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לכבוד
ציבור המייצגים
הנדון :צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

כחלק ממדיניות רשות המסים לשיפור השירות ,ביצענו לאחרונה מהלך שיביא להקלה
משמעותית במימוש הזכאות להקלות במס לילדים עם מוגבלות ולהוריהם.
רשות המסים והביטוח הלאומי ,קידמו מהלך משותף לפיו בעת קביעת זכאות לגמלת
ילד נ כה בביטוח הלאומי ,יקבע גם שיעור הנכות הרפואית של הילד .המהלך יחול
במקרים בהם הלקות ממנה סובל הילד הינה חמורה מאוד ומשקפת  100%נכות
רפואית ,או בשיעור של  90%לפחות מחמת לקות באיברים שונים והאחוז האמור הוא
תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות
של  100%לפחות.
בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין קיימות הקלות במס לילדים עם מוגבלות ו/או
להוריהם רק כאשר שיעור הנכות הרפואית של הילד הינה מעל  90%כפי שפורט לעיל.
מדובר בהנחה במס רכישה בעת רכישת דירת מגורים המשמשת למגורי הילד עם
המוגב לות ,פטור ממס על הכנסות של ילד עם מוגבלות ומשיכה מוקדמת מקופות גמל
ללא חיוב במס כאשר ההפקדה לראשונה בקופה הייתה בטרם אירוע הנכות (לעניין זה
נדרש שיעור נכות של  ,)75%הכול בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות.
עד לביצוע שינוי זה ,הורים לילדים עם מוגבלות ,שביקשו הקלות אלו נאלצו לעבור שתי
ועדות רפואיות שונות ,האחת לצורך קביעת זכאות לגמלה מהביטוח הלאומי והשנייה
לצורך קביעת שיעור הנכות הרפואית בוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.
בעקבות השינוי ,הורים לילדים עם מוגבלות שעומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי
המוסד לביטוח לאומי ,יהיו זכאים להטבות המס השונות ,בכפוף לעמידה ביתר הוראות
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החוק לקבלת ההטבה ,ללא צורך בוועדה רפואית נוספת לצרכי מס הכנסה .המידע
הרלבנטי מועבר בצורה אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים.
לאור זאת ,בעת פנייה לפקידי השומה ו/או למשרדי מיסוי מקרקעין לצורך קבלת הטבת
מס כאמור ,לא יידרש הילד שעומד בקריטריונים שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי
לעבור ועדה רפואית נוספת וההורים לא יידרשו להציג אישור על שיעור הנכות הרפואית.
חשוב לציין ,שילד לגביו לא יקבע על ידי ביטוח לאומי שיעור הנכות במסגרת הוועדה
לגמלת נכות ,רשאי לגשת לוועדה רפואית לעניין מס הכנסה בהתאם לנהלים הקיימים
היום.
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