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 כללי. 1
   
  4טכניים בישום פרוטוקול  ענייניםילה האירופאית הגיעו להסדר בדבר ממשלת ישראל והקה   
 .האסוציאציה זה אינו פוגע בעמדות הצדדים, בנוגע ליישום הסכם הסדר  .האציסוציבהסכם הא   
 
      ומכוסים  סוציאציההסכם האלקבוע כי ביצוא טובין המיוצאים מישראל במסגרת בא הסדר זה    
  ,או בהצהרת יצואן מאושר, או בחשבון הצהרה מוגבל EUR-1/EUR-MEDבתעודת תנועה    
 שבו רכשו הטובין את ואת מספר המיקוד הישוב או אזור התעשייה  או שם העיראת יש לציין    
 המקור. מעמד    
 
   אזוריםבמקומות שבהאיחוד האירופאי אינו רואה , שלא בדומה לעמדת ישראלכי בזאת מובהר    
 הכלולים בהסכם כאזורים  1691-מ שהובאו תחת מנהל ישראלי או שנוספו לישראל   
 .מכסת הו, למטרות הטבאסוציאציהה   
 
 
 אסמכתאות חוקיות .  2

 ן הקהילה לכינון התאגדות בין מדינת ישראל מצד אחד לבי ההסכם האירופאי ים תיכוני
 ("הסכם האסוציאציה")האירופית והמדינות החברות בה מהצד האחר 

 
 להסכם  4פרוטוקול  יישוםבדבר  יהאירופ בין האיחודבין ממשלת ישראל ל דרהס

לה האירופית האירופאי ים תיכוני לכינון התאגדות בין מדינת ישראל מצד אחד לבין הקהי
 .והמדינות החברות בה מהצד האחר

 
 
 עפ"י נוהל זההמוסמכים לפעול .  3

 ראש מינהל המכסו/או  רשות המיסיםמנהל  -  המנהל 

 
 מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור או מי שהוסמך על ידו - מוסמך בהנהלה. 

 
 י שהוסמך על ידם.  גובה מכס, סגן גובה, ממונה יח' יצוא או מ – מוסמכים בבתי המכס 

 
 
 הגדרות.  4
 

 "כולל מיקוד עיר, ישוב,  או אזור תעשיה : "מקום. 

 

 "מספר מזהה למקום עפ"י הגדרה של רשות הדואר : "מיקוד 

 

 "הסוציאצילהסכם הא 4פרוטוקול  : "פרוטוקול. 

 

 "תעודת  תנועה  "מסמך העדפה : EUR-MED /EUR-1מוגבל , חשבון הצהרה ,
 הצהרת יצואן מאושר. 

 

 "הסכםל 83 סעיףשלפי עמדת נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים ב מקומות 
שנוספו לישראל או שהובאו  מקומות :"מכסלמטרות הטבות ה, האסוציאציה

 .1691 -מתחת מנהל ישראלי 
 



 
 מוצרים שהושגו בשלמותם.  5
 

 לקהילה האירופאית לפרוטוקול והמיוצאים  4מוצרים שהושגו בשלמותם כמשמעותם בסעיף 
( 1) 4ייקבע המקום בו הושגו בשלמות, כמשמעותו בסעיף  -הסכם האסוציאציה  במסגרת

 ר.לפרוטוקול, כמקום רכישת מעמד המקו
 
מוצרים המיוצאים לקהילה האירופית במסגרת הסכם האסוציאציה יחשבו על ידי האירופים 

לפרוטוקול כאשר מולאו התנאים שנקבעו  4כמוצרים שהושגו בשלמותם כמשמעותם בסעיף 
 בכפוף לאמור להלן: ,לפרוטוקול 4בסעיף 

  
שלפי עמדת נציבות  מקומותשמקורם בלפרוטוקול, )י( -( )א(1) 4מוצרים המפורטים בסעיף 

, ייראו להסכם האסוציאציה למטרות הטבות מכס 33האיחוד האירופי אינם כלולים בסעיף 
, כאשר משמשים לייצור ( לפרוטוקולי"א)( 1) 4כמוצרים  בלתי מקוריים לצורך יישום סעיף 

 מוצרים באזורים  אחרים בישראל.
 
 
 
 מוצרים שעברו עיבוד או עבודה מספקים .  6

 
 

והמיוצאים לקהילה לפרוטוקול  4מוצרים שאינם מושגים בשלמות כמשמעותם בסעיף 
עבודה כאילו עברו עיבוד או על ידי האירופים יחשבו  אסוציאציההאירופאית במסגרת הסכם ה

 ובכפוף להערות שלהלן: לפרוטוקול   II שבנספח  התנאים שנקבעו ברשימה מולאו מספקים כאשר
 
 שלפי עמדת נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים  מקומותבחומרים שמקורם   .1

 בלתי מקוריים לצורך מילוי כחמרים  , ייראולהסכם האסוציאציה 33בסעיף                
                                                                         , כאשר משמשים לייצור לפרוטוקול II שבנספח  שנקבעו ברשימה התנאים               
 . מוצרים באזורים אחרים בישראל               

 
 
 שלפי עמדת נציבות האיחוד במקומות עבודה המבוצעים עיבוד או  .2

 יחשבו לצורך מילוי סעיף , להסכם האסוציאציה 33האירופי אינם כלולים בסעיף               
 , כמוגדר בסעיף חוץ לאחד הצדדיםאו עבודה המבוצעים מ כעיבוד לפרוטוקול, 12             
  זה.             

