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הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל לקולומביה

 הסכם בעברית

העניינים תוכן 

 אמבו

כלליות והגדרות מבוא הוראות - 1 פרק 

לטובין לשוק גישה - 2 פרק 

 תעשייתיים טוביןל מכס של הדרגתי לביטול זמנים לוחות': א-2 נספח
 בישראל שמקורם לטובין קולומביה י"ע מכס של הדרגתי לביטול זמנים לוחות': א-1 חלק

בקולומביה שמקורם לטובין ישראל י"ע מכס של הדרגתי טוללבי זמנים לוחות': ב-1 חלק

 חקלאיים לטובין מועדף יחס': ב-2 נספח
 בישראל שמקורם לטובין קולומביה של מועדף יחס': א-1 חלק

 בישראל שמקורם לטובין קולומביה של מועדף יחס': ב-1 חלק

 בקולומביה שמקורם לטובין ישראל של מועדף יחס': א-2 חלק

בקולומביה שמקורם לטובין ישראל של מועדף יחס': ב-2 חלק

ייצוא ומגבלות וייצוא ייבוא מכסי על הגבלות י,לאומ ': יחסג 2 -נספח

  רמקו יכלל -3 קפר

  רמקו תתעוד: 'ב-3 חנספ  

  39.1 ףלסעי םבהתא תחשבוני תהצהר:  'ג-3 חנספ

(3.16 סעיף ( אלקטרוניות מקור תעודות להנפקת נהליםד': -3 נספח

 (3.16סעיף ) נייר על מקור תעודת להנפקת הנהליםה': -3 נספח

  תהטריטוריאליו ןמעקרו רפטו: 'ו-3 חנספ

  סמכ ינהל -4  קפר
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חלק 1: רשימת התחייבויות של קולומביה 
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פרק 11 - סחר בשירותים  

נספח 11-א'  

  MFN-חלק 1: קולומביה - רשימת פטורים מ

  MFN-חלק 2: ישראל - רשימת פטורים מ
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 קבז ישירות: 'ד-11 חנספ  

- ה'  נספח 11

חלק 1: קולומביה – לוח התחייבויות ספציפיות  

חלק 2: ישראל – לוח התחייבויות ספציפיות 

פרק  12-  יישוב מחלוקות  

נספח 12-א': כללי נוהל להליכי בית דין לבוררות 

נספח 12 -ב': קוד התנהגות  

פרק 13 -  הוראות מוסדיות 

פרק 14 -  חריגים  

פרק 15-  הוראות סיום  

נספח א': בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מכס   

נספח ב': מסחר אלקטרוני  



 מבוא
 

 ממשלת הרפובליקה של קולומביה )"קולומביה"(, להלן, "הצדדים", החליטו:ו ממשלת מדינת ישראל )"ישראל"(
 

 לחזק את הקשרים המיוחדים של ידידות ושיתוף פעולה ביניהם;

 
סחר לתרום לפיתוח ולהרחבה ההרמוניים של הסחר העולמי ע"י הסרת מכשולים בפני הסחר באמצעות יצירת אזור 

 חופשי ומניעת יצירה של מחסומים חדשים בפני סחר או השקעות;
 

 לחזק את הקשרים הכלכלים ביניהם ולקדם שיתוף פעולה כלכלי, בעיקר לפיתוח הסחר;

 
ליצור שוק מורחב ובטוח לטובין ולשירותים שלהם ולכונן כללים ברורים ומועילים הדדית על מנת לטפח סביבה בת 

 עות שלהם;חיזוי לסחר ולהשק

 
להכיר בכך שקידום והגנה על השקעות של משקיעים של צד אחד בשטח הצד האחר יתרמו לעידוד פעילות עסקית 

 מועילה הדדית; 

 
 לקדם פיתוח כלכלי על בסיס רחב על מנת לשפר את תנאי המחיה ולצמצם את העוני;

 
הגנה על הסביבה ושימורה, קידום הפיתוח בר הקיימא, ושאיפתם ליישם הסכם זה באופן העולה בקנה אחד עם ה

 להדק את שיתוף הפעולה ביניהם בעניינים סביבתיים;

 
לתת תוקף מחודש לחברותם בארגון הסחר העולמי ולמחויבותם לציית לזכויות ולהתחייבויות של כל אחד מהם לפי 

 צדדים להם; הסכם מרקש המכונן את ארגון הסחר העולמי והסכמים ששניהם

 
לבחון את האפשרות לקדם את הפיתוח ההרמוני של הסחר שלהם וכן את ההרחבה והגיוון של שיתוף הפעולה 

 ההדדי ביניהם בתחומים שיש בהם עניין משותף, כולל תחומים שאינם מכוסים ע"י הסכם זה; וכן 
 

 רטחנה;בהתייחס לכך שקולומביה היא חברה בקהילת האנדים שהוקמה ע"י הסכם ק

 
 הסכימו, לאור הנ"ל, לעשות את הסכם הסחר החופשי )להלן: ההסכם"( הבא:
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 1 פרק 

 כלליות והגדרות מבוא הוראות 

  

 מבוא הוראות  א: חלק 

  

 חופשי סחר אזור כינון :1.1 סעיף 

  

 Vוסעיף , 4991( GATTלהסכם הכללי בדבר תעריפים וסחר ) XXIVהצדדים להסכם זה, בהתאם לסעיף  
 מקימים בזה אזור סחר חופשי.בדבר סחר בשירותים,  WTOלהסכם הכללי של 

 

  

 קשר להסכמים אחרים :1.1סעיף  

  

רקש המכונן את ארגון מהצדדים מאשרים את זכויותיהם והתחייבויותיהם הקיימות זה כלפי זה בהתאם להסכם  
  וההסכמים הבאים אחריו והסכמים אחרים ששני הצדדים הם צדדים להם. יהסחר העולמ

 

  

 ההסכם  יעדי :1.1 סעיף 

  

 מפורט ביתר הרחבה בעקרונותיו ובכלליו, הם:יעדי הסכם זה, כ 

  

 בין הצדדים;  טובין , ולאפשר את תנועתובשירותים לבטל מחסומים בפני סחר בטובין  .        1 

  

 המתייחסים לקשרים כלכליים בין הצדדים;לקדם תנאים של תחרות .           1 

  
 הדדי שיתוף פעולה בתחומים שיש בהם עניין וכן ,ת להשקעהלהגביר במידה משמעותית הזדמנויו.           1 

 לצדדים;

  

 ליצור נהלים יעילים ליישום, להחלה ולציות להסכם זה, ולניהולו המשותף; וכן            4 

  

 צדדי נוסף שירחיב ויגביר את יתרונותיו של הסכם זה.-צדדי ורב-שיתוף פעולה דולקדם   .         5 
 

  

 ההתחייבויות היקף :1.4 סעיף 

  

 הרשויותכל צד יבטיח כי יינקטו האמצעים הדרושים על מנת לתת תוקף להוראות הסכם זה, כולל קיומן על ידי  
 .שלו מקומיותוה תהאזוריות, המוניציפאליו והממשלות

 

  

 כלליות הגדרות  ב': חלק 

  

 כלליות הגדרות  :1.5 סעיף 

  

 לא נקבע מפורשות אחרת:למטרות הסכם זה, אם  
 

  

 ;WTOא' להסכם  1הסכם חקלאות פירושו הסכם החקלאות, הכלול בנספח  
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 1, הכלול בנספח והערות הפרשנות שלו GATT 1994 -ל VIהסכם נגד היצף פירושו ההסכם בדבר יישום סעיף  
 ;WTOא' להסכם 

 

  

 "רשויות מכס" פירושו רשויות מכס כמוגדר בנספח א';  

  
 

יתר או -והיטל מכל סוג המוטלים בקשר לייבוא טובין, כולל כל צורה של מס או מס ייבוא כל מכס "מכס" פירושו 
 יתר בזיקה לייבוא כאמור, אבל אינו כולל כל:-היטל

  

, והערות הפרשנות שלו GATT 1994-ל III:2בהתאם לסעיף  מוטלהמס פנימי היטל המקביל ל .א 
מתחרים ישירות או בני החלפה של צד, או ביחס לטובין שמהם יוצר או הופק בזיקה לטובין דומים, 

 פריט הטובין המיובא, כולו או חלקו;
  
)תרופות סחר( ולדין  8לפרק לים בהתאם חהמו שווה או היטלי הגנהמ יהיצף או היטל יהיטל .ב 

 הפנימי של כל צד; או
  
 ד עם עלות השירותים שניתנו;העולים בקנה אחוא בלייאגרה או תשלום אחר בזיקה  .ג 

 
  

א' להסכם  1, הכלול בנספח GATT1994   -ל VIIהסכם הערכת המכס פירושו ההסכם בדבר יישום סעיף  
WTO; 

 

  

 "ימים"  פירושו ימי לוח; 
 

  

 GATS  של פירושו ההסכם הכלליWTO  ב להסכם  1בדבר סחר בשירותים הכלול בנספחWTO; 
 

  

 GATT 1994 הכללי של סכםההושו פיר WTO  א להסכם 1בדבר תעריפים וסחר הכלול בנספחWTO; 

  
 

, או טובין ככל שהצדדים עשויים להסכים GATT  1994-פירושו טובין מקומיים כמשמעותו ב "טובין" 
 עליהם, וכולל טובין מקוריים של צד;

  
 

וש בטובין ובשירותים או רוכשת אותם, "רכש ממשלתי" פירושו התהליך שבאמצעותו ממשלה משיגה את השימ 
או כל שילוב שלהם, למטרות ממשלתיות ולא למטרת מכירה מסחרית או מכירה חוזרת או למטרת השימוש 

 בייצור או באספקה של טובין או שירותים למכירה מסחרית או מכירה חוזרת;

  
 

כללי הפרשנות הכלליים שלה, כולל סיווג מצרכים, תיאור וירושו השיטה המתואמת ל" )ש"מ( פשיטה מתואמת" 
, כפי שאומצו ויושמו ע"י הצדדים בדיני המכס של כל אחד והתיקונים שלה ,ההערות לחלקים וההערות לפרקים

 מהם;
  

 

 פירושו סעיפי ההסכם של קרן המטבע הבינלאומית; IMFהסכם  
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 (;הוראות מוסדיות) 11.1אם לסעיף "ועדה משותפת" פירושו הוועדה המשותפת שהוקמה בהת 

  
 

"גוף משפטי" פירושו כל  ישות המוקמת או מאורגנת לפי הדין בר ההחלה, בין אם למטרות רווח ובין אם לאו,  
ובין אם בבעלות פרטית או ממשלתית, כולל כל תאגיד, נאמנות, שותפות, בעלות יחידה, מיזם משותף, התאגדות 

 או ארגון דומה;
  

 

 ;או צורה אחרת נוהגהחלטה, פעולה מינהלית, חוק, תקנה, נוהל,  מכסה כל אמצעי, בין אם בצורת "צעיאמ" 

  

 "אזרח" פירושו: 

  

 Constitución -ל 96ביחס לקולומביה, קולומביאנים מלידה או מהתאזרחות, בהתאם לסעיף  .א 

Politica de Colombiaוכן ; 
  

 ן הלאומי שלה;  הוראות הדיבהתאם לביחס לישראל,  .ב 

  
 

 י;משפט גוףאדם טבעי או  "אדם פירושו" 

  
 

"נתונים אישיים" פירושו כל מידע המתייחס לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי. אדם ניתן לזיהוי הוא כזה שניתן  
ת, לזהותו, במישרין או בעקיפין, בעיקר בהתייחס למספר זיהוי או לגורם אחד או יותר המיוחדים לזהותו הפיסי

 הפיסיולוגית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית.

  
 

זה על פריט טובין מקורי  כפי שהוא  הסכם"יחס מועדף או יחס מכס מועדף" פירושו תעריף המכס החל לפי  
 א' )כללי מקור ספציפיים למוצר(;-1)כללי מקור( או לפי נספה  3מזוהה בפרק 

  
 

 ;WTOא' להסכם  1כם בדבר אמצעי הגנה, הכלול בנספח הסכם אמצעי הגנה  פירושו ההס 
  

 
 ; SPSלהסכם  1אמצעים סניטריים או פיתוסניטריים פירושו כל אמצעי הנזכר בנספח א, ס"ק  

  
 ;WTOא' להסכם  1פירושו הסכם החקלאות, הכלול בנספח  (SPS)הסכם  הסכם חקלאות 

  
 

 ;WTOא' להסכם  1ידיות והיטלי  משווה, הכלול בנספח הסכם הסובסידיות פירושו ההסכם בדבר סובס 

  
 

 ;WTOא' להסכם  1פירושו ההסכם בדבר מחסומים טכניים בפני הסחר, הכלול בנספח  TBTהסכם  

  
 

 "שטח" פירושו: 

  

בהתייחס לרפובליקה של קולומביה, השטח היבשתי ושטח האיים שלה, המים הפנימיים, המים  .א 
מרחב האווירי והאזורים הימיים שעליהם היא מממשת ריבונות או זכויות הטריטוריאליים וה

ריבוניות או סמכות שיפוט בהתאם לדין הפנימי שלה ולמשפט הבינלאומי, כולל אמנות 
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 בינלאומיות בנות החלה;

  

 שבו חלים דיני המכס שלה;שטח הבהתייחס לישראל, למטרות הסחר בטובין,  .ב 
  

 

ג'  1הכלול בנספח , בדבר היבטים הקשורים לסחר של זכויות קניין רוחניההסכם פירושו  TRIPS הסכם  
1להסכם 

WTO; 

  
 

 WTO פירושו ארגון הסחר העולמי; וכן 

  
 

 .1994באפריל  15-פירושו הסכם מרקש המכונן את ארגון הסחר העולמי, שנעשה ב WTOהסכם  

 

                                                           

  
1
 WTOשניתן ע"י חברות  TRIPSבתוקף בין הצדדים על כל הוראה מהוראות הסכם " כולל כל ויתור שTRIPSליתר בהירות, "הסכם   

 .WTOבהתאם להסכם 
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 2 פרק
 לטובין לשוק גישה

 
 כלליות הוראות  א; חלק

 
 ההחלה היקף  ;3.2 סעיף

 
 להוציא כפי שנקבע אחרת בהסכם זה, פרק זה יחול על סחר בטובין בין הצדדים.

 
 

 טובין של והערכה סיווג  ;3.3 סעיף
 
י המכס המתאימים של כל צד בהתאם .           הסיווג של טובין בסחר בין הצדדים יהיה זה המפורט בציונ2

 לשיטה המתואמת )ש"מ(.

 
.          צד רשאי להנהיג תעריפי משנה חדשים, ובלבד שהתנאים המועדפים החלים בתעריפי המשנה החדשים 3

 יהיו נוחים לא פחות מאלה שחלו במקור.

 

, GATT 2::5 -ל VIIאות סעיף .          למטרות קביעת ערך המכס של טובין הנסחרים בין הצדדים, הור4
 , והסכם הערכת המכס יחולו עם השינויים הנדרשים.והערות הפרשנות שלו

 
 

 לאומי יחס ;3.4 סעיף

 

 III בהתאם לסעיף  הצד האחרלאומי לטובין של  יחסיעניק  צד כללהוציא כפי שנקבע אחרת בהסכם זה, .      2
הערות , כולל GATT  2::5 -ל III. למטרה זו, סעיף , לרבות הערות הפרשנות שלו- GATT 1994 של 

 .עם השינויים  הנדרשים משולבים בתוך הסכם זה והופכים לחלק ממנו הפרשנות שלו,
 
 ג'.-לא יחול על האמצעים המפורטים בנספח 2ס"ק .     3
 

 התשלומים מאזן על להגנה הגבלות  ;3.5 סעיף
 
 טלת אמצעים מגבילים למטרות מאזן תשלומים.        .         הצדדים ישתדלו להימנע מה2
 
 -.          צד הנתון בקשיים חמורים של מאזן תשלומים, או באיום מיידי לכך, רשאי, בהתאם להוראות שנקבעו ב3

 GATT 2::5 ובהבנת ,WTO  בדבר הוראות מאזן התשלומים שלGATT 2::5 לאמץ אמצעים מגבילי ,
 בזמן ובלתי מפלים, ואל להם לחרוג מהדרוש לתיקון הקושי במאזן התשלומים.   סחר, אשר יהיו מוגבלים

 
 

  טובין של זמנית  הכנסה  ;3.6 סעיף

 
 .       כל צד יעניק פטור ממכס על כניסה זמנית של הטובין להלן, לא משנה מהו מקורם;2
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ידור ולקולנוע, הדרוש לניהול ציוד מקצועי, כולל ציוד לעיתונות או לטלוויזיה, תוכנה וציוד לש (א)
 הפעילות העסקית, הסחר, או מקצועו של אדם הזכאי לכניסה זמנית בהתאם לדין של הצד המייבא>

 
 טובין המיועדים לתצוגה או להדגמה> (ב)

 
 דוגמאות מסחריות וסרטים והקלטות לפרסום>  (ג)

 
ת המכס שלו תקפים, יאריך את מגבלת .       כל צד, לפי בקשת האדם הנוגע בדבר ומנימוקים הנראים לרשו3

 הזמן לכניסה זמנית מעבר לתקופה  הראשונית שנקבעה.
 
, אלא כדי לדרוש שפריט 2.          צד לא יתנה את הכניסה הזמנית הפטורה ממכס של פריט טובין הנזכר בס"ק 4

 הטובין;

 
האחר במימוש פעילויות ישמש אך ורק ע"י או בכפוף לפיקוח האישי של אזרח או תושב של הצד  (א)

 מסחריות, עסקיות, מקצועיות או ספורטיביות>
 

 לא יימכר או יוחכר בעודו בשטחו> (ב)
 

ילווה בבטוחה בסכום שלא יעלה על מכסי הייבוא וההיטלים האחרים שהיו חייבים בהם אחרת עם  (ג)
 הכניסה או הייבוא הסופי, והמכירה מחדש עם ייצוא הטובין>

 
 עם ייצואו>יהיה ניתן לזיהוי  (ד)

 
ס"ק )א(, או בתוך כל פרק זמן אחר ככל שהדבר מתייחס -ייוצא עם יציאתו של האדם הנזכר בתת (ה)

 למטרת הכניסה המוקדמת שהצד עשוי לקבוע, או בתוך שנה, אלא אם כן הייתה הארכה>
 

 יוכנס בכמות לא גדולה יותר מהסביר לשימוש המיועד בו> וכן (ו)

 
 אחרות לשטח הצד לפי דינו. יהיה מותר בכניסה בנסיבות (ז)

 
לא מולא, הצד רשאי להחיל את  המכס וכל היטל אחר שהיו  4.           אם תנאי כלשהו שצד מטיל לפי ס"ק 5

 מגיעים כרגיל על פריט הטובין בתוספת כל היטל או קנס אחר לפי הוראות הדין שלו. 
 
מהיר של טובין שהוכנסו לפי סעיף זה. במידת האפשר,  .           כל צד יאמץ ויקיים נהלים המאפשרים שחרור6

נהלים כאמור יקבעו, כאשר טובין כאמור מלווים אזרח או תושב של הצד האחר המבקש כניסה זמנית, כי הטובין 
 ישוחררו בו בזמן עם כניסתו של אותו אזרח או תושב. 

 
פן זמני לפי סעיף זה באמצעות נמל מכס שאינו זה .           כל צד יתיר את ייצואו של פריט טובין שהוכנס באו7

 שדרכו הוא הוכנס.
 
-.           כל צד יקבע כי היבואן או אדם אחר האחראי לפריט טובין שהוכנס לפי סעיף זה לא יהיו אחראים לאי8

ק הייצוא של פריט הטובין עם הגשת הוכחה מניחה את הדעת לצד המייבא כי פריט הטובין הושמד בתוך פר
 הזמן המקורי לכניסה חוקית או כל הארכה חוקית שלו.

 
 )סחר בשירותים(; 22-)השקעות( ו 21.          בכפוף לפרקים 9
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כל צד יתיר לכלי רכב או למכולה המשמשים בתחבורה בינלאומית הנכנסים לשטחו משטח הצד האחר  (א)
רה של כלי רכב או מכולה לצאת משטחו בכל דרך הקשורה באופן סביר ליציאה החסכונית והמהי

 כאמור>
 

צד אינו רשאי לדרוש כל בטוחה או להטיל על קנס או היטל אך ורק בנימוק של הבדל כלשהו בין נמל  (ב)
 הכניסה ונמל היציאה של כלי רכב או מכולה>

 
צד אינו רשאי להתנות שחרור של התחייבות כלשהי, כולל בטוחה כלשהי, שהוא מטיל ביחס לכניסה  (ג)

 רכב או מכולה לשטחו עם יציאתו דרך כל נמל יציאה שהוא> וכןשל כלי 
 

צד אינו רשאי לדרוש כי כלי הרכב או מוביל המביא מכולה משטחו של הצד האחר לשטחו יהיה אותו  (ד)
 כלי רכב או מוביל הלוקח את המכולה לשטחו של הצד האחר.

 
יות, טרקטור, יחידת גרר או נגרר, קטר,  או קרון , כלי רכב פירושו משאית, גורר משא9.          למטרות ס"ק :

 רכבת או כל ציוד מסילה אחר.
 

  תיקון או שינוי אחרי מחדש  המוכנסים טובין   ;3.7 סעיף
 
.         צד אינו רשאי להחיל מכס על פריט טובין, ולא משנה מהו מקורו, הנכנס מחדש לשטחו אחרי שאותו 2

משטחו לשטח הצד האחר לשם תיקון או שינוי, ולא משנה אם ניתן היה לבצע את  פריט טובין יוצא באופן זמני
 התיקון או השינוי האמורים בשטחו של הצד שממנו יוצא פריט הטובין לתיקון או שינוי.

