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א' טור
האיגוד שם

ב' טור
המקומיות הרשויות

ג' טור
החברים מספר

מנשה האזורית 1המועצה

אלונה האזורית 1המועצה

הכרמל חוף האזורית 1המועצה

בסמ"ה המקומית 1המועצה

ג'סר א–זרקא 1המועצה המקומית

קציר-חריש המקומית 1המועצה

עירון מעלה המקומית 1המועצה

ערערה המקומית 1"המועצה

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

(11 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ח'
שטרית מאיר  (3-335 (חמ

הפנים שר   

משכורת בחוץ לארץ) (קביעת מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס קביעת
התשס"ח-2008 ,(3 מס' (תיקון אש"ל) והוצאות בסיסית

לארץ),  בחוץ מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס לכללי  1 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: קובע אני התשמ"ב-11982,

משכורת לארץ) (קביעת בחוץ מס הכנסה (בעלי הכנסה לקביעת י"א בתוספת בחלק (א) .1
ייקרא  "מ–1.1.2008 ואילך" - התוספת), הטור (להלן התשנ"ב-21992 והוצאות אש"ל), בסיסית

יום 30.4.2008". 1.1.2008 עד "מיום

לתוספת יבוא: י"א חלק (ב) אחרי

חלק י"ב

המדינה

ואילך* מ–1.5.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית

דולר3,520אוזבקיסטן
אירו4,180אוסטריה

אוסטרלי5,252אוסטרליה דולר
דולר3,760אוקראינה
67,536אורוגואי

דולר 960 בתוספת
פזה

דולר3,840אזרביג'אן
אירו4,300איטליה

דולר3,192אינדונזיה

מרשל דולר3,040איי
אירו4,056אירלנד

סלבדור דולר3,600אל

תחילה

התוספת תיקון

__________
1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1322.

301 ועמ' 622; עמ' התשס"ב, ;836 עמ' התשס"א, ;699 עמ' התש"ס, ;1111 עמ' התשנ"ח, 2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 999;

291 ועמ' 587. עמ' התשס"ח, ;538 עמ' התשס"ז, ;124 עמ' התשס"ו, ;350 עמ' התשס"ה, ;697 עמ' התשס"ג,
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המדינה

ואילך* מ–1.5.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית

דולר4,160אנגולה
דולר3,800אקואדור

דולר3,520ארגנטינה
ארצות הברית
אמריקה** דולר4,016של

דולר3,680אריתריאה
דולר3,680אתיופיה
אירו3,040בולגריה
דולר3,200 בוליביה
דולר3,680ביילורוס

אירו4,016בלגיה
ריאל8,080ברזיל

שטרלינג3,032בריטניה לירה
דולר3,040גאבון
דולר3,280גאנה

דולר3,680גואטמלה
דולר3,040גינאה

דולר3,280ג'מאיקה
5,087גרוזיה

דולר 1,020 בתוספת
לארי

אירו3,960גרמניה
דולר3,800דובאי
כתר דני31,600 דנמרק

אפריקה דולר3,760דרום
דולר3,040האיטי

דולר3,640הודו
אירו3,920הולנד

הונג-קונגי33,280הונג-קונג דולר
אירו3,200הונגריה
דולר3,040הונדורס

הדומיניקנית דולר3,800הרפובליקה
של הדמוקרטית הרפובליקה

קונגו וזאיר
דולר3,600

דולר3,520וייאטנם
דולר3,800ונצואלה

דולר3,200זימבבואה

השנהב אפריקני2,640,000 חוף פרנק
97,020טאיוון

דולר 980 בתוספת
לירה

דולר3,040טוגו
דולר3,040טונגה

דולר3,200טוניסיה
דולר3,040טנזניה

וטובגו דולר3,040טרינידד
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המדינה

ואילך* מ–1.5.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית

אירו3,920יוון
יאן600,000יפן

10,887ירדן
דולר 880 בתוספת

שקל

אירו3,120לטביה
דולר3,040ליבריה
דולר3,040לסוטו

דולר3,760מאוריטניה
דולר3,040מולדביה

דולר3,280 מאלווי
(בורמה) 3,238,768מיאנמר

דולר 1,288 בתוספת
צ'אט

מלטזית3,040מלטה לירה
דולר3,520מצרים

דולר3,680מקסיקו
דולר3,200מרוקו

נורווגי36,400נורבגיה כתר
388,620ניגריה

דולר 1,020 בתוספת
ניירה

זילנד דולר3,760ניו
דולר3,640נפאל

דולר3,200 סווזילנד
21,945סין

דולר 950 בתוספת
יואן

סינגפורי6,360סינגפור דולר
אירו3,120סלובקיה

דולר3,040סמואה
אפריקני2,440,000סנגל פרנק

לוצ'יה דולר3,040סנטה
אירו3,798ספרד

אירו3,000סרביה-מונטנגרו
לנקה דולר3,040סרי

דולר3,224עומן
אירו3,200פולין

אירו3,689פורטוגל

דולר3,040פיג'י
126,814פיליפינים

דולר 910 בתוספת
פזה

אירו4,128פינלנד
דולר3,560פנמה

דולר3,040פפואה
דולר3,280פרגואי

9,480פרו
דולר 1,000 בתוספת

סול
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המדינה

ואילך* מ–1.5.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית

1,506,240צ'ילה
דולר 960 בתוספת

פזה

אירו3,360צ'כיה
אירו4,100צרפת

אפריקנית מרכז דולר3,040קהיליה
5,805,000קולומביה

דולר 900 בתוספת
פזה

ברזאוויל דולר3,040קונגו
ריקה 1,401,300קוסטה

דולר 900 בתוספת
קולון

וון4,040,000קוריאה
דולר3,920קזחסטן

דולר3,800קטר
אפריקני2,640,000 קמרון פרנק
דולר קנדי4,368קנדה
דולר3,920קניה

אירו3,611 קפריסין
אירו3,200קרואטיה

אירו3,200רומניה
84,566רוסיה

דולר 1,100 בתוספת
רובל

שוודי40,800 שבדיה כתר
שווצרי7,040שוויץ פרנק

באהט125,600תאילנד
דולר4,320תורכיה

אחרת מדינה דולר"3,040כל

__________
כלשהי. מדינה לגבי שצוין כפי אחרת תקופה או *

בארה"ב. המדינות כל **

בניסן התשס"ח (1 במאי 2008). כ"ו מיום זו קביעה 2. תחילתה של

(19 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ט"ז

ן בר–או ני ו ר  (3-1588 (חמ

האוצר שר   

תחילה


