 34.010.70.1-4.2 4.1- 38.1-מקומי 

 0.7- 0.574-0.9 1.6- 2.1-בחו"ל 

15.230.024.3 356.754.3-302.4הכנסות ללא גביית קרן

16.629.724.0 323.153.7-269.4סה"כ מסים ללא מע"מ יבוא ביטחוני

16.815.813.0 171.928.8-143.1    מסי הכנסה ורכוש

16.413.310.4 144.623.7-120.8    מכס ומע"מ ללא מע"מ יבוא ביטחוני

18.40.70.6 6.71.2-5.4    אגרות

1.70.30.3 33.60.6-33.0הכנסות אחרות

5.000.1 1.60.1-1.5    מע"מ יבוא ביטחוני

17.90.10.1 0.60.1-0.5    גביית חובות מהלוואות - ריבית

000 23.80-23.8    מלווה מהמוסד לביטוח לאומי

5.20.20.2 7.60.4-7.2    יתר ההכנסות 

15.130.829.2 396.9396.960.0-337.0הוצאות ללא מתן אשראי

15.526.427.0 344.6344.653.4-291.3משרדים 

14.920.121.0 275.6275.641.0-234.6    משרדים אזרחיים

14.84.64.1 58.858.88.7-50.1          מינהליים  

14.311.913.6 178.5178.525.5-153.0          חברתיים 

19.73.42.8 31.731.76.2-25.4          כלכליים 

9.30.20.4 6.76.70.6-6.1          שונות  

17.86.36.1 69.069.012.3-56.7    מערכת הביטחון 

20.74.32.1 31.131.16.4-24.7ריבית על החוב הממשלתי

0.90.10.1 21.221.20.2-21.0ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי
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 24.0-הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב 2019בחודש פברואר 

 מיליארד ש"ח

 סך הכנסות המדינה ממסים 

  מיליארד  24.0 -הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב 2019בחודש פברואר.₪ 

  בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד יש לנטרל גביה חריגה  2019בניתוח נתוני גבייה לחודש פברואר

 הנובעת משומה גדולה. 2018בפברואר  מיליארד ש"ח 0.5של  

 2%-ב  6, במונחים ריאליים,2019, ירדו הכנסות המדינה ממסים בפברואר 5בשיעורי מס אחידים 

והגביה  4% -, הגביה ממסים עקיפים ירדה ב1%-. הגביה ממסים ישירים ירדו ב2018לעומת פברואר 

עיקר מגידול משמעותי בהחזרים . הירידה בהכנסות ממסים ישירים נובעת ב2%-מאגרות עלתה ב

אשר מוסבר ברובו ע"י מספר החזרים בסכומים גבוהים המסתכמים לסך של כמיליארד ש"ח. 

הירידה בהכנסות ממסים עקיפים הושפעה בעיקר מהיבוא המתון של כלי רכב נוסעים בפברואר 

 .2018לעומת יבוא גבוה בפברואר  2019

 שיעור שינוי ריאלי בשיעורי מס אחידים 

לעומת פברואר  2019פברואר  

2018 

-לעומת ינואר 2019פברואר -ינואר

 2018פברואר 

 -0.3% -2.0% סה"כ הכנסות המדינה ממסים

 -0.3% -2.1% . גביית רשות המסים1

 1.9% -0.6% א. מסים ישירים

 -2.8% -3.8% ב. מסים עקיפים

 0.5% 1.7% . אגרות2

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

הגידול המהיר בגבייה נעצר ונרשם קיפאון בגביה נטו, בעיקר כתוצאה מהגידול  2018מתחילת שנת 

 המשמעותי בהחזרי מס הכנסה.

 הכנסות רשות המסים בישראל

  מיליארד ש"ח בתקופה   24.3לעומת ₪, מיליארד  23.4-הסתכמו ב 2019הכנסות רשות המסים בפברואר

. המסים הישירים ירדו 2%-מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, ירדו הכנסות רשות המסים בכ

 . 2018לעומת פברואר  4%-והמסים העקיפים ירדו ב 1% -ב

 

                                                 
 . הכנסות חריגותחקיקה ו שיעורי השינוי מוצגים בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי תיקוני 5
 שינוי ריאלי מוגדר כשינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן. 6
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 הכנסות ממסים ישירים 

 ש"ח מיליארד  13.5מיליארד ש"ח לעומת  13.0-ב 2019ישירים הסתכמו בפברואר  ההכנסות ממסים

 .1%-. בשיעורים אחידים, גביית המסים הישירים ירדה ב2018בשנת 

 מיליארד   6.0-הסתכמה גבייה בסעיף זה ב 2019בפברואר  -)ברוטו(  מס הכנסה מעצמאים ומחברות

, לפי הפירוט 16%. בשיעורי מס אחידים, זו עליה של 2018מיליארד ש"ח בפברואר  5.6ש"ח לעומת 

בגבייה ברוטו מחברות. במצטבר בחודשים  19%יה ברוטו מעצמאים ושל בגבי 8%גידול של  –הבא 

 .8%-פברואר הכנסות ממס הכנסה מעצמאים ומחברות )ברוטו(  עלו ב -ינואר

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

, עליה של 2018מיליארד ש"ח בפברואר  7.7מת מיליארד ש"ח לעו 8.0-הסתכמה ב 2019בפברואר 

 .3%-כ

 47%מיליון ש"ח, ירידה של  253נרשמה גביה בסך של   2019בפברואר  – שוק ההון. 

 מיליארד ש"ח,  0.9 -בכ 2019ממיסוי מקרקעין הסתכמו בפברואר נטו ההכנסות  - מיסוי מקרקעין.

