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 לכבוד
 גובי מכס

 30-1283312מר טמלר פקס:  17300ת"א  48רח' החשמונאים  -איגוד לשכות המסחר
 ת"א 022שד' רוטשילד  –ם בישראל רונן סימגי לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיי

 חיפה 00דרך העצמאות  –לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים 
 גב' לבנת קיזנר – 17300ת"א  48לשכת המסחר, רח' החשמונאים  –ארגון התאגידים 

 ת"א 48רח' החשמונאים  - אודי שרוןיו"ר סקציית הבלדרים, מר 
 30-1271054ון, הקריה ת"א, פקס: משרד הביטח –חטיבת השינוע 

 30-5082248ת"א, פקס:  22מר בועז מלשטיין, רח' המרד  –מכון היצוא 
 ת"א 22רח' המרד  –מר דני קטריבס  -התאחדות התעשיינים  

 
 
 

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

 

 

. שיטת המיקוד שיטת מיקוד חדשההחל מתחילת חודש פברואר הכניסה לתוקף רשות הדואר  .0
שפר את תהליכי להמהלך נועד  ,לדברי רשות הדואר .ספרות 7 -בן מיקוד החדשה מבוססת על 

 לשפר את השירות. ניתןכך בהמיון והחלוקה של הדואר ו
 

 טכניים מרכיבים בדבר 2335בשנת  להסדר הגיעו האירופאית ילהוהקה ישראל ממשלת כידוע .2

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

 או  EUR-1/EUR-MED תנועה בתעודת כלוליםו האסוציאציה הסכם במסגרת מישראל

 אזור או הישוב או העיר שם את לציין יש,מאושר יצואן בהצהרת או מוגבל הצהרה בחשבון

לנוחיותכם מצ"ב הוראת .המקור מעמד את הטובין רכשו שבו המיקוד מספר ואת התעשייה
 הנוהל ליישום ההסדר.

 

בטרם  כניסה לתוקף של שיטת המיקוד החדשה, התנהלו מגעים בין נציגי מינהל סחר חוץ  .0
 ציון  הסדיר את אופןבמטרה ל ,בתמ"ת ונציגי מינהל המכס לבין נציגי האיחוד האירופי

ובים כעילמנוע  על מנת  ,המעבר לשיטת המיקוד החדשההמיקוד במסמכי העדפה בעקבות 
 .בעקבות השינויים אירופהותקלות ליצוא הישראלי ל
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רשאים לציין במסמכי יהיו היצואנים הישראליים  00.0.2308כי עד ליום  ,הוסכם בין הצדדים .8
 אתלציין במסמכי העדפה  יהיה ניתן  0.2.2308העדפה את המיקוד הישן או החדש. החל מיום 

 .בלבד המיקוד החדש

 

הנחיה באתר האינטרנט של האיחוד  0.0.2300ביום פורסמה לסיכום האמור, במקביל  .5
 לנוחיותכם אני מצרף קישור להנחיה זו: .בנושא זההאירופי 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/isr

ael_ta_en.htm 
 

חל אבהיר, כי   .בהרצ"לעיל,  2סעיף המוזכרת ביש להמשיך ולפעול על פי הוראת הנוהל  .6
כתחליף לשם הישוב  כמקום רכישת מעמד המקור  ת"דעדפה את הבמסמכי האיסור לציין 

 .מיקודהו

 

כבר לציין במסמכי העדפה את המיקוד החדש  מכס להקדיםהסוכני ו מומלץ לציבור היצואנים .7
 .לסיום תקופת הבינייםולא להמתין בשלב זה 

 
עלולים להיווצר קשיים בתהליכי המכס  ביבוא  ,ינויים בשיטת המיקודהשכי בעקבות  ,יתכן .4

מישראל למדינות אירופה. אבקש להביא לידיעת ממוני היצוא בבתי המכס  מקרים בהם חל 
במקרים המתאימים ובהתאם  לדעתכם  שינוי בדרך ההתנהלות השוטפת המקובלת עד כה.

הסחר הישראלים לסייע ללקוחות היצוא  יפעל מינהל המכס בשיתוף כל גורמי ,לשיקול דעתו
 הישראלי. 

 
 הבברכ

 
 מהנדס  -דוד חורי 

 כללי מקורו יצוא מנהל תחום בכיר 
 
 

 העתקים:
 מנהל רשות המיסים–מר דורון ארבלי 

 מר אוהד כהן ראש מנהל סחר חוץ בתמ"ת 
 סמנכ"ל כלכלה משהחוץ–אירית בן אבא  'גב

 ותמשרד החקלאסמנכ"ל – איציק בן דוד מר 
  מנהל סחר חוץ בתמ"ת–גב נטלי גוטמן חן 

 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 ,ענבל קורקוס 'גב
 תלשכה משפטי-עו"ד  ,מר ראובן אזוף

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

 היצוא 'יחממוני 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm

