מדינת ישראל

האוצר/רשות המסים בישראל
מינהל המכס/המחלקה לייצוא ולכללי מקור

תאריך:
תיק:

 22מרץ2010 ,
ז' ניסן ,תש"ע
פאן -אירופאי-ים-
תיכוני

לכבוד
גובה מכס חיפה
גובה מכס נתב"ג
גובה מכס ת"א יפו
גובה מכס אשדוד
גובה מכס ירושלים
גובה מכס אילת
גובה מכס מעברים
משרד התמ"ת – מר בועז הירש ,ראש המינהל לסחר חוץ
איגוד לשכות המסחר -רח' החשמונאים  84ת"א 67011
לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בישראל – שד' רוטשילד  129ת"א
לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – דרך העצמאות  33חיפה
ארגון התאגידים – לשכת המסחר ,רח' החשמונאים  84ת"א 67011
יו"ר סקציית הבלדרים ,מר ליאור שגיא  -שדרות רוטשילד  129ת"א
חטיבת השינוע – משרד הביטחון ,הקריה ת"א,
מכון היצוא – מר בועז מלשטיין ,רח' המרד  29ת"א
התאחדות התעשיינים  -מר דני קטריבס – רח' המרד  29ת"א
ביקורת פנים – הנהלה
מר אוהד יפה  -כאן
מר ראובן מלצר – כאן

הנדון :הוראות נוהל "יצואן מאושר" – הארכת תוקף המעמד
.1
.2

.3
.4
.5

בשנת  2007התפרסמו הוראות נוהל אודות הדרישות שעל יצואן לקיים בכדי שמינהל המכס
הישראלי יסמיכו ל" -יצואן מאושר" .ההוראה מפרטת התנאים לקבלת מעמד זה ,החובות
המוטלות על יצואן מאושר והזכויות הנגזרות ממעמד זה.
כידוע" ,יצואן מאושר" הינו יצואן אשר עומד בתנאים שנקבעו ע"י רשויות המכס של המדינה
המייצאת ורשאי ,עם קבלת מעמד זה להצהיר ע"ג החשבונית ,הצהרה בלתי מוגבלת  EUR-1או
 ,EUR-MEDעל טובין בעלי ערך בלתי מוגבל ,המיוצאים במסגרת ההסכמים האירופאים-ים-
תיכוניים ,כתחליף לחובת הנפקת תעודות תנועה  EUR-1ו EUR-MED -ע"י יחידות המכס במועד
היצוא .
הרפורמה שבוצעה ע"י מינהל המכס אפשרה לציבור רחב יותר של יצואנים ישראליים ליהנות
ממעמד יצואן מאושר שנקבע בהסכמי הסחר.
ע"פ הוראות הנוהל ,תוקף מעמד "יצואן מאושר" נקבע לשלוש שנים ובתום מועד זה ,על
היצואן להגיש בקשה לחידוש מעמד זה ,או לחילופין ,לבקש בקשה להארכת מעמד זה.
כאמור ,בימים אלה ,אנו עומדים לקראת פקיעת תוקף המעמד יצואן מאושר שניתן לחלק
מהיצואנים.
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 .6לפיכך ,ניתנה הנחיה ליחידות היצוא בבתי המכס אשדוד ,חיפה ונתב"ג ,להאריך את תוקף
מעמד "יצואן מאושר" בכפוף להוראת הנוהל ולתנאים המפורטים להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

בקשה להארכת תוקף מעמד "יצואן מאושר" תוגש לבית המכס אשר אישר מעמד זה.
על היצואן להגיש תצהיר אשר יבהיר כי לא חלו שינויים בנתונים שנמסרו על ידו במועד
ההרשמה  .מצ"ב תצהיר שיש להגיש במועד הבקשה להארכת תוקף.
התצהיר ייחתם ע"י מורשה החתימה בחברה כאמור בהגדרות של הוראת הנוהל "יצואן
מאושר" .לתצהיר תצורף תעודת ההסמכה המקורית .ניתן להגיש את המסמכים החתומים
ליחידת היצוא בבתי המכס באמצעות סוכני המכס.
במידה וחלו או עומדים לחול שינויים מהותיים בחברה ,על היצואן לפעול ע"פ סעיף 1.10
להוראת הנוהל.
יחידת היצוא תבחן את הבקשה בהתאם להוראת הנוהל ובכפוף לתצהיר היצואן.
על אף האמור בהוראות הנוהל ,רשאי המוסמך בבית המכס להאריך את תוקף מעמד "יצואן
מאושר" לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים .המוסמך בבית המכס יטביע חותמת הארכה
במקום שיועד לכך.
אם לא תאושר בקשה להארכת תוקף ,הודעה על כך תימסר ליצואן בכתב והוא יהא רשאי
להגיש ערר על החלטה זו בפני המוסמך בהנהלה.
יצואן אשר לא קיבל הארכת תוקף המעמד ,לא יוכר כ"יצואן מאשר" לאחר פקיעת תוקף
האישור שניתן לו ובהתאם -לא יהיה רשאי להנפיק חשבוניות הצהרה בלתי מוגבלות.
מובהר בזאת ,כי כל התנאים המפורטים לעיל באים להוסיף על האמור בהוראת הנוהל ולא
לגרוע ממנה.

בברכת חג שמח,
דוד חורי  -מהנדס
מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור

העתקים:
מר יהודה נסרדישי ,מנהל רשות המסים
מר דורון ארבלי ,ראש מינהל המכס
מר אורי ברוק ,נציג המכס בבריסל
גב' איריס וינברגר ,הלשכה המשפטית
מר ראובן אזוף ,הלשכה המשפטית
מר דני דרגוצקי ,יח' בינלאומית
חברי ועדה עליונה לכללי מקור
יח היצוא
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בקשה להארכת תוקף-מעמד "יצואן מאושר"
שנקבע בהסכמי הסחר האירופאים-ים-תיכוניים
הצהרה
שם החברה:

__________________________

מספר החברה :

__________________________

תאריך הגשת הבקשה המקורית:

__________________________

שם מורשה החתימה :

__________________________

אני הח"מ ,מורשה החתימה של החברה הנ"ל ,כאמור בהוראת הנוהל "יצואן מאושר" ,מצהיר
בזאת כי לא חלו כל שינויים בפרטים שמסרתי בטופס הבקשה "ליצואן מאושר" ומתחייב כי
החברה תמשיך לקיים את התנאים הקבועים בהסכמים האירופאים-ים-תיכוניים ,בפרוטוקולים
,הנספחים ובהוראות הנוהל שפורסמו ע"י מינהל המכס.
לאור האמור לעיל ,אבקש להאריך את תוקף המעמד יצואן מאושר.
תאריך

שם המצהיר וחתימתו

__________
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