 
 
 
 אופן ציון שם המקום במסמכי העדפה.  7

 
 

 EUR/R MEDEU-1תעודת תנועה . 1     
 

יש לציין  :המכסה טובין שרכשו את מעמד המקור במקום אחד בלבדתעודת תנועה  .א
 בו רכשו הטובין את מעמד המקור.  ()כולל מיקודשבתעודה את המקום  1במשבצת 

שלפי עמדת  במקומות שוניםרק המכסה טובין שרכשו את מעמד המקור תעודת תנועה  .ב
 מקומותבאו רק , להסכם האסוציאציה 33בסעיף  נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים

 .1במשבצת )כולל מיקודים( יין את שמות כל המקומות יש לצ -אחרים בישראל 
 



שלפי  מקומותבכשו את מעמד המקור ר , שחלקם תעודת תנועה המכסה טובין שונים .ג
וחלקם , להסכם האסוציאציה 33עמדת נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים בסעיף 

"מקום המקור עפ"י  :שבתעודה 1יש לציין במשבצת  -במקומות אחרים בישראל 
 שבתעודה 3יש לציין במשבצת כל מוצר ולצד ( "place of origin as detailed below")המפורט" 

 בו רכשו הטובין את מעמד המקור. )כולל מיקוד(  את המקום -

שלפי עמדת  מקומותבשחלקם רכשו את מעמד המקור ה המכסה טובין תעודת תנוע  .ד
וחלקם במקומות , להסכם האסוציאציה 33נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים בסעיף 

 :שבתעודה 1יש לציין במשבצת  - אחדכמשלוח ארוזים יחדיו אשר ובישראל  אחרים
 3במשבצת  ולציין( "place of origin as detailed below"המקור עפ"י המפורט" )"מקום 

"י יחידות עפ)כולל מיקודים(  מקומותהיחסית לפי החלוקה  לצד כל מוצר, אתשבתעודה 
 מידה.

   לעיל, בהם לא ניתן לקבוע את מקום  9.2ובסעיף  9.1במקרים כגון אלו המופיעים בסעיף   .ה
   שלפי עמדת נציבות האיחוד האירופי  מקומותב רכישת מעמד מקור הטובין בין אם הוא 
 יש לפרט  - אחרים בישראל מקומותב, או להסכם האסוציאציה 33אינם כלולים בסעיף  
)כולל לפי העניין(, את שמות המקומות  3או  1)במשבצת  המקורכמקום רכישת מעמד  

בהם בוצעו פעולות העיבוד )כולל מיקודים(  הופקו חומרי הגלם ומקומות מהם (יםמיקוד
 והעבודה.

  
 חשבונית הצהרה.  2
 

יש לציין  - חשבונית הצהרה המכסה טובין שרכשו את מעמד המקור במקום אחד בלבד .א
הטובין את  בו רכשו)כולל מיקוד( את המקום  ,בסוגריים לצד המילה ישראל שבהצהרה

 .  מעמד המקור

 שלפי עמדת שרכשו את מעמד המקור רק במקומות שוניםטובין  חשבונית הצהרה המכסה .ב
 מקומותב, או רק להסכם האסוציאציה 33נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים בסעיף 

 את שמות כל ,יש לציין בסוגריים לצד המילה ישראל שבהצהרה - אחרים בישראל
 רכשו  הטובין את מעמד המקור.בהם )כולל מיקודים( המקומות 

שלפי  מקומותבטובין שונים, שחלקם  רכשו את מעמד המקור חשבונית הצהרה המכסה  .ג
וחלקם , להסכם האסוציאציה 33עמדת נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים בסעיף 

"מקום  -לצד המילה ישראל שבהצהרה בסוגריים יש לציין  -במקומות אחרים בישראל 
ולצד כל מוצר יש לציין את ( "place of origin as detailed below"ור עפ"י המפורט" )המק

 בו רכשו הטובין את מעמד מקור.)כולל מיקוד( המקום 

עמדת שלפי  מקומותבטובין שחלקם רכשו את מעמד המקור שבונית הצהרה המכסה ח .ד
וחלקם במקומות , להסכם האסוציאציה 33נציבות האיחוד האירופי אינם כלולים בסעיף 

לצד המילה בסוגריים יש לציין  -אחרים בישראל ואשר ארוזים יחדיו כמשלוח אחד 
 place of origin as detailed""מקום המקור עפ"י המפורט" ) -ישראל שבהצהרה 

below")עפ"י )כולל מיקודים( מקומותיחסית לפי החלוקה את הלצד כל מוצר  לצייןו ,
 יחידת המידה.

יתן לקבוע את מקום לעיל, בהם לא נ 9.2ובסעיף  9.1במקרים כגון אלו המופיעים בסעיף  .ה
שלפי עמדת נציבות האיחוד האירופי  מקומותברכישת מעמד מקור הטובין בין אם הוא 

יש לפרט  - אחרים בישראל מקומותב, או להסכם האסוציאציה 33אינם כלולים בסעיף 
מהם הופקו חומרי )כולל מיקודים( רכישת מעמד המקור, את שמות המקומות  כמקום
 פעולות העיבוד והעבודה. בהם בוצעויקודים( )כולל ממקומות הגלם ו


