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    41/2/42/פ    
 

 4102–הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים(, התשע"ד

 

הכנסהבפקודת מס  ב .1 41סעיף  תיקון 
1
 ( יבוא:43פסקה ), אחרי 41הפקודה(, בסעיף  –)להלן  

מס להורה "ניכוי   

עובד בגין הוצאות 

 טיפול בילדים

סכומים ששילמה אישה עבור מעון יום  )א( (41)

שקלים  41,111לילדיה, בסכום שאינו עולה על 

שקלים חדשים  41,511חדשים בעד ילדה האחד, 

שקלים חדשים  42,111-נוספים בעד ילדה השני, ו

נוספים בעד כל אחד מילדיה הנוספים, ובלבד 

 אלה: שהתקיימו כל

האישה ובן זוגה עובדים או עוסקים  (4)       

בעסק או במשלח יד, במהלך כל שנת המס, 

שעות בשבוע לפחות, כל אחד מהם, או  51

שהאישה היא הורה יחיד, העובדת או 

 עוסקת בעסק או במשלח יד, כאמור;

 

האישה ובן זוגה הודיעו למעבידם או  (4)       

כוי לפי לפקיד השומה על בחירתם בני

הוראות סעיף זה, בדרך שקבע שר האוצר 

 בתקנות.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאית  )ב(      

אישה, הזכאית לניכוי כאמור, לבחור כי זכאותה 

תובא בחישוב המס של בן זוגה במקום בחישוב 

המס שלה; לא נמצא ילד עם אימו ובהחזקתה, 

ה תחול הזכאות האמורה באותם סעיפים על ההור

 היחיד שילדו נמצא עימו ובהחזקתו הבלעדית.
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, אישה ובן  )ג(      

זוגה שעובדים או שעוסקים בעסק או במשלח יד 

רק בחלק משנת המס, תהיה האישה זכאית לניכוי 

בחישוב המס שלה כאמור בסעיף קטן )א( באופן 

ם יחסי, ובלבד שהאישה ובן זוגה עובדים או עוסקי

בעסק או במשלח היד, לפי העניין, עשרה חודשים 

רצופים, לפחות; הוראה זו תחול, בשינויים 

המחויבים, גם על בן זוג או על הורה יחיד, כאמור 

 בסעיף קטן )ב(.

זכאות בעד ילד לפי סעיף זה לא תבוא  )ד(      

 בחישוב המס של יותר מיחיד אחד.

פים של שר האוצר, באישור ועדת הכס )ה(      

הכנסת, רשאי לקבוע, בין היתר, הוראות בדבר 

 אלה:

מקרים שבהם תהיה זכאות לפי סעיף  (4)       

זה גם בהיקף עבודה או עיסוק של פחות 

 שעות בשבוע;      51-מ

אופן העברת הזכאות לפי סעיף קטן  (4)       

 )ב(, מועדה ומשך תוקפה.

 –)ו( בסעיף זה       

 לרבות אדם שאינו נשוי; –" "בן זוג      

כהגדרתו בחוק משפחות  –"הורה יחיד"       

 ;42242–הוריות, התשנ"ב-חד

 מי שמתקיימים בו כל אלה: –"ילד"       

 3חודשים וטרם מלאו לו  5מלאו לו  (4)       

שנים במהלך שנת  3שנים, ואם מלאו לו 

 הלימודים;עד סיום שנת  –הלימודים 

הוא אינו זכאי לחינוך חינם לפי חוק  (4)       

 ;42223–לימוד חובה, התש"ט
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כהגדרתו בחוק פעוטות בסיכון  –"מעון יום"       

4111–)הזכות למעון יום(, התש"ס
4

". 

 –יפול בילד או השגחה עליו או" ( לפקודה, המילים "לשם ט4)54בסעיף  .4 54תיקון סעיף 

 יימחקו.

ר ב הס י  ר ב  ד

העלויות הכרוכות בתשלום עבור טיפול בילדים בגיל הרך הן גבוהות ומטילות מעמסה כלכלית על 

האם, על  –ההורים. לעתים נאלץ משק בית להוציא את רוב הכנסתו של אחד ההורים, במקרים רבים 

 מיציאה לשוק העבודה. התשלום האמור, ובשל כך נמנעות נשים רבות

לפעוטות  אימהותהצעת החוק נועדה להקל על הנטל הכלכלי וליצור תמריץ חיובי להשתלבותן של 

 ולילדים בגיל הרך בשוק העבודה, ויהיה בה גם כדי להגדיל את הכנסות המדינה הנובעות ממיסוי. 

שעות  51יד, במשך  בהתאם להצעת החוק, בחישוב המס של הורה, העובד או העוסק בעסק או משלח

שבועיות לפחות, במשך תקופה של עשרה חודשים או יותר בשנת המס, יובאו בחשבון ניכוי סכומים 

תוכל אישה לנכות מהכנסתה החייבת במס, סכומים  לתיקון המוצע,בהתאם . ששולמו עבור מעון לילדים

ים נוספים בעד ילדה האחד, שקלים חדש 41,111ששילמה עבור מעון יום לילדיה, בסכום שאינו עולה על 

שקלים חדשים נוספים בעד כל אחד מילדיה  42,111-שקלים חדשים נוספים בעד ילדה השני ו 41,511

 הנוספים. 

, בו נקבע, בין ( לפקודה4)54סעיף ב 4112בשנת  יצוין, כי תיקון זה מבטל באופן חלקי תיקון שנעשה

מוצע בהצעת חוק זו  ניכוי.ב מותרותה עליו אינן הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחהיתר, כי 

 תן יהיה לנכות הוצאות כאמורינ ולקבוע כי טיפול בילד,הוצאות שהוצאו לשם ניכוי על איסור הלבטל את 

 .בתנאים שנקבעו בהצעת החוק

עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון -הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה

(, על /351/4(, על ידי חבר הכנסת אריה אלדד )פ//215/4  (, על ידי חברת הכנסת רונית תירוש )פ//4//44)פ/

( ועל ידי חברת /41/1/4(, על ידי חברת הכנסת ציפי חוטובלי )פ//115/4ידי חברת הכנסת גילה גמליאל )פ/

 .((4144בנובמבר  41; הוסרה מסדר היום ביום י"ט בחשוון התשע"ב )/41/4/4הכנסת אורית זוארץ )פ/

  

 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום הכנסת שולחן על והונחה

 41.4.42 – ד"התשע בשבט ט"י
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