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הכנסת השבע-עשרה


הצעת חוק של חבר הכנסת
אריה אלדד
פ/3318/17		
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – הנחה בארנונה 
לנכה המתגורר בבית הוריו), התשס"ח–2008

תיקון סעיף 12
1.
בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:


"(ו)
(1)	על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), נכה אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה, והוא זכאי לקצבה חודשית מלאה, או שדרגת אי כושר השתכרותו כאמור נקבעה לו לצמיתות טרם קבלת קצבת הזיקנה, יהא זכאי להנחה מסכום הארנונה הכללית, שנקבעה לגבי נכס שהוא מתגורר בו, אף אם אינו המחזיק בנכס, ובלבד שהוא קרוב של המחזיק בנכס; לעניין סעיף זה –



"דרגת אי כושר השתכרות" ו-"קצבה חודשית מלאה" – כמשמעותן בסעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.;



"קרוב" – בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה.



(2)	שר הפנים, בהתייעצות עם שר הרווחה, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף קטן זה, לרבות לעניין מגוריו של הנכה בנכס המחזיק."
תחילה
2.
תחילתו של סעיף 12(ו) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בשנת הכספים 2008.


דברי הסבר
הורים לילד נכה שטרם מלאו לו 18 שנים, זכאים להנחה בתשלום הארנונה.
מאות נכים קשים שעברו את גיל 18 עדיין מתגוררים בבית הוריהם, אולם הוריהם לא יכולים להמשיך לקבל את ההנחה.
לפיכך, מוצע כי הנחה בשיעורי הארנונה תינתן לבן או בת נכים (לרבות ילד במשפחת אומנה), אשר עברו את גיל 18, ועודם מתגוררים בבית הוריהם ונתמכים על ידם.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת חיים אמסלם, יעקב מרגי, אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3247/17), חבר הכנסת ראובן ריבלין (פ/3248/17), חברי הכנסת סטס מיסז'ניקוב וניסן סלומינסקי (פ/3249/17) וחבר הכנסת חיים אורון (פ/3317/17).
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והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בשבט התשס"ח – 21.1.08

