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הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בהסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלויות בבניין), התשס"ח-2008

תיקון סעיף 17
1.
בפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120. (להלן – הפקודה), בסעיף 17, אחרי פסקה (7) יבוא:


"הכרה בהוצאות 
להתקנות סידורים מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות בבניין
(7א)
הוצאות בביצוע עבודות בבניין להתקנות של סידורים מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות ובלבד שהעבודות הן כמפורט בהוראות שקבע שר הפנים לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307. ".
תיקון סעיף 32
2.
בסעיף 32 לפקודה, בפסקה (6), בסופה יבוא "למעט הוצאות שהוציא עובד להסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלויות בבניין, לפי הוראות סעיף 17(7א)".
תחילה 
3.
תחילתו של חוק זה החל מיום 1 בינואר 2008. 
דברי הסבר
כל התאמה ובנייה בבניין הנדרשות לצורך יצירת נגישות לנכים כרוכות בתכנון ובביצוע הדורשים משאבים כספיים ניכרים.
מטרת הצעת החוק היא להוסיף לפקודת מס הכנסה סעיף אשר יאפשר את ההכרה בהוצאות שהוצאו ליצירת נגישות לנכים בבניין וזאת כהוצאות מותרות בניכוי, אותן ניתן לאמוד במדויק בשנת המס בה יוצאו בפועל ולא כפחת הפרוש על פני תקופה ארוכה ביותר. התיקון המוצע יעודד בעלי נכסים לבצע את הבנייה הייעודית הזו בבנייניהם ויהא בו תרומה רבה למען הציבור, למען הקהילה ולמען קהיליית הנכים בישראל.
בניינים קיימים אשר בנייתם הסתיימה טרם תחולת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 (תוספת שניה) (להלן: "התקנות") וכן בניינים אשר נבנו לאחר תחולת התקנות והוסבו כולם או חלקם לשירות הציבור או הקהילה, לוקים באפשרויות הנגישות לקהל האנשים בעלי מוגבלויות ונכים.
על פי תיקון זה, מי שהוציא הוצאות בביצוע עבודות לבניית ו/או להסדרת שטחים בבניין לרווחת ולנגישות אנשים עם מוגבלויות ונכים, ייחשבו הוצאותיו אלו כהוצאות מותרות בניכוי בשנת המס בה הוצאו בפועל.
הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אהוד רצאבי (פ 3668/16).
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