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בז"ן) מרבי לגפ"ם בשער (מחיר ושירותים על מחירי מצרכים פיקוח צו
התשס"ז-2007 (תיקון),

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק ו–12 לפי סעיפים 7 בתוקף סמכותנו  
מצווים  אנו לחוק,  13 סעיף  לפי המחירים ועדת עם ובהתייעצות החוק), - (להלן  11996

לאמור:

(תיקון),  בז"ן) בשער מרבי לגפ"ם (מחיר מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח 5 לצו בסעיף .1
."4 סעיף של "תחילתו צו זה" יבוא של "תחילתו במקום התשס"ו-22006,

באדר התשס"ז (1 במרס 2007). זה ביום י"א צו 2. תחילתו של

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
(3-2152 (חמ

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני
הלאומיות התשתיות שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________
.142 עמ' התשס"ד, ;54 עמ' התשנ"ח, ;168 עמ' התשנ"ז, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 1088.

החקלאי) (תיקון), הפיקוח עבירות לענין הפעלת (קביעת הפיקוח החקלאי צו
התשס"ז-2007

ולאחר התשמ"ח-11988, חקלאי, לפיקוח הרשות לחוק 6 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
חיקוקי על והתעסוקה לענין עבירות המסחר התעשיה שר מועצת הרשות ועם עם התייעצות

לאמור: מצווה אני החקלאיות, המועצות

החקלאי), הפיקוח הפעלת לענין עבירות (קביעת החקלאי הפיקוח לצו 1 בסעיף .1 
תימחק. - התשמ"ט-21989, פסקה (3)

(20 במרס 2007) בניסן התשס"ז א'
ן שמחו שלום  (3-2130 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   
__________

.453 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 106;

.870 עמ' התשנ"ט, 2 ק"ת התשמ"ט, עמ' 525;

התשס"ז-2007 חוץ זכאי), לתושב זיכוי הכנסה (נקודות מס כללי

קובע כללים  אני הפקודה), הכנסה1 (להלן - מס לפקודת סעיף 69 לפי סמכותי בתוקף  
אלה:

אלה: בכללים .1
לפקודה; 3א כהגדרתו בסעיף "אזור" -

אלה: כל בו שהתקיימו חוץ תושב יחיד - זכאי" חוץ "תושב

דין; פי על מותרות באזור או בישראל והעסקתו באזור או בישראל שהייתו (1)

5 סעף תיקון

תחילה

1 תיקון סעיף

הגדרות

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני
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הוצאות ניכוי בתקנות כהגדרתם אורח" "מרצה או חוץ" "מומחה אינו הוא (2)
שהייה;

חוץ), לתושב  שהייה  הוצאות (ניכוי הכנסה מס תקנות - שהייה" הוצאות ניכוי  "תקנות 
התשל"ט-21979.

יובאו לפקודה, 2(1) או (2) סעיף לפי זכאי, חוץ תושב של הכנסה על המס בחישוב (א) .2
זיכוי. נקודות 2.25 בחשבון

בחישוב  יובא בחשבון המס, משנת בחלק באזור או בישראל זכאי תושב חוץ שהה (ב)  
(א), כשהוא קטן בסעיף כאמור הזיכוי נקודות מסכום עשר השנים החלק על הכנסתו, המס

המס. בשנת בארץ שהה שבהם החודשים במספר מוכפל

המס בשנת שהופקה זכאי חוץ תושב של הכנסתו על המס בחישוב יחולו אלה כללים .3
ואילך. 2007

(4 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ד
ן ו רשז הי אברהם  (3-3608 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.542 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשל"ט, עמ' 1689;

טעות תיקון

,6574 התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ז-2007, (תיקון), (חיתום) ערך ניירות בתקנות
להימחק. "(תיקון)" צריכה התקנות, המילה בשם ,661 עמ' התשס"ז,

(3-2445 (חמ

נקודות זיכוי
זכאי חוץ לתושב

תחולה


