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הכנסת השבע-עשרה


הצעת חוק של חבר הכנסת דוד טל
					                                  פ/137/17


הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בגין טיפול בתלויים), התשס"ו-2006


תיקון סעיף 17
1.
בפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120. (להלן - הפקודה), בסעיף 17, אחרי פסקה (13) יבוא:



"(13א)
סכומים שהוציא נישום, שהוא ובן זוגו בעלי הכנסה חייבת, או נישום, שהוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 147., לשם טיפול בתלויים בו; לענין זה, "תלויים" - כל אחד מאלה:




(1)
ילד עד לגיל שבו הוא זכאי לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949  ס"ח התש"ט, עמ' 287.;




(2)
הורה או ילד שהמוסד לביטוח לאומי קבע שהוא בעל דרגת נכות של 50% או יותר והוא זקוק להשגחה מתמדת או תלוי בזולת לביצוע רוב פעולות היום;".

תחילה
2.
תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2007.



דברי-הסבר

על משפחות רבות במדינה חל הנטל של טיפול והשגחה על בני משפחה תלויים, קטינים, נכים או קשישים. הטיפול מצריך הקדשת שעות רבות, עובדה השוללת מאדם עליו חל נטל זה את האפשרות לצאת לעבודה בגלל העלות הכספית הגבוהה של שמרטפים, אחיות סיעודיות וכדומה.

הצעת חוק זו באה להקטין את נטל המס על שתי קבוצות: הורים לילדים צעירים (לרוב – אימהות) והמטפלים בקרובי משפחתם הנכים או הקשישים.
מן המפורסמות הוא שנטל הטיפול וההשגחה בילדים או בקרובים נכים או קשישים, נופל בדרך כלל על כתפיה של האישה במשפחה. מטרת הצעת חוק זו היא לעודד ולסייע לנשים אלה לחזור בהקדם למעגל העבודה. כך יווצרו מקומות עבודה נוספים במקצועות השמרטפות, הגננות והסיעוד, דבר אשר יתרום להגדלת התוצר הלאומי.

הצעת חוק זהה הונחה  על שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חברי הכנסת דוד טל, עמיר פרץ ואילנה כהן (פ/595).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת אתי לבני וקבוצת חברי הכנסת (פ/2806).

------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת ולסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשס"ו - 22.5.06 

