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(תיקון), לארץ) מעבודה בחוץ (בעלי הכנסה הכנסה מס  כללי
התשס"ז-2007

של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 67א בתוקף סמכותי  
אלה: אני קובע כללים הכנסת,

האמור התשמ"ב-21982, בחוץ לארץ), מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה לכללי מס בתוספת .1
יום  עד  1.1.2003 "מיום  ייקרא ואילך"  1.1.2003 "מיום הטור א'", "חלק בכותרת יסומן בה

יבוא: ובסופה ,"31.12.2005

ב' "חלק

לחודש: הוצאות דיור בשל בניכוי שיותר המרבי בדולרים הסכום

ואילךהמדינה*                          מיום 1.1.2006

1,000אוזבקיסטן

טשקנט - 1,700אוזבקיסטן

3,000אוסטריה

וינה - 4,000אוסטריה

1,500אוסטרליה

סידני - 4,000אוסטרליה

מלבורן 3,000אוסטרליה -

קנברה - 3,300אוסטרליה

1,500אוקראינה

קייב - 3,000אוקראינה

1,500אורוגואי

מונטבידאו - 1,700אורוגואי

1,000אזרביג'אן

באקו - 2,500אזרביג'אן

2,000איטליה

רומא 4,500איטליה -

1,500אירלנד

דבלין - 3,300אירלנד

סלבדור 1,000אל

סלבדור סלבדור - סן 1,700אל

1,000אנגולה

6,600אנגולה - לואנדה

התוספת תיקון

__________
.530 עמ' התשס"ב, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.(558) 391 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1322;

בטבלה. מיוחדת קביעה ישנה שלגביו במדינה מקום למעט במדינה מקום בכל *
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ואילךהמדינה*                          מיום 1.1.2006
1,000אקוואדור

קיטו - 2,700אקוואדור

3,000ארגנטינה

איירס בואנוס - 3,000ארגנטינה

1,500אריתריאה

אסמרה - 2,000אריתריאה

אמריקה של הברית 2,500ארצות

-אטלנטה 2,000ארה"ב

בוסטון - 4,000ארה"ב

יוסטון - 2,500ארה"ב

וושינגטון - 4,000ארה"ב

אנג'לס לוס - 4,000ארה"ב

3,300ארה"ב - מיאמי

(ניו יורק) מנהטן 6,600ארה"ב -

ניו ג'רסי 3,500ארה"ב -

יורק ניו - 6,600ארה"ב

פרנסיסקו סן - 4,000ארה"ב

פילדלפיה - 2,500ארה"ב

3,000ארה"ב - שיקגו

2,000אתיופיה

2,700בולגריה

1,000בוליביה

פס לה 1,700בוליביה -

1,000בלארוס

מינסק - 2,700בלארוס

2,000בלגיה

3,500בלגיה - בריסל

2,000ברזיל

- ברזיליה 2,500ברזיל

סן פאולו 3,500ברזיל -

דה ז'נרו ריו 3,300ברזיל -

3,000בריטניה

(אנגליה) לונדון - 6,600בריטניה

1,700ג'מייקה
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ואילךהמדינה*                          מיום 1.1.2006
2,700גואטמלה

1,000גרוזיה

- טיביליסי 2,500גרוזיה

2,500גרמניה

ברלין - 4,000גרמניה

2,000דנמרק

- קופנהגן 4,000דנמרק

אפריקה 1,000דרום

יוהנסבורג אפריקה - 2,000דרום

פרטוריה - אפריקה 3,000דרום

קייפטאון - אפריקה 2,000דרום

3,000הודו

- בומביי 7,000הודו

ניו דלהי 5,000הודו -

4,000הולנד

2,000הונגריה

בודפשט - 3,000הונגריה

1,000הונדורס

3,500ויינטאם

2,000ונצואלה

קראקס 3,000ונצואלה -

2,000זאיר

קינשאסה - 2,700זאיר

1,000זימבבואה

השנהב 1,000חוף

אבידג'אן - השנהב 2,500חוף

4,000טייואן

טייפה - 5,800טייואן

-יוגוסלביה

בלגרד - 2,500יוגוסלביה

1,000יוון

- אתונה 2,700יוון

9,900יפן

1,000ירדן
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ואילךהמדינה*                          מיום 1.1.2006
רבת עמון 2,500ירדן -

