הנחה במס הכנסה למשפחות מיוחדות-

שתי נקודות זיכוי

מה זה נקודת זיכוי במס הכנסה? איך אני מקבל? האם ניתן לקבל רטרואקטיבית?
הורים המשלמים מס הכנסה יכולים לקבל הנחה במס הכנסה בצורה של  2נקודות זיכוי לכל
ילד עם מוגבלות ,וזאת מעבר לנקודות זיכוי קיימות .כל נקודת זיכוי יכולה לתת אלפי שקלים
יותר במשכורת שלא ירדו למס הכנסה.
למשפחה מספיק אחד מהתנאים הבאים בשביל לקבל את ההנחה במס הכנסה:
עד גיל :18
 .1זכאות לקבלת קצבת ילד נכה (על פי טופס החלטה מהמוסד לביטוח לאומי).
 .2קביעה של וועדת השמה על זכאות לחינוך מיוחד ,גם אם בפועל הילד איננו לומר במסגרת
חינוך מיוחד (על פי החלטה של וועדת השמה).

שימו לב :החל מהשנה שם הוועדה שונה לוועדת זכאות ואפיון

 .3מקרים רפואיים שהוכרו בחוק (טופס  ,127אישור רפואי של מס הכנסה -לחצו כאן) :


שיתוק ,עיוורון או מוגבלות שכלית;



עיכוב התפתחותי עקב לקות למידה חמורה;



עיכוב התפתחותי עקב מחלה קשה.

אחרי גיל  ,18כל עוד איננו מרוויח עד "תקרת הכנסה" לתשלום מס ,סמוך על שולחן הוריו ועל פי
אחד מהתנאים:
 .1במידה ויש זכאות לחינוך מיוחד -עד סיום התיכון.
 .2הילד זכאי לדרגת אי כושר בנכות כללית של  74%ומעלה
 .3אחד מהמצבים הרפואיים הבאים:


שיתוק



עיוור המחזיק תעודת עיוור" .



הוכר על ידי הרווחה עם מוגבלות שכלית

איך מקבלים את ההנחה?
דרך המעסיק:
כיום ניתן למלא בטופס  101של המעסיק בסעיף "ילד נטול יכולת" ,עם המסמכים הנדרשים :החלטת

המוסד לביטוח לאומי או החלטת וועדת השמה או טופס אישור רפואי של מס הכנסה: .

חשוב לדעת :ניתן לקבל נקודות זיכוי מנסיבות רבות ( לדוגמה :הורה חד הורי ,עולה חדש ,מספר
ילדים)  ,לכן כדאי למלא בטופס  101את כל הנסיבות שמאפשרות קבלת נקודות זיכוי .למידע
כללי בנושא נקודות זיכוי -לחץ כאן
פנייה למס הכנסה:
ככל שאין אפשרות להגיש דרך טופס  ,101ניתן להגיש למס הכנסה טופס  116א' ,בצירוף המסמכים
הרלוונטיים.
האם ניתן לקבל רטרואקטיבית:
ניתן לקבל עד  6שנים אחורנית החזרים – זה יכול להגיע עד עשרות אלפי שקלים (!).
לצורך כך ניתן לפנות למס הכנסה עם טפסים על שנות המס הקודמות בצירוף המסמכים הרלוונטיים
(טופס  -135לחצו כאן)
לחוזר מס הכנסה המלא -לחץ כאן למידע נוסף באתר "כל זכות" -לחץ כאן

משפחות יקרות! מוזמנות לפנות לצוות המקצועי שלנו
במרכז מידע ומיצוי הזכויות של קשר:
1-700-501-601

contact@kesher.org.il

www.kesher.org.il

חשוב! האחריות על שימוש בתוכן דף מידע זה הינה על אחריות הקורא בלבד ,והמידע ,שמוצג בצורה מתומצתת
ומתעדכן מעת לעת ,איננו בא להחליף כל ייעוץ או ייצוג מקצועי לרבות משפטי או בירור מלא מול הגורמים
הרשמיים העוסקים בנושא .כל הזכויות שמורות לעמותת קשר -הבית של המשפחות המיוחדות.

