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  6-12בגילאים שילדיהם הגדלת נקודות זיכוי להורים 

 

 

 , .ן שלום לכולם
 

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס    2972פורסם בספר החוקים  18/5/2022ביום 
   . 2022-הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב  

 
בתוקף לשנת  לפקודת מס הכנסה בהוראת שעה  260במסגרת החוק, בוצע תיקון 

שנים   13בלבד, לפיו תינתן נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו  2022המס 
). התיקון יחול  2022שנים בשנת המס  12עד  6ושאינו פעוט (כלומר, לילד שמלאו לו 

 ₪.  2,676שווי נקודת זיכוי שנתית הינו  .1/1/2022רטרואקטיבית מיום 
 

רשות המסים פרסמה הודעה לגבי התיקון והנחיה לחישוב נקודות הזיכוי מתחילת  
   .102השנה, לרבות תיקוני דוחות 

 
, מתוך  2022להלן טבלאות המסכמות את מתן נקודות הזיכוי המעודכנות לשנת 

 הודעת רשות המסים: 
 

במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (מקבל  נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה 
 קצבת ילדים בגינם): 
 כולל הוראת השעה  לפני הוראת השעה  גיל הילד בשנת המס 

 *  1.5 *  1.5 שנת הלידה 
 2.5 2.5 שנה עד חמש שנים 

6-12 1 2 



13-17 1 1 
18 0.5 0.5 

נקודות הזיכוי לשנה שלאחר   1.5*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 
 שנת הלידה. 

 
נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו לא בחזקתו או שאינו  

 :  מקבל קצבת ילדים בגינם
 כולל הוראת השעה  לפני הוראת השעה  גיל הילד בשנת המס 

   1.5   1.5 שנת הלידה 
 2.5 2.5 עד חמש שנים שנה 
6-12 0 1 

13-17 0 0 
18 0 0 

 
 לחצו כאן -לצפייה בהודעת רשות המסים 

 
 למידע ופרטים נוספים: 

  Deloitte,דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס, ,  רו"ח ועו"ד דני גבאי 
 03-6085532טל': 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת  

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. 

 © כל הזכויות שמורות. 
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