1,500לטביה

ריגה - 3,000לטביה

1,000מאוריטניה

נואקשוט 2,000מאוריטניה -

(בורמה) 1,500מינאמר

ינגון - (בורמה) 2,000מינאמר

2,000מקסיקו

סיטי מקסיקו - 3,000מקסיקו

1,000מצרים

אלכסנדריה - 1,700מצרים

קהיר - 3,000מצרים

1,000מרוקו

רבאט - 3,000מרוקו

2,000נורבגיה

אוסלו 4,000נורבגיה -

1,000ניגריה

3,300ניגריה - אבוג'ה

לאגוס - 2,700ניגריה

זילנד 1,500ניו

זילנד - וולינגטון 2,700ניו

1,700נפאל

1,000סוואזילנד

4,500סין

בייג'ין - 4,500סין

קונג הונג - 8,000סין

- שנחאי 4,500סין

4,500סינגפור

ברטיסלבה - 3,300סלובקיה

1,000סנגל

2,500סנגל - דקאר

2,000ספרד

מדריד - 3,500ספרד

1,000סרביה
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ואילךהמדינה*                          מיום 1.1.2006
2,300סרביה - בלגרד

1,000עומאן

מסקט - 3,200עומאן

2,000פולין

ורשה - 3,300פולין

2,000פורטוגל

ליסבון - 3,300פורטוגל

1,500פיג'י

2,000פיליפינים

מנילה - 3,300פיליפינים

1,500פינלנד

הלסינקי - 3,300פינלנד

1,500פנמה

פנמה סיטי 2,500פנמה -

1,000פרגוואי

אסונסיון - 1,700פרגוואי

1,500פרו

לימה - 2,000פרו

1,500צ'ילה

- סנטיאגו 2,700צ'ילה

1,500צ'כיה

פראג - 3,300צ'כיה

2,000צרפת

מרסיי - 2,500צרפת

5,000צרפת - פריס

1,500קולומביה

בוגוטה 2,500קולומביה -

ריקה 1,000קוסטה

חוזה סן - ריקה 2,000קוסטה

5,000קוריאה

סיאול - 6,600קוריאה

1,000קזחסטן

2,500קזחסטן - אלמאטה

1,000קטר
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ואילךהמדינה*                          מיום 1.1.2006
דוחה - 5,000קטר

1,000קמרון

יאונדה - 2,500קמרון

1,500קנדה

- אוטווה 2,500קנדה

טורונטו - 3,000קנדה

מונטריאול - 2,500קנדה

1,000קניה

ניירובי - 2,000קניה

1,000קפריסין

2,000קפריסין - ניקוסיה

זגרב - 3,300קרואטיה

1,500רומניה

3,000רומניה - בוקרשט

3,000רוסיה

מוסקבה - 5,000רוסיה

דומיניקנית 1,000רפובליקה

דומינגו סנטו - דומיניקנית 2,700רפובליקה

2,000שבדיה

שטוקהולם - 4,000שבדיה

2,500שוויץ

ברן 4,000שוויץ -

5,800שוויץ - ג'נבה

3,000תאילנד

1,000תוניסיה

תוניס 3,200תוניסיה -

1,500תורכיה

- איסטנבול 3,000תורכיה

אנקרה - 2,700תורכיה

אחרת מדינה 1,000כל

(29 בינואר 2007) התשס"ז בשבט י'

ן ו רשז הי אברהם  (3-1588 (חמ

האוצר שר                                                                                   


