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 לכבוד
 גובי המכס

 י פינטוב מר בר –ת"א 42רח' החשמונאים  – הבינלאומייםארגון סוכני המכס והמשלחים 
 30-1223312מר טמלר פקס:  11300ת"א  42רח' החשמונאים  -איגוד לשכות המסחר

 ת"א 022שד' רוטשילד  –לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בישראל רונן סימגי 
 מר חנן וייסמן – חיפה 00דרך העצמאות חיפה  –לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים

 מירב וולדמןגב'  – 11300ת"א  42לשכת המסחר, רח' החשמונאים  –רגון התאגידים א
 ת"א 42רח' החשמונאים  - מר אודי כספי סקציית הבלדרים יו"ר

 30-1211054משרד הביטחון, הקריה ת"א, פקס:  –חטיבת השינוע 
 30-5022242ת"א, פקס:  22לשטיין, רח' המרד ימר בועז מ –מכון היצוא 

 ת"א 22רח' המרד  –מר דני קטריבס  -התאחדות התעשיינים  
 ציבור היצואנים לאיחוד האירופי

 
 

 ציון מקום רכישת מעמד מקור במסמכי העדפה לטובין המיוצאים לאיחוד אופן הנדון:
 בעקבות  שינוי שיטת המיקוד בישראלהאירופי במסגרת הסכם אס"ח 

 

 

 -בן מיקוד מבוססת על  שיטה זו. שיטת מיקוד חדשהלתוקף  נכנסה  2300 דש פברוארמתחילת חו .1
תהליכי המיון והחלוקה של הדואר  שיפור ,מטרת השינוי כפי שנמסר ע"י רשות הדואר .ספרות 1

 השירות. גם שיפורובכך 

 טכניים מרכיבים בדבר להסדר הגיעו האירופאית והקהילה ישראל ממשלת 2335בשנת  דועיכ .2

 המיוצאים טוביןלגבי  כיבין היתר האסוציאציה. בהסדר נקבע  בהסכם  4פרוטוקול בישום

 הצהרה בחשבון וא  EUR-1/EUR-MED תנועה בתעודת כלוליםו הסכםה תבמסגר מישראל

 מספר ואת התעשייה אזור או הישוב או העיר שם את לציין יש,מאושר יצואן בהצהרת או מוגבל

אבהיר, כי חל איסור לציין במסמכי ההעדפה את  .המקור מעמד את הטובין רכשו שבו המיקוד
 .כתחליף לשם הישוב והמיקוד ת"ד כמקום רכישת מעמד המקור 

 

במשרד שיטת המיקוד החדשה, התנהלו מגעים בין נציגי מינהל סחר חוץ לתוקף נכנסה שבטרם  .3
המיקוד  ציון  במטרה להסדיר את אופן ,ונציגי מינהל המכס לבין נציגי האיחוד האירופי הכלכלה

 .המעבר לשיטת המיקוד החדשהבמסמכי העדפה בעקבות 
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רשאים לציין במסמכי יהיו היצואנים הישראליים   00.0.2302כי עד ליום  ,הוסכם בין הצדדים .4
לציין במסמכי העדפה  יהיה ניתן  1.2.2214החל מיום אולם העדפה את המיקוד הישן או החדש. 

 .בלבד המיקוד החדש את

באמצעות הארגונים היצואנים הישראלים לאיחוד האירופי ציבור האמור לעיל הועבר לידיעת  .5
 מרץ שנה שעברה. בחודש עוד  ,מבעוד מועדהמייצגים 

 כראוי טרם נערךציבור היצואנים עובדי היצוא בבתי המכס נמצא כי  לאחרונה  שערכובבדיקה  .6
למרות העובדה כי תקופת הסובלנות עומדת לפקוע ביום וזאת  םבמסמכיהלשינויי המיקוד 

00.0.02. 

ואנים צלילפסול את העדפת המכס לעכב או שלטונת המכס במדינות האיחוד האירופי עשויים  .7
לאחר תום מועד ממשיך לציין את המיקוד הישן מישראל במקרים בהם היצואן הישראלי 

  .בהסכמה שנקבעכפי בלנות והס

 ואדוויובכדי למנוע נזק בלתי הפיך ליצוא הישראלי  איחוד האירופיומים עם על מנת לעמוד בסיכ .8
  .החדשצוין המיקוד מכי במסמכי העדפה בתקופה הקרובה  עובדי היצוא בבתי המכס

למנוע  בכדיהשונים  לציין את המיקוד החדש במסמכי העדפהציבור היצואנים הישראלי על  לפיכך, .9
 .בתהליך היצוא עיכובים

    .למכתבי 2המוזכרת בסעיף  הוראת נוהל לנוחותכם אני מצרף את .12

 

 
 הבברכ

 
 מהנדס  - דוד חורי

 כללי מקורו יצוא מנהל תחום בכיר 
 
 

 העתקים:
 מנהל רשות המיסים– משה אשרמר 

 משרד הכלכלהמר אוהד כהן ראש מנהל סחר חוץ 
 סמנכ"ל כלכלה משהחוץ–אירית בן אבא  'גב

 משרד החקלאותסמנכ"ל – איציק בן דוד מר 
  משרד הכלכלהמנהל סחר חוץ –גב נטלי גוטמן חן 

  משרד הכלכלהמנהל סחר חוץ  -גב יפעת אלון 
 סגנית בכירה ליועץ המשפטי -איריס וינברגר 'גב
 בינ"ל 'ביטון ממונה יח -שרה  'גב
 נציגת האוצר והמכס בבריסל  - מיכל אחיטוב 'גב
 עוזר למנהל.  -ר אורי ברוק"ד

 לשכה משפטית  -ד"עו ,דינה שיבלי 'גב
 יתלשכה משפט-עו"ד  ,זןייערה אימר 

 יצוא וכללי מקור 'יח– עו"ד מר אריק דהן
 פרסום 'יח-הראל כהן  'גב

 היצוא 'יחממוני 
 


