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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להורים( )הוראת שעה(, 
התשע"ז-2017

הגדלתנקודות
זיכוילהורים-

הוראתשעה

התשע"ט1צ בטבת כ"ג יום עד )2017 בינואר 1( התשע"ז בטבת ג' שמיום בתקופה
בתקופה שהופקה הכנסה לגבי הכנסה1, מס פקודת את 2018(,יקראו בדצמבר )1ע

האמורה,כך:

בסעיף40)ב(- )1(

בפסקה)1(,במקום"½נקודתזיכויבשלכלילד,בשנתלידתוובשנת )א(
בגרותו,שתינקודותזיכויבשלכלילדהחלבשנתהמסשלאחרשנת
לידתוועדלשנתהמסשבהמלאולוחמששנים"יקראו"½1נקודותזיכוי
בשלכלילדבשנתלידתוו–½נקודתזיכויבשלכלילדבשנתבגרותו,½2
נקודותזיכויבשלכלילדהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידתוועדלשנת

המסשבהמלאולוחמששנים";

בפסקה)1א(- )ב(

בפסקתמשנה)א(,במקוםהאמורבהיקראו: )1(

"½1נקודותזיכויבשנתלידתושלהפעוט";

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהאמורבהיקראו: )2(

"½2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידתושל
הפעוטועדלשנתהמסשבהמלאולוחמששנים";

בפסקה)ע(,בהגדרה"פעוט"במקום"ארבעשנים"יקראו"שששנים"; )ג(

הזיכוי נקודות הגדלת עניינה זו חוק הצעת  כללי
הניתנותלהוריםבעדילדיםשטרםמלאולהם 
6שנים,בחישובהמסעלהכנסותיהםבשנותהמס2017

ו–2018,כפישיפורטבהמשךצ

לאורנתוניהרבעוןהראשוןשלשנת2017שהסתיים
עםעודפיגבייתמסיםשל6צ1מיליארדשקליםחדשים
לעומתהתחזיתבעתחקיקתחוקהתקציבלשנותהכספים
2017ו־2018,התשע"ז-2017)ס"חהתשע"ז,עמ'706(,ולאור
תחזיתהצמיחההמעודכנתשלמשרדהאוצרולפיהצפוי
גידולבהכנסותהמדינהממסיםבשנותהמסהאמורות,
מוצעלהגדילאתנקודותהזיכויהניתנותלהוריםבעד
בקרב הפנויה ההכנסה את להגדיל כדי זאת, ילדיהםצ

משפחותהמצויותבמעגלהעבודהצ

יצויןכיבתיקוניםקודמיםשנערכובפקודתמסהכנסה
)להלן-הפקודה(בעשורהאחרון,הוגדלונקודותהזיכוי

בעדילדיםשטרםמלאולהםשששניםכמפורטלהלן:

והוראת 170 )מס' הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק
נוספה 2ע1(, עמ' התשס"ט, )ס"ח התשס"ט-2009 שעה(,
נקודתזיכויאחתלנקודותהזיכוישניתנולאישהבעדכל
אחדמילדיה,החלבשנתהמסשבהמלאהלילדשנהועד

לתוםשנתהמסשבהמלאולילדעשנים;

בחוקלשינוינטלהמס)תיקוניחקיקה(,התשע"ב-2011
)ס"חהתשע"ב,עמ'42(,ניתנולראשונהנקודותזיכוילגבר,
בעדכלאחדמילדיו,החלבשנתלידתושלהילדועדלתום

שנתהמסשבהמלאולילדעשניםצ

מוצע,כיבשנותהמס2018ו–2017יוגדלונקודות  סעיף 1
שטרם ילדיהם בעד להורים הניתנות הזיכוי  כללי

בהתאם המס, בשנת שנים שש להם מלאו 
למפורטלהלןצ

לפסקאות )1()א( ו–)2()א( בסעיף 66)ג()4( לפקודה

נקבעכיאישהזכאיתלנקודותזיכוי,כנגדהכנסתה
מיגיעהאישית,בעדכלאחדמילדיהשטרםמלאולהם

שששניםבשנתהמס,כמפורטלהלן:

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'274צ 1
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בסעיף66)ג(לפקודה- )2(

בפסקה)4(- )א(

בפסקתמשנה)א(,במקוםהאמורבהיקראו: )1(

"½1נקודותזיכויבעדכלאחדמילדיהבשנתלידתו,ו–½ 
נקודתזיכויבעדכלאחדמילדיהבשנתבגרותו";

1½" יבוא נוספת" זיכוי "נקודת במקום )ג(, משנה בפסקת )2(
נקודותזיכוינוספות";

בפסקה)ע(- )ב(

בפסקתמשנה)א(,במקוםהאמורבהיקראו: )א(

"½1נקודותזיכויבשנתלידתושלהפעוט";

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהאמורבהיקראו: )ב(

"½2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידתושל
הפעוטועדלשנתהמסשבהמלאולוחמששניםצ"

בסעיף66)ג(לפקודה- )2(

בפסקה)4(- )א(

בפסקתמשנה)א(,במקוםהאמורבהיקראו: )1(

"½1נקודותזיכויבעדכלאחדמילדיהבשנתלידתו,ו–½ 
נקודתזיכויבעדכלאחדמילדיהבשנתבגרותו";

1½" יבוא נוספת" זיכוי "נקודת במקום )ג(, משנה בפסקת )2(
נקודותזיכוינוספות";

