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הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6

שלום לכולם,
ביום  16במאי  2017פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים -
הוראת שעה) ,התשע"ז .2017-
החוק מגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם  6שנים
(פעוטות) ,בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס  2017ו ,2018 -רטרואקטיבית
מיום  1בינואר .2017
להלן פירוט לנקודות הזיכוי הניתנות בגין פעוטות ,לאישה וגבר ,לפני ואחרי
התיקון:
נקודות זיכוי לאשה
גיל הילד בשנת המס
שנת הלידה *
שנה עד חמש

נקודות זיכוי לפני התיקון
0.5
2

נקודות זיכוי אחרי התיקון
בשנים 2018- 2017
1.5
2.5

 תהיה זכאית אמו לבחור,2018  או2017 * הייתה שנת לידתו של ילד באחת מהשנים
 תובא,אם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית בשנת הלידה
.בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה
נקודות זיכוי לגבר
נקודות זיכוי אחרי התיקון
2018- 2017 בשנים
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

נקודות זיכוי לפני התיקון
0.5
2
2
1
-

גיל הילד בשנת המס
שנת הלידה
שנה
שנתיים
שלוש שנים
ארבע שנים
חמש שנים
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לצפייה בנוסח החוק לחצו כאן
:למידע ופרטים נוספים
, מנהל המחלקה המקצועית של חטיבת המס, דירקטור,רו"ח ועו"ד דני גבאי
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 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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