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

.1

בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31
בדצמבר  ,)2018יקראו את פקודת מס הכנסה ,1לגבי הכנסה שהופקה בתקופה האמורה,
כך:
()1

בסעיף (40ב) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "½ נקודת זיכוי בשל כל ילד ,בשנת לידתו ובשנת בגרותו,
שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת
המס שבה מלאו לו חמש שנים" יקראו "½ 1נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו
ו–½ נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת בגרותו 2½ ,נקודות זיכוי בשל כל ילד החל
בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים";
(ב)

בפסקה (1א) -
()1

במקום פסקת משנה (א) יקראו:
"(א) ½ 1נקודות זיכוי בשנת לידתו של הפעוט;";

()2

במקום פסקת משנה (ב) יקראו:
"(ב) ½ 2נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של
הפעוט ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים;";

(ג)

אחרי פסקה (1א) יקראו:
"(1א )1על אף האמור בפסקאות ( )1ו–(1א) ,היתה שנת לידתו של ילד
באחת מהשנים  2017או  ,2018תהיה זכאית אמו לבחור אם נקודת זיכוי
אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית כאמור באותן פסקאות ,לפי
העניין ,בשנת הלידה ,תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת
המס שלאחריה;";

(ד)
()2

בפסקה ( ,)3בהגדרה "פעוט" ,במקום "ארבע שנים" יקראו "שש שנים";

בסעיף (66ג)  -
(א) בפסקה (- )4
()1

במקום בפסקת משנה (א) יקראו:
"(א) ½ 1נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו ,ו–½ נקודת
זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת בגרותו;";

()2

אחרי פסקת משנה (א) יקראו:
"(א )1על אף האמור בפסקת משנה (א) ,היתה שנת לידתו של ילד
באחת מהשנים  2017או  ,2018תהיה זכאית אמו לבחור אם נקודת
זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית כאמור באותה
פסקה ,בשנת הלידה ,תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד
או בשנת המס שלאחריה;";

( )3בפסקת משנה (ג) ,במקום "נקודת זיכוי נוספת" יבוא "½ 1נקודות זיכוי
נוספות";
*
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התקבל בכנסת ביום י"ד באייר התשע"ז ( 10במאי  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1133 -מיום י"ב באייר התשע"ז ( 8במאי  ,)2017עמ' .1110
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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(ב)

בפסקה (( - )5ב)
()1

בפסקה (- )5

פסקת משנה (א) יקראו:
יקראו:
במקום
משנה (א)
במקום פסקת ()1
הפעוט;";לידתו של הפעוט;";
זיכוי בשנת
נקודות של
בשנת לידתו
"(א) ½1
"(א) ½ 1נקודות זיכוי

()2

פסקת משנה (ב) יקראו:
יקראו:
במקום
משנה (ב)
במקום פסקת ()2
שלאחר שנת לידתו של
לידתו של
שנתהמס
בשנת
שלאחר
זיכוי החל
נקודות המס
החל בשנת
"(ב) ½2
"(ב) ½ 2נקודות זיכוי
מלאו לו חמש שנים;".
שנים;".
חמששבה
לשנתלוהמס
ועדמלאו
שבה
הפעוט
הפעוט ועד לשנת המס

התשע"ז ( 1בינואר .)2017
בינואר .)2017
ביום(1ג' בטבת
התשע"ז
חוק זה
בטבת
תחילתוג' של
חוק זה ביום
.2
תחילה תחילתו של .2

תחילה

לכנסת
התקציב
דיווחחוק
התקציבהצעת
חוק להנחת
המועד
הצעת
להנחת עד
המועד הכנסת
הכספים של
הכנסת עד
ידווחשללוועדת
הכספים
האוצר
לוועדת
ידווח שר
דיווח שר
לכנסתהאוצר .3
.3
משקיוםהמדינה ,2או עד יום
או עד
(3ב)()1המדינה,2
לחוק־יסוד:
לחוק־יסוד :משק
הכנסת לפי סעיף
שולחן(3ב)()1
לפי סעיף
 2019על
הכנסת
לשנת
לשנת  2019על שולחן
יישוםוכןהוראות חוק זה ,וכן
חוק זה,
הוראות על
יישוםהמוקדם,
 ,)2018לפי
המוקדם ,על
לפיבנובמבר
התשע"ט (1
בנובמבר ,)2018
כ"ג(1בחשוון
כ"ג בחשוון התשע"ט
ההסדר הקבוע בחוק זה  .
בחוק זה  .
הארכת
הקבוע
בדבר
ההסדר
הממשלה
הארכת
החלטת
התקבלה בדבר
אםהממשלה
אם התקבלה החלטת

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה ומ ש ה כ ח ל ו ן
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האוצר

משה כחלון
שר האוצר

ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י ב ל י ןי ו ל י י ו א ל א ד ל ישוטל י י ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
נשיא המדינה
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

2

ס"ח התשל"ה ,עמ' .206

להורים  -הוראת שעה),
המערכת
נקודות זיכוי
חוק מס הכנסה (הגדלתהודעת
התשע"ז*2017-
התשע"ז ,2017-שפורסם בספר החוקים
בחוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות),
התשע"ז,2017-צריך
שרת המשפטים"
"איילת שקד,
במקום
החותמים,
 ,2616התשע"ז ,עמ' ,508
שפורסם בספר החוקים
מיוחדות),
(הוראות
דב הוז
בשורתהתעופה
בחוק שדה
בדרכים".
והבטיחות
התחבורה
להיות "ישראל כץ ,שר
 ,2616התשע"ז ,עמ'  ,508בשורת החותמים ,במקום "איילת שקד ,שרת המשפטים" צריך
להיות "ישראל כץ ,שר התחבורה והבטיחות בדרכים".
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