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 0-55.8 גרסה 7201  יניועדכון משכרת 

 
 (2017 "זהתשעהגדלת נקודות זיכוי להורים )הוראת שעה 

 
לאב ולאם עבור ילדים  2018ו 2017לשנים  נקודות זיכויויושוו  נקבע כי יוגדלו  הכנסת בהחלטת 

 .2017רטרואקטיבית מינואר  , 5 שגילם עד 
 

 נ"ז 1.5  )ילד שנולד בשנת המס(  ילוד  לאם ולאב יוענקו נקודות זיכוי כדלקמן:
 נ"ז 2.5         –    1-5בגילאים ילדים                                                                    

 
לשנת המס  , 1.5 נקודת זיכוי מתוך ה 1לדחות  ניתנת האפשרות  2017-2018אימהות שילדו בשנים ל

 העוקבת.
 

נקודת זיכוי מתוך  1לדחות  תעל האפשרו ע"פ הוראות רשות המיסים מעסיק מתבקש להודיע ליולדת
ד  ואותו יש לצרף לטופס 116העובדת נדרשת לחתום על טופס   .2018ו 2017עבור ילוד בשנת המס  1.5
101. 

  בכתובת מאתר רשות המיסים ד  116טופס  להורידניתן 

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116d.pdf  .ולהחתים את העובדת 
 

 :לשימוש בתוכנה
 

 תחילת העבודה מתחילת השנה  או   אוטומטירטרואקטיבי נ"ז  יעשה חישוב  ממשכורת יוני 
 )המאוחר מבניהם( 

 . 1-5/2017חודשים בנתוני השכר ליחול שינוי  לא
 

 .יזום לחשב רטרו  ויש  העדכוןקבלת  לאחר 1-5/2017שנולדו בחודשים  פרטי ילדים הוקלדו במידה ו
אם  2דפדפת נקודות זיכוי ובטור רטרו שתול את החודש ממנו יערך החישוב. לדוגמא <אישיים בחר 

 חזור על חישוב המשכורת. בפברואר.   לאחר מכן,  הילוד נולד 
    

 לביצוע דחיית נקודות זיכוי בגין ילוד לאישה:
פרטי הילדים נוסף טור דחייה רק עבור נשים וילדיהן שהם ילודים. סימון וי על  , רטים אישייםפב

 נקודת זיכוי תדחה לשנת המס העוקבת. 1בלבד בגין הילוד כאשר  נ"ז  0.5דחייה יביא לחישוב 
 

 שימו לב –משלמי משכורות נטו 
  יהיה המעסיק ולא העובד.ות הזיכוי ת נקודבמקרה של משכורת המחושבת מנטו לברוטו, מי שיזכה בהטב 

ולא  טבהההבאם יש להפוך את המשכורת לברוטו כדי שהעובד יהנה מהחברה  בידקו עם עו"ד /רו"ח ,אנא

 המעסיק.
 

 אישור פקיד שומהפיתוח  יישובי
 

ים פיתוח . רלבנטי לאישור יישובידפדפת כתובת, נוסף אישור פקיד שומה עבור <בתפריט אישיים 
 על פני שנה.  לחישוב יחסי מפקיד השומה מיוחדים

____________________________________________________ 
 

 לידיעה - שווי רכב לינארי
 רשות המיסים.ני ועדכסכומי זקיפת שווי רכב לינארי מעודכנים אוטומטית בתוכנה ע"פ 

 
 

 בברכה

 בע"מ   מערכות  עוקץ 
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 מחלקת שירות לקוחות

http://www.oketz.co.il/

