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  2102מדרגות המס, ניכויים וזיכויים ופטורים ממס לשנת המס 

. שימו לב לחידושים 2762מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים במערך הניכויים למס לשנת המס 

 הוריות,-ולמשפחות חד 6ולאבות לילדים עד גיל  9בדבר נקודות זיכוי לאמהות לילדים עד גיל 

  להלן. 2כמפורט בסעיף 

  .2.99%ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 627הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 

החוק לשינוי נטל המס(  -)להלן 2100-חוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב א.

  (071וחוק לתיקון פקודת מ"ה )מספר 

  בש"ח -שיעורי המס, תקרות הכנסה .1

  2102יעה אישית בשנת מדרגות מס על הכנסות מיג

הכנסה חודשית 

 )יגיעה אישית(

הכנסה שנתית )יגיעה  שיעור המס

 אישית(

 שיעור המס

 67% 32,877עד  67% 9,277עד 

 68% 673,937עד  32,876 -מ 68% 4,447עד  9,276-מ

עד  4,446-מ

68,867 

עד  673,936 -מ 26%

606,637 

26% 

עד  68,866 -מ

26,047 

 עד 606,636 -מ 67%

236,637 

67% 

עד  26,046 -מ

86,467 

עד  236,636 -מ 66%

976,137 

66% 

 84% מכל שקל נוסף 84% מכל שקל נוסף

  2102מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 

הכנסה חודשית )לא 

 מיגיעה אישית(

הכנסה שנתית )לא מיגיעה  שיעור המס

 אישית(

שיעור 

 המס

 67% 236,637עד  67% 26,047עד 
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 66% 976,137עד  236,636 -מ 66% 86,467עד  26,046 -מ

 84% מכל שקל נוסף 84% מכל שקל נוסף

  נקודות זיכוי .2

לנקודות  בנוסף 2762להלן פירוט נקודות זיכוי ילדים אשר יינתנו החל משנת 

  הזיכוי שניתנו עד כה:

  ":5נקודות זיכוי בגין "גיל  א(

, חוק לתיקון 2272)ספר חוקים  63/0/2771לפקודה מיום  607בתיקון 

(, תוקנו 2771-והוראת שעה( התשס"ט 607פקודת מס הכנסה )מס' 

)ג( לפקודה באופן שהורה במשפחה חד הורית 33-)ב( ו87סעיפים 

שילדיו בחזקתו ואישה נשואה יקבלו נקודת זיכוי נוספת בשנת המס 

ים, בדומה שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנ

  .64לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד גיל 

( ונקבע כי הוראות שהוצאו 6)62במסגרת התיקון האמור, תוקן סעיף 

לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או 

  השגחה עליו לא יותרו בניכוי.

  נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים: ב(

)ג(, והוספו נקודות 33-)ב( ו87המס תוקנו סעיפים  בחוק לשינוי נטל

  זיכוי בגין "פעוט".

מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת  -"פעוט"

  המס.

התיקון קובע כי גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה 

  ", כלהלן:פעוטותאישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "

  נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים. (1

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

  המס שלאחריה.

נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין 

  ילדיה, בהתאם לפקודה.

בחזרתו וכלכלתם עליו )קרי על אף זאת, גבר החי בנפרד, אשר ילדיו 

 64ועד גיל  9מקבל גם היום את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 

כאמור בסעיף )א( לעיל(, לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" 

ובמקרה זה, הזכאות לנקודות הזיכוי על פי התיקון תהא של האם, 

  אשר ילדיה אינם בחזקתה.
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ר הילדים נמצאים בחזרתו יקבל את הורה חד הורי החי בנפרד, אש

  , ללא קשר למינו.9נקודות הזיכוי המגיעות בגין ילדים כולל עד גיל 

בנוסף נקבע כי, במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד", )זאת בין אם 

מדובר בגבר ובין אם באישה(, יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה 

זאת בנוסף אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו. ו

  לנקודות זיכוי ילדים.

שנים  61מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו  -"ילד להורה אחד"

ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד 

  ההורים.

( הועברה לסעיף 6)ב()87נקודת זיכוי אחת שהייתה קיימת בסעיף 

בנפרד, במקרה זה ( לפקודה כך שתינתן רק להורים החיים 2)ב()87

יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל 

העובדה שהוא חי בנפרד ואם כלכלת ילדיהם מחולקת בניהם, יקבל 

  גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת.

להלן טבלה המרכזת דוגמאות למתן נקודות הזיכוי בגין ילדים בלבד ובגין מעמדו 

)יובהר כי הטבלה כפופה  6.6.2762-לת נקודות זיכוי אחרות נכון לכהורה ואינה כול

  לעיל(. 2לכל ההסברים לסעיף 

גיל 
 הילד

עם  -אב-
"פעוט" )למעט 

החי בנפרד שילד 
בחזקתו, ראה 

טור שני 
 משמאל(

אישה 
נשואה 
עם ילד 

 אחד

"הורה 
אחד" 
שבחזק
תו ילד 

 אחד

הורה 
)גבר/איש
ה( החי 
בנפרד 
שילד 
 בחזקתו

/אישה( הורה )גבר
החי בנפרד ומשלם 

מזונות ויש לו 
"פעוט" שאינו 

 בחזקתו

שנת 
 לידה

6 7.9 2.9 6.9 2 

6 2 2 9 6 6 

2 2 2 9 6 6 

6 6 2 8 6 2 

8 7 2 6 6 6 

9 7 2 6 6 6 

עד  3
60 

7 6 2 2 6 

64 7 7.9 6.9 6.9 6 

פרוט 
נקודות 
הזיכוי 
שניתנו 

 לעיל

"חי  ילדים "פעוט"
  בנפרד"

  "פעוט"

 ילדים

"חי 
  בנפרד"

 ילדים

  "כלכלת ילדים"

 "פעוט"

 

 

 רו"ח–בברכה , מטי מדינה 