בפסקה)ע(- )ב(

בפסקתמשנה)א(,במקוםהאמורבהיקראו: )א(

"½1נקודותזיכויבשנתלידתושלהפעוט";

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהאמורבהיקראו: )ב(

"½2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידתושל
הפעוטועדלשנתהמסשבהמלאולוחמששניםצ"

½נקודתזיכויבשנתלידתהילד)פסקתמשנה)א((; 1צ 

2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידת 2צ
הילדועדלתוםשנתהמסשבהמלאולועשנים)פסקאות

משנה)ב(ו–)ג((צ

מתווהדומהלמתןנקודותזיכויבחישובהמסנקבע
בסעיף40)ב()1(לפקודה,לגביהורהבמשפחהחד־הורית,

שהיולובשנתהמסילדיםשכלכלתםהיתהעליוצ

מוצעלהגדילאתנקודותהזיכויהניתנותלאישהלפי
סעיף66)ג()4(לפקודה,בעדכלאחדמילדיהשטרםמלאו
להםשששניםבשנתהמס,כךשתהיהזכאיתלנקודות

זיכויכמפורטלהלן:

½1נקודותזיכויבשנתלידתהילד)במקום½נקודת 1צ 
זיכויהניתנתכיום(;

½2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידתו 2צ 
שלהילדועדלתוםשנתהמסשבהמלאולוחמששנים

)במקום2נקודותזיכויהניתנותכיום(צ

במקביל,מוצעלהגדילבאופןזההאתנקודותהזיכוי
במשפחה להורה לפקודה, 40)ב()1( סעיף לפי הניתנות

חד־הוריתאשרהיולוילדיםשטרםמלאולהםשששנים
בשנתהמסושכלכלתםהיתהעליוצ

לפסקאות )1()ב( ו–)ג( ו–)2()ב( בסעיף 66)ג()5( לפקודה

הכנסתו כנגד זיכוי, נקודות יינתנו לגבר כי נקבע 
מיגיעהאישית,בעדכלאחדמילדיושהםפעוטות)פעוט
המס(, בשנת שנים ארבע לו מלאו שטרם כילד מוגדר

כמפורטלהלן:

נקודתזיכויאחתבשנתלידתושלהילדובשנתהמס 1צ
שבהמלאולילדשלוששנים)פסקתמשנה)א(;

שתינקודותזיכויבשנתהמסשלאחרשנתלידתושל 2צ
הילדובשנתהמסשאחריה)פסקתמשנה)ב((צ

מתווהדומהלמתןנקודותזיכויבחישובהמסנקבע
בסעיף40)ב()1א(לפקודה,לגביהורהבמשפחהחד־הורית,
אשרהיולובשנתהמסילדיםשכלכלתםלאהיתהעליוצ

מוצעלהגדילאתנקודותהזיכויהניתנותלגברלפי
סעיף66)ג()ע(לפקודה,כךשבעדכלאחדמילדיושטרם
מלאולושששניםבשנתהמס,יהיהזכאילנקודותזיכוי

כמפורטלהלן:

זיכויבשנתלידתהילד)במקוםנקודת ½1נקודות 1צ 
זיכויאחתהניתנתכיום(;

½2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידתו 2צ
שלהילדועדלתוםשנתהמסשבהמלאולוחמששנים
זיכויהניתנותכיוםבשנהשלאחר )במקוםשתינקודות
שנתלידתושלהילדובשנהשלאחריהונקודתזיכויאחת

הניתנתבשנתהמסשבהמלאולילדעשנים(צ

במקביל,מוצעלהגדילבאופןזההאתנקודותהזיכוי
במשפחה להורה לפקודה 40)ב()1א( סעיף לפי הניתנות
חד־הוריתאשרהיולובשנתהמסילדיםשכלכלתםלא

היתהעליוצ

בהתאםלכך,מוצעלתקןאתההגדרה"פעוט"שבסעיף
40)ב()ע(לפקודהושסעיף66)ג()ע(לפקודהמפנהאליה,כך
ש"פעוט"יוגדרכילדשטרםמלאולושששניםבשנתהמסצ
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בטבת ג' ביום המוצע התיקון של תחילתו  סעיף 2
התשע"ז)1בינואר2017(צ 

ר' זו, חוק בהצעת המוצעים התיקונים להמחשת
הטבלההזו:

נקודות זיכוי לאישה )סעיף66)ג()4(לפקודה( ולהורה 
 במשפחה חד הורית שכלכלת הילדים עליו )סעיף

 40)ב()1( לפקודה(, בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו
לו שש שנים בשנת המס:

גילהילד
בשנתהמס

נקודותזיכוי
טרםקבלת

התיקוןהמוצע

נקודותזיכוי
עלפיהתיקון

המוצע)לשנים
2017ו–2018(

½1/21לידה

שנהעדחמש
שנים

22½

נקודות זיכוי לגבר )סעיף 66)ג()5( לפקודה( ולהורה 
 במשפחה חד הורית שכלכלת הילדים אינה עליו

)סעיף )40)ב()1א( לפקודה(, בעד כל אחד מילדיהם שטרם 
מלאו להם שש שנים בשנת המס:

גילהילד
בשנתהמס

נקודותזיכוי
טרםקבלת

התיקוןהמוצע

נקודותזיכוי
עלפיהתיקון

המוצע)לשנים
2017ו–2018(

½1/21לידה

½22שנה

½22שנתיים

½12שלוששנים

½2-ארבעשנים

½2-חמששנים
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