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כך נצמצם את הפערים החברתיים )בין חקירה לחקירה(
בצל החקירות מציג האוצר ארבע רפורמות :פנסיה חובה לכל אזרח ,העלאת שווי השימוש
ברכב צמוד ,הנהגת מס הכנסה שלילי והקטנת נטל המס; הירשזון :הכנסות המדינה מהעלאת
שווי השימוש ברכב יופנו להקלת נטל המס לכלל האוכלוסייה
מאת מוטי בסוק

שר האוצר אברהם הירשזון הציג אתמול במסיבת עיתונאים בירושלים את ארבע הרפורמות שמתכנן האוצר
לשנים  :2007-2009פנסיה חובה לכלל השכירים; העלאת המס בגין רכב צמוד ממקום העבודה )"שווי
שימוש"(; מס הכנסה שלילי לשכבות החלשות; והקלת נטל מס ההכנסה לכלל אזרחי המדינה .בנוסף תגדיל
הממשלה בשלוש השנים הקרובות את הסיוע שהיא מעמידה לרשות אמהות עובדות על ידי סבסוד מעונות
היום לפעוטות ב 200-מיליון שקל בשנה ,ותגדיל את תקציב הפיקוח חוקי העבודה ב 25-מיליון שקל.
עיתוי פרסום הרפורמות אינו מקרי .כאשר בכירי רשות המסים מצויים בעיצומן של חקירות בפרשת
השחיתות ,כאשר שר האוצר נחשד על חלקו בפרשת המעילה בעמותת ניל"י ,וחקירה נוספת מתנהלת
בחשד להטיית מכרז לאומי בתקופת כהונתו של השר הקודם ,אהוד אולמרט  -לא ברור אם לא נועדו
הרפורמות ליצור ספין תקשורתי שיטה את התקשורת ואת דעת הקהל מנושאי השחיתות השלטונית.
מהחזקים לחלשים
העלאת שווי השימוש ברכב לעובדים המקבלים רכב ממקום העבודה תכניס כמיליארד שקל לקופת רשות
המסים בשנה הראשונה להפעלת התוכנית  -כנראה  - 2007ו 2.5-מיליארד שקל בשנה מ 2009-ואילך .כל
הסכום שיתקבל יופנה להקלת נטל מס ההכנסה על שכבות הביניים  -עובדים ששכרם  6,000-17,000שקל
ברוטו .הדבר ייעשה על ידי שינוי המרווחים במדרגות המס .החל בתקציב  2008תצטרך המדינה לשאת
בעלות הפעלת תוכנית מס הכנסה שלילי ,מיליארד שקל בשנה ,וסבסוד מעונות היום לאמהות עובדות200 ,
מיליון שקל בשנה.
במסיבת העיתונאים אתמול בירושלים אמר שר האוצר ,אברהם הירשזון ,כי מאז נכנס לתפקידו הוא חותר
לאיזון בין כלכלה נכונה לחברה נכונה" .כלכלה בריאה אינה יכולה להתקיים כאשר חלק מהאוכלוסייה אינו
שותף להישגיה" ,אמר הירשזון" .ישראל נמצאת כיום במצב הכלכלי הטוב ביותר זה שנים רבות ,וזו העת
לפעול לצמצום הפערים החברתיים ,לטפל בעיוותי מס ולעודד את התעסוקה .תוכנית הרפורמות תביא
לצמצום הפערים בחברה ולחזק אותה".
הירשזון התייחס לדו"ח העוני שפורסם השבוע ואמר כי מגמת הגידול בעוני בישראל נבלמה בשל מדיניות
הקצבאות .לראשונה מאז  '98נבלם הגידול בעוני בקרב ילדים .התוכנית החדשה נועדה להביא להקטנת
ממדי העוני על ידי הגדלת מספר העובדים במשק בצורה משמעותית.
ארבע מהפכות
הרפורמה בפנסיה :הנהגת פנסיה חובה היא מהפכה כלכלית-חברתית חשובה ביותר ,במסגרתה תחייב
המדינה כל אדם עובד לחסוך לפנסיה .על כל שקל שהעובד יפריש משכרו לקופת הפנסיה יפריש המעביד
שני שקלים ויותר .כיום למיליון עובדים במשק אין הסדרי פנסיה ,ובהגיעם לגיל פרישה הם נופלים לנטל על
קופת המדינה או נאלצים לחיות בדלות ובעוני .במו"מ שייפתח בקרוב לגיבוש הצעת חוק פנסיה חובה יהיו

