חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה
(הוראת שעה) ,התשפ"ב2022-*
תיקון פקודת מס
הכנסה  -מס' 260
 -הוראת שעה

.1

תיקון חוק
להגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח
העבודה ולצמצום
פערים חברתיים
(מענק עבודה) -
מס'  - 18הוראת
שעה

.2

בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022עד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31בדצמבר
הכנסה ,1לגבי הכנסה שהופקה בתקופה האמורה כך:

 ,)2022יקראו את פקודת מס
()1

בסעיף  ,40אחרי סעיף קטן (ב) יקראו:
"(ג)

( )1בחישוב המס של יחיד תושב ישראל הזכאי לנקודות זיכוי בשל ילדיו
לפי סעיף קטן (ב)( ,)1תובא בחשבון ,נוסף על נקודות הזיכוי האמורות באותו
סעיף קטן ,נקודת זיכוי אחת נוספת בשל כל ילד אשר בשנת  2022טרם מלאו
לו שלוש עשרה שנים והוא אינו פעוט.
( )2בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חד־
הורית לילד אשר אילו היה פעוט היה זכאי בשלו לנקודות זיכוי לפי סעיף
קטן (ב)(1א) ,תובא בחשבון כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית,
נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד אשר בשנת  2022טרם מלאו לו שלוש עשרה
שנים והוא אינו פעוט;".

()2

בסעיף (66ג) -
(א) בפסקה ( ,)4אחרי פסקת משנה (ג) יקראו:
"(ד) נקודת זיכוי אחת נוספת על נקודות הזיכוי לפי פסקת משנה (ב) ,בעד
כל אחד מילדיה ,אשר בשנת  2022טרם מלאו לו שלוש עשרה שנים והוא
אינו פעוט כהגדרתו בסעיף (40ב)(;";)3
(ב)

אחרי פסקה ( )5יקראו:
"(5א) הגבר יהיה זכאי ,כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית,
לנקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיו אשר בשנת  2022טרם מלאו לו שלוש
עשרה שנים והוא אינו פעוט כהגדרתו בסעיף (40ב)(;";)3

(ג) בפסקה ( ,)6במקום הסיפה החל במילים "שהם פעוטות" יקראו "כאמור
בפסקאות ( )5או (5א) ,לפי העניין.".

()1

אחרי סעיף 6ד יקראו:

"תוספת למענק
לעובד בעד
עבודה בתקופת
ההתמודדות
עם יוקר המחיה
ומקדמה

*
1
2
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(א) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום י"א בטבת התשפ"ו ( 31בדצמבר ,)2025
יקראו את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים
(מענק עבודה) ,התשס"ח2007-( 2להלן  -חוק מענק עבודה) ,כך:
6ד( .1א) נוסף על האמור בסעיפים  4 ,2עד 6ג ו־6ה ,עובד
הזכאי למענק לפי הוראות הסעיפים האמורים (בסעיף
זה  -מענק) בעד חודש מהחודשים בשנת המס 2022
(בסעיף זה  -מענק לשנת  ,)2022יהיה זכאי לתוספת
למענק ,בעד כל חודש כאמור שבעדו היה זכאי למענק
(בסעיף זה  -תוספת למענק); תוספת למענק בעד חודש
מסוים תהיה בסכום המתקבל מהכפלת סכום המענק

התקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשפ"ב ( 16במאי  ;)2022הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1515 -מיום כ' באדר א' התשפ"ב ( 21בפברואר  ,)2022עמ' .634
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשפ"ב ,עמ' .746
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;84התשפ"ב ,עמ' .257
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אותה לעניין פרק זה
ויראו זה
לעניין פרק
ב־,40%
אותה
חודש
ויראו
ב־,40%אותו
בעד אותו חודש בעד
כחלק מהמענק .כחלק מהמענק.
(ב)