 
.        צד אינו רשאי להחיל מכס על פריט טובין, ולא משנה מהו מקורו, המיובא באופן זמני לשטח הצד האחר 3

 יקון או שינוי.לשם ת
 

 
 מודפס פרסומי וחומר זניח ערך בעלות מסחריות דוגמאות של ממכס פטורה כניסה  ;3.8 סעיף

 
 משטח המיובאים מודפס, פרסומי ולחומר  זניח, ערך בעלות מסחריות לדוגמאות ממכס פטורה כניסהכל צד יעניק 

 ולא משנה מהו מקורם, אולם הוא רשאי לדרוש כי;  האחר, הצד
 

דוגמאות כאמור ייובאו אך ורק לשם עידוד הזמנות לטובין, או שירותים המסופקים משטחו, של הצד  (א)
 האחר או מי שאינו צד> או

 
חומר פרסומי כאמור ייובא בצרורות שכל אחד מהם מכיל לא יותר מעותק אחד של כל חומר כאמור,  (ב)

 ושלא החומרים ולא הצרורות, יהוו חלק ממשלוח גדול יותר.
 
 

 אחרים והיטלים תשלומים  ;3.9 סעיף
 

והערות הפרשנות שלו, כי כל התשלומים  GATT 2::5 -ל VIII.            כל צד יבטיח, בהתאם לסעיף 2
וההיטלים ולא משנה מה טיבם )שאינם מכסים והיטלים המוחרגים מההגדרה של מכס( המוטלים, או הקשורים, 

מוגבלים לעלות המשוערת של השירותים שניתנו ולא ייצגו הגנה עקיפה על לייבוא או לייצוא של טובין, יהיו 
 טובין מקומיים או מיסוי על ייבוא או ייצוא למטרות פיסקליות.

 
.           במידת האפשר, כל צד ינגיש ויתחזק, רצוי באמצעות האינטרנט, מידע מעודכן בנוגע לכל התשלומים 3

 או לייצוא של טובין.וההיטלים המוטלים בזיקה לייבוא 
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 ייבוא רישוי נהלי  ;:.3 סעיף
 

בדבר נהלי רישוי ייבוא )להלן "הסכם  WTOצד לא יאמץ ולא יקיים אמצעי שאינו עולה בקנה אחד עם הסכם 
 רישוי הייבוא( המשולב בהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, עם השינויים המתחייבים.

 
 

 המכס מינהלי בין פעולה ושיתוף  מקור כללי   ;3.21 סעיף

 
כללי המקור המוחלים בין הצדדים על טובין המכוסים לפי הסכם זה והשיטות לשיתוף פעולה מנהלי מפורטים 

 )כללי מקור(. 4בפרק 
 
 

 ייצוא על מכסים  ;3.22 סעיף
 
קף מקביל יבוטלו בסחר .         להוציא כפי שנקבע אחרת בהסכם זה, מכסים על ייצוא והיטלים שיש להם תו2

בין הצדדים בתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה. מתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה לא יונהגו בסחר בין 
 הצדדים מכסים על ייצוא או היטלים חדשים שיש להם תוקף מקביל.

 
 ג'.-3לא יחול על האמצעים המפורטים בנספח  2.          ס"ק 3
 
 

 וייצוא ייבוא הגבלות  ;3.23 סעיף
 
.           להוציא כפי שנקבע אחרת בהסכם זה, צד לא יאמץ או יקיים כל אישור או הגבלה על ייבוא פריט טובין 2

כלשהו של הצד האחר או על ייצוא או מכירה לייצוא של פריט טובין כלשהו המיועד לשטח הצד האחר, להוציא 
והערות  GATT 2::5-ל XIהפרשנות שלו> למטרה זו, סעיף והערות  GATT 2::5 -ל XIבהתאם לסעיף 

 הפרשנות שלו משולבים בהסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, עם השינויים המתחייבים.
 
 ג'.-3לא יחול על האמצעים המפורטים בנספח  2.         ס"ק 3

 

אוסרות, בכל מצב  2המשולבות ע"י ס"ק  GATT 2::5.         הצדדים מבינים כי הזכויות וההתחייבויות לפי 4
 שבו אסורה צורה אחרת של הגבלה, על צד לאמץ או לקיים; 

 
 דרישות מחירי ייבוא וייצוא, להוציא כפי שמותר באכיפה של צווי היטלי משווה והיצף והתחייבויות>   (א)

 
 א' של צד.-3שבנספח  רישוי ייבוא מותנה במילוי דרישת ביצוע, להוציא לפי הוראות הלוח  (ב)

 
 .            למטרות סעיף זה, דרישת ביצוע פירושה דרישה כי;5

 
 ייוצאו רמה או אחוז נתונים של טובין או שירותים> (א)

 
 טובין או שירותים מקומיים של הצד המעניק פטור ממכס או רישיון ייבוא יוחלפו בטובין מיובאים> (ב)

 
כוש טובין או שירותים אחרים בשטח הצד המעניק את אדם הנהנה מפטור ממכס או מרישיון ייבוא יר (ג)
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 הפטור ממכס או את רישיון הייבוא, או יעניק יחס מועדף לטובין מייצור מקומי>  

 
אדם הנהנה מפטור ממכס או מרישיון ייבוא ייצר טובין או ימכור שירותים, בשטח הצד המעניק את  (ד)

 ונים של תוכן מקומי> אוהפטור ממכס או את רישיון הייבוא, ברמה או אחוז נת

 
המקשרת בדרך כלשהי את היקף הייבוא או ערכו להיקף או לערך של הייצוא או לסכום זרימות סחר  (ה)

 החליפין>
 

 אבל איננה כוללת דרישה כי פריט טובין מיובא;
 

 ייוצא בהמשך> (ו)
 

 ישמש כחומר בייצור פריט טובין אחר המיוצא בהמשך> (ז)
 

 > אוזהה או דומה המשמש כחומר בייצור פריט טובין אחר המיוצא בהמשךפריט טובין י יוחלף ע" (ח)

 
 .פריט טובין זהה או דומה המיוצא בהמשךי יוחלף ע" (ט)

 
  (א)

 לשוק לגישה ועדה-תת  ;3.24 סעיף
  (ב)

 שתורכב מנציגים של כל צד. לשוק לגישה ועדה-תת .           הצדדים מקימים בזה2

 
ועדה אחרת -ס לבקשת צד או הוועדה משותפת לדיון בכל עניין שאינו מכוסה ע"י תתהוועדה תתכנ-.           תת3

 העולה לפי פרק זה.
 
 .           תפקידי הוועדה המשותפת יכללו, בין היתר;4
  

קידום סחר בטובין בין הצדדים, כולל באמצעות התייעצויות על האצה והרחבת הטווח של היחס  (א)
 ביטול מכס לפי הסכם זה ונושאים אחרים כפי שמתאים> המועדף לטובין חקלאיים או

 
טיפול בכל אמצעי שאיננו קשור למכס העשוי להגביל את הסחר בטובין בין הצדדים, ואם מתאים,   (ב)

 הפניית עניינים כאמור לדיון בוועדה המשותפת>
 

 לשוק>מתן ייעוץ והמלצות לוועדה המשותפת בדבר צרכי שיתוף פעולה ביחס לענייני גישה  (ג)
 

בחינת התיקונים לשיטה המתואמת )ש"מ( כדי להבטיח שלא יהיה שינוי בהתחייבויותיו של כל צד לפי  (ד)
 :הסכם זה, והתייעצות כדי ליישב כל סתירה בין

 

I.  ב'> או  -3או נספח  א' -3תיקונים כאמור לשיטה המתואמת )ש"מ( ונספח 

 

II.  יות> וכןב'  ומערכות הסיווג הלאומ-3או נספח  ' א-3נספח 
 

התייעצות ומאמץ ליישב כל מחלוקת העשויה להתעורר בין הצדדים בעניינים הקשורים לסיווג טובין  (ה)
 לפי השיטה המתואמת.
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הוק לסחר בטובין חקלאיים. על מנת לטפל בכל מכשול בפני -.           הצדדים מקימים בזה קבוצת עבודה אד5

הוק תדווח -הוק תתכנס לבקשת צד. קבוצת העבודה אד-ת העבודה אדהסחר בטובין חקלאיים בין הצדדים, קבוצ
 הוועדה לגישה לשוק.-לתת

 
 תעשייתיים טובין  ב; חלק

 
 מכסים ביטול  ;3.25 סעיף

 
של    8-36:.           הוראות סעיף זה יחולו על מוצרים שמקורם בישראל ובקולומביה הרשומים בפרקים 2

 .3.26הכותרים שלהם מפורטים בסעיף -וציא המוצרים שתתהשיטה המתואמת )ש"מ(, לה
 
יבטל בהדרגה את המכסים שלו על טובין שמקורם אצל הצד צד כל אם נקבע אחרת בהסכם זה,  להוציא .3

 א' .-3נספח האחר בהתאם ללוחות הכלולים ב
 

 
יבטל את המכסים שלו על ייבוא , כל צד ( ב'  2-ו א' -2)חלק  א'-3בנספח אם נקבע אחרת  להוציא.          4

 שמקורו אצל הצד האחר עם כניסתו לתוקף של הסכם זה.
  

 
א', תעריף הבסיס של המכסים, שעליו יוחלו ההפחתות העתידיות, -3.           לכל פריט טובין המפורט בנספח 5

 .3123בינואר  2-החל ב MFNיהיה תעריף 

 
ולא יאמץ  א'-3בנספח לא יעלה כל מכס הקבוע כתעריף בסיס אם נקבע אחרת בהסכם זה, צד  להוציא .6

 על פריט טובין שמקורו אצל הצד האחר. כל מכס או היטל חדש שיש להם תוקף מקביל
 

 
המפורטים לבקשת צד, הצדדים ייוועצו זה בזה על מנת לדון בהאצת הביטול או ההפחתה של דמי מכס .          7

  א'.-3בנספח 
 
 לא ימנע מכל צד; 6ס"ק .         8
 

 צדדית> או-לשנה המתאימה, בעקבות הפחתה חד א'- 3להעלות מכס לרמה שנקבעה בנספח (א)
 

בדבר כללי נוהל המסדירים יישוב מחלוקות )להלן;  WTOלקיים או להעלות מכס בהתאם להבנת  (ב)
"DSU יישוב מחלוקות(.  23"( או פרק( 

 
 

 חקלאיים טובין  ;ג' חלק
 

 היקף ;63.2 סעיף
 
 .          פרק זה חל על האמצעים שהצדדים אימצו או קיימו ביחס לטובין חקלאיים.2

 
של השיטה  35עד  12.         המונח "טובין חקלאיים" פירושו, למטרות הסכם זה, הטובין הבאים בגדר פרקים 3
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, 4934.22, 4616.31, 4616.21, 1:.4613, 4613.31, :4613.2, 4613.22, 1:.4612, כותרים -המתואמת )ש"מ( ותת
 .4935.71-ו :4934.2, 4934.24, 4934.23

 
 .        לטובין חקלאיים, הוראות חלק זה יגברו על הוראות כל חלק או פרק אחר של הסכם זה.4
 
 

 חקלאיים לטובין מועדף יחס  ;3.27 סעיף
 
 יפחתו או יבוטלו המכסים ב'(,-2-ו  א'-2 חלק) ב' -3.          למוצרים שמקורם בישראל הרשומים בנספח 2

 . בנספח כמצוין
 

 
 יפחתו או יבוטלו המכסים ב'(,-3ו  א'-3 חלקב' )-3למוצרים שמקורם בקולומביה הרשומים בנספח .          3

 . בנספח כמצוין
 
 

 תעריף מכסות של ויישום ניהול  ;3.28 סעיף
 
 ל XIII לסעיף בהתאםב' -3ות תעריף לייבוא טובין חקלאיים כמפורט בנספח .           כל צד יישם וינהל מכס2

 GATT -2::5, והסכם רישוי הייבוא. שלו, הפרשנות הערות כולל 

 
 של התעריף מכסות של ויישום ניהול.            לבקשת צד מייצא, צד מייבא ימסור מידע לצד המייצא ביחס ל3

 המייצא. הצד
 
 

 מחיר רצועת רכתמע  ;3.29 סעיף
 

להוציא לפי הוראות הסכם זה, קולומביה רשאית להחיל את מערכת רצועת המחיר של האנדים שנקבעה 
של הקהילה האנדית והשינויים בה, או מערכות אחרות לטובין חקלאיים המכוסות ע"י החלטה  482בהחלטה 

 כאמור.
 

 
 תוקף מקביל שיש להם אחרים ואמצעים לייצוא סובסידיות  ;:3.2 סעיף

 
 אמצעים.          עם כניסתו לתוקף של הסכם זה, צד לא יקיים, ינהיג או ינהיג מחדש סובסידיות לייצוא או 2

ב', ומיועדים -3שיש להם תוקף מקביל על טובין חקלאיים  בכניסתו לתוקף של הסכם זה בהתאם לנספח  אחרים
 לשטח הצד האחר.

 
ב', הצד המייבא יגיש -3על מוצר הכלול בנספח  או מנהיג מחדש סובסידיות לייצוא צד מקיים, מנהיג.        אם 3

ימים  1:בקשה בכתב לצד המייצא לפתוח בהתייעצויות על מנת לבחון אם קיימת סובסידיה לייצוא. אם כעבור 
הוסכם  לייצוא מאומתת ולא   הושעתה ע"י הצד המייצא,  ולא האחרי הבקשה לפתיחה בהתייעצויות הסובסידי

( החל MFNעל פתרון משותף, הצד המייבא רשאי להעלות את תעריף המכס לתעריף האומה המועדפת ביותר )
לתקופה שבה הסובסידיה נמצאת בתוקף. על מנת שהמכס הנוסף יוסר, הצד האחר ימסור מידע מפורט המוכיח 

 כי הסובסידיה שהוחלה בוטלה. 
 

 

)או כל הסכם  WTOלהסכם החקלאות של  :רו בהתאם לסעיף סובסידיות לייצוא, כנזכר לעיל, יוגד  .4
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 מחליף שגם ישראל וגם קולומביה הן צדדים לו(. 
 
.        על כל אמצעי שנקט אחד הצדדים להתנהל בהתאם לחקיקה הפנימית שלו ועל נהליו לעלות בקנה אחד 5

 .WTOעם כללי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 תעשייתיים לטובין מכס של הדרגתי לביטול זמנים לוחות': א-2 נספח 

 

  בישראל שמקורם לטובין קולומביה י"ע מכס של הדרגתי לביטול זמנים לוחות': א-1 חלק

  

 בקולומביה שמקורם לטובין ישראל י"ע מכס של הדרגתי לביטול זמנים לוחות': ב-1 חלק
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ANNEX 2-A:  

GRADUAL TARIFF ELIMINATION SCHEDULES FOR INDUSTRIAL GOODS  

 

Legend: 

 

Tariff 

Reduction 

Category 

Preferential Treatment 

G-3 

Customs duties shall be eliminated in three (3) equal cuts, beginning on the 

date this Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on 

January 1st of the successive years and shall be duty-free thereafter. 

 

G-5 

Customs duties shall be eliminated in five (5) equal cuts, beginning on the 

date this Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on 

January 1st of the successive years and shall be duty-free thereafter. 

 

 

G-7 

Customs duties shall be eliminated in seven (7) equal cuts, beginning on the 

date this Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on 

January 1st of the successive years and shall be duty-free thereafter. 

 

 

G-10 

Customs duties shall be eliminated in ten (10) equal cuts, beginning on the 

date this Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on 

January 1st of the successive years and shall be duty-free thereafter. 

 

 

 

1. The base rate of customs duties and staging category for determining the interim 

rate of customs duties at each stage of reduction for an item are indicated for the items 

in each Party’s Schedule. 

 

2. For purposes of this Annex and a Party’s Schedule, year one means the year this 

Agreement enters into force as provided in Article 15.3 (Final Provisions).  

 

3.  For purposes of this Annex and a Party’s Schedule, beginning in year two, each 

annual stage of tariff reduction shall take effect on January 1st of the relevant year. 

 

 

 

 



 ANNEX 2A-2 

 

SECTION 1-A:GRADUAL TARIFF ELIMINATION BY COLOMBIA TO GOODS ORIGINATING 

IN ISRAEL 

 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

2817001000 - Zinc oxide 5 G-5 

2827491000 - - - Of aluminium 5 G-5 

2833250000 - - Of copper 5 G-5 

2833295000 - - - Of chrome 5 G-5 

2835260000 - - Other phosphates of calcium 5 G-5 

2915392100 - - - - Propyl acetate 5 G-5 

2915393000 - - - Amyl and isoamyl acetates  5 G-5 

2915399010 - - - - Isobutyl acetate 5 G-5 

2917122000 - - - Salts and esters 5 G-5 

2917192000 - - - Salts, esters and other derivatives of maleic acid 5 G-5 

2917193000 - - - Fumaric acid 5 G-5 

2917320000 - - Dioctyl orthophthalates 10 G-7 

2917330000 - - Dinonyl or didecyl orthophthalates 10 G-7 

2917341000 - - - Dimethyl or diethyl orthophthalates 10 G-7 

2917342000 - - - Dibutyl orthophthalates 10 G-7 

2917349000 - - - Other 10 G-7 

2917350000 - - Phthalic anhydride 10 G-7 

2917399000 - - - Other 5 G-5 

2933710000 - - 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) 5 G-5 

3004101000 - - For human use 10 G-5 

3004102000 - - For veterinary use 10 G-5 

3004201900 - - - Other 10 G-3 

3004321900 - - - - Other 10 G-5 

3004322000 - - - For veterinary use 10 G-5 

3004401100 - - - Anesthetic 10 G-5 

3004401900 - - - Other 10 G-5 

3004402000 - - For veterinary use 10 G-5 

3004501000 - - For human use 10 G-3 

3004902100 - - - Anesthetic 10 G-3 

3005101000 - - Adhesive tapes and adhesive bandages 10 G-5 

3005109000 - - Other 10 G-5 

3005901000 - - Absorbent cotton 15 G-5 

3005902000 - - Bandage 15 G-5 

3005903100 - - - Impregnated with plaster or with other 

substances proper of fracture treatment 

15 
G-5 

3005903900 - - - Other 15 G-5 

3005909000 - - Other 15 G-5 

3006101000 - - Sterile surgical catgut, similar sterile suture 10 G-5 
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Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

materials 

3006401000 - - Dental cements and other dental fillings 10 G-5 

3006500000 - First-aid boxes and kits 15 G-7 

3204110000 - - Disperse dyes and preparations based thereon 5 G-5 

3204170000 - - Pigments and preparations based thereon 5 G-5 

3204199000 - - - Other 5 G-5 

3206190000 - - Other 5 G-5 

3206200000 - Pigments and preparations based on chromium 

compounds 

5 
G-5 

3206410000 - - Ultramarine and preparations based thereon 5 G-5 

3206491000 - - - Concentrate dispersions of other pigments in 

plastic, rubber or other means 

5 
G-5 

3206499100 - - - - Mineral blacks 5 G-5 

3206499900 - - - - Other 5 G-5 

3207201000 - - Vitrifiable enamels 5 G-5 

3207401000 - - Glass frit 5 G-5 

3208100000 - Based on polyesters 10 G-7 

3208200000 - Based on acrylic or vinyl polymers 10 G-7 

3208900000 - Other 10 G-7 

3209100000 - Based on acrylic or vinyl polymers 10 G-10 

3209900000 - Other 10 G-7 

3210001000 - Anticorrosive and antiincrustating marine paints 10 G-7 

3210002000 - Water pigments of a kind used for finishing leather 10 G-10 

3210009000 - Other 10 G-10 

3211000000 Prepared driers. 10 G-5 

3212901000 - - Pigments (including metallic powders and flakes) 

dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste 

form, of a kind used in the manufacture of paints 

5 

G-5 

3212902000 - - Dyes and other colouring matters put up in forms 

or packings for retail sale 

10 
G-10 

3213101000 - - Water-paints (aquarelle) 15 G-10 

3213109000 - - Other 15 G-10 

3213900000 - Other 15 G-5 

3214101000 - - Putty, resin cements and other putties 10 G-5 

3214102000 - - Plastes utilized in painting 10 G-7 

3214900000 - Other 10 G-5 

3215110000 - - Black 10 G-7 

3215190000 - - Other 10 G-7 

3215909000 - - Other 10 G-5 

3303000000 Perfumes and toilet waters. 15 G-5 

3304100000 - Lip make-up preparations 15 G-7 

3304200000 - Eye make-up preparations 15 G-7 
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Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

3304300000 - Manicure or pedicure preparations 15 G-7 

3304910000 - - Powders, whether or not compressed 15 G-10 

3304990000 - - Other  15 G-5 

3305100000 - Shampoos 15 G-5 

3305200000 - Preparations for permanent waving or 

straightening 

15 
G-10 

3305300000 - Hair lacquers 15 G-7 

3305900000 - Other 15 G-5 

3306100000 - Dentifrices 15 G-7 

3306200000 - Yarn used to clean between the teeth (dental floss) 15 G-7 

3306900000 - Other 15 G-7 

3307100000 - Pre-shave, shaving or after-shave preparations 15 G-5 

3307200000 - Personal deodorants and antiperspirants 15 G-7 

3307300000 - Perfumed bath salts and other bath preparations 15 G-5 

3307410000 - - «Agarbatti» and other odoriferous preparations 

which operate by burning 

15 
G-7 

3307490000 - - Other  15 G-7 

3307901000 - - Solutions for contact lens or artificial eyes 15 G-5 

3307909000 - - Other 15 G-5 

3401110000 - - For toilet use (including medicated products) 15 G-5 

3401191000 - - - In the form of bars, cakes, moulded pieces or 

shapes 

15 
G-7 

3401199000 - - - Other 15 G-7 

3401200000 - Soap in other forms 15 G-7 

3401300000 - Organic surface-active products and preparations 

for washing the skin, in the form of liquid or cream 

and put up for retail sale, whether or not containing 

soap 

15 

G-7 

3402111000 - - - Sulphates and sulphonates derived from fatty 

alcohols 

15 
G-5 

3402119000 - - - Other 15 G-5 

3402129000 - - - Other 15 G-7 

3402131000 - - - Obtained from the condensation of ethylene 

oxide with mixtures of lineal alcohols of eleven 

carbons or more 

15 

G-5 

3402139000 - - - Other, non-ionics 15 G-5 

3402199000 - - - Other 15 G-5 

3402200000 - Preparations put up for retail sale 15 G-7 

3402901000 - - Detergents for the textile industry 15 G-5 

3402909900 - - - Other 15 G-5 

3403190000 - - Other 5 G-5 

3404909000 - - Other 5 G-5 

3405100000 - Polishes, creams and similar preparations for 15 G-10 
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Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

footwear or leather 

3405200000 - Polishes, creams and similar preparations for the 

maintenance of wooden furniture, floors or other 

woodwork 

15 

G-7 

3405300000 - Polishes and similar preparations for coachwork, 

other than metal polishes 

15 
G-7 

3405400000 - Scouring pastes and powders and other scouring 

preparations 

15 
G-7 

3405900000 - Other 15 G-10 

3406000000 Candles, tapers and the like. 15 G-5 

3407001000 - Modelling pastes 10 G-7 

3506100000 - Products suitable for use as glues or adhesives, put 

up for retail sale as glues or adhesives, not 

exceeding a net weight of 1 kg 

10 

G-7 

3506910000 - - Adhesives based on polymers of headings 39.01 

to 39.13 or on rubber 

10 
G-7 

3506990000 - - Other 10 G-7 

3605000000 Matches, other than pyrotechnic articles of heading 

No. 36.04. 

