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כאמור, החל משנת המס 2012 בעקבות 
ועדת טרכטנברג ניתנות נקודות זיכוי 

נוספות גם לאבות בגין ילדים:
נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5: נקודת 
זיכוי אחת - בגין כל ילד )למעט ילוד או 
בוגר כאמור לעיל( שמלאו לו בשנת המס 

1-5 שנים תינתן ל- אישה נשואה, הורה החי 
בנפרד אשר ילדיו בחזקתו ו״הורה אחד״. ״ילד 
להורה אחד״ הינו ילד מתחת לגיל 19 שאחד 

מהוריו נפטר, או שהוא רשום במרשם האוכלוסין 
ללא פרטי אחד ההורים.

נקודות זיכוי לגבר כנגד הכנסתו מגיעה 
אישית עבור כל אחד מילדיו שהוא ״פעוט״ 

כדלהלן:
• ילד בשנת לידתו ובשנה בה מלאו לו 3 שנים – 

נקודת זיכוי אחת.
• ילד בגיל 1-2 שנים – 2 נקודות זיכוי.

גבר החי בנפרד אשר ילדיו בחזקתו 
וכלכלתם עליו – יקבל את נקודות הזיכוי 

המגיעות לאישה בגין הילדים ) נקודות 
הזיכוי הרגילות בגין ילדים עד גיל 18 ונקודות 

הזיכוי הנוספות עבור ילדים עד גיל 5(. הגבר לא 
יקבל את נקודות הזיכוי המגיעות לו בגין ילד 
״פעוט״ שיועברו לאשה במצב שילדיהם אינם 

בחזקתה.
עבור ״ילד להורה אחד״ )ראו הגדרה לעיל( 

יקבל ההורה היחיד נקודות זיכוי של 
״פעוט״ בתוספת לנקודות הזיכוי הרגילות 

לו הוא זכאי עבור ילדיו עד גיל 18 וגיל 5.

בני זוג מאותו מין:
על פי עמדת רשות המיסים, בני זוג מאותו 

מין יקבלו נקודות זיכוי כמו בני זוג רגילים, 
כלומר בן\ת הזוג שמקבל מביטוח לאומי את קצבת 

הילדים יקבל את נקודות הזיכוי של האישה בגין 
ילדים. בן\ת זוגו יקבל את נקודות הזיכוי כפי 

שמקבל גבר בגין ילדים עד גיל 3 )״פעוט״(.

תוספת נקודות זיכוי לבני זוג של אלמנים - 
אישה שנישאת לאלמן תקבל נקודות זיכוי 

עבור כל אחד מילדיו כאילו היו ילדיה.
גבר שנישא לאלמנה יקבל נקודות זיכוי עבור כל 

אחד מילדיה שהם ״פעוטות״ כאילו היו ילדיו.

ישנן נקודות זיכוי נוספות המגיעות להורים 
בגין ילדים נטולי יכולת או ילדים בעלי 

הפרעות קשב.

הכותב הוא יועץ מס, נשיא לשכת יועצי המס
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מדריך מקוצר לנקודות הזכות 
במס המגיעות לכם כהורים

כולנו מתמודדים יום יום עם 
אין ספור הוצאות קבועות 

ומשתנות: משכנתא, חשמל, 
מים, ארנונה, רכבים, לימודים 

וגידול הילדים- גנים, מעונות, 
צהרונים, חוגים ועוד... 

כדאי לדעת שהמדינה מצאה 
דרך להיטיב במס עם הורים 

עובדים ולאחרונה במיוחד עם 
הורים לילדים עד גיל 5. אז מה 

כדאי לדעת? עד תחילת שנת 
2012 רק אימהות היו זכאיות 

לנקודות זיכוי )בגין ילדים( 
שמקנות זיכוי במס, קרי הפחתה 

בסכום המס שמוטל עליהם 
לשלם. בתחילת שנת 2012 

נכנסו לתוקפן נקודות זיכוי 
נוספות לאימהות לילדים עד 

גיל 5 ולראשונה נקודות זיכוי 
גם לאבות בגין ילדים עד גיל 3.
ערכה של נקודת הזיכוי משתנה 

משנה לשנה. ב-2015 שוויה 
של נקודה היה 218 ש״ח לחודש 

ו-2,616 ש״ח לשנה. מדובר 
בלא מעט כסף, אז כדאי לדעת 

מה מגיע לכם.
אישה זכאית לנקודת זיכוי 

אחת - עבור כל ילד שאינו ילוד 
)ילד בשנת לידתו( או בוגר )ילד 

שבשנת המס מלאו לו 18(.
עבור ילוד או בוגר, תקבל 1/2 

נקודת זיכוי בגין כל ילד.

לינק לטבלת נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי, אתר רשות המיסים:
https://taxes.gov.il/incometax/documents/guides/akalotmasyeladimketanim.pdf