זהלמענק לפי פרק זה
זכאי
היהפרק
אשרלפי
למענק
לעובד
היה זכאי
אשר ()1
( )1לעובד (ב)
( 2021בסעיף זה  -מענק
המסמענק
בשנתזה -
(בסעיף
עבודתו
המס 2021
בעד עבודתו בשנת בעד
שנת חודש באותה שנת
בעד כל
באותה
ישולם,
חודש
)2021
לשנת כל
לשנת  )2021ישולם ,בעד
הסכוםסכום בגובה הסכום
בגובהלמענק,
היה זכאי
שבעדוסכום
מס שבעדו היה זכאימסלמענק,
המענק בעד אותו חודש
סכוםחודש
מהכפלתאותו
המענק בעד
המתקבל
המתקבל מהכפלת סכום
.2022המענק לשנת .2022
חשבון
לשנת
כמקדמה על
חשבון המענק
ב־,30%
ב־ ,30%כמקדמה על
(בסעיף בפסקה (( )1בסעיף
המקדמה()1האמורה
האמורה בפסקה
( )2על המקדמה ( )2על
()3להוראות פסקה ()3
בכפוף
יחולו,פסקה
להוראות
מקדמה)
בכפוף
זה -
זה  -מקדמה) יחולו,
הוראות פרק זה החלות
החלות
ו–(ד),
(ג) זה
קטניםפרק
הוראות
וסעיפים
וסעיפים קטנים (ג) ו–(ד),
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
לעניין המענק,
לעניין המענק ,בשינויים
במועד שבו ישולם
ישולם
תשולם
המקדמה שבו
תשולם במועד
( )3המקדמה ()3
ראשון ,12תשלום ראשון
הוראות סעיף
 ,12תשלום
סעיףלפי
לעובד,
לעובד ,לפי הוראות
מהמענק לשנת .2021
מהמענק לשנת .2021

לשנת  2022ובכללו
ובכללו
למענק
2022
זכאי
לשנת
למענקאשר
זכאי עובד
(ג) עובד אשר (ג)
מענק מוגדל) ,ושולמה
ושולמה
מוגדל),זה -
מענק(בסעיף
למענק
התוספת -
התוספת למענק (בסעיף זה
מסכום ששולם לו מסכום
המקדמה
סכום לו
ששולם
יופחת
המקדמה
מקדמה,
סכום
לו מקדמה ,יופחת לו
המענק המוגדל .המענק המוגדל.
בסכום העולה על סכום
על סכום
מקדמה
העולה
לעובד
בסכום
שולמה
(ד) שולמה לעובד(ד)מקדמה
יראו את ההפרש בין
לו ,בין
ההפרש
שהוא זכאי
יראו את
המוגדל
זכאי לו,
המענק
המענק המוגדל שהוא
סכום(בסעיף זה  -סכום
ששולם -ביתר
(בסעיף זה
כסכום
הסכומיםביתר
הסכומים כסכום ששולם
הוראות סעיף  ,13למעט
היתרלמעט
סעיף ,13
הוראותסכום
ויחולו על
היתר
היתר),
היתר) ,ויחולו על סכום
המחויבים ,וכן הוראות חוק
הוראות חוק
בשינויים
המחויבים ,וכן
קטן (ב) שבו,
בשינויים
סעיף קטן (ב) שבו ,סעיף
מס .כאילו היו חוב מס.
התש"ם1980-,3
כאילו היו חוב
מסים,
התש"ם1980-,3
קיזוז
קיזוז מסים,
(ה)