15 
G-10 

3606100000 - Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a 

kind used for filling or refilling cigarette or similar 

lighters and of a capacity not exceeding 300 cm3 

15 

G-7 

3707900000 - Other 10 G-5 

3806909000 - - Other 5 G-5 

3809910000 - - Of a kind used in the textile or like industries 5 G-5 

3812309000 - - Other 10 G-10 

3824909900 - - - Other 5 G-5 

3826000000 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or 

containing less than 70 % by weight of petroleum 

oils or oils obtained from bituminous minerals 

5 

G-5 

3902100000 - Polypropylene 5 G-5 

3902300000 - Propylene copolymers 5 G-5 

3903190000 - - Other 10 G-7 

3903900000 - Other 10 G-7 

3904101000 - - Obtained by polymerization in emulsion 10 G-7 

3904102000 - - Obtained by polymerization in suspension 10 G-7 

3904210000 - - Non-plasticised 10 G-7 

3904220000 - - Plasticised 10 G-7 

3904301000 - - Not mixed with any other substances 10 G-7 

3905120000 - - In aqueous dispersion 10 G-7 

3905190000 - - Other 10 G-7 

3905210000 - - In aqueous dispersion 10 G-7 

3906902900 - - - Other 5 G-5 
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Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

3906909000 - - Other 10 G-7 

3907203000 - - Poliethers polioles derivated from propylene 

oxide 

10 
G-7 

3907309000 - - Other 10 G-7 

3907500000 - Alkyd resins 10 G-7 

3907609000 - - Other 10 G-7 

3907910000 - - Unsaturated 10 G-7 

3907990000 - - Other 10 G-7 

3908101000 - - Polyamide -6 (polycaprolactam) 10 G-7 

3908900000 - Other 10 G-5 

3909109000 - - Other 10 G-7 

3909201090 - - - Other 10 G-7 

3909209000 - - Other 10 G-7 

3909300090 - - Other 10 G-5 

3909400000 - Phenolic resins 10 G-7 

3912310000 - - Carboxymethylcellulose and its salts 5 G-5 

3915100000 - Of polymers of ethylene 10 G-7 

3915200000 - Of polymers of styrene 5 G-5 

3915300000 - Of polymers of vinyl chloride 10 G-10 

3915900000 - Of other plastics 10 G-7 

3916100000 - Of polymers of ethylene 10 G-7 

3916200000 - Of polymers of vinyl chloride 10 G-7 

3916900000 - Of other plastics 10 G-7 

3917219000 - - - Other 5 G-5 

3917239000 - - - Other 10 G-7 

3917299900 - - - - Other 10 G-7 

3917310000 - - Flexible tubes, pipes and hoses, having a 

minimum burst pressure of 27.6 MPa 

10 
G-7 

3917321000 - - - Artificial guts, other than those of subheading 

3917.10 

10 
G-7 

3917329900 - - - - Other 10 G-7 

3917331000 - - - For irrigation systems; drip, spray or others 10 G-5 

3917339000 - - - Other 10 G-7 

3917399000 - - - Other 10 G-5 

3917400000 - Fittings 10 G-7 

3918101000 - - Floor coverings 10 G-7 

3918901000 - - Floor coverings 10 G-7 

3918909000 - - Other 5 G-5 

3919100000 - In rolls of a width not exceeding 20 cm 10 G-5 

3919901100 - - - In rolls of a width not exceeding 1 m 10 G-5 

3919901900 - - - Other 10 G-5 

3919909000 - - Other 10 G-5 
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Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

3920100000 - Of polymers of ethylene 10 G-7 

3920201090 - - - Other 10 G-7 

3920209000 - - Other 10 G-7 

3920301000 - - Of a caliper of 5 mm or less 5 G-5 

3920309000 - - Other 5 G-5 

3920430000 - - Containing by weight not less than 6% of 

plasticisers 

10 
G-7 

3920490000 - - Other 10 G-7 

3920620090 - - - Other 10 G-7 

3920630000 - - Of unsaturated polyesters 10 G-5 

3920940000 - - Of phenolic resins 10 G-7 

3920990000 - - Of other plastics 10 G-7 

3921110000 - - Of polymers of styrene 5 G-5 

3921120000 - - Of polymers of vinyl chloride 10 G-7 

3921130000 - - Of polyurethanes 10 G-7 

3921199000 - - - Other 10 G-7 

3921901000 - - Obtained by stratification and lamination of 

papers 

10 
G-7 

3921909000 - - Other 10 G-7 

3922109000 - - Other 10 G-7 

3922200000 - Lavatory seats and covers 10 G-7 

3923101000 - - For cassettes, CD, DVD and similars 15 G-7 

3923109000 - - Other 15 G-10 

3923210000 - - Of polymers of ethylene 15 G-7 

3923291000 - - - Blood collection bags 15 G-5 

3923292000 - - - Bags for packaging parenteral solutions 15 G-5 

3923299000 - - - Other 15 G-7 

3923302000 - - Preforms 10 G-5 

3923309100 - - - Capacity greater than or equal to 18.9 liters (5 

gallons) 

15 
G-7 

3923309900 - - - Other 15 G-7 

3923401000 - - Cassettes without tape 15 G-5 

3923409000 - - Other 15 G-5 

3923501000 - - Silicone stoppers 10 G-5 

3923509000 - - Other 15 G-5 

3923900000 - Other 15 G-5 

3924101000 - - Nursing bottles  15 G-5 

3924109000 - - Other 15 G-7 

3924900000 - Other 15 G-7 

3925100000 - Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a 

capacity exceeding 300 l 

10 
G-7 
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Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

3925300000 - Shutters, blinds (including Venetian blinds) and 

similar articles and parts thereof 

10 
G-7 

3925900000 - Other 10 G-7 

3926100000 - Office or school supplies 15 G-7 

3926200000 - Articles of apparel and clothing accessories 

(including gloves, mittens and mitts) 

15 
G-7 

3926300000 - Fittings for furniture, coachwork or the like 10 G-7 

3926400000 - Statuettes and other ornamental articles 15 G-7 

3926901000 - - Buoys and floats for fishing nets 15 G-5 

3926902000 - - Walebone and similar for corsets, clothes and 

complement thereof 

10 
G-5 

3926903000 - - Screw, bolts, washers and parts of general use 10 G-5 

3926904000 - - Gasket, washers and other seals 10 G-7 

3926906000 - - Antinoise protectors 15 G-5 

3926907000 - - Special masks for workers protection 15 G-5 

3926909090 - - - Other 10 G-10 

4003000000 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, 

sheets or strip. 

5 
G-5 

4004000000 Waste, parings and scrap of rubber (other than hard 

rubber) and powders and granules obtained 

therefrom. 

5 

G-5 

4005100000 - Compounded with carbon black or silica 10 G-5 

4005200000 - Solutions, dispersions, except those of subheading 

4005.10 

10 
G-5 

4005919000 - - - Las demás 10 G-5 

4005999000 - - - Other 5 G-5 

4006100000 - “Camel-back” strips for retreading rubber tyres 5 G-5 

4008112000 - - - Combined with other materials 5 G-5 

4008190000 - - Other 5 G-5 

4008211000 - - - Not combined with other materials 10 G-7 

4008212900 - - - - Other 10 G-7 

4008290000 - - Other 5 G-5 

4009310000 - - Without fittings 5 G-5 

4009320000 - - With fittings 5 G-5 

4009410000 - - Without fittings 5 G-5 

4010120000 - - Reinforced only with textile materials 5 G-5 

4010390000 - - Other 5 G-5 

4011101000 - - Radial 10 G-7 

4011109000 - - Other 10 G-7 

4011201000 - - Radial 10 G-7 

4011209000 - - Other 10 G-7 

4011940000 - - Of a kind used on construction or industrial 

handling vehicles and machines and having a rim 

10 
G-7 



 ANNEX 2A-9 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

size exceeding 61cm 

4012110000 - - Of a kind used on motor cars (including station 

wagons and racing cars) 

5 
G-5 

4012120000 - - Of a kind used on buses or lorries 10 G-7 

4012190000 - - Other 5 G-5 

4012200000 - Used pneumatic tyres 5 G-5 

4012901000 - - Tyre flaps 5 G-5 

4012904100 - - - For retreading 10 G-7 

4012904900 - - - Other 5 G-5 

4013100000 - Of a kind used on motor cars (including station 

wagons and racing cars), buses or lorries 

10 
G-7 

4013900000 - Other 10 G-7 

4014900000 - Other 15 G-5 

4015110000 - - Surgical 15 G-10 

4015199000 - - - Other 15 G-10 

4015909000 - - Other 15 G-7 

4016100000 - Of cellular rubber 15 G-5 

4016910000 - - Floor coverings and mats 15 G-7 

4016920000 - - Erasers 15 G-5 

4016930000 - - Gaskets, washers and other seals 15 G-5 

4016940000 - - Boat or dock fenders, whether or not inflatable 15 G-7 

4016952000 - - - Bags for vulcanizer and retread machines of 

pneumatic tyres  

15 
G-7 

4016959000 - - - Other 15 G-7 

4016991000 - - - Other articles for technical use  15 G-5 

4016992100 - - - - Bearing dust covers 15 G-5 

4016992900 - - - - Other 15 G-5 

4016993000 - - - Stoppers 15 G-5 

4016994000 - - - Patches for repairing inner tubes and pneumatic 

tyres  

15 
G-5 

4016999000 - - - Other 15 G-7 

4017000000 Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, 

including waste and scrap; articles of hard rubber. 

5 
G-5 

4107110000 - - Full grains, unsplit 10 G-5 

4107120000 - - Grain splits 10 G-5 

4107190000 - - Other 10 G-5 

4107920000 - - Grain splits 10 G-5 

4113900000 - Other 5 G-5 

4114100000 - Chamois (including combination chamois) leather 10 G-5 

4114200000 - Patent leather and patent laminated leather; 

metallised leather 

10 
G-5 
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4115100000 - Composition leather with a basis of leather or 

leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not 

in rolls 

5 

G-5 

4201000000 Saddlery and harness for any animal (including 

traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, 

saddle bags, dog coats and the like), of any material. 

10 

G-5 

4202111000 - - - Trunks, suit-cases, vanity cases 15 G-7 

4202119000 - - - Other 15 G-7 

4202121000 - - - Trunks, suit-cases, vanity-cases. 15 G-5 

4202129000 - - - Other 15 G-5 

4202210000 - - With outer surface of leather, of composition 

leather or of patent leather 

15 
G-7 

4202220000 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile 

materials 

15 
G-7 

4202290000 - - Other 15 G-7 

4202310000 - - With outer surface of leather, of composition 

leather or of patent leather 

15 
G-7 

4202320000 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile 

materials 

15 
G-7 

4202390000 - - Other 15 G-7 

4202911000 - - - Travelling bags and rucksacks 15 G-7 

4202919000 - - - Other 15 G-7 

4202920000 - - With outer surface of plastic sheting or of textile 

materials 

15 
G-3 

4202991000 - - - Travelling bags and rucksacks 15 G-5 

4202999000 - - - Other 15 G-3 

4203100000 - Articles of apparel 15 G-7 

4203210000 - - Specially designed for use in sports 15 G-7 

4203290000 - - Other 15 G-7 

4203300000 - Belts and bandoliers 15 G-7 

4203400000 - Other clothing accesories 15 G-7 

4206009000 - Other 10 G-5 

4303101000 - - Of alpaca 15 G-7 

4303109000 - - Other 15 G-7 

4303901000 - - Of alpaca 15 G-7 

4303909000 - - Other 15 G-10 

4304000000 Artificial fur and articles thereof. 15 G-7 

4409291000 - - - Strips and friezes for parquet flooring, not 

assembled 

10 
G-5 

4409292000 - - - Moulded wood 10 G-5 

4409299000 - - - Other 10 G-5 

4410110000 - - Particle board 10 G-5 

4410190000 - - Other 10 G-5 
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4410900000 - Other 10 G-5 

4411120000 - - Of a thickness not exceeding 5 mm 10 G-5 

4411130000 - - Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 

9 mm 

10 
G-5 

4411140000 - - Of a thickness exceeding 9 mm 5 G-5 

4411920000 - - Of a density exceeding 0,8 g/cm³ 5 G-5 

4412310000 - - With at least one outer ply of tropical wood 

specified in Subheading Note 1 to this Chapter 

10 
G-5 

4412320000 - - Other, with at least one outer ply of non-

coniferous wood 

10 
G-5 

4412390000 - - Other 10 G-5 

4412990000 - - Other 10 G-5 

4413000000 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile 

shapes. 

10 
G-5 

4414000000 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors 

or similar objects. 

10 
G-5 

4415100000 - Cases, boxes, crates, drums and similar packings; 

cable-drums 

10 
G-5 

4417001000 - Tools 10 G-5 

4417009000 - Other 10 G-5 

4418100000 - Windows, French-windows and their frames 10 G-5 

4418200000 - Doors and their frames and thresholds 10 G-5 

4418400000 - Shuttering for concrete constructional work 10 G-5 

4418500000 - Shingles and shakes 10 G-5 

4418710000 - - For mosaic floors 10 G-5 

4418720000 - - Other, multilayer 10 G-5 

4418790000 - - Other 10 G-5 

4419000000 Tableware and kitchenware, of wood. 15 G-10 

4420100000 - Statuettes and other ornaments, of wood 15 G-7 

4420900000 - Other 15 G-7 

4421100000 - Clothes hangers 10 G-5 

4421909000 - - Other 10 G-5 

4601210000 - - Of bamboo 15 G-10 

4601220000 - - Of rattan 15 G-7 

4601290000 - - Other 15 G-10 

4601920000 - - Of bamboo 15 G-10 

4601930000 - - Of rattan 15 G-7 

4601940000 - - Of other vegetable materials 15 G-7 

4601990000 - - Other 15 G-7 

4602110000 - - Of bamboo 15 G-7 

4602120000 - - Of rattan 15 G-7 

4602190000 - - Other 15 G-10 

4602900000 - Other 15 G-10 
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4802540000 - - Weighing less than 40 g/m2 10 G-5 

4802559000 - - - Other 10 G-5 

4802569000 - - - Other 15 G-7 

4802579000 - - - Other 10 G-5 

4802581000 - - - In coils (rolls) 5 G-5 

4802589000 - - - Other 10 G-5 

4802619000 - - - Other 10 G-5 

4802620000 - - In leaves in which one side is less than or equal 

to 435 mm and the other is less than or equal to 297 

mm, measured unfolded 

15 

G-7 

4802699000 - - - Other 10 G-5 

4803001000 - Cellulose wadding and webs of cellulose fibres 10 G-5 

4803009000 - Other 10 G-5 

4804110000 - - Unbleached 10 G-5 

4804190000 - - Other 10 G-5 

4804210000 - - Unbleached 10 G-5 

4804290000 - - Other 10 G-5 

4804310000 - - Unbleached 10 G-5 

4804390000 - - Other 10 G-5 

4804419000 - - - Other 10 G-5 

4804420000 - - Bleached uniformly throughout the mass and of 

which more than 95% by weight of the total fibre 

content consists of wood fibres obtained by a 

chemical process 

10 

G-5 

4804490000 - - Other 10 G-5 

4804510000 - - Unbleached 10 G-5 

4804520000 - - Bleached uniformly throughout the mass and of 

which more than 95 % by weight of the total fibre 

content consists of wood obtained by a chemical 

process 

10 

G-5 

4804590000 - - Other 10 G-5 

4805110000 - - Semi-chemical fluting paper 10 G-5 

4805190000 - - Other 10 G-5 

4805240000 - - Weighing 150 g/m2 or less 10 G-5 

4805250000 - - Weighing more than 150 g/m2 10 G-5 

4805300000 - Sulphite wrapping paper 10 G-5 

4805913000 - - - Multi-layer paper and paperboard (other than 

those in subheadings 4805.12, 4805.19, 4805.24 or 

4805.25) 

10 

G-5 

4805919000 - - - Other 10 G-5 

4805922000 - - - Multi-layer paper and paperboard (other than 

those in subheadings 4805.12, 4805.19, 4805.24 or 

4805.25) 

10 

G-5 
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4805929000 - - - Other 10 G-5 

4805932000 - - - Multi-layer paper and paperboard (other than 

those in subheadings 4805.12, 4805.19, 4805.24 o 

4805.25) 

10 

G-5 

4805933000 - - - Rigid paperboard with an specific gravity more 

than 1 

10 
G-5 

4805939000 - - - Other 10 G-5 

4808100000 - Corrugated paper and paperboard, whether or not 

perforated 

10 
G-5 

4808400000 - kraft paper, creped or crinkled, whether or not 

embossed or perforated 

10 
G-5 

4808900000 - Other 10 G-5 

4810131900 - - - - Other 10 G-5 

4810132000 - - - Weighing more than 150 g/m2 10 G-5 

4810149000 - - - Other 10 G-5 

4810190000 - - Other 10 G-5 

4810290000 - - Other 10 G-5 

4810320000 - - Bleached uniformly throughout the mass and of 

which more than 95 % by weight of the total fibre 

content consists of wood fibres obtained by a 

chemical process, and weighing more than 150 g/m² 

10 

G-5 

4810390000 - - Other 10 G-5 

4810920000 - - Multi-ply 10 G-5 

4810990000 - - Other 10 G-5 

4811411000 - - - In rolls of a width exceeding 15 cm; or 

rectangular (including square) sheets with one side 

exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 

cm, in the unfolded state. 

10 

G-5 

4811419000 - - - Other 10 G-5 

4811593000 - - - Impregnated paper with melamine resins, 

whether or not decorated or printed 

10 
G-5 

4811599000 - - - Los demás 10 G-7 

4811609000 - - Other 10 G-7 

4813100000 - In the form of booklets or tubes 15 G-7 

4813200000 - In rolls of a widht not exceeding 5 cm 15 G-7 

4813900000 - Other 15 G-7 

4816200000 - Self-copy paper 15 G-5 

4816900000 - Other 15 G-7 

4817100000 - Envelopes 15 G-7 

4817200000 - Letter cards, plain postcards and correspondence 

cards 

15 
G-7 

4817300000 - Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, 

of paper or paperboard, containing an assortment of 

paper stationery 

15 

G-7 
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4818100000 - Toilet paper 15 G-10 

4818200000 - Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and 

towels 

15 
G-7 

4818300000 - Tablecloths and serviettes 15 G-10 

4818500000 - Articles of apparel and clothin accessories 15 G-10 

4818900000 - Other 15 G-7 

4819100000 - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 

paperboard 

10 
G-7 

4819200000 - Folding cartons, boxes and cases, of non-

corrugated paper or paperboard 

10 
G-7 

4819301000 - - Multifolded 10 G-7 

4819309000 - - Other 10 G-7 

4819400000 - Other sacks and bags, including cones 10 G-7 

4819500000 - Other packing containers, including record sleeves 10 G-7 

4819600000 - Box files, letter trays, storage boxes and similar 

articles, of a kind used in offices, shops or the like 

10 
G-7 

4820100000 - Registers, account books, note books, order books, 

receipt books, letter pads, memorandum pads, 

diaries and similar articles 

15 

G-7 

4820200000 - Exercise books 15 G-7 

4820300000 - Binders (other than book covers), folders and file 

covers 

15 
G-7 

4820401000 - - Forms known as “continuos” 15 G-7 

4820409000 - - Other 15 G-7 

4820500000 - Albums for samples or for collections 15 G-7 

4820901000 - - Forms known as “continuos”, not printed 15 G-7 

4820909000 - - Other 15 G-7 

4821100000 - Printed 10 G-7 

4821900000 - Other 10 G-7 

4822100000 - Of a kind used for winding textile yarn 10 G-5 

4822900000 - Other 10 G-5 

4823690000 - - Other 15 G-5 

4823700000 - Moulded or pressed articles of paper pulp 5 G-5 

4823909000 - - Other 10 G-5 

4901101000 - - Horoscopes, photo romance novels and comics 15 G-7 

4901991000 - - - Horoscopes, photo romance novels and comics  15 G-5 

4902901000 - - Horoscopes, photo romance novels and comics  15 G-7 

4903000000 Children's picture, drawing or colouring books. 15 G-10 

4907001000 - Unused postage, revenue or similar stamps of 

current or new issue in the country to which they are 

destined; stamp-impressed paper 

15 

G-7 

4907003000 - Books of travellers’ cheques of foreign credit 

stores 

15 
G-5 
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4907009000 - Other 15 G-5 

4908100000 - Transfers (decalcomanias), vitrifiable 15 G-7 

4908909000 - - Other 15 G-7 

4909000000 Printed or illustrated postcards; printed cards 

bearing personal greetings, messages or 

announcements, whether or not illustrated, with or 

without envelopes or trimmings. 

