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טופס א לפי תקנה  2לתקנות מס הכנסה
)זיכוי בעד אדם עם מוגבלות וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד( ,התשנ"ו .1996 -
)יש למלא את הטופס בעברית .יש לעיין בהוראות הפקודה ובדברי ההסבר למילוי הטופס בתחתית הדף(
פרטי הנבדק/ת
שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

מין

❏ זכר ❏

דו"ח

תאריך לידה
נקבה

הרופא/ה)) (1יש לציין את האבחנה בעברית(

הנני מאשר/ת כי בדקתי את הנ"ל בתאריך

וכי הנ"ל סובל/ת מ ) -שם המחלה תיאורה והשפעות המחלה על הנבדק/ת(:

לפי חוות דעתי ,המצב המתואר לעיל עלול להמשך _________
לפיכך אני מאשר/ת כי הנ"ל הוא/היא)_______________________________________(3מתאריך __________
חודשים/שנים/לצמיתות)(2

)אם ניתן אישור לתאריך הקודם למועד הבדיקה ,יש לצרף מסמכים מאשרים(

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומדוייקים וידוע
לי כי אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
שם

תאריך

כתובת

מספר רישיון

חתימה וחותמת

להלן הוראות הסעיפים בפקודת מס הכנסה:
סעיף  - 44זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד
בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד ,בן-זוג או הורה משותקים לחלוטין,
מרותקים למיטה בתמידות ,עיוורים או בלתי שפויים בדעתם ,וכן בשל החזקת ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסד מיוחד ,יותר לו זיכוי ממס
של  35%מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  12.5%מהכנסתו החייבת .שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה.
סעיף - 45זיכוי בעד בעלי מוגבלות
)א( יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק ,עיוור או עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,או שהיה לבן זוגו ילד כאמור ,יובאו בחשבון בחישוב
המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.
)ב( בטל
)ג( יחיד יהיה זכאי לנקודת זיכוי על פי סעיף קטן )א( רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף .44
)ד( שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לזכאות לנקודות זיכוי על פי סעיף זה.

ר״י ,אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע )מעודכן ל (7.2021 -

 .1הרופא המוסמך לתת אישור על פי טופס זה יהא רופא בתחום המחלה שבשלה מבוקשת ההקלה.
 .2מחק את הבלתי מתאים.
 .3בהתאם לאבחון ,יש לרשום את אחת החלופות הבאות )כמשמעותן בהוראת ביצוע מס הכנסה :(10/2012
לעניין סעיף  - 44לגבי בן-זוג או הורה :משותק לחלוטין/מרותק למיטה בתמידות/עיוור/בלתי שפוי בדעתו.
לגבי ילד :ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית/משותק לחלוטין/מרותק למיטה בתמידות/עיוור/בלתי שפוי בדעתו.
לעניין סעיף  - 45לגבי ילד :עיוור/משותק/ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית/סובל מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו עקב לקות למידה חמורה/
סובל מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו עקב מחלה קשה.