תשולםקטן (ב) ,לא תשולם
לא בסעיף
האמור
קטן (ב),
על אף
האמור()1בסעיף
( )1על אף (ה)
לפי אותו סעיף קטן -
קטן -
מקדמה
מקדמה לפי אותו סעיף
לפי לדמי אבטלה לפי
אבטלהזכאי
למי שהיה
זכאי לדמי
(א) למי שהיה (א)
הביטוח הלאומי ,בעד
בעד
לחוק
הלאומי,
הביטוחפרק ז'
הוראות פרק ז' לחוקהוראות
ינואר עד אפריל ,2022
,2022
מהחודשים
אחדעד אפריל
ינואר
כל אחד מהחודשיםכל
שלא היה זכאי לדמי
לדמי
זכאי מי
לרבות
היה
במלואו,
במלואו ,לרבות מי שלא
מלוא אותה התקופה רק
התקופה רק
כאמור בעד
אותה
אבטלה
אבטלה כאמור בעד מלוא
ולמעטלחוק האמור ,ולמעט
סעיף 172
האמור,
הוראות
לחוק
בשל
בשל הוראות סעיף 172
האמורה הייתה לו הכנסה
שבתקופהלו הכנסה
האמורה הייתה
מי
מי שבתקופה
בסעיף יד כאמור בסעיף
כאמורממשלח
מעבודה או
מעבודה או ממשלח יד
שנוכתה מדמי האבטלה
האבטלה
מדמיחוק,
לאותו
שנוכתה
 176לאותו חוק176 ,
סעיף; הוראות אותו סעיף;
אותולו לפי
המגיעים
המגיעים לו לפי הוראות
שביקש לושלא תשולם לו
למי תשולם
(ב) למי שביקש(ב)שלא
שסבר שלא יהיה זכאי
יהיה זכאי
שלאמשום
המקדמה
המקדמה משום שסבר
להגישעובד רשאי להגיש
רשאי ;2022
עובד לשנת
למענק לשנת ;2022למענק
משנה זו למנהל עד
פסקת עד
לפילמנהל
משנה זו
בקשה לפי פסקת בקשה
התשפ"ב ( 30ביוני ,)2022
ביוני ,)2022
בתמוז
התשפ"בא'(30
יום
יום א' בתמוז
רשות בו מבקשתו; רשות
מבקשתו; לחזור
יהיה רשאי
ולאבו
ולא יהיה רשאי לחזור

3

ס"ח התש"ם ,עמ' .50
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המסים תודיע בכתב למי שהגיש תביעה
למענק לשנת  2021על אפשרותו להגיש
בקשה לפי פסקת משנה זו ,וכן תפרסם על
כך הודעה לציבור;
(ג) למי שהגיש את התביעה לקבלת
מענק לשנת  ,2021אחרי יום ז' בטבת
התשפ"ג ( 31בדצמבר .)2022
( )2המנהל רשאי לדרוש מהמוסד לביטוח
לאומי מידע לצורך בדיקת התקיימות התנאי
האמור בפסקה (()1א); אדם שהגיע אליו מידע
לפי פסקה זו לא יעשה בו שימוש אלא לבדיקת
התקיימות התנאי האמור; המידע יימחק עם תום
הצורך בו.
( )3על אף האמור בפסקה (()1א) ,שר האוצר
רשאי לקבוע ,מטעמים תפעוליים ,שתשולם
המקדמה גם למי שהתקיים בו האמור באותה
פסקה.
(ו) על אף האמור בסעיפים  2 ,1ו־6ב ,עובד שקיבל
הכנסת עבודה מקרובו כהגדרתו בפסקה ( )1להגדרה
"קרוב" בסעיף  88לפקודה ,יהיה זכאי למענק בעד כל
חודש מהחודשים בשנת המס  ,2022בשיעור של 40%
מהמענק שהיה זכאי לו בעד חודשים אלה ,אילולא
קיבל את שכר העבודה מקרובו;".
( )2בסעיף (17ב)( ,)1בסופו יקראו "הוראות סעיף 6ד 1יחולו ,בשינויים המחויבים,
גם לגבי עצמאי".
(ב) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ל' בכסלו התשפ"ה ( 31בדצמבר ,)2024
יקראו את חוק מענק עבודה ,לגבי מענק עבודה המשתלם בעד הכנסה שהופקה בשנות
המס  2023 ,2022ו־ ,2024כך:
()1

בסעיף (1א) ,בהגדרה "עובד" ,במקום " 23שנים" יקראו"  21שנים";

()2

בסעיף (17ב) ,במקום " 23שנים" יקראו " 21שנים".

הוראת שעה

	.3

על אף הוראות סעיף (2א)( )2לחוק זה ,בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד המועד
האמור בסעיף  1לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים
חברתיים (מענק עבודה) (תיקון מס'  - 15הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש) ,התשפ"א-
2020 ,4יקראו את סעיף (17ב)( )1לחוק מענק עבודה כך שבמקום "סעיף 6ד" יקראו
"סעיפים 6ד ו־6ד."1

תחילה

	.4

תחילתו של סעיף  1לחוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר .)2022
נ פ תל י ב נט
ראש הממשלה
י צ ח ק ה ר צ וג
נשיא המדינה

4

א ב יגד ו ר ל יב ר מ ן
שר האוצר

מיקי לוי
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשפ"א ,עמ' .46
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