15 

G-7 

4910000000 Calendars of any kind, printed, including calendar 

blocks. 

15 
G-7 

4911100000 - Trade advertising material, commercial catalogues 

and the like 

15 
G-7 

4911910000 - - Pictures, designs and photographs 15 G-7 

4911990000 - - Other 15 G-7 

5109100000 - Containing 85 % or more by weight of wool or of 

fine animal hair 

15 
G-7 

5109900000 - Other 15 G-7 

5111111000 - - - Of wool 10 G-5 

5112111000 - - - Of wool 10 G-5 

5112191000 - - - Of wool 10 G-5 

5112301000 - - Of wool 10 G-5 

5112901000 - - Of wool 10 G-5 

5204110000 - - Containing 85 % or more by weight of cotton 10 G-5 

5204200000 - Put up for retail sale 15 G-7 

5205110000 - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 

14 metric number) 

10 
G-5 

5205120000 - - Measuring less than 714.29 decitex but not less 

than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number 

but not exceeding 43 metric number) 

10 

G-5 

5205130000 - - Measuring less than 232.56 decitex but not less 

than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number 

but not exceeding 52 metric number) 

10 

G-5 

5205140000 - - Measuring less than 192.31 decitex but not less 

than 125 decitex (exceeding 52 metric number but 

not exceeding 80 metric number) 

10 

G-5 

5205210000 - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 

14 metric number) 

10 
G-5 

5205220000 - - Measuring less than 714.29 decitex but not less 

than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number 

but not exceeding 43 metric number) 

10 

G-5 

5205230000 - - Measuring less than 232.56 decitex but not less 

than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number 

but not exceeding 52 metric number) 

10 

G-5 

5205240000 - - Measuring less than 192.31 decitex but not less 

than 125 decitex (exceeding 52 metric number but 

not exceeding 80 metric number) 

10 

G-5 
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5205260000 - - Measuring less than 125 decitex but not less than 

106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not 

exceeding 94 metric number) 

10 

G-5 

5205310000 - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or 

more (not exceeding 14 metric number per single 

yarn) 

10 

G-5 

5205320000 - - Measuring per single yarn less than 714.29 

decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 

14 metric number but not exceeding 43 metric 

number per single yarn) 

10 

G-5 

5205330000 - - Measuring per single yarn less than 232.56 

decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 

43 metric number but not exceeding 52 metric 

number per single yarn) 

10 

G-5 

5205340000 - - Measuring per single yarn less than 192.31 

decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 

metric number but not exceeding 80 metric number 

per single yarn) 

10 

G-5 

5205350000 - - Measuring per single yarn less than 125 decitex 

(exceeding 80 metric number per single yarn) 

10 
G-5 

5205410000 - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or 

more (not exceeding 14 metric number per single 

yarn) 

10 

G-5 

5205420000 - - Measuring per single yarn less than 714.29 

decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 

14 metric number but not exceeding 43 metric 

number per single yarn) 

10 

G-5 

5205430000 - - Measuring per single yarn less than 232.56 

decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 

43 metric number but not exceeding 52 metric 

number per single yarn) 

10 

G-5 

5205440000 - - Measuring per single yarn less than 192.31 

decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 

metric number but not exceeding 80 metric number 

per single yarn) 

10 

G-5 

5205460000 - - Measuring per single yarn less than 125 decitex 

but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 

metric number but not exceeding 94 metric number 

per single yarn) 

10 

G-5 

5205470000 - - Measuring per single yarn less than 106.38 

decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 

94 metric number but not exceeding 120 metric 

number per single yarn) 

10 

G-5 

5206220000 - - Measuring less than 714.29 decitex but not less 

than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number 

but not exceeding 43 metric number) 

10 

G-5 
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5206230000 - - Measuring less than 232.56 decitex but not less 

than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number 

but not exceeding 52 metric number) 

10 

G-5 

5206240000 - - Measuring less than 192.31 decitex but not less 

than 125 decitex (exceeding 52 metric number but 

not exceeding 80 metric number) 

10 

G-5 

5206310000 - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or 

more (not exceeding 14 metric number per single 

yarn) 

10 

G-5 

5206410000 - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or 

more (not exceeding 14 metric number per single 

yarn) 

10 

G-5 

5206450000 - - Measuring per single yarn less than 125 decitex 

(exceeding 80 metric number per single yarn) 

10 
G-5 

5207100000 - Containing 85 % or more by weight of cotton 15 G-7 

5207900000 - Other 15 G-5 

5208110000 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208120000 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208130000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill  10 G-5 

5208190000 - - Other fabrics 10 G-5 

5208219000 - - - Other 10 G-5 

5208220000 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208230000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5208290000 - - Other fabrics 10 G-5 

5208310000 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208320000 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208330000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-3 

5208390000 - - Other fabrics 10 G-3 

5208410000 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208420000 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208430000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5208490000 - - Other fabrics 10 G-5 

5208510000 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208520000 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m 2 10 G-5 

5208591000 - - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5208599000 - - - Other 10 G-5 

5209110000 - - Plain weave 10 G-5 

5209120000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5209190000 - - Other fabrics 10 G-5 

5209210000 - - Plain weave 10 G-5 

5209220000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5209290000 - - Other fabrics 10 G-5 

5209310000 - - Plain weave 10 G-5 
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5209320000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5209390000 - - Other fabrics 10 G-5 

5209410000 - - Plain weave 10 G-5 

5209420000 - - Denim 10 G-5 

5209430000 - - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, 

including cross twill 

10 
G-5 

5209490000 - - Other fabrics 10 G-5 

5209510000 - - Plain weave 10 G-5 

5209520000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5209590000 - - Other fabrics 10 G-5 

5210110000 - - Plain weave 10 G-5 

5210190000 - - Other fabrics 10 G-5 

5210210000 - - Plain weave 10 G-5 

5210290000 - - Other fabrics 10 G-5 

5210310000 - - Plain weave 10 G-5 

5210320000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5210390000 - - Other fabrics 10 G-5 

5210410000 - - Plain weave 10 G-5 

5210490000 - - Other fabrics 10 G-5 

5210510000 - - Plain weave 10 G-5 

5210590000 - - Other fabrics 10 G-5 

5211110000 - - Plain weave 10 G-5 

5211120000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5211190000 - - Other fabrics 10 G-5 

5211200000 - Bleached 10 G-5 

5211310000 - - Plain weave 10 G-5 

5211320000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5211390000 - - Other fabrics 10 G-5 

5211410000 - - Plain weave 10 G-5 

5211420000 - - Denim 10 G-5 

5211430000 - - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, 

including cross twill 

10 
G-5 

5211490000 - - Other fabrics 10 G-5 

5211510000 - - Plain weave 10 G-5 

5211520000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 10 G-5 

5211590000 - - Other fabrics 10 G-5 

5212230000 - - Dyed 10 G-5 

5303100000 - Jute and other textile bast fibres, raw or retted 10 G-5 

5303903000 - - Jute 10 G-5 

5303909000 - - Other 10 G-5 

5308900000 - Other 10 G-7 
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5311000000 Woven fabrics of other vegetable textile fibres; 

woven fabrics of paper yarn. 

10 
G-7 

5401101000 - - Put up for retail sale 15 G-7 

5401109000 - - Other 10 G-5 

5401201000 - - Put up for retail sale 15 G-7 

5402199000 - - - Other 10 G-10 

5402200000 - High tenacity yarn of polyesters 10 G-10 

5402310000 - - Of nylon or other polyamides, measuring per 

single yarn not more than 50 tex 

10 
G-7 

5402330000 - - Of polyesters 10 G-10 

5402340000 - - Of polypropylene 10 G-10 

5402450000 - - Other, of nylon or other polyamides 10 G-7 

5402460000 - - Other, of polyesters, partially oriented 10 G-10 

5402470000 - - Other, of polyesters 10 G-10 

5402480000 - - Other, of polypropylene 10 G-10 

5402510000 - - Of nylon or other polyamides 10 G-10 

5402520000 - - Of polyesters 10 G-7 

5402610000 - - Of nylon or other polyamides 10 G-7 

5402620000 - - Of polyesters 10 G-7 

5406001000 - Synthetic filament yarn 15 G-7 

5406009000 - Artificial filament yarn 15 G-7 

5407109000 - - Other 10 G-7 

5407200000 - Woven fabrics obtained from strip or the like 10 G-5 

5407410000 - - Unbleached or bleached 10 G-7 

5407420000 - - Dyed 10 G-5 

5407440000 - - Printed 10 G-7 

5407510000 - - Unbleached or bleached 10 G-7 

5407520000 - - Dyed 10 G-7 

5407530000 - - Of yarns of different colours 10 G-7 

5407540000 - - Printed 10 G-7 

5407610000 - - Containing 85 % or more by weight of non-

textured polyester filaments 

10 
G-7 

5407690000 - - Other 10 G-7 

5407719000 - - - Other 10 G-5 

5407720000 - - Dyed 10 G-5 

5407730000 - - Of yarns of different colours 10 G-7 

5407740000 - - Printed 10 G-7 

5407810000 - - Unbleached or bleached 10 G-10 

5407820000 - - Dyed 10 G-5 

5407830000 - - Of yarns of different colours 10 G-10 

5407840000 - - Printed 10 G-10 

5407910000 - - Unbleached or bleached 10 G-7 
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5407920000 - - Dyed 10 G-7 

5407930000 - - Of yarns of different colours 10 G-7 

5407940000 - - Printed 10 G-7 

5501200000 - Of polyesters 10 G-7 

5503200091 - - Measuring fibers with lower to 1.7 decitex 10 G-7 

5503200099 - - - Other 10 G-7 

5503400000 - Of polypropylene 10 G-5 

5506200000 - Of polyesters 10 G-7 

5508101000 - - Put up for retail sale 10 G-5 

5508109000 - - Other 10 G-5 

5509210000 - - Single yarn 10 G-5 

5509220000 - - Multiple (folded) or cabled yarn 10 G-5 

5509310000 - - Single yarn 10 G-5 

5509320000 - - Multiple (folded) or cabled yarn 10 G-5 

5509510000 - - Mixed mainly or solely with artificial staple 

fibres 

10 
G-5 

5509530000 - - Mixed mainly or solely with cotton 10 G-5 

5509590000 - - Other 10 G-5 

5509610000 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal 

hair 

10 
G-5 

5509690000 - - Other 10 G-5 

5509920000 - - Mixed mainly or solely with cotton 10 G-5 

5510110000 - - Single yarn 10 G-5 

5510300000 - Other yarn, mixed mainly or solely with cotton 10 G-5 

5510900000 - Other yarn 10 G-5 

5511100000 - Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more 

by weight of such fibres 

15 
G-7 

5511200000 - Of synthetic staple fibres, containing less than 85 

% by weight of such fibres 

15 
G-5 

5511300000 - Of artificial staple fibres 15 G-5 

5512110000 - - Unbleached or bleached 10 G-5 

5512190000 - - Other 10 G-5 

5513110000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 

5513120000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5513130000 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 10 G-5 

5513210000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 

5513231000 - - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5513239000 - - - Other 10 G-5 

5513310000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 
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5513391000 - - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5513392000 - - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 10 G-5 

5513410000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 

5513491000 - - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5513492000 - - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 10 G-5 

5514110000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 

5514120000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5514191000 - - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 10 G-5 

5514210000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 

5514220000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5514230000 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 10 G-5 

5514290000 - - Other woven fabrics 10 G-5 

5514301000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 

5514302000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5514303000 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 10 G-5 

5514410000 - - Of polyester staple fibres, plain weave 10 G-5 

5514420000 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, 

of polyester staple fibres 

10 
G-5 

5514430000 - - Other woven fabrics of polyester staple fibres 10 G-5 

5514490000 - - Other woven fabrics 10 G-5 

5515110000 - - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple 

fibres 

10 
G-5 

5515120000 - - Mixed mainly or solely with man-made filaments 10 G-5 

5515130000 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal 

hair 

10 
G-5 

5516110000 - - Unbleached or bleached 10 G-5 

5516120000 - - Dyed 10 G-5 

5516140000 - - Printed 10 G-5 

5516230000 - - Of yarns of different colours 5 G-5 

5516330000 - - Of yarns of different colours 10 G-5 

5516910000 - - Unbleached or bleached 10 G-5 

5516930000 - - Of yarns of different colours 10 G-5 

5601210000 - - Of cotton 10 G-5 

5601220000 - - Of man-made fibres 10 G-5 

5601290000 - - Other 10 G-5 

5602100000 - Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics 10 G-7 

5602290000 - - Of other textile materials 10 G-7 
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5602900000 - Other 10 G-7 

5603110000 - - Weighing not more than 25 g/m² 10 G-10 

5603121000 - - - Of polyester, impregnated with styrene-

butadiene rubber containing by weight 43 g/m2 or 

more, precut with a width not exceeding 75 mm 

5 

G-5 

5603129000 - - - Other 10 G-10 

5603130000 - - Weighing more than 70 g/m² but not more than 

150 g/m² 

10 
G-10 

5603140000 - - Weighing more than 150 g/m² 10 G-10 

5603910000 - - Weighing not more than 25 g/m² 10 G-7 

5603920000 - - Weighing more than 25 g/m² but not more than 

70 g/m² 

10 
G-10 

5603930000 - - Weighing more than 70 g/m² but not more than 

150 g/m² 

10 
G-10 

5603940000 - - Weighing more than 150 g/m² 10 G-10 

5606000000 Gimped yarn, and strip and the like of heading 54.04 

or 54.05, gimped (other than those of heading 56.05 

and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including 

flock chenille yarn); loop wale-yarn. 

10 

G-5 

5607210000 - - Binder or baler twine 10 G-7 

5607410000 - - Binder or baler twine 10 G-7 

5607490000 - - Other 10 G-7 

5607500000 - Of other synthetic fibres 5 G-5 

5607900000 - Other 10 G-7 

5609000000 Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 

54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere 

specified or included. 

5 

G-5 

5701100000 - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

5701900000 - Of other textile materials 15 G-7 

5702100000 - “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” and similar 

hand-woven rugs 

15 
G-7 

5702200000 - Floor coverings of coconut fibres (coir) 15 G-7 

5702310000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

5702320000 - - Of man-made textile materials 15 G-7 

5702390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

5702410000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

5702420000 - - Of man-made textile materials 15 G-7 

5702490000 - - Of other textile materials 15 G-7 

5702500000 - Other, not of pile construction, not made up 15 G-7 

5702910000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

5702920000 - - Of man-made textile materials 15 G-7 

5702990000 - - Of other textile materials 15 G-7 

5703100000 - Of wool or fine animal hair 15 G-7 
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5703200000 - Of nylon or other polyamides 15 G-7 

5703300000 - Of other man-made textile materials 15 G-7 

5703900000 - Of other textile materials 15 G-7 

5704100000 - Tiles, having a maximum surface area of 0.3 m² 15 G-7 

5704900000 - Other 15 G-7 

5705000000 Other carpets and other textile floor coverings, 

whether or not made up. 

15 
G-7 

5801360000 - - Chenille fabrics 10 G-5 

5802190000 - - Other 10 G-5 

5803009000 - Of other textile materials 10 G-7 

5804100000 - Tulles and other net fabrics 10 G-5 

5804210000 - - Of man-made fibres 10 G-5 

5805000000 Hand-woven tapestries of the type Gobelins, 

Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and 

needle-worked tapestries (for example, petit point, 

cross stitch), whether or not made up. 

15 

G-7 

5806200000 - Other woven fabrics, containing by weight 5 % or 

more of lastomeric yarn or rubber thread 

10 
G-5 

5806310090 - - - Other 10 G-5 

5806329000 - - - Other 10 G-5 

5806390000 - - Of other textile materials 10 G-5 

5807100000 - Woven 10 G-5 

5807900000 - Other 10 G-5 

5808900000 - Other 10 G-5 

5810910000 - - Of cotton 10 G-5 

5810920000 - - Of man-made fibres 10 G-5 

5810990000 - - Of other textile materials 10 G-5 

5811000000 Quilted textile products in the piece, composed of 

one or more layers of textile materials assembled 

with padding by stitching or otherwise, other than 

embroidery of heading 58.10. 

10 

G-5 

5902101000 - - Rubberised 10 G-7 

5902109000 - - Other 10 G-7 

5902201000 - - Rubberised 5 G-5 

5902209000 - - Other 10 G-7 

5903100000 - With poly(vinyl chloride) 10 G-7 

5903200000 - With polyurethane 10 G-7 

5903900000 - Other 10 G-7 

5906991000 - - - Woven fabrics obtained from high tenacity yarn 

of nylon or other polyamides or of polyesters 

10 
G-7 

5907000000 Textile fabrics otherwise impregnated, coated or 

covered; painted canvas being theatrical scenery, 

studio back-cloths or the like. 

10 

G-5 
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5911400000 - Straining cloth of a kind used in oil presses or the 

like, including that of human hair 

10 
G-5 

5911909000 - - Other 5 G-5 

6001100000 - “Long pile” fabrics 10 G-5 

6001210000 - - Of cotton 10 G-5 

6001220000 - - Of man-made fibres 10 G-5 

6001910000 - - Of cotton 10 G-5 

6001920000 - - Of man-made fibres 10 G-5 

6002400000 - Containing by weight 5% or more of elastomeric 

yarn but not containing rubber thread 

10 
G-5 

6003200000 - Of cotton 10 G-5 

6003300000 - Of synthetic fibres 10 G-5 

6004100000 - Containing by weight 5 % or more of elastomeric 

yarn but not containing rubber thread 

10 
G-5 

6005310000 - - Unbleached or bleached 10 G-5 

6005320000 - - Dyed 10 G-5 

6005330000 - - Of yarns of different colours 10 G-5 

6005340000 - - Printed 10 G-5 

6006210000 - - Unbleached or bleached 10 G-5 

6006220000 - - Dyed 10 G-5 

6006230000 - - Of yarns of different colours 10 G-5 

6006240000 - - Printed 10 G-5 

6006310000 - - Unbleached or bleached 10 G-5 

6006320000 - - Dyed 10 G-5 

6006330000 - - Of yarns of different colours 10 G-5 

6006340000 - - Printed 10 G-5 

6006410000 - - Unbleached or bleached 10 G-5 

6006420000 - - Dyed 10 G-5 

6006430000 - - Of yarns of different colours 10 G-5 

6006440000 - - Printed 10 G-5 

6101200000 - Of cotton 15 G-7 

6101300000 - Of man-made fibres 15 G-7 

6101901000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6101909000 - - Other 15 G-7 

6102100000 - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6102200000 - Of cotton 15 G-7 

6102300000 - Of man-made fibres 15 G-10 

6102900000 - Of other textile materials 15 G-7 

6103101000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6103102000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6103109000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6103220000 - - Of cotton 15 G-7 
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6103230000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6103291000 - - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6103299000 - - - Other 15 G-7 

6103310000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6103320000 - - Of cotton 15 G-7 

6103330000 - - Of synthetic fibre 15 G-7 

6103390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6103410000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6103420000 - - Of cotton 15 G-7 

6103430000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6103490000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6104130000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6104191000 - - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6104192000 - - - Of cotton 15 G-7 

6104199000 - - - Other 15 G-7 

6104220000 - - Of cotton 15 G-7 

6104230000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6104291000 - - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6104299000 - - - Other 15 G-7 

6104310000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6104320000 - - Of cotton 15 G-7 

6104330000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6104390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6104410000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6104420000 - - Of cotton 15 G-7 

6104430000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6104440000 - - Of artificial fibres 15 G-7 

6104490000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6104510000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6104520000 - - Of cotton 15 G-7 

6104530000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6104590000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6104610000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6104620000 - - Of cotton 15 G-7 

6104630000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6104690000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6105100000 - Of cotton 15 G-7 

6105201000 - - Of acrylic or modacrylic fibres 15 G-7 

6105209000 - - Of other synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6105900000 - Of other textile materials 15 G-7 

6106100000 - Of cotton 15 G-7 

6106200000 - Of man-made fibres 15 G-7 
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6106900000 - Of other textile materials 15 G-7 

6107110000 - - Of cotton 15 G-7 

6107120000 - - Of man-made fibres 15 G-5 

6107190000 - - Of other textile materials 15 G-5 

6107210000 - - Of cotton 15 G-7 

6107220000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6107290000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6107910000 - - Of cotton 15 G-7 

6107991000 - - - Of man-made fibres 15 G-5 

6107999000 - - - Other 15 G-3 

6108110000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6108190000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6108210000 - - Of cotton 15 G-7 

6108220000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6108290000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6108310000 - - Of cotton 15 G-7 

6108320000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6108390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6108910000 - - Of cotton 15 G-10 

6108920000 - - Of man-made fibres 15 G-5 

6108990000 - - Of other textile materials 15 G-5 

6109100000 - Of cotton 15 G-5 

6109901000 - - Of acrylic or modacrylic fibres 15 G-5 

6109909000 - - Other 15 G-5 

6110111000 - - - Sweaters (pullovers) 15 G-7 

6110112000 - - - Waistcoats  15 G-7 

6110113000 - - - Cardigans 15 G-7 

6110119000 - - - Other 15 G-7 

6110120000 - - Cashmere gota 15 G-7 

6110191000 - - - Sweaters (pullovers) 15 G-7 

6110192000 - - - Waistcoats 15 G-7 

6110193000 - - - Cardigans 15 G-7 

6110199000 - - - Other 15 G-7 

6110201000 - - Sweaters (pullovers) 15 G-7 

6110202000 - - Waistcoats 15 G-7 

6110203000 - - Cardigans 15 G-7 

6110209000 - - Other 15 G-7 

6110301000 - - Of acrylic or modacrylic fibres 15 G-3 

6110309000 - - Other 15 G-3 

6110900000 - Of other textile materials 15 G-7 

6111200000 - Of cotton 15 G-7 

6111300000 - Of synthetic fibres 15 G-7 
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6111901000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6111909000 - - Other 15 G-7 

6112110000 - - Of cotton 15 G-7 

6112120000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6112190000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6112200000 - Ski suits 15 G-10 

6112310000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6112390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6112410000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6112490000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6113000000 Garments, made up of knitted or crocheted fabrics 

of heading 59.03, 59.06 or 59.07. 

