נקודות זיכוי במס ,בגין ילדים
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מהי נקודת זיכוי?

נקודת זיכוי היא בעצם הטבת מס המפחיתה את מס
ההכנסה שעל עובד לשלם ממשכורתו.
למעשה ממס ההכנסה מופחת סכום השווה למכפלה של:

מספר נקודות הזיכוי להן זכאי העובד  Xשווי נקודת זיכוי
דוגמה :בשנת  2017עובד הזכאי ל 3-נקודות זיכוי ,יקבל זיכוי ממס
בסך  7,740ש"ח3×2,580 :
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שוויה של נקודת מס

היה
החל מ2017-

שווי נקודת
זיכוי בחודש
216
215

שווי נקודת
זיכוי בשנה
2592
2580
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מה השתנה בזכאות בגין ילדים?
נשים

גברים

קיבלו נקודות בגין כל ילד עד גיל :18

עד 2011

 1/2נקודה בשנת לידת הילד.

כולל

נקודה ,בכל שנה ,בין שנת לידת הילד לבין
השנה בה מלאו לילד  18שנים.
 1/2נקודה בשנה שמלאו לילד  18שנים.

20122016

קיבלו נקודות בגין ילדים עד גיל :3
נקודה בשנת לידת הילד
 2נקודות בכל שנה בשנתיים הבאות

בנוסף לקיים התווספה נקודת זיכוי אחת החל
משנה לאחר הולדת הילד ועד לשנה בה הגיע
לגיל חמש.

נקודת זיכוי אחת בשנה שמלאו לילד  3שנים
מ2017 -
(הוראה
זמנית ל-
2017
)2018

השוואה בנקודות זיכוי לגברים ונשים לילדים עד גיל .5
בשנת הלידה  1.5 -נקודות זיכוי
(אישה תוכל להעביר נקודת זיכוי אחת לשנה שלאחר שנת הלידה)

בשנת הגעת הילד לגיל  1ועד לשנה בה בן  2.5 - 5נקודות זיכוי.
ללא שינוי :מגיל  5ועד לגיל  – 17נקודת זיכוי
אחת
בשנה בה מלאו  ½ – 18נקודת זיכוי
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משכורת פטורה ממס בשנת 2017
גבר

אישה

ללא ילדים עד גיל  - 5שכר של עד 4837
ברוטו לחודש פטור ממס

אישה ללא ילדים עד גיל  -18שכר של עד
 5912ברוטו לחודש ,פטור ממס.

גבר שנולד לו ילד בשנת  - 2017לא ישלם
מס עד שכר של  7536ברוטו לחודש.

אישה שנולד לה ילד בשנת  - 2017לא
תשלם מס עד שכר של  8303ברוטו
לחודש.

גבר שנולד לו ילד בשנים  - 2012-2016לא אישה שנולד לה ילד בשנים - 2012-2016
ישלם מס עד שכר של  9026ברוטו לחודש .לא תשלם מס עד שכר של  9563שח ברוטו
לחודש.
אישה שיש לה ילד בגילאים  - 6-17לא
תשלם מס עד שכר של  7536שח ברוטו
לחודש.
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כדאי לדעת
• השינוי בשנת  2017הוא רטרואקטיבי .עד שכר יוני  ,2017יקבלו השכירים

החזרי מס בגין ילדים כאמור מתחילת שנת .2017
• מי שבינתיים הפסיק את עבודתו ולא ניצל את נקודות הזיכוי בגין ילדים ,יוכל
להגיש בקשה להחזר מס בתום השנה.
• מידע נוסף ניתן למצוא באתר כל זכות – פורטל נקודות זיכוי

6

6

