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 המס נטל לשינוי חוק

 

      זיכוי נקודות

 עד שניתנו הזיכוי לנקודות בנוסף 2102 משנת החל יינתנו אשר ילדים בגין זיכוי נקודות פירוט להלן

 :כה

 " :5 גיל" בגין ילדים עד  זיכוי נקודות  .א

 שהואי בחזקתו שילדיו הורית חד במשפחה שהורה באופן לפקודה( ג)66-ו( ב)01 סעיפים תוקנו

 לילד ימלאו בה המס שנת עד הלידה שנת שלאחר המס בשנת נוספת זיכוי נקודת יקבלו נשואה

 .01 גיל עד לילד כיום הניתנות  הזיכוי לנקודות בדומה, שנים חמש

 :אחרים וילדים" פעוט" בגין זיכוי נקודות  .ב

  ".פעוט" בגין  יכויז נקודות והוספו(, ג 66-ו ( ב)01 סעיפים תוקנו המס נטל לשינוי בחוק     

 גבר כי קובע התיקון. המס בשנת שנים ארבע לו מלאו שטרם כילד התיקון פי על מוגדר -"פעוט"

 שהם מילדיו אחד כל בעד זיכוי לנקודות ,אישית מיגיעה הכנסתו על החל המס כנגד, זכאי יהא

 :כלהלן", פעוטות"

 .שנים שלוש ול מלאו בה המס ובשנת לידתו בשנת אחת זיכוי נקודת .0   

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

 על. לפקודה בהתאם, ילדיה   בגין לאישה המגיעות הזיכוי לנקודות בנוסף יינתנו אלו זיכוי נקודות

 נקודות את היום גם מקבל קרי) עליו וכלכלתם בחזקתו ילדיו אשר, בנפרד החי גבר, זאת אף

 בגין הזיכוי לנקודות זכאי יהא לא( , לעיל( א) בסעיף כאמור 01 גיל ועד 5 גיל עד ילדים בגין הזיכוי

 אינם ילדיה אשר, האם של תהא התיקון פי על הזיכוי לנקודות הזכאות,  זה ובמקרה" פעוט"

 . בחזקתה

 

 ילדים בגין המגיעות הזיכוי נקודות את יקבל בחזקתו נמצאים הילדים אשר, בנפרד החי הורי חד הורה 

 אם בין זאת", )אחד להורה ילד" ישנו בה במשפחה, כי נקבע בנוסף. למינו קשר ללא, 5 גיל עד כולל

" פעוט" בשל זיכוי נקודות אישית מיגיעה הכנסתו כנגד ההורה יקבל(, באישה אם ובין בגבר מדובר

 .ילדים   זיכוי לנקודות בנוסף וזאת. בחזקתו הנמצא

 

 שרשום או נפטר מהוריו ואחד   שנים 01 לו מלאו טרם המס שבשנת כילד מוגדר -"אחד להורה ילד"

 .ההורים   אחד פרטי בלא האוכלוסין במרשם