15 
G-7 

6114200000 - Of cotton 15 G-7 

6114300000 - Of man-made fibres 15 G-5 

6114901000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-5 

6114909000 - - Other 15 G-5 

6115101000 - - Graduated compression socks 15 G-5 

6115109000 - - Other 15 G-5 

6115210000 - - Of synthetic fibres, measuring per single yarn 

less than 67 decitex 

15 
G-7 

6115220000 - - Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 

decitex or more 

15 
G-7 

6115290000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6115301000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6115309000 - - Other 15 G-7 

6115940000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6115950000 - - Of cotton 15 G-5 

6115960000 - - Of synthetic fibre 15 G-5 

6115990000 - - Of other textile materials 15 G-5 

6116100000 - Impregnated, coated or covered with plastics or 

rubber 

15 
G-7 

6116910000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6116920000 - - Of cotton 15 G-7 

6116930000 - - Of synthetic fibre 15 G-5 

6116990000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6117100000 - Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the 

like 

15 
G-7 

6117801000 - - Knee and ankle pads 15 G-7 

6117802000 - - Necktie and similar bows 15 G-7 

6117809000 - - Other 15 G-7 

6117901000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6117909000 - - Other 15 G-7 
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6201110000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6201120000 - - Of cotton 15 G-7 

6201130000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6201190000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6201910000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-5 

6201920000 - - Of cotton 15 G-5 

6201930000 - - Of man-made fibres 15 G-5 

6201990000 - - Of other textile materials 15 G-3 

6202110000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6202120000 - - Of cotton 15 G-5 

6202130000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6202190000 - - Of other textile materials  15 G-7 

6202910000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6202920000 - - Of cotton 15 G-7 

6202930000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6202990000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6203110000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6203120000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6203190000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6203220000 - - Of cotton 15 G-7 

6203230000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6203291000 - - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6203299000 - - - Other 15 G-7 

6203310000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6203320000 - - Of cotton 15 G-7 

6203330000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6203390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6203410000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6203421000 - - - Of tissue called "jeans or denim" 15 G-7 

6203422000 - - - Of striped velvet ( "corduroy") 15 G-7 

6203429000 - - - Other 15 G-7 

6203430000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6203490000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6204110000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6204120000 - - Of cotton 15 G-7 

6204130000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6204190000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6204210000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6204220000 - - Of cotton 15 G-7 

6204230000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6204290000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6204310000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 
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6204320000 - - Of cotton 15 G-7 

6204330000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6204390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6204410000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6204420000 - - Of cotton 15 G-7 

6204430000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6204440000 - - Of artificial fibres 15 G-7 

6204490000 - - Of other textile materials 15 G-5 

6204510000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6204520000 - - Of cotton 15 G-7 

6204530000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6204590000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6204610000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6204620000 - - Of cotton 15 G-7 

6204630000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6204690000 - - Of other textile materials 15 G-5 

6205200000 - Of cotton 15 G-7 

6205300000 - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6205901000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6205909000 - - Other 15 G-7 

6206100000 - Of silk or silk waste 15 G-7 

6206200000 - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6206300000 - Of cotton 15 G-7 

6206400000 - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6206900000 - Of other textile materials 15 G-7 

6207110000 - - Of cotton 15 G-7 

6207190000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6207210000 - - Of cotton 15 G-7 

6207220000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6207290000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6207910000 - - Of cotton 15 G-7 

6207991000 - - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-5 

6207999000 - - - Other 15 G-5 

6208110000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-5 

6208190000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6208210000 - - Of cotton 15 G-7 

6208220000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6208290000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6208910000 - - Of cotton 15 G-7 

6208920000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6208990000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6209200000 - Of cotton 15 G-7 
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6209300000 - Of synthetic fibres 15 G-7 

6209901000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6209909000 - - Other 15 G-7 

6210100000 - Of fabrics of headings 56.02 or 56.03 15 G-7 

6210200000 - Other garments, of the type described in 

subheadings 6201.11 to 6201.19 

15 
G-10 

 

6210300000 

 

- Other garments, of the type described in 

subheadings 6202.11 to 6202.19 

 

15 G-7 

6210400000 - Other men´s or boys’ garments 15 G-7 

6210500000 - Other women’s or girls’ garments 15 G-7 

6211110000 - - Men’s or boys’ 15 G-7 

6211120000 - - Women’s or girls’ 15 G-7 

6211200000 - Ski suits 15 G-7 

6211320000 - - Of cotton 15 G-7 

6211330000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6211391000 - - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6211399000 - - - Other 15 G-7 

6211420000 - - Of cotton 15 G-7 

6211430000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-5 

6211491000 - - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6211499000 - - - Other 15 G-7 

6212100000 - Brassières 15 G-5 

6212200000 - Girdles and panty-girdles 15 G-5 

6212300000 - Corselettes 15 G-7 

6212900000 - Other 15 G-3 

6213200000 - Of cotton 15 G-7 

6213901000 - - Of silk or silk waste 15 G-7 

6213909000 - - Other 15 G-7 

6214100000 - Of silk or silk waste 15 G-7 

6214200000 - Of wool or fine animal hair 15 G-7 

6214300000 - Of synthetic fibres 15 G-7 

6214400000 - Of artificial fibres 15 G-7 

6214900000 - Of other textile materials 15 G-5 

6215100000 - Of silk or silk waste 15 G-7 

6215200000 - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6215900000 - Of other textile materials 15 G-7 

6216001000 - Especially for the protection of workers 15 G-7 

6216009000 - Other 15 G-7 

6217100000 - Accessories 15 G-7 

6217900000 - Parts 15 G-3 

6301100000 - Electric blankets 15 G-7 
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6301201000 - - Of wool 15 G-7 

6301202000 - - Of vicuña hair 15 G-7 

6301209000 - - Other 15 G-7 

6301300000 - Blankets (other than electric blankets) and 

travelling rugs, of cotton 

15 
G-5 

6301400000 - Blankets (other than electric blankets) and 

travelling rugs, of synthetic fibres 

15 
G-7 

6301900000 - Other blankets and travelling rugs 15 G-7 

6302101000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6302109000 - - Other 15 G-7 

6302210000 - - Of cotton 15 G-7 

6302220000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6302290000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6302310000 - - Of cotton 15 G-7 

6302320000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6302390000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6302401000 - - Of synthetic or artificial fibres 15 G-7 

6302409000 - - Other 15 G-7 

6302510000 - - Of cotton 15 G-7 

6302530000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6302591000 - - - Of linen 15 G-7 

6302599000 - - - Other 15 G-7 

6302600000 - Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or 

similar terry fabrics, of cotton 

15 
G-7 

6302910000 - - Of cotton 15 G-7 

6302930000 - - Of man-made fibres 15 G-7 

6302991000 - - - Of linen 15 G-5 

6302999000 - - - Other 15 G-7 

6303120000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6303191000 - - - Of cotton 15 G-7 

6303199000 - - - Other 15 G-7 

6303910000 - - Of cotton 15 G-7 

6303920000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6303990000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6304110000 - - Knitted or crocheted 15 G-7 

6304190000 - - Other 15 G-7 

6304910000 - - Knitted or crocheted 15 G-7 

6304920000 - - Not knitted or crocheted, of cotton 15 G-7 

6304930000 - - Not knitted or crocheted, of synthetic fibres 15 G-7 

6304990000 - - Not knitted or crocheted, other textile materials 15 G-7 

6305101000 - - Of jute 5 G-5 

6305109000 - - Other 10 G-7 



 ANNEX 2A-32 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

6305200000 - Of cotton 10 G-7 

6305320000 - - Flexible intermediate bulk containers  10 G-7 

6305331000 - - - Of polyethylene 5 G-5 

6305332000 - - - Of polypropylene 10 G-7 

6305390000 - - Other 10 G-7 

6305901000 - - Of pita fibre (cabuya, fique) 10 G-7 

6305909000 - - Other 10 G-7 

6306120000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6306191000 - - - Of cotton 15 G-7 

6306199000 - - - Other 15 G-7 

6306220000 - - Of synthetic fibres 15 G-7 

6306290000 - - Of other textile materials 15 G-5 

6306300000 - Sails 15 G-7 

6306400000 - Pneumatic mattresses 15 G-7 

6306901000 - - Of cotton 15 G-7 

6306909000 - - Of other textile materials 15 G-7 

6307100000 - Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar 

cleaning cloths 

15 
G-5 

6307200000 - Life-jackets and life-belts 15 G-5 

6307901000 - - Dress patterns 15 G-5 

6307902000 - - Safety belts 15 G-5 

6307903000 - - Protection facemasks 15 G-5 

6307909000 - - Other 15 G-5 

6401100000 - Footwear incorporating a protective metal toe-cap 15 G-7 

6401920000 - - Covering the ankle but not covering the knee 15 G-5 

6401990000 - - Other 15 G-7 

6402190000 - - Other 15 G-5 

6402200000 - Footwear with upper straps or thongs assembled to 

the sole by means of plugs  

15 
G-7 

6402910000 - - Covering the ankle 15 G-7 

6402991000 - - - Incorporating a protective metal toe-cap  15 G-5 

6402999000 - - - Other 15 G-5 

6403190000 - - Other 15 G-7 

6403200000 - Footwear with outer soles of leather, and uppers 

which consist of leather straps across the instep and 

around the big toe 

15 

G-5 

6403400000 - Other footwear, incorporating a protective metal 

toe-cap 

15 
G-7 

6403510000 - - Covering the ankle 15 G-7 

6403590000 - - Other 15 G-7 

6403911000 - - - Wooden sole footwear, without in-soles and 

protective metal toe-caps 

15 
G-5 



 ANNEX 2A-33 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
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Rate 

Tariff 

Reduction 
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6403919000 - - - Other 15 G-5 

6403991000 - - - Wooden sole footwear, without in-soles and 

protective metal toe-caps  

15 
G-5 

6403999000 - - - Other 15 G-5 

6404111000 - - - Sports footwear 15 G-7 

6404112000 - - - Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, 

training shoes and the like 

15 
G-7 

6404190000 - - Other 15 G-5 

6404200000 - Footwear with outer soles of leather or 

composition leather  

15 
G-7 

6405100000 - With uppers of leather or composition leather  15 G-7 

6405200000 - With uppers of textile materials 15 G-7 

6405900000 - Other 15 G-5 

6406100000 - Uppers and parts thereof, other than stiffeners 10 G-5 

6406200000 - Outer soles and heels, of rubber or plastics 10 G-5 

6501000000 Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither 

blocked to shape nor with made brims; plateaux and 

manchons (including slit manchons), of felt. 

10 

G-5 

6504000000 Hats and other headgear, plaited or made by 

assembling strips of any material, whether or not 

lined or trimmed. 

15 

G-7 

6505001000 - Hair nets 15 G-5 

6505002000 - - Hats and other headgear of felt, oh hat-shapes or 

plates of heading 65.01, whether or not lined or 

trimmed 

15 

G-7 

6505009000  - Other 15 G-5 

6506100000 - Safety headgear 15 G-7 

6506910000 - - Of rubber or plastic 15 G-7 

6506990000 - - Of other materials 15 G-5 

6507000000 Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat 

frames, peaks and chinstraps, for headgear. 

10 
G-5 

6601100000 - Garden or similar umbrellas 15 G-7 

6601990000 - - Other 15 G-7 

6602000000 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and 

the like. 

15 
G-7 

6702900000 - Of other materials 15 G-7 

6703000000 Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise 

worked; wool or other animal hair or other textile 

materials, prepared for use in making wigs or the 

like. 

10 

G-5 

6802210000 - - Marble, travertine and alabaster 10 G-5 

6802291000 - - - Calcareous stones  10 G-5 

6802299000 - - - Other 10 G-5 



 ANNEX 2A-34 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 
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Tariff 

Reduction 
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6802910000 - - Marble, travertine and alabaster 10 G-5 

6802920000 - - Other calacareous stone 10 G-5 

6802930000 - - Granite 10 G-5 

6802990000 - - Other stone 10 G-5 

6805200000 - On a base of paper or paperboard only 10 G-5 

6805300000 - On a base of other materials 10 G-5 

6806100000 - Slag wool, rock wool and similar mineral wools 

(including intermixtures thereof), in bulk, sheets or 

rolls  

10 

G-5 

6807100000 - In rolls 10 G-5 

6808000000 Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of 

vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, 

particles, sawdust or other waste, of wood, 

agglomerated with cement, plaster or other mineral 

binders. 

10 

G-5 

6809110000 - - Faced or reinforced with paper or paperboard 

only 

10 
G-5 

6809900000 - Other articles 10 G-5 

6810110000 - - Building blocks and bricks 10 G-5 

6810190000 - - Other 10 G-5 

6810910000 - - Prefabricated structural components for building 

or civil engineering 

10 
G-5 

6811400000 - Containing asbestos 10 G-5 

6811810000 - - Corrugated sheets 10 G-5 

6811820000 - - Other sheets, panels, tiles and similar articles  10 G-5 

6811890000 - - Other articles 10 G-5 

6813200000 - Containing asbestos 5 G-5 

6813810000 - - Brake linings and pads 10 G-5 

6813890000 - - Other 5 G-5 

6815990000 - - Other 10 G-5 

6902209000 - - Other 10 G-5 

6902900000 - Other 10 G-5 

6904100000 - Building bricks 10 G-5 

6904900000 - Other 10 G-5 

6905100000 - Roofing tiles 10 G-5 

6905900000 - Other 10 G-5 

6906000000 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings. 10 G-5 

6907100000 - Tiles, cubes and similar articles, whether or not 

rectangular, the largest surface area of which is 

capable of being enclosed in a square the side of 

which is less than 7 cm 

10 

G-5 

6907900000 - Other 10 G-3 
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(2012) 
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6908100000 - Tiles, cubes and similar articles, whether or not 

rectangular, the largest surface area of which is 

capable of being enclosed in a square the side of 

which is less than 7 cm 

10 

G-5 

6908900000 - Other 10 G-5 

6910100000 - Of porcelain or china 10 G-5 

6910900000 - Other 5 G-5 

6911100000 - Tableware and kitchenware 15 G-7 

6911900000 - Other 15 G-7 

6912000000 Ceramic tableware, kitchenware, other household 

articles and toilet articles, other than of porcelain or 

china. 

15 

G-7 

6913100000 - Of porcelain or china 15 G-5 

6913900000 - Other 15 G-7 

6914100000 - Of porcelain or china 10 G-5 

6914900000 - Other 10 G-5 

7003121000 - - - Plain 5 G-5 

7003192000 - - - Ribbed, corrugated, stamped or similar 5 G-5 

7004200000 - Glass, colored throughout the mass (body tinted), 

opacified, flashed or having an absorbent, reflecting 

or 

non-reflecting layer 

10 

G-7 

7004900000 - Other glass 10 G-7 

7005291000 - - - Of a thickness of 6mm or less 10 G-5 

7007110000 - - Of size and shape suitable for incorporation in 

vehicles, aircraft, spacecraft or vessels 

10 
G-7 

7007190000 - - Other 10 G-7 

7007210000 - - Of size and shape suitable for incorporation in 

vehicles, aircraft, pacecraft or vessels 

10 
G-7 

7007290000 - - Other 10 G-7 

7009100000 - Rear-view mirrors for vehicles 5 G-5 

7009910000 - - Unframed 10 G-7 

7009920000 - - Framed 10 G-7 

7010100000 - Ampoules 10 G-7 

7010200000 - Stoppers, lids and other closures 10 G-5 

7010901000 - - Exceeding 1 l 10 G-7 

7010902000 - - Exceeding 0,33 l but not exceeding 1 l 10 G-7 

7010903000 - - Exceeding 0,15 l but not exceeding 0,33 l 10 G-7 

7010904000 - - Not exceeding 0,15 l 10 G-7 

7013100000 - Of glass-ceramics 15 G-7 

7013220000 - - Of lead crystal 15 G-7 

7013280000 - - Other 15 G-7 

7013330000 - - Of lead cristal 15 G-7 



 ANNEX 2A-36 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 
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7013370000 - - Other 15 G-7 

7013410000 - - Of lead crystal 15 G-7 

7013420000 - - Of glass having a linear coefficient of expansion 

not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a 

temperature range of 0 °C to 300 °C  

15 

G-7 

7013490000 - - Other 15 G-7 

7013910000 - - Of lead crystal 15 G-7 

7013990000 - - Other 15 G-5 

7016901000 - - Leaded light and the like (stained glass, whether 

or not of colourless glass) 

10 
G-7 

7016909000 - - Other 10 G-7 

7019390000 - - Other 5 G-5 

7019909090 - - - Other 10 G-5 

7113110000 - - Of silver, whether or not plated or clad with other 

precious metal 

15 
G-5 

7113190000 - - Of other precious metal, whether or not plated or 

clad with precious metal 

15 
G-5 

7113200000 - Of base metal clad with precious metal 15 G-10 

7114111000 - - - Fineness 0,925 15 G-7 

7114119000 - - - Other 15 G-7 

7114190000 - - Of other precious metal, whether or not plated or 

clad with precious metal 

15 
G-5 

7114200000 - Of base metal clad with precious metal 15 G-5 

7115900000 - Other 10 G-5 

7116200000 - Of precious or semi-precious stones (natural, 

synthetic or reconstructed) 

15 
G-7 

7117110000 - - Cuff-links and studs 15 G-7 

7117190000 - - Other 15 G-5 

7117900000 - Other 15 G-5 

7209160090 - - - Other 5 G-5 

7209170090 - - - Other 5 G-5 

7209181090 - - - - Other 5 G-5 

7210410000 - - Corrugated 10 G-7 

7210490000 - - Other 10 G-7 

7210709000 - - Other 5 G-5 

7213100000 - Containing indentations, ribs, grooves or other 

deformations produced during the rolling process 

10 
G-5 

7213911000 - - - Containing a total less than 0,12% of 

chromium, nickel, copper and molibdenum 

5 
G-5 

7213919000 - - - Other 5 G-5 

7214200000 - Containing indentations, ribs, grooves or other 

deformations produced during the rolling process or 

twisted after rolling 

10 

G-5 



 ANNEX 2A-37 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 
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Reduction 
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7217100000 - Not plated or coated, whether or not polished 10 G-7 

7217200000 - Plated or coated with zinc 10 G-5 

7217300000 - Plated or coated with other base metals 10 G-7 

7217900000 - Other 10 G-5 

7304190000 - - Other 5 G-5 

7304220000 - - Drill pipe of stainless steel 5 G-5 

7304230000 - - Other drill pipe 5 G-5 

7304290000 - - Other 10 G-5 

7304310000 - - Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) 5 G-5 

7306190000 - - Other 10 G-5 

7306290000 - - Other 10 G-5 

7306301000 - - Containing by weight 0.6% or more of carbon 10 G-5 

7306309900 - - - Other 10 G-5 

7306610000 - - Of square or rectangular cross-section 10 G-5 

7306900000 - Other 5 G-5 

7307190000 - - Other 5 G-5 

7307920000 - - Threaded elbows, bends and sleeves 5 G-5 

7308200000 - Towers and lattice masts 10 G-5 

7308300000 - Doors, windows and their frames and thresholds 

for doors 

10 
G-5 

7308901000 - - Plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and 

the like, prepared for use in structures 

10 
G-5 

7308909000 - - Other 10 G-5 

7310100000 - Of a capacity of 50 l or more 5 G-5 

7310210000 - - Cans which are to be closed by soldering or 

crimping 

10 
G-7 

7310299000 - - - Other 10 G-5 

7311009000 - Other 10 G-5 

7312109000 - - Other 10 G-7 

7313001000 - Barbed wire 10 G-5 

7313009000 - Other 10 G-5 

7314191000 - - - Endless bands for machinery 10 G-5 

7314200000 - Grill, netting and fencing, welded at the 

intersection, of wire with a maximum cross-

sectional dimension of 3 mm or more and having a 

mesh size of 100 cm² or more 

10 

G-7 

7314390000 - - Other 10 G-7 

7314410000 - - Plated or coated with zinc 10 G-7 

7314420000 - - Coated with plastics 10 G-7 

7314490000 - - Other 10 G-7 

7314500000 - Expanded metal 10 G-5 

7315200000 - Skid chain 10 G-5 



 ANNEX 2A-38 

Colombia´s 

Tariff Line 
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7315820000 - - Other, welded link 10 G-5 

7317000000 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples 

(other than those of heading 83.05) and similar 

articles, of iron or steel, whether or not with heads 

of other material, but excluding such articles with 

heads of copper. 