מעורבים הממשלה ,ההסתדרות והמעסיקים.
הרפורמה במס על רכב צמוד :הגדלת שווי השימוש ברכב משמעה שעובדים שמקבלים רכב ממקום
העבודה שלהם ישלמו מס גבוה בהרבה בגין הטבה זו .לדברי האוצר ,מדובר בעיוות רב שנים ,שכן עד כה
היה שווי השימוש נמוך בהרבה מערכו הריאלי .ההערכה היא כי בשלב הראשון תכניס הרפורמה לקופת
המדינה כמיליארד שקל בשנה ולאחר מכן  2.5מיליארד שקל בשנה.
לדברי הירשזון ,העברת הכספים שיתקבלו מהעלאת המס על שווי השימוש להקטנת נטל המס על שכבות
הביניים היא "חלוקה שוויונית של הנטל .מדובר במהלך חברתי מאין כמוהו".
מס הכנסה שלילי :הנהגת מס הכנסה שלילי היא תוכנית ממשלתית לסיוע לשכבות החלשות העובדות.
עובדים ששכרם נמוך מאוד אינם משלמים מס הכנסה ,ולכן גם לא נהנו בשנים האחרונות מהתוכניות
להקלת נטל מס הכנסה .המענק ייקבע על פי שכר העובדים ,היקף המשרה שלהם ,גודל משפחתם ומצבה
הכלכלי .התוכנית תופעל באופן מדורג החל במחצית השנייה של  ,2008ותופעל במלואה ב .2010-עוד לפני
כן ,ב ,2007-תופעל התוכנית בהיקף מוגבל ותחול על  55אלף משקי בית.
מענק מס הכנסה שלילי יהיה בהיקף של כמה מאות שקלים לאדם בחודש .כל אדם שעובד בחצי משרה
ומעלה יקבל זיכוי אישי לפי גובה הכנסתו ,ובלבד שסך ההכנסה של המשפחה לא יעלה על  10,000שקל
בחודש ושאין בבעלותה יותר מדירת מגורים אחת .הנהגת מס הכנסה שלילי נועדה לעודד אנשים ששכרם
נמוך לצאת לעבודה ולא לחיות על קצבאות .את פרויקט מס הכנסה שלילי תפעיל רשות המסים.
הקטנת נטל המס :ההכנסות מהעלאת שווי השימוש לבעלי הרכב הצמוד אמורות להקטין את נטל המס
לכלל הציבור ,ובעיקר למעמד הביניים ,בעלי הכנסות של  6,000-17,000שקל בחודש ברוטו .כך ,למשל ,מי
ששכרו החודשי  6,000שקל ברוטו יקבל השנה תוספת של  17שקל לשכר הנטו שלו ,ב - 2008-תוספת של
 24שקל וב - 2009-תוספת של  68שקל .מי ששכרו  10,000שקל ברוטו ,יקבל השנה תוספת של  33שקל
לשכר הנטו ,ב - 2008-תוספת של  90שקל וב 2009-תוספת של  180שקל.
שלוש ארבע ולעבודה
במסיבת העיתונאים אתמול אמר שר האוצר כי הפתרון לעוני הוא עבודה ,וכי על בסיס הנחה זו גובשו ארבע
הרפורמות .לדבריו ,בניגוד לקצבאות הביטוח הלאומי ,תוכנית מס הכנסה שלילי היא כלי נכון ואפקטיווי
לעידוד היציאה לעבודה ,שכן היא תגדיל את ההכנסה הפנויה של בעלי השכר הנמוך במאות שקלים
בחודש" .בפעם הראשונה מוצע מודל דינמי ,היוצר תמריץ אמיתי לאזרחי המדינה להשתתף בשוק
העבודה".
הירשזון ציין כי עד כה היתה התנגדות בעלי השכר הנמוך ,שהשכר לא סיפק את כל צורכיהם ,חסם עיקרי
בדרך להנהגת פנסיה חובה" .כעת נוצרה הזדמנות כמעט חד-פעמית להפעיל פנסיה תעסוקתית חובה
בישראל" .הפעלת הרפורמה תיעשה בשיתוף עם שר הביטחון עמיר פרץ ,המשמש יו"ר ועדת השרים בעניין
זה ,שר התמ"ת אלי ישי ,יו"ר ההסתדרות עופר עיני ונשיא הארגונים הכלכליים שרגא ברוש.
לדברי שר האוצר ,כדי לפתור את בעיית האמהות העובדות יקצה האוצר  200מיליון שקל בשנה לסבסוד
מעונות היום והצהרונים לעוד  30אלף ילדים .כיום המדינה משתתפת במימון מעונות יום לכ 72-אלף
פעוטות בסכום ממוצע של  700שקל בחודש.
רפורמת הפרה החולבת
בתגובה לרפורמות שמציע האוצר אמר אתמול נשיא איגוד לשכות המסחר אוריאל לין" :הרפורמה מסמלת
שינוי חיובי במדיניות הכלכלית ומאפשרת חלוקה טובה יותר של פירות הצמיחה בין כל שכבות האוכלוסייה".

לדבריו ,הנהגת מס הכנסה שלילי אינה צריכה לבוא במקום העלאת שכר המינימום אלא כצעד משלים ,כדי
לא להרחיב את מעגל מקבלי הקצבאות.
מנכ"ל התאחדות הקבלנים יוסי גורדון אמר כי יש להעביר חוק פנסיה חובה רק בחקיקת מסגרת ,ולא
בחקיקה מפורטת .בחקיקה מפורטת תהיה משום התערבות של המדינה ביחסי העבודה במגזר העסקי.
גורדון הביע תקווה כי העברת רפורמת מס הכנסה שלילי תביא לקליטת עובדים ישראלים נוספים בענף
הבנייה.
יו"ר פורום סמנכ"לי כספים ) (CFOנגה קינן טענה כי הקשר שעושה האוצר בין מס הכנסה שלילי לפנסיית
חובה ,ובין העלאת שווי השימוש ברכב להרחבת מדרגות המס ,היא דמגוגיה לשמה .לדברי קינן" ,האוצר
צריך לשנות את שם הרפורמה לרפורמת הפרה החולבת ,שכן מדובר בפגיעה ב 250-אלף עובדים שעל
גבם מוטל עיקר הצמיחה במשק".
נשיא ארגון העצמאים יהודה טלמון טען כי שר האוצר הפקיר את העצמאים ,שכן הרפורמה שלו פוגעת
בעצמאים ,מגדילה את ההוצאות שלהם ואינה מעניקה להם כל הטבות בתמורה.

