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 2015 אוגוסט

 לכבוד
___________ 
___________ 

 

 

 א.ג.נ,
 

 הטבות במס להורים עם ילדים קטניםהנדון:          

 

 שלום רב!

 נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים ,1.1.12-להזכירכם כי החל מהברצוננו 
 .םהילדי גידול בהוצאותלהקל במטרה  עובדים שלהם ילדים קטנים

עות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצ
 .(2015נכון לינואר )לחודש ₪  218 של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי בהפחתה

 :נקודות זיכוי בגין פעוט .א
מוענקות נקודות זיכוי גם לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים  ,1.1.12-החל מ
  :אנות באופן הבנקודות הזיכוי נית. "(פעוטות"להלן )המס  בשנת

 .נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים (1

שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס  (2

 .שלאחריה

 

  :5נקודת זיכוי נוספת בגין ילדים עד גיל  .ב
משנת המס שלאחר אימהות נהנות מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד,  ,1.1.12-החל מ

נקודת הזיכוי הנוספת היא מעבר  .לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים שנת
כל ילד, שהן: מחצית נקודת  לנקודות הזיכוי הרגילות להן אימהות לילדים זכאיות בגין

ונקודת זיכוי  (המס בשנת 18מלאו לו )או בגין בוגר  (נולד בשנת המס) זיכוי בגין ילוד
 . 17כל ילד בגיל שנה עד גיל אחת בגין 
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 בני זוג החיים בנפרד \יחיד הורה 

נקודות זיכוי בגין ילדים ניתנו לאם הילדים ונקודות זיכוי בגין פעוטות ניתנות לאב 
יחד עם זאת, אם מדובר בבני זוג החיים בנפרד והילדים נמצאים בחזקת האב, . הילדים

-כמו. עבור הילדים יינתנו לאב ונקודות הזיכוי בגין פעוטות יינתנו לאם נקודות הזיכוי
 כן, הורה יחיד שילדיו בחזקתו יהיה זכאי הן לנקודות הזיכוי בגין הילדים והן לנקודות

  .הזיכוי בגין פעוטות
 
 
 
 

  :להלן טבלה מרכזת של נקודות הזיכוי על פי מצב משפחתי
 נקודות זיכוי מצב משפחתי

 רווק .א
 נשוי ללא ילדים .ב
 אלמן/גרוש ללא ילדים .ג

2.25 

 רווקה .א
 נשואה ללא ילדים .ב
 אלמנה/גרושה ללא ילדים .ג

2.75 

 אין הכנסה ואין ילדים (יחיד מוטב)נשוי שלאשתו  .א
  16-18נער בגיל  .ב
למעט אב )אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש  .ג

 (החי בנפרד וילדיו בחזקתו
שאינו  (שאיננו פעוט)גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד  .ד

 בחזקתו
 אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד .ה

3.25 

 גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו .א
 בחזקתו אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר .ב
  16-18נערה בגיל  .ג
 17עד  6אשה נשואה ולה ילד בגיל   .ד

3.75 

למעט )אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה  .א
 (אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו

 , בחזקתו17עד  6גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל  .ב
 , בחזקתו17עד  6גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל  .ג
 ד ולה ילד בוגר בחזקתהאשה החיה בנפר .ד

4.25 
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אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה  .א
  5מלאו לו 

 גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו .ב

4.75 

 אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה .א
 , בחזקתו5או  4גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל  .ב
אחר שנת גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה של .ג

 שאיננו בחזקתו הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים
 בחזקתו 5אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל  .ד

5.25 

 בחזקתה 5או  4אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל  .א
  בחזקתה 5אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל  .ב
עוט, בשנה שלאחר אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פ .ג

 שנתיים, שלא בחזקתה שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו

5.75 

 6.25 בחזקתו 3גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל  .א

 6.75 בחזקתה 3אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל  .א

נת הלידה ובשנה בה גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר ש .א
 מלאו לו שנתיים בחזקתו

7.25 

אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה  .א
 בה מלאו לו שנתיים בחזקתה

7.75 

 

 

לשם הדרכה כללית בלבד. אין להסתמך על האמור בחוזר  הינוהאמור בחוזר זה נדגיש כי 
 ייעוץ מקצועי.מבלי לקבל 

 לאתר האינטרנט של משרדנו להיכנסלקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים 

 WWW.AMOSKATZ.CO.ILבכתובת:
 

   הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור בחוזר זה ככל שנדרש.
       

 בכבוד רב,                               

 עמוס כץ ושות'              
 רואי חשבון                                                                                                                                     

WWW.AMOSKATZ.CO.IL