10 

G-5 

7318159000 - - - Other 10 G-7 

7319400000  - Safety pins and other pins 15 G-5 

7320100000 - Leaf-springs and leaves therefor 10 G-7 

7320201000 - - Used in suspension systems of vehicles 5 G-5 

7321111100 - - - - Built in cookers 15 G-7 

7321111200 - - - - Table cookers 15 G-7 

7321111900 - - - - Other 15 G-7 

7321119000 - - - Other 15 G-7 

7321120000 - - For liquid fuel 15 G-7 

7321191000 - - - For solid fuel 15 G-7 

7321199000 - - - Other 15 G-7 

7321810000 - - For gas fuel or for both gas and other fuels 15 G-7 

7321820000 - - For liquid fuel 15 G-7 

7321891000 - - - For solid fuel 15 G-5 

7321899000 - - - Other 15 G-7 

7321909000 - - Other 15 G-7 

7322900000 - Other 10 G-7 

7323100000 - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or 

polishing pads, gloves and the like 

15 
G-10 

7323911000 - - - Articles 15 G-10 

7323912000 - - - Parts 15 G-7 

7323921000 - - - Articles 15 G-7 

7323922000 - - - Parts 15 G-7 

7323931000 - - - Articles 15 G-7 

7323932000 - - - Parts 15 G-7 

7323941000 - - - Articles 15 G-7 

7323949000 - - - Parts 15 G-7 

7323991000 - - - Articles 15 G-10 

7323999000 - - - Parts 15 G-10 

7324100000 - Sinks and wash basins, of stainless steel 10 G-5 

7324290000 - - Other 10 G-5 

7324900000 - Other, including parts 10 G-5 

7325910000 - - Grinding balls and similar articles for mills 10 G-3 

7325990000 - - Other 5 G-5 

7326190000 - - Other 5 G-5 

7326200000 - Articles of iron or steel wire 5 G-5 



 ANNEX 2A-39 

Colombia´s 
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(2012) 

Description  
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7326909000 - - Other 5 G-5 

7408210000 - - Of copper-zinc base alloys (brass) 10 G-5 

7408220000 - - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or 

copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) 

10 
G-5 

7418101000 - - Pot scourers and scouring or polishing pads, 

gloves and the like 

15 
G-10 

7418102000  - - Non-electric cooking or heating and parts thereof 15 G-7 

7418109000  -- Other 15 G-7 

7418200000 - Sanitary ware and parts thereof 15 G-7 

7419910000 - - Cast, moulded, stamped or forged, but not further 

worked 

10 
G-5 

7605110000 - - Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 7 mm 

5 
G-5 

7605190000 - - Other 10 G-5 

7605290000 - - Other 10 G-5 

7607110000 - - Rolled but not further worked 5 G-5 

7607190000 - - Other 5 G-5 

7607200000 - Backed 10 G-7 

7608200000 - Of aluminium alloys 10 G-5 

7610100000 - Doors, windows and their frames and thresholds 

for doors 

10 
G-5 

7610900000 - Other 10 G-5 

7612100000 - Collapsible tubular containers 10 G-7 

7612901000 - - Containers for the transport of milk 10 G-5 

7612909000 - - Other 10 G-5 

7614100000 - With steel core 10 G-7 

7614900000 - Other 10 G-7 

7615101000  - - Pressure cooker 15 G-7 

7615102000  - - other pots, pans and articles similar 15 G-5 

7615108000  -- Other 15 G-7 

7615109000  - - Parts of household goods 15 G-7 

7615200000 - Sanitary ware and parts thereof 15 G-7 

7616999000 - - - Other 5 G-5 

7907009000 - Other 10 G-5 

8007009000 - Other 15 G-7 

8201100000 - Spades and shovels 10 G-5 

8201300000 - Mattocks, picks, hoes and rakes  10 G-5 

8201401000 - - Machetes 10 G-5 

8201409000 - - Other 10 G-5 

8201901000 - - Scythes and sickles, hay or straw knives  10 G-5 

8201909000 - - Other 10 G-5 

8202109000 - - Other 10 G-5 



 ANNEX 2A-40 
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8205401000 - - For straight slot screws 10 G-5 

8205510000 - - Household tools 10 G-5 

8205599200 - - - - Tools for masons, moulders, cement workers, 

plasterers, painters (trowels, smoothers, servers, 

scrapers, etc 

10 

G-5 

8205700000 - Vices, clamps and the like 10 G-5 

8205901000 - Anvils; portable forges; hand or pedal-operated 

grinding wheels with frameworks 

10 
G-5 

8207192100 - - - - Diamond shape 10 G-3 

8207300000 - Tools for pressing, stamping or punching  10 G-5 

8207500000 - Tools for drilling, other than for rock drilling 10 G-5 

8207900000 - Other interchangeable tools 10 G-5 

8208100000 - For metal working 10 G-5 

8208400000 - For agricultural, horticultural or forestry machines 10 G-5 

8210001000 - Mills  15 G-7 

8210009000 - Other 15 G-7 

8211100000 - Sets of assorted articles 15 G-7 

8211910000 - - Table knives having fixed blades 15 G-7 

8211920000 - - Other knives having fixed blades 15 G-7 

8212101000 - - Razors  15 G-7 

8212102000 - - Safety razors  15 G-5 

8213000000 Scissors, tailors’ shears and similar shears, and 

blades therefor. 

15 
G-5 

8214100000 - Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil 

sharpeners and blades therefor 

10 
G-5 

8214909000 - - Other 10 G-5 

8215100000 - Sets of assorted articles containing at least one 

article plated with precious metal 

15 
G-7 

8215200000 - Other sets of assorted articles 15 G-7 

8215910000 - - Plated with precious metal 15 G-7 

8215990000 - - Other 15 G-7 

8301100000 - Padlocks 10 G-5 

8301200000 - Locks of a kind used for motor vehicles 10 G-7 

8301300000 - Locks of a kind used for furniture 10 G-7 

8301409000 - - Other 10 G-7 

8301700000 - Keys presented separately 10 G-5 

8302300000 - Other mountings, fittings and similar articles 

suitable for motor vehicles móviles 

5 
G-5 

8302410000 - - Suitable for buildings 10 G-5 

8302420000 - - Other, suitable for furniture 10 G-5 

8302500000 - Hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures 10 G-5 

8303002000 - Strong-boxes and doors and safe deposit lockers 10 G-5 
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for strong rooms 

8304000000 Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, 

paper rests, pen trays, office-stamp stands and 

similar office or desk equipment, of base metal, 

other than office furniture of heading 94.03. 

10 

G-5 

8305100000 - Fittings for loose-leaf binders or files 10 G-5 

8305200000 - Staples in strips 10 G-5 

8305900000 - Other, including parts 10 G-5 

8306100000 - Bells, gongs and the like 10 G-5 

8306210000 - - Plated with precious metal 15 G-7 

8306290000 - - Other 15 G-7 

8306300000 - Photograph, picture or similar frames; mirrors 15 G-7 

8308101100 - - - Of iron or steel 10 G-5 

8308101900 - - - Other 10 G-5 

8308109000 - - Other 10 G-5 

8308200000 - Tubular or bifurcated rivets 10 G-5 

8308900000 - Other, including parts 10 G-5 

8309100000 - Crown corks 10 G-5 

8309900000 - Other 10 G-5 

8310000000 Sign-plates, name-plates, address-plates and similar 

plates, numbers, letters and other symbols, of base 

metal, excluding those of heading 94.05. 

5 

G-5 

8311100000 - Coated electrodes of base metal, for electric arc-

welding 

10 
G-5 

8311900000 - Other 10 G-5 

8402110000 - - Watertube boilers with a steam production 

exceeding 45 t per hour  

10 
G-7 

8402120000 - - Watertube boilers with a steam production not 

exceeding 45 t per hour  

10 
G-7 

8402190000 - - Other vapour generating boilers, including hybrid 

boilers  

10 
G-7 

8402900000 - Parts 10 G-5 

8403100000 - Boilers 10 G-7 

8404100000 - Auxiliary plant for use with boilers of heading 

84.02 or 84.03 

10 
G-7 

8409912000 - - - Cylinder liners  10 G-7 

8409995000 - - - Cylinders liners 5 G-5 

8413200000 - Hand pumps, other than those of subheading 

8413.11 or 8413.19 

10 
G-5 

8414510000 - - Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, 

with a self- contained electric motor of an output not 

exceeding 125 W 

15 

G-7 

8414600000 - Hoods having a maximum horizontal side not 

exceeding 120 cm  

10 
G-7 



 ANNEX 2A-42 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 
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8414809000 - - Other 10 G-5 

8415200000 - Of a kind used for persons, in motor vehicles  10 G-5 

8417201000 - - Tunnel oven 10 G-5 

8417209000 - - Other 10 G-5 

8418101000 - - Of volume not exceeding 184 l  15 G-10 

8418102000 - - Of volume of 184 l or more but not exceeding 

269 l 

15 
G-10 

8418103000 - - Of volume of 269 l or more but not exceeding 

382 l 

15 
G-10 

8418109000 - - Other 15 G-7 

8418211000 - - - Of volume not exceeding 184 l 15 G-10 

8418212000 - - - Of volume of 184 l or more but not exceeding 

269 l 

15 
G-10 

8418213000 - - - Of volume of 269 l or more but not exceeding 

382 l 

15 
G-10 

8418219000 - - - Other 15 G-10 

8418291000 - - - Absorption-type, electrical  15 G-5 

8418299000 - - - Other 15 G-7 

8418300000 - Freezers of the chest type, not exceeding 800 l 

capacity 

15 
G-10 

8418400000 - Freezers of the upright type, not exceeding 900 l 

capacity  

15 
G-7 

8418500000 - Other furniture (chests, cabinets, displays counters, 

show-cases and the like) for storage and display, 

incorporating refrigerating or freezing equipment 

10 

G-5 

8418610000 - - Heat pumps other than air conditioning machines 

of heading 84.15 

10 
G-5 

8418691190 - - - - - Other 10 G-5 

8418699200 - - - - Drinking fountains  10 G-5 

8418699300 - - - - Chambers or tunels composed by panels 

which can be dismantled, including a refrigeration 

equipment 

10 

G-5 

8418699900 - - - - Other 10 G-5 

8418910000 - - Furniture designed to receive refrigerating or 

freezing equipment  

10 
G-7 

8418991000 - - - Plate evaporators  5 G-5 

8418999020 - - - - Evaporators fins 10 G-7 

8418999090 Other 10 G-7 

8419110000 - - Instantaneous gas water heaters 15 G-7 

8419191000 - - - Of a capacity not exceeding 120 l 15 G-7 

8419199000 - - - Other 15 G-7 

8419392000 - - - Spray drying units 10 G-5 

8419400000 - Distilling or rectifying plant  10 G-5 

8419810000 - - For making hot drinks or for cooking or heating 10 G-5 
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food  

8419891000 - - - Autoclaves  10 G-5 

8419901000 - - Of water heaters 10 G-5 

8421211000 - - - Domestic 10 G-5 

8421220000 - - For filtering or purifying beverages other than 

water  

10 
G-5 

8421230000 - - Oil or petrol-filters for internal combustion 

engines  

10 
G-5 

8421299000 - - - Other 10 G-5 

8422301000 - - Vertical filling machinery with an output not 

exceeding 40 units per minute 

5 
G-5 

8422409090 - - - Other 5 G-5 

8423821000 - - - For weighing vehicles  10 G-5 

8423829000 - - - Other 10 G-5 

8423891000 - - - For weighing vehicles 10 G-5 

8423900000 - Weighing machine weights of all kinds; parts of 

weighing machinery 

10 
G-5 

8424100000 - Fire extinguishers, whether or not charged  10 G-5 

8424812000 - - - Portable instruments of a weight not exceeding 

20 kg 

5 
G-5 

8424890090 - - - Other 5 G-5 

8424909000 - - Other 5 G-5 

8425491000 - - - Portable car jacks 10 G-5 

8428101000 - - Without cages or counterweight  5 G-5 

8428109000 - - Other 10 G-5 

8428200000 - Pneumatic elevators and conveyors  10 G-5 

8428320000 - - Other, bucket type 10 G-5 

8428330000 - - Other, belt type 10 G-5 

8428390000 - - Other 10 G-5 

8432901000 - - Coulters and discs  10 G-5 

8432909000 - - Other 10 G-5 

8433119000 - - - Other 10 G-5 

8436291000 - - - Automatic feeders, automatic drinkers 10 G-5 

8436299000 - - - Other 10 G-5 

8437101900 - - - Other 10 G-5 

8438300000 - Machinery for sugar manufacture  10 G-5 

8438509000 - - Other 10 G-5 

8438600000 - Machinery for the preparation of fruits, nuts or 

vegetables  

10 
G-5 

8450120000 - - Other machines, with built-in centrifugal drier  15 G-7 

8450190000 - - Other 15 G-10 

8450900000 - Parts 10 G-5 

8451401000 - - Washing machines 10 G-5 
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8452101000 - - Sewing machine heads  15 G-5 

8452102000 - - Sewing machines  15 G-5 

8452901000  - - Furniture, bases and covers for sewing machines 

and parts thereof 

10 
G-5 

8465929090 - - - - Other 10 G-5 

8472904000 - - Perforating or stapling machines 10 G-5 

8480790000 - - Other 5 G-5 

8481100000 - Pressure Reducing Valves 10 G-5 

8481400090 - - Other 10 G-5 

8481801000 - - Faucets or taps for domestic use  10 G-7 

8481802000 - - “Christmas tree” valves 10 G-5 

8481809100 - - - Dispenser valves 10 G-5 

8481909000 - - Other 5 G-5 

8483409200 - - - Gear and gearing, other than toothed wheels, 

chain sprockets and other transmission elements 

presented separetely  

10 

G-5 

8504100000 - Ballasts for discharge lamps or tubes  10 G-5 

8504211900 - - - - Other 10 G-5 

8504219000 - - - Other 10 G-5 

8504221000 - - - Having a power handling capacity exceeding 

650 kVA but not exceeding 1.000 kVA  

10 
G-5 

8504229000 - - - Other 10 G-5 

8504230000 - - Having a power handling capacity exceeding 

10,000 kVA  

10 
G-5 

8504319000 - - - Other 10 G-3 

8504330000 - - Having a power handling capacity exceeding 16 

kVA but not exceeding 500 kVA 

10 
G-3 

8506109110 - - - - With electrolyte of zinc chloride or 

ammonium 

10 
G-7 

8507100000 - Lead-acid, of a kind used for starting piston 

engines 

10 
G-7 

8507901000 - - Boxes and covers  10 G-7 

8507902000 - - Separators  10 G-7 

8508110000 - - Of a power not exceeding 1.500 W and having a 

dust bag or other receptacle capacity not exceeding 

20 l 

15 

G-7 

8508190000 - - Other 15 G-7 

8508600000 - Other vacuum cleaners 15 G-7 

8508700000 - Parts 10 G-5 

8509401000 - - Blenders 15 G-7 

8509409000 - - Other 15 G-7 

8509801000 - - Floor polishers  15 G-5 

8509802000 - - Food waste disposers  15 G-5 
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8509809000 - - Other 15 G-5 

8509900000 - Parts 10 G-3 

8511309200 - - - Ignition coils 10 G-7 

8511902100 - - - Breaker plates 10 G-5 

8512301000 - - Horns  10 G-5 

8513109000 - - Other 15 G-5 

8516100000 - Electric instantaneous or storage water heaters and 

immersion heaters  

15 
G-7 

8516210000 - - Storage heating radiators 15 G-7 

8516291000 - - - Stoves  15 G-7 

8516299000 - - - Other  15 G-7 

8516400000 - Electric smoothing iron 15 G-7 

8516601000 - - Ovens 15 G-7 

8516602000 - - Cookers 15 G-7 

8516603000 - - Cooking plates, boiling rings, grillers and 

roasters 

15 
G-7 

8516710000 - - Coffee or tea makers 15 G-7 

8516720000 - - Toasters 15 G-7 

8516790000 - - Other 15 G-5 

8516800000 - Electric heating resistors 15 G-5 

8516900000 - Parts 10 G-5 

8518220000 - - Multiple loudspeakers, mounted in the same 

enclosure  

10 
G-5 

8519301000 - - With automatic record changing mechanism  15 G-5 

8519309000 - - Other 15 G-5 

8519811000 - - - Cassette players  15 G-5 

8522100000 - Pick-up cartridges  10 G-5 

8523210000 - - Cards incorporating a magnetic stripe 15 G-5 

8523410000 - - Not recorded 15 G-5 

8527120000 - - Pocket-size radio cassette-players 15 G-5 

8527130000 - - Other apparatus combined with sound recording 

or reproducing apparatus 

15 
G-5 

8527210000 - - Combined with sound recording or reproducing 

apparatus  

15 
G-5 

8527290000 - - Other 15 G-7 

8528720010 - - - Of cathode ray tubes 15 G-7 

8528720090 - - - Other 15 G-7 

8528730000 - - Other, black and white or other monochrome 15 G-7 

8536301900 - - - Other 10 G-5 

8539229000 - - - Other 15 G-5 

8539311000 - - - Tubular, straight shape 15 G-7 

8544110000 - - Of copper 10 G-5 
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8544300000 - Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind 

used in vehicles, aircraft or ships 

10 
G-7 

8544421000 - - - Of telecommunication  5 G-5 

8544422000 - - - Other, of copper 5 G-5 

8544491000 - - - Of Copper 10 G-7 

8544499000 - - - Other 5 G-5 

8544601000 - - Of copper 10 G-7 

8544609000 - - Other 5 G-5 

8546200000 - Of ceramics 10 G-7 

8546901000 - - Of silicone 5 G-5 

8547109000 - - Other 5 G-5 

8547200000 - Insulating fittings of plastic 5 G-5 

8701200000 - Road tractors for semi-trailers 15 G-10 

8702101000 - - For the transport of not more than 16 persons, 

including the driver  

35 
G-10 

8702109000 - - Other  15 G-7 

8702901000 - - Trolleybuses 15 G-5 

8702909130 - - - - Powered by natural gas only operation 35 G-10 

8702909140 - - - - With electric engine 35 G-10 

8702909150  - - - - Hybrid 35 G-10 

8702909190 - - - - Other 35 G-10 

8702909920 - - - - With engine operating with natural gas 5 G-5 

8702909940 - - - - With electric engine 5 G-5 

8702909950 - - - - Hybrid  5 G-5 

8702909990 - - - - Other 15 G-10 

8703100000 - Vehicles specially designed for traveling on snow; 

golf cars and similar vehicles 

15 
G-5 

8703210010 - - - ATV utility 35 G-7 

8703210090 - - - Other 35 G-7 

8703221020 - - - - Powered by natural gas only operation 35 G-7 

8703221090 - - - - Other 35 G-7 

8703229030 - - - - Powered by natural gas only operation 35 G-7 

8703229090 - - - - Other 35 G-7 

8703231020 - - - - Powered by natural gas only operation 35 G-7 

8703231090 - - - - Other 35 G-7 

8703239030 - - - - Powered by natural gas only operation 35 G-7 

8703239090 - - - - Other 35 G-7 

8703241020 - - - - Powered by natural gas only operation 35 G-7 

8703241090 - - - - Other 35 G-7 

8703249030 - - - - Powered by natural gas only operation 35 G-7 

8703249090 - - - - Other 35 G-7 

8703311000 - - - Four wheel drive (4 x 4) 35 G-7 
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8703319000 - - - Other 35 G-7 

8703321000 - - - Four wheel drive (4 x 4) 35 G-7 

8703329000 - - - Other 35 G-7 

8703331000 - - - Four wheel drive (4 x 4) 35 G-7 

8703339000 - - - Other 35 G-7 

8703900010 -- With electric engine 35 G-7 

8703900030 - - Hybrid  35 G-7 

8703900090 - - Other 35 G-7 

8704211000 - - - Less than or equal to 4.537 t 35 G-10 

8704219000 - - - Other 15 G-10 

8704221000 - - - Not exceeding 6,2 t  15 G-10 

8704222000 - - - Exceeding 6,2 t, but not exceeding 9,3 t  15 G-10 

8704229000 - - - Exceeding 9,3 t 15 G-10 

8704230000 - - g.v.w. exceeding 20 tonnes  15 G-7 

8704311010 - - - - With engine operating with natural gas 35 G-10 

8704311090 - - - - Other 35 G-10 

8704319010 - - - - With engine operating with natural gas 5 G-5 

8704319090 - - - - Other 15 G-10 

8704321010 - - - - With engine operating with natural gas 5 G-5 

8704321090 - - - - Other 15 G-10 

8704322010 - - - - With engine operating with natural gas 5 G-5 

8704322090 - - - - Other 15 G-10 

8704329010 - - - - With engine operating with natural gas 5 G-5 

8704329090 - - - - Other 15 G-10 

8704900011 - - - With electric engine 35 G-10 

8704900012  - - - Hybrid 35 G-10 

8704900019 - - - Other 35 G-10 

8704900093 - - - With electric engine 5 G-5 

8704900094  - - - Hybrid  5 G-5 

8704900099 - - - Other 15 G-10 

8705100000 - Crane lorries 15 G-5 

8705300000 - Fire fighting vehicles 15 G-5 

8705400000 - Concrete-mixer lorries 15 G-5 

8705901900 - - - Other 15 G-10 

8705909000 - - Other 15 G-10 

8706001000 - For vehicles of heading 87.03 35 G-10 

8706002130 - - - Of subheading 8704311010 35 G-10 

8706002190 - - - Other 35 G-10 

8706002930 - - - Of subheading 8704319010 35 G-10 

8706002990 - - - Other 35 G-10 

8706009140 - - - Of subheading 8704321010 15 G-10 

8706009190 - - - Other 15 G-10 
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8706009220 - - - Of subheadings 8704322010 and 8704329010 15 G-10 