. בגביה  ממס שבח נטו נרשמה 8%ור של  , ירידה בשיע2018מיליארד ש"ח  בפברואר   1.0 -לעומת כ

 . 3%ובגבייה ממס רכישה נטו נרשמה עלייה  בשיעור של  19%ירידה בשיעור של 

 מיליארד ש"ח  לעומת  2.6-הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב 2019בפברואר  – החזרים

מספר החזרים . העלייה בהחזרים נובעת בעיקרה מ88%, עליה ריאלית של 2018בפברואר   1.4

ומהשפעה מאוחרת של הפחתת מס  2019גבוהים שמסתכמים בסך של מיליארד ש"ח בפברואר 

 .2019-2020 -. השפעה זו צפויה להימשך גם ב2016-2018חברות בשנים 

 ההכנסות ממסים עקיפים

  10.8מיליארד ש"ח לעומת  10.4-הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב 2019בחודש פברואר 

. 4%-ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, ירדו הכנסות ממסים עקיפים במיליארד ש"

יבוא מתון של כלי רכב נוסעים לעומת יבוא גבוה בפברואר הירידה נובעת ברובה מרמה נמוכה של 

 ומהחזרים גבוהים. 2018

  7.3לעומת מיליארד ש"ח  7.1-הגיעו ל 2019סך ההכנסות נטו ממע"מ בפברואר  –מס ערך מוסף 

. הירידה נובעת בעיקר מירידה ביבוא כלי רכב נוסעים ומגידול 4%מיליארד ש"ח אשתקד, ירידה של 

 2019פברואר -. בסיכום החודשים ינואר2018בהחזרי מע"מ כתוצאה מיבוא גבוה יחסית בדצמבר 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 1%חלה ירידה של 

   מיליארד ש"ח, ירידה  1.4-ב 2019יבוא הסתכמו בפברואר ההכנסות ממס קניה  –מס קניה יבוא

 , חלקית כתוצאה מהירידה ביבוא מכוניות נוסעים. 2018לעומת פברואר  24% -ריאלית של כ

 

 הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

  מיליארד  1.2-הסתכמו ההכנסות מאגרות ב 2019מתחילת שנת₪. 
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 2019 פברואר בחודש ממסים המדינה הכנסות על ארעיים נתונים
 )במיליוני ש"ח ובאחוזים(

 פברואר-ינואר פברואר  
שיעור שינוי ריאלי 

 )באחוזים( *

 פברואר 2019 2018 2019 2018  
-ינואר

 פברואר

 2.5- 4.3- 53,760 54,528 24,006 24,836 סה"כ מסים, בהגדרות תקציב

 2.2- 4.7- 28,813 29,131 13,021 13,531 ים, בהגדרות תקציבמסים ישיר

 2.5- 5.7- 29,388 29,827 12,337 12,957 מסים ישירים, בהגדרות רשות המסים

 1.8- 3.8- 27,035 27,225 11,193 11,524 מס הכנסה וניכויים נטו

 3.9  5.9 31,561 30,032 13,786 12,887 מס הכנסה וניכויים ברוטו

 59.5  88.4 4,526 2,807 2,592 1,363 בניכוי החזרי מס הכנסה והחזרי ניכויים

 18.3- 8.1- 285 345 172 185 ניכויים מריבית

 76.7- 72.4- 88 372 81 291 ניכויים מניירות ערך

 15.4  8.0 13 12 7 6 בניכוי החזרי ריבית

 4.0 7.7- 1,994 1,897 897 963 מסי נדל"ן נטו

 .. .. 575- 696- 684 574 להגדרות התקציב )אהתאמה 

 3.0- 4.1- 23,710 24,180 10,423 10,758 מסים עקיפים, בהגדרות תקציב**

 3.6- 6.0- 23,666 24,281 10,110 10,646 מסים עקיפים, בהגדרות רשות המסים

 1.2- 4.4- 17,427 17,449 7,059 7,313 מע"מ נטו, לא כולל מע"מ יבוא בטחוני

 2.9  0.4 8,183 7,862 3,964 3,911 מע"מ יבוא     

 2.9  4.2 16,322 15,688 6,680 6,348 מע"מ מקומי     

 14.8  20.5 7,078 6,101 3,585 2,946 החזרי מע"מ     

 18.3- 19.0- 3,296 3,992 1,625 1,986 ס"ה מסי יבוא ללא מע"מ

 9.2  15.0 550 498 273 235 מכס     

 22.3- 23.6- 2,746 3,494 1,352 1,751 מס קניה יבוא     

 2.5  4.8 2,943 2,840 1,426 1,347 ס"ה מסים מקומיים ללא מע"מ

 7.5- 9.2- 43 46 22 24 מס קניה מקומי     

 2.7  5.4 2,809 2,706 1,356 1,274 מס דלק     

 2.3 3.0- 91 88 48 49 מס טבק )ב     

 .. .. 44 101- 313 112 התקציב )אהתאמה להגדרות 

 0.5  1.7 1,237 1,217 562 547 אגרות ותשלומי חובה אחרים

 
 . 2019לעומת ינואר  0.1%-ירד ב 2019* שיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד פברואר 

 
 א( הפרשי עיתוי.

  .ב( מס קניה על סיגריות מיצור מקומי
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 ממשלתיים, בניכוי שיניי חקיקה וגבייה חריגה: סך מסים 1תרשים 
 ( 2018)מיליארדי ש"ח, במחירים קבועים של 

 

  
 

 מקור: אגף הכלכלן הראשי
 

 