8706009290 - - - Other 15 G-10 

8706009910 - - - Of subheading 8702909920 15 G-10 

8706009990 - - - Other 15 G-10 

8707901000 - - For the vehicles of heading 87.02 10 G-10 

8707909000 - - Other 10 G-10 

8708100000 - Bumpers and parts thereof  10 G-10 

8708292000 - - - Mudguards, bonnets, sides, doors and parts 

thereof 

10 
G-5 

8708293000 - - - Front grilles 10 G-5 

8708294000 - - - Dashboards  10 G-5 

8708295000 - - - Framed windows; windows, whether or not 

framed, equipped with heating resistors and 

electrical connectors  

10 

G-7 

8708299000 - - - Other 10 G-5 

8708301000 - - Mounted brake linings 10 G-7 

8708302100 - - - Drums  10 G-7 

8708302210 - - - - Systems 10 G-7 

8708302290 - - - - Parts 5 G-5 

8708302310 - - - - Systems 10 G-7 

8708302390 - - - - Parts 5 G-5 

8708302400 - - - Servo-brakes  5 G-5 

8708302500 - - - Discs  10 G-7 

8708302900 - - - Other parts 10 G-7 

8708501100 - - - Drive-axles 10 G-7 

8708501900 - - - Parts 5 G-5 

8708502900 - - - Parts 10 G-5 

8708701000 - - Road wheels and parts 10 G-5 

8708702000 - - Rims, hub-caps and other accessories  10 G-5 

8708801010 - - - Spherical 10 G-7 

8708801090 - - - Parts 5 G-5 

8708802010 - - - Shocks 10 G-7 

8708802090 - - - Parts 5 G-5 

8708809010 - - - Stabilizer bars for vehicle suspension 5 G-5 

8708809090 - - - Other 5 G-5 

8708910010 - - - Radiators 10 G-5 

8708920000 - - Silencers (mufflers) and exhaust pipes; parts 

thereof 

10 
G-7 

8708931000 - - - Clutches 10 G-5 

8708939100 - - - - Plates and discs  5 G-5 

8708939900 - - - - Other 5 G-5 

8708940010 - - - Steering wheels, columns and steering boxes 5 G-5 
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8708940090 - - - Parts 5 G-5 

8708991100 - - - - Chassis-frames 10 G-5 

8708991900 - - - - Parts 5 G-5 

8708992100 - - - - Cardanic transmissions  10 G-5 

8708992900 - - - - Parts 5 G-5 

8708993100 - - - - Mechanical systems  10 G-5 

8708993300 - - - - End fittings  10 G-5 

8708993900 - - - - Other parts 5 G-5 

8708995000 - - - Fuel tanks  10 G-5 

8708999900 - - - - Other 5 G-5 

8711100000 - With reciprocating internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cc 

15 
G-10 

8711200000 - With reciprocating internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity exceeding 50 cc but 

not exceeding 250 cc 

30 

G-10 

8711300000 - With reciprocating internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity exceeding 250 cc but 

not exceeding 500 cc  

30 

G-10 

8711400000 - With reciprocating internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity exceeding 500 cc but 

not exceeding 800 cc  

30 

G-10 

8711500000 - With reciprocating internal combustion piston 

engine of a cylinder capacity exceeding 800 cc  

15 
G-10 

8711900020 -- Bicycle with electric engine 15 G-10 

8711900090 -- Other 15 G-10 

8712000000 Bicycles and other cycles (including delivery 

tricycles), not motorised. 

15 
G-10 

8713100000 - Not mechanically propelled 10 G-5 

8713900000 - Other 10 G-5 

8714101000 - - Saddles 10 G-10 

8714109000  -- Other 10 G-10 

8714910000 - - Frames and forks, and parts thereof 10 G-5 

8714930000 - - Hubs, other than coaster braking hubs and hub 

brakes, and free-wheel sprocket-wheels  

10 
G-5 

8715001000 - Baby carriages 15 G-10 

8715009000 - Parts 10 G-5 

8716100000 - Trailers and semi-trailers of the caravan type, for 

housing or camping  

15 
G-7 

8716200000 - Self-loading or self-unloading trailers and semi-

trailers for agricultural purposes 

15 
G-7 

8716390090 - - - Other 15 G-5 

8716400000 - Other trailers and semi-trailers  15 G-7 

8716801000 - - Wheel barrows  15 G-5 
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8716809000 - - Other 15 G-5 

8716900000 - Parts 5 G-5 

8903920000 - - Motorboats, other than outboard motorboats 10 G-7 

8903991000 - - - Jet skis 10 G-7 

8903999000 - - - Other 10 G-7 

9003110000 - - Of plastics 10 G-5 

9004100000 - Sunglasses 15 G-7 

9004901000 - - Protective spectacles for working 15 G-7 

9018312000 - - - Of plastic 10 G-7 

9018319000 - - - Other 10 G-7 

9018390000 - - Other 5 G-5 

9018410000 - - Dental drill engines, whether or not combined on 

a single base with other dental equipment 

5 
G-5 

9021210000 - - Artificial teeth 15 G-7 

9026200000 - For measuring or checking pressure 5 G-5 

9028100090 - - Other 10 G-5 

9028201000 - - Water meters 10 G-5 

9029101000 - - Taximeters 10 G-5 

9103100000 - Electrically operated 15 G-7 

9105110000 - - Electrically operated 15 G-5 

9105190000 - - Other 15 G-7 

9105210000 - - Eléctricos 15 G-5 

9105290000 - - Other 15 G-7 

9105919000 - - - Other 15 G-10 

9105990000 - - Other 15 G-7 

9106909000 - - Other 5 G-5 

9113200000 - Of base metal, whether or not gold- or silver-

plated 

15 
G-5 

9202900000 - Other 10 G-5 

9205909000 - - Other 10 G-5 

9206000000 Percussion musical instruments (for example, 

drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas). 

10 
G-5 

9301902300 - - - Fully automatic  15 G-5 

9301904900 - - - Other 15 G-5 

9302001000 - Revolvers 15 G-7 

9302002100 - - Semiautomatics 15 G-7 

9303201100 - - - Pump action 15 G-7 

9303201200 - - - Semiautomatics 15 G-7 

9303201900 - - - Other 15 G-7 

9303202000 - - Of shotguns, including shotgun-rifles 

combinations 

15 
G-7 

9303209000 - - Other 15 G-7 



 ANNEX 2A-51 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

9303301000 - - Single shot 15 G-7 

9303302000 - - Semiautomatics 15 G-7 

9303309000 - - Other 15 G-7 

9305102000 - - Frames and receivers 15 G-5 

9305103000 - - Barrels 15 G-5 

9305104000 - - Pistons, pins and recoil buffer (muzzle breaks) 15 G-5 

9305105000 - - Magazines and parts thereof 15 G-5 

9305106000 - - Silencers and parts thereof 15 G-5 

9305107000 - - Stock, pistol grip and lockplates 15 G-5 

9305108000 - - Blocks (for pistols) and cylinders (for revolvers) 15 G-5 

9305109000 - - Other 15 G-5 

9305201000 - - Shotgun barrels 15 G-5 

9305202100 - - - Trigger mechanism 15 G-5 

9305202200 - - - Frames and receivers 15 G-5 

9305202300 - - - Rifled barrels  15 G-5 

9305202400 - - - Pistons, pins and recoil buffer (muzzle breaks) 15 G-5 

9305202500 - - - Magazines and parts thereof 15 G-5 

9305202600 - - - Silencers and parts thereof 15 G-5 

9305202700 - - - Flash suppressor and parts thereof 15 G-5 

9305202800 - - - Breechs, locks and bolt carrier 15 G-5 

9305202900 - - - Other 15 G-5 

9305911200 - - - - Frames and receivers 15 G-5 

9305911400 - - - - Pistons, pins and recoil buffer (muzzle breaks) 15 G-5 

9305911500 - - - - Magazines and parts thereof 15 G-5 

9305911600 - - - - Silencers and parts thereof 15 G-5 

9305911700 - - - - Flash suppressor and parts thereof 15 G-5 

9305911800 - - - - Breech, locks and bolt carrier 15 G-5 

9305911900 - - - - Other 15 G-5 

9305919000 - - - Other 15 G-5 

9306210000 - - Cartridges 15 G-5 

9306291000 - - - Pellet 15 G-5 

9306299000 - - - Parts 15 G-5 

9306302000 - - Blank cartridges for pistols or for similar 

purposes, captive-bolt humane killers guns 

15 
G-5 

9306303000 - - Other cartridges 15 G-7 

9306309000 - - Parts 15 G-5 

9306901100 - - - For war arms 15 G-7 

9306901900 - - - Other 15 G-5 

9401200000 - Seats of a kind used for motor vehicles 10 G-7 

9401300000 - Swivel seats with variable height adjustment 15 G-10 

9401400000 - Seats other than garden seats or camping 

equipment, convertible into beds 

15 
G-10 
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9401510000 - - Of bamboo or rattan 15 G-10 

9401590000 - - Other 15 G-7 

9401610000 - - Upholstered 15 G-10 

9401690000 - - Other 15 G-10 

9401710000 - - Upholstered 15 G-10 

9401790000 - - Other 15 G-10 

9401800000 - Other seats 15 G-10 

9401901000 - - Devices for reclining seats 5 G-5 

9401909000 - - Other 15 G-10 

9402901000 - - Operating tables and parts thereof 10 G-5 

9402909000 - - Other and parts thereof 10 G-5 

9403100000 - Metal furniture of a kind used in offices 15 G-7 

9403200000 - Other metal furniture 15 G-7 

9403300000 - Wooden furniture of a kind used in offices 15 G-10 

9403400000 - Wooden furniture of a kind used in the kitchen 15 G-10 

9403500000 - Wooden furniture of a kind used in the bedroom 15 G-10 

9403600000 - Other wooden furniture 15 G-5 

9403700000 - Furniture of plastics 15 G-10 

9403810000 - - Of bamboo or rattan 15 G-10 

9403890000 - - Other 15 G-7 

9403900000 - Parts 15 G-5 

9404100000 - Mattress supports 15 G-10 

9404210000 - - Of cellular rubber or plastics, whether or not 

covered 

15 
G-10 

9404290000 - - Of other materials 15 G-10 

9404300000 - Sleeping bags 15 G-10 

9404900000 - Other 15 G-5 

9405102000 - - Light projector 15 G-5 

9405109000 - - Other 15 G-5 

9405200000 - Electric table, desk, bedside or floor-standing 

lamps 

15 
G-7 

9405300000 - Lighting sets of a kind used for Christmas trees 15 G-7 

9405401100 ´- - - Light projector 15 G-5 

9405401900 - - - Other 15 G-5 

9405409000 - - Other 15 G-5 

9405501000 - - Of liquid fuel under pressure 15 G-5 

9405509000 - - Other 15 G-10 

9405600000 - Illuminated signs, illuminated name-plates and the 

like 

10 
G-5 

9405920000 - - Of plastics 15 G-7 

9405990000 - - Other 15 G-5 

9406000000 Prefabricated buildings. 10 G-7 
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9503001000 - Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled 

toys; dolls carriages 

15 
G-5 

9503002200 - - Dolls, even dresses 15 G-5 

9503002800 - - Garments and accessories (accessories), clothing, 

footwear and headgear 

15 
G-5 

9503002900 - - Other 15 G-5 

9503003000 - Reduced-scale (“scale”) models and similar 

recreational models, working or not 

15 
G-5 

9503004000 - Puzzles of all kinds 15 G-7 

9503009100 - - Electric trains, including tracks, signals and other 

accessories therefor 

15 
G-5 

9503009200 - - Constructional toys 15 G-5 

9503009300 - - Toys representing animals or non-human 

creatures 

15 
G-5 

9503009400 - - Toy musical instruments and apparatus 15 G-5 

9503009500 - - Put up in sets or in panoply 15 G-5 

9503009910 - - - Globes of natural rubber latex 15 G-7 

9503009990 - - - Other 15 G-7 

9504200000 - Articles and accessories for billiards of all kinds 15 G-7 

9504301010 - - - Unipositional (single player) 15 G-7 

9504301090 - - - Other 15 G-7 

9504309000 - - Other 15 G-7 

9504400000 - Playing cards 15 G-7 

9504901000 - - Games of chess and draughts 15 G-5 

9504902000 - - Bowling requisites, whether or not automatic 15 G-5 

9504909100 - - - Of chance 15 G-5 

9504909900 - - - Other 15 G-7 

9505100000 - Articles for Christmas festivities 15 G-10 

9505900000 - Other 15 G-7 

9506110000 - - Skis 15 G-5 

9506120000 - - Ski-fastenings (ski-bindings) 15 G-5 

9506190000 - - Other 15 G-5 

9506210000 - - Sailboards 15 G-5 

9506290000 - - Other 15 G-5 

9506310000 - - Clubs, complete 15 G-5 

9506320000 - - Balls 15 G-5 

9506390000 - - Other 15 G-7 

9506400000 - Articles and equipment for table-tennis 15 G-5 

9506510000 - - Lawn-tennis rackets, whether or not strung 15 G-5 

9506590000 - - Other 15 G-5 

9506610000 - - Lawn-tennis balls 15 G-5 

9506620010 - - - Of Football, including American football 15 G-10 



 ANNEX 2A-54 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

9506620020 - - - Of Basketball 15 G-10 

9506620030 - - - Of Volleyball 15 G-10 

9506620090 - - - Other 15 G-10 

9506690000 - - Other 15 G-10 

9506700000 - Ice skates and roller skates, including skating boots 

with skates attached 

15 
G-10 

9506910000 - - Articles and equipment for general physical 

exercise, gymnastics or athletics 

15 
G-7 

9506991000 - - - Articles and equipment for baseball and 

softball, other than balls 

15 
G-5 

9506999000 - - - Other 15 G-7 

9601900000 - Other 15 G-10 

9602001000 - Gelatin capsules for pharmaceutical products 15 G-10 

9603100000 - Brooms and brushes, consisting of twigs or other 

vegetable materials bound together, with or without 

handles 

15 

G-10 

9603210000 - - Tooth brushes, including dental-plate brushes 15 G-10 

9603290000 - - Other 15 G-10 

9603301000 - - Artists’ brushes 15 G-5 

9603309000 - - Other 15 G-10 

9603400000 - Paint, distemper, varnish or similar brushes (other 

than brushes of subheading 9603.30); paint pads and 

rollers 

15 

G-10 

9603901000 - - Prepared knots and tufts for broom or brush 

making 

15 
G-7 

9603909000 - - Other 15 G-7 

9604000000 Hand sieves and hand riddles. 10 G-7 

9605000000 Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or 

clothes cleaning. 

15 
G-10 

9606100000 - Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and 

parts therefor 

10 
G-7 

9606210000 - - Of plastics, not covered with textile material 10 G-7 

9606220000 - - Of base metal, not covered with textile material 10 G-7 

9606291000 - - - Of tagua (vegetable ivory) 10 G-7 

9606299000 - - - Other 10 G-7 

9606301000 - - Of plastics or tagua (vegetable ivory) 10 G-7 

9607110000 - - Fitted with chain scoops of base metal 10 G-7 

9607190000 - - Other 10 G-7 

9607200000 - Parts 10 G-7 

9608100000  - Pens 15 G-5 

9608200000  - Pens and felt-tip markers or other porous-tipped 15 G-10 

9608300000  - Fountain pens and other pens 15 G-5 

9608500000 - Sets of articles from two or more of the foregoing 15 G-5 



 ANNEX 2A-55 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

subheadings 

9608600000 - Refills for ball point pens, comprising the ball 

point and ink- reservoir 

15 
G-5 

9608991000  - - - Other Articles 15 G-7 

9608992900 - - - - Other 15 G-5 

9609100000 - Pencils and crayons, with leads encased in a rigid 

sheath 

15 
G-10 

9609200000 - Pencil leads, black or coloured 15 G-10 

9609900000 - Other 15 G-10 

9610000000 Slates and boards, with writing or drawing surfaces, 

whether or not framed. 

15 
G-7 

9612100000 - Ribbons 10 G-7 

9612200000 - Ink-pads 10 G-7 

9613100000 - Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable 15 G-5 

9613200000 - Pocket lighters, gas fuelled, refillable 15 G-5 

9613800000 - Other lighters 15 G-7 

9613900000 - Parts 15 G-5 

9614000000 Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or 

cigarette holders, and parts thereof. 

15 
G-5 

9615110000 - - Of hard rubber or plastics 15 G-10 

9615190000 - - Other 15 G-10 

9615900000 - Other 15 G-10 

9616100000 - Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts 

and heads therefor 

15 
G-10 

9616200000 - Powder-puffs and pads for the application of 

cosmetics or toilet preparations 

15 
G-10 

9617000000 Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete 

with cases; parts thereof other than glass inners. 

15 
G-7 

9618000000 Tailors’ dummies and other lay figures; automata 

and other animated displays used for shop window 

dressing. 

10 

G-7 

9619001010  - - Of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs 

of cellulose fibres 

15 
G-7 

9619001090  - - Of other materials 15 G-7 

9619002010  - - Of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs 

of cellulose fibres 

15 
G-7 

9619002020 ´ - - Chapter 56 of wadding 5 G-5 

9619002090  - - Of other materials 15 G-7 

9619009010  - - Of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs 

of cellulose fibres 

15 
G-7 

9619009020 ´ - - Chapter 56 of wadding 5 G-5 

9619009090  - - Of other materials 15 G-7 

9701100000 - Paintings, drawings and pastels 15 G-7 



 ANNEX 2A-56 

Colombia´s 

Tariff Line 

(2012) 

Description  
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

9701900000 - Other 15 G-7 

9702000000 Original engravings, prints and lithographs 15 G-5 

9703000000 Original sculptures and statuary, in any material. 15 G-5 

9704000000 Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-

day covers, postal stationery (stamped paper), and 

the like, used or unused, other than those of heading 

49.07. 

15 

G-5 

9705000000 Collections and collectors’ pieces of zoological, 

botanical, mineralogical, anatomical, historical, 

archaeological, palaeontological, ethnographic or 

numismatic interest 

15 

G-5 

9706000000 Antiques of an age exceeding one hundred years. 15 G-5 

 



 ANNEX 2A-57 

 

 

SECTION 1-B: GRADUAL TARIFF ELIMINATION BY ISRAEL TO GOODS ORIGINATING IN 

COLOMBIA 

 

Israel’s 

Tariff 

Line 

(2012) 

Description 
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

28352600 other phosphates of calcium  12 G-5 

30051040 stretchable or elastic band aids  12 G-5 

33041000 lip make up preparations  12 G-5 

33042000 eye make up preparations  12 G-5 

33043000 manicure or pedicure preparations:  12 G-5 

33049100 powders, whether or not compressed:  12 G-5 

33049990 others  12 G-5 

33051000 shampoos  12 G-5 

33059000 others  12 G-5 

33061010 special preparations for the care of dentures  12 G-5 

39181000 of polymers of vinyl chloride  12 G-5 

48182000 
handkerchiefs, cleansing or facial tissues and 

towels  
12 G-5 

48237090 others  12 G-5 

54079490 others  12 G-5 

57050010 flocked felt  12 G-5 

58110031 from cotton gauze  12 G-5 

58110066 others, form felt  12 G-5 

58110093 pile fabrics (woven), others  12 G-5 

59031049 others  12 G-5 

59039021 of a weight exceeding 1000 gr per sq/m  12 G-5 

61042200 of cotton  12 G-5 

61044200 of cotton  12 G-5 

61044300 of synthetic fibers  12 G-5 

61044400 of artificial fibers  12 G-5 

61052000 of man made fibers  12 G-5 

61061000 of cotton  12 G-5 

61062000 of man made fibers  12 G-5 

61071100 of cotton  12 G-5 

61071200 of man made fibers  12 G-5 

62064000 of man made fibers  12 G-5 

62092010 bathing suites  12 G-5 

62171020 belts  12 G-5 

63021000 bed linen, knitted or crocheted  12 G-3 

63022100 of cotton  12 G-3 



 ANNEX 2A-58 

Israel’s 

Tariff 

Line 

(2012) 

Description 
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

63022910 electrically heated  12 G-3 

63022990 others  12 G-3 

63023210 from unwoven fabric  12 G-3 

63023220 electrically heated  12 G-3 

63023910 electrically heated  12 G-3 

63023990 of other textile material.  12 G-3 

63025100 of cotton  12 G-3 

63025300 of man made fibers  12 G-3 

63025900 of other textile materials  12 G-3 

63029100 of cotton  12 G-3 

63029310 from unwoven fabric  12 G-3 

63029390 others  12 G-3 

63029900 of other textile materials  12 G-3 

64041990 others  12 G-5 

69089090 others  12 G-3 

69101020 
sinks, sink pedestals, toilet bowls, bathtubs, 

bidets, flushing tanks, urinals  
12 G-3 

69101090 others  10 G-3 

69109020 
sinks, sink pedestals, toilet bowls, bathtubs, 

bidets, flushing tanks, urinals  
12 G-3 

69109090 others  10 G-3 

70051090 others  12 G-3 

70052190 others  12 G-3 

70052990 others  12 G-3 

70053000 wired glass  12 G-3 

70071191 concave  12 G-5 

70072199 other  12 G-5 

70109031 
of a capacity exceeding 0.18 litre but not 

exceeding 1.5 litre  
16,9 G-5 

82042000 
interchangeable spanner sockets, with or without 

handles :  
8 G-5 

84151010 

appliance for changing the air temperature and 

humidity, if it will be installed in an industrial 

plant for use in a hall in which goods are 

processed or if installed in a radar housing or in a 

military communications housing (conditional)  

10,5 G-3 



 ANNEX 2A-59 

Israel’s 

Tariff 

Line 

(2012) 

Description 
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

84151030 

specially for cooling cabinets containing 

electrical equipment and whose output does not 

exceed 12,000 btu/hr  

12 G-3 

84151040 of a cooling output not exceeding 48,000 btu/hr  12 G-3 

84151090 others  10,5 G-3 

84152010 

excluding those who specified in 84.14.5991 if 

installed in a motor vehicle, provided that the rate 

of customs duties that applies on it does not 

exceed 7% and the tax rate that applies on it does 

not exceed 8% (conditional).  

10,5 G-3 

84152090 others  10,5 G-3 

84158100 

incorporating a refrigerating unit and a value for 

reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat 

pumps)  

10,5 G-3 

84158210 

appliance for changing the air temperature and 

humidity, if it will be installed in an industrial 

plant for use in a hall in which the goods are 

processed or if it will be installed in a radar 

housing or in a military communications housing 

(conditional)  

10,5 G-3 

84158230 

of the kind used for persons if they will be 

installed in mobile machines of headings 84.27 

through 84.30 (conditional)  

10,5 G-3 

84158249 others  12 G-3 

84158290 others  10,5 G-3 

84158310 

appliance for changing the air temperature and 

humidity, if it will be installed in an industrial 

plant for use in a hall in which the goods are 

processed or if it will be installed in a radar 

housing or in a military communications housing 

(conditional)  

10,5 G-3 



 ANNEX 2A-60 

Israel’s 

Tariff 

Line 

(2012) 

Description 
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

84158341 

if installed in a motor vehicle, provided the rate 

of custom duties that applies on it does not 

exceed 7% and the tax rate that applies on it does 

not exceed 8%, or in moblie machines of heading 

84.27 through 84.30 (conditional)  

10,5 G-3 

84158349 others  10,5 G-3 

84158350 of a cooling output not exceeding 48,000 btu/hr  12 G-3 

84158390 others  10,5 G-3 

84159011 of the kind used in a motor vehicle  12 G-5 

84159014 
of a cooling output not exceeding 48,000 btu/hr 

according to article 9011  
12 G-3 

84159019 others  10,5 G-3 

84159020 
specially for goods of subheadings 1030, 1040, 

8120, 8240 and 8350  
12 G-3 

84159031 

evaporator, evaporating unit having a rigid plastic 

covering, designated for the sole use in motor 

vehicles, wheter including accessories such as, 

blower, electrical motor expansion valve, or not; 

condensing coil, made of aluminium or 

aluminium and iron, specially made for motor 

vehicle  

12 G-3 

84159039 others  12 G-3 

84159090 others  10,5 G-3 

84181000 
combined refrigerator freezers, fitted with 

separate external doors  
12 G-5 

84818010 

cast valves of the kind "sluice valve" and "gate 

valve" whose nominal diameter does not exceed 

16 inches  

12 G-5 

85011049 others  11,2 G-3 

85011099 others  12 G-3 

85012019 others  11,2 G-3 

85012099 others  12 G-3 

85013159 others  11,2 G-3 

85013199 others  11,2 G-3 

85013250 

of the kind used in motor vehicles, other than tax 

exempted tractors, for forklifts or vehicles which 

move on rails  

11,2 G-3 

85014099 others  12 G-3 



 ANNEX 2A-61 

Israel’s 

Tariff 

Line 

(2012) 

Description 
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

85015199 others  12 G-3 

85015290 others  12 G-3 

85015390 others  12 G-3 

85016310 
for a voltage of 220 volts or more; of a weight 

exceeding 4 tonnes  
12 G-3 

85016390 others  11,2 G-3 

85041000 ballasts for discharge lamps or tubes  12 G-3 

85042100 
having a power handling capacity not exceeding 

650 kva  
12 G-3 

85042200 
having a power handling capacity exceeding 650 

kva but not exceeding 10,000 kva:  
12 G-3 

85042300 
having a power handling capacity exceeding 

10,000 kva  
12 G-3 

85043110 
of the kind used exclusively or mainly for 

welding, soldering or braising  
12 G-3 

85043121 up to 45 kilo volts  12 G-3 

85043199 others  10,5 G-3 

85043210 
of the kind used exclusively or mainly for 

welding, soldering or braising  
12 G-3 

85043290 others  10,5 G-3 

85043300 
having a power handling capacity exceeding 16 

kva but not exceeding 500 kva  
12 G-3 

85043400 
having a power handling capacity exceeding 500 

kva  
12 G-3 

85044020 vibrators  8 G-3 

85044030 rectifiers of the kind used in motor vehicles  6 G-3 

85044050 
domestic mattery chargers put up in sets 

including batteries  
12 G-3 

85044071 imported with accumulators  12 G-3 

85044079 others  10 G-3 

85044080 others, imported with accumulators  12 G-3 

85045020 
earthing coil for a voltage exceeding 22 kilo volts 

(kv)  
12 G-3 

85071090 others  12 G-3 

85072020 

special for the ignition of a motor vehicle and 

only that the hight of the side walls of its tank 

does not exceed 375 mm  

12 G-3 

85072090 others  12 G-3 

85371090 Others 12 G-3 



 ANNEX 2A-62 

Israel’s 

Tariff 

Line 

(2012) 

Description 
Base 

Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

85441120 
others, enamel insuuated or plastic insulated 

without additional insulation  
9 G-3 

85441190 others  5,6 G-3 

85441900 others  5,6 G-3 

85442090 others  12 G-3 

85443090 others  10,5 G-3 

85444290 others  12 G-3 

85446090 others  12 G-3 

87032120 

car intended for touring and sightseeing, which is 

approved by the road transport controller 

according to article 24b of the ordinance for the 

supervision of goods and services (touring by 

vehicle and its leasing) 1980 (5741) (3*), as long 

as the said approval is in force, and which were 

not specified or included in subheading 9011 

(conditional)  

7 G-5 

87039011 
which total weight exceeds 4,500kg with 

electrical motor only that serves for vehicle  
7 G-5 

90278059 others  5,6 G-5 

95069190 others  10 G-5 

 



 ANNEX 2B-1 

ANNEX 2-B:  

PREFERENTIAL TREATMENT FOR AGRICULTURAL GOODS 

 

 

Legend: 

 

Tariff 

Reduction 

Category 
Preferential Treatment 

I Immediate Elimination of Customs Duties upon entry into force of the Agreement 

G-3 Customs Duties shall be eliminated in three (3) equal cuts, beginning on the date this 

Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on January 1st of the 

successive years and shall be duty-free thereafter. 

G-5 Customs Duties shall be eliminated in five (5) equal cuts, beginning on the date this 

Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on January 1st of the 

successive years and shall be duty-free thereafter. 

G-5A Customs Duties shall be eliminated in three (3) successive annual equal cuts, beginning 

January 1st of year three (3) after the entry into force of the Agreement, and shall be 

duty-free thereafter. 

G-5B Customs Duties shall be eliminated in two (2) successive annual equal cuts, beginning 

January 1st of year four (4) after the entry into force of the Agreement, and shall be duty-

free thereafter. 

G-7 Customs Duties shall be eliminated in seven (7) equal cuts, beginning on the date this 

Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on January 1st of the 

successive years and shall be duty-free thereafter. 

G-10 Customs Duties shall be eliminated in ten (10) equal cuts, beginning on the date this 

Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on January 1st of the 

successive years and shall be duty-free thereafter. 

G-10A Customs Duties shall be eliminated in five (5) successive annual equal cuts, beginning 

January 1st of years six (6) after the entry into force of the Agreement and shall be duty-

free thereafter. 

G-12 Customs Duties shall be eliminated in twelve (12) equal cuts, beginning on the date this 

Agreement enters into force. The remaining cuts shall be made on January 1st of the 

successive years and shall be duty-free thereafter. 

S Elimination or reduction on Customs Duties as specified for each tariff line 

 

 

For Section 1-B and Section 2-B, the base rate of customs duties for tariff cuts is indicated for each 

tariff line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANNEX 2B-2 

SECTION 1-A: PREFERENTIAL TREATMENT BY COLOMBIA TO GOODS 

ORIGINATING IN ISRAEL 

 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

0106410000  -- Bees I     

0106490000  -- Other I     

0602101000 - - Orchids I     

0602109000 - - Other I     

0602200000 

- Trees, shrubs and bushes, 

grafted or not, of kinds which 

bear edible fruit or nuts 

I     

0602901000 
- - Orchids, including their 

rooted slips 
I     

0602909000 - - Other I     

0603110000 - - Roses S 

Quota: 500 tons. Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 

Quota: MFN 

  

0603191000 
- - - Gypsophila (illusion) 

(Gypsophilia paniculata L.) 
S 

Quota: 250 tons 

aggregate to lines 

0603.19.10.00, 

0603.19.20.00. Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 

Quota: MFN 

  

0603192000 - - - Aster S 

Quota: 250 tons 

aggregate to lines 

0603.19.10.00, 

0603.19.20.00. Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 

Quota: MFN 

  

0603193000 - - - Alstroemeria S 

Quota: 250 tons 

aggregate to lines 

0603.19.30.00, 

0603.19.40.00. Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 

Quota: MFN 

  

0603194000 - - - Gerbera S 

Quota: 250 tons 

aggregate to lines 

0603.19.30.00, 

0603.19.40.00. Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 

Quota: MFN 

  

0603199000 - - - Other S 
Quota: 250 tons. Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 
  



 ANNEX 2B-3 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

Quota: MFN 

0603900000 - Other I   

Only for 

Poppy 

(Papaver 

species).  

0706100000 - Carrots and turnips I     

0710290000 - - Other I     

0710400000 - Sweet corn I     

0710801000 - - Asparagus I     

0710809000 - - Other I     

0712901000 - - Garlic I     

0712902000 - - Sweet corn for sowing I     

0712909000 - - Other  I     

0802320000 - - Shelled I     

0804100000 - Dates I     

0804200000 - Figs I     

0804400000 - Avocado I     

0804501000 - - Guavas I     

0804502000 - - Mangos and mangosteens I     

0805100000 - Oranges I     

0805201000 
- - Mandarins (including 

tangerines and satsumas) 
I     

0805202000 
- - Tangelo (Citrus reticulate x 

Citrus paradisis) 
I     

0805209000 - - Other I     

0805400000 - Grapefruit, including pomelos I     

0805900000 - Other I     

0810901010  - Other I     

0810901020  - Other I     

0810901030  - Other I     

0810901040  - Other I     

0810901090  - Other I     

0810902000 
- - Soursops, sweetsops and 

other anonas (Annona spp.) 
I     



 ANNEX 2B-4 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

0810903000 

- - Tree tomato (“lima tomate”, 

“tamarillo”) (Cyphomandra 

betacea) 

I     

0810904000 - - Pitahayas (Cereus spp.) I     

0810905000 
- - Uchuvas (“uvillas”) 

(Physalis peruviana) 
I     

0810909010  -- Other I     

0810909020  -- Other I     

0810909090  -- Other I     

0811901000 
- - Containing added sugar or 

other sweetening matter 
I     

0811909100 
- - - Mango (Mangifera indica 

L.) 
I     

0811909200 
- - - Camu Camu (Myrciaria 

dubia) 
I     

0811909300 - - - Lucuma (Lúcuma obovata) I     

0811909400 
- - - «Passion fruit» (parchita) 

(Passiflora edulis) 
I     

0811909500 
- - - Soursop (Annona 

muricata) 
I     

0811909600 - - - Papaws I     

0811909900 - - - Other I     

0814001000 

- Of lemon (citrus limonum, 

commom lemon, creole lemon) 

(Citrus aurantifolia) 

I     

0814009000 - Other  I     

0902100000 

- Green tea (not fermented) in 

immediate packings of a 

content not exceeding 3 kg 

I     

0902300000 

- Black tea (fermented) and 

partly fermented tea, in 

immediate packings of a 

content not exceeding 3 kg 

I     

0902400000 
- Other black tea (fermented) 

and other partly fermented tea 
I     

0904120000 - - Crushed or ground I     

0906200000 - Crushed or ground I     

0910991000 - - - Bay leaves I     

0910999000 - - - Other S 
Quota: 200 tons, Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 
  



 ANNEX 2B-5 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

Quota: MFN 

1101000000 Wheat or meslin flour. I     

1206001000 - Seed I     

1207401000 - - Seed I     

1207991000 - - - Seed I     

1209100000 - Sugar beet seed I     

1209290000 - - Other I     

1209300000 

- Seeds of herbaceous plants 

cultivated principally for their 

flowers 

I     

1209911000 

- - - Of onion, leek, garlic and 

other vegetables of the genus 

Allium 

I     

1209912000 

- - - Of sprout, cauliflower, 

broccoli, turnip and other of 

the genus Brassica 

I     

1209913000 - - - Of carrot (Daucus carota) I     

1209914000 - - - Of lettuce (Lactuca sativa) I     

1209915000 
- - - Of tomatoes 

(Licopersicum spp.) 
I     

1209919000 - - - Other I     

1209991000 
- - - Seeds of fruit-trees or of 

forestal-trees 
I     

1209992000 - - - Seeds of tobacco I     

1209993000 
- - - Seeds of tara (Caesalpinea 

spinosa) 
I     

1209994000 
- - - Seeds of annatto (onoto, 

bija) 
I     

1209999000 - - - Other I     

1211903000 
- - Wild marjoram (Origanum 

vulgare) 
I     

1211905000 
- - Cats’s claw (Uncaria 

tomentosa) 
I     

1211906000 

- - Lemon verbena 

“Hierbaluisa” (Cymbopogon 

citratus) 

I     

1211909000 - - - Pireyrethrum (pelitre) I     

1302120000 - - Of liquorice I     



 ANNEX 2B-6 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

1302191100 
- - - - Presented or put up for 

retail sale 
I     

1302191900 - - - - Other I     

1302192000 
- - - Extract of soya beans, 

whether or not powdered 
I     

1302199100 
- - - - Presented or put up for 

retail sale 
I     

1302199900 - - - - Other I     

1302200000 
- Pectic substances, pectinates 

and pectates  
I     

1302391000 
- - - Mucilages of tara seed 

(Caesalpinea spinosa) 
I     

1302399000 - - - Other I     

1509100000 - Virgin I     

1604200000 
- Other prepared or preserved 

fish 
I     

1702110000 

- - Containing by weight 99 % 

or more lactose, expressed as 

anhydrous lactose, calculated 

on the dry matter 

I     

1702191000 - - - Lactose I     

1702192000 - - - Lactose syrup I     

1702301000 

- - Containing by weight 99% 

or more glucose, expressed as 

anhydrous glucose, calculated 

on the dry matter (Dextrose) 

S 

Quota: 100 tons 

aggregate to lines 

1702.30.10, 1702.30.20, 

1702.30.90, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

1702302000 - - Glucose syrup S 

Quota: 100 tons 

aggregate to lines 

1702.30.10, 1702.30.20, 

1702.30.90, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

1702309000 - - Other S 

Quota: 100 tons 

aggregate to lines 

1702.30.10, 1702.30.20, 

1702.30.90, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

1704101000 - - Sugar-coated I     



 ANNEX 2B-7 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

1704109000 - - Other I     

1704901000 

- - Toffees and sweets, 

including lollipops, candies, 

drops 

I     

1704909000 - - Other I     

1901101000 
- - Prepared milk obtained from 

maternal milk 
S 

Quota: 100 tons 

aggregate to lines 

1901.10.10, 1901.10.91, 

1901.10.99, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

1901109100 

- - - Preparations for infant use 

obtained from flour, meal, 

starch or malt extract 

S 

Quota: 100 tons 

aggregate to lines 

1901.10.10, 1901.10.91, 

1901.10.99, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

1901109900 - - - Other S 

Quota: 100 tons 

aggregate to lines 

1901.10.10, 1901.10.91, 

1901.10.99, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

1901901000 - - Malt extract I     

1901902000 
- - Milk caramel or milk sweet 

(Manjar blanco) 
I     

1901909000 - - Other I     

1902300000 - Other pasta S 

Quota: 100 tons, Tariff 

Rate Quota: 0%. Extra 

Quota: MFN 

  

1902400000 - Couscous I     

1904100000 

- Prepared foods obtained by 

the swelling or roasting of 

cereals or cereal products 

I     

1904900090 - Other I     

1905310000 - - Sweet biscuits I     

1905320000 - - Waffles and wafers S 

Quota: 500 tons 

aggregate to lines 

1905.32.00, 1905.40.00. 

Tariff Rate Quota: 0%. 

Extra Quota: MFN 

  



 ANNEX 2B-8 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

1905400000 
- Rusks, toasted bread and 

similar toasted products 
S 

Quota: 500 tons 

aggregate to lines 

1905.32.00, 1905.40.00. 

Tariff Rate Quota: 0%. 

Extra Quota: MFN 

  

1905901000 
- - Salted and flavoured 

biscuits 
S 5%   

1905909000 - - Other I     

2001100000 - Cucumber and gherkin I     

2001901000 - - Olives I     

2001909000 - - Other I     

2002100000 - Tomatoes, whole or in pieces I     

2002900000 - Other I     

2004900000 
- Other vegetables and 

mixtures of vegetables 
I     

2005700000 - Olives I     

2005991000 - - - Artichokes I     

2005992000 
- - - Piquillo pepper (Capsicum 

annuum) 
I     

2005999000 - - - Other I     

2007991100 
- - - - Jams, fruit jellies, 

marmalades 
S 

Quota: 300 tons 

aggregate to lines 

2007.99.11, 2007.99.12, 

2007.99.91, 2007.99.92, 

Tariff Rate Quota: 0%. 

Extra Quota: MFN 

  

2007991200 - - - - Purées and pastes S 

Quota: 300 tons 

aggregate to lines 

2007.99.11, 2007.99.12, 

2007.99.91, 2007.99.92, 

Tariff Rate Quota: 0%. 

Extra Quota: MFN 

  

2007999100 
- - - - Jams, fruit jellies, 

marmalades 
S 

Quota: 300 tons 

aggregate to lines 

2007.99.11, 2007.99.12, 

2007.99.91, 2007.99.92, 

Tariff Rate Quota: 0%. 

Extra Quota: MFN 

  

2007999200 - - - - Purées and pastes S 
Quota: 300 tons 

aggregate to lines 
  



 ANNEX 2B-9 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

2007.99.11, 2007.99.12, 

2007.99.91, 2007.99.92, 

Tariff Rate Quota: 0%. 

Extra Quota: MFN 

2008191000 - - - Cashew nuts I     

2008192000 - - - Pistachios I     

2008199000 - - - Other, including mixtures I     

2008300000 - Citrus fruit I     

2008992000 - - - Papaws (papayas) I     

2008993000 - - - Mangoes I     

2008999000 - - - Other I     

2009120000 
- - Not frozen, of a Brix value 

not exceeding 20 
I     

2009190000 - - Other I     

2009210000 
- - Of a Brix value not 

exceeding 20 
I     

2009290000 - - Other I     

2009310000 
- - Of a Brix value not 

exceeding 20 
I     

2009391000 
- - - Of lemon of subheading 

0805.50.21 
I     

2009399000 - - - Other I     

2009500000 - Tomato juice I     

2009690000 - - Other I     

2009900000 - Mixtures of juices I     

2103902000 
- - Mixed condiments and 

mixed seasonings 
S 

Quota: 200 tons 

aggregate to lines 

2103.90.20 and 

2103.90.90, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

2103909000 - - Other S 

Quota: 200 tons 

aggregate to lines 

2103.90.20 and 

2103.90.90, Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

2104101000 
- - Preparations for soups and 

broths 
I     



 ANNEX 2B-10 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

2105001000 
- Icecreams, not containing 

lacteous fat 
S 

Quota: 150 tons 

aggregate to lines 

2105.00.10, 2105.00.90 

Tariff Rate Quota: 0%. 

Extra Quota: MFN 

  

2105009000 - Other S 

Quota: 150 tonsaggregate 

to lines 2105.00.10, 

2105.00.90 Tariff Rate 

Quota: 0%. Extra Quota: 

MFN 

  

2106101100 

- - - Of soya, of a protein 

content in dry basis between 

65% and 75% 

I     

2106101900 - - - Other I     

2106102000 - - Textured protein substances I     

2106901000 

- - Powdered creams, ice 

creams, puddings, flans, jellies 

an the like 

I     

2106903000 - - Protein hydrolysates S 4%   

2106904000 - - Autolysed yeasts S 4%   

2106905000 - - Impovers of panification S 4%   

2106907100 

- - - Containing mixtures or 

extracts of plants, part of 

plants, seeds or fruits 

I     

2106907200 

- - - Containing mixtures or 

extracts of plants, part of 

plants, seeds or fruits, with 

vitamins, minerals or other 

substances 

I     

2106907300 
- - - Containing vitamins and 

minerals 
I     

2106907400 - - - Containing vitamins I     

2106907900 - - - Other I     

2106908000 

- - Maternal milk substitutes 

from non lacteous origin for 

infants up to 12 months old. 

I     

2204100000 - Sparkling wine I     

2204210000 
- - In containers holding 2 l or 

less 
I     

2204291000 

- - - Grape must with 

fermentation prevented or 

arrested by the addition of 

I     



 ANNEX 2B-11 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 
Description 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions Remarks 

alcohol 

2204299000 - - - Other I     

2204300000 - Other grape must I     

3502200000 

- Milk albumin, including 

concentrate of two or more 

whey proteins 

I     



 ANNEX 2B-12 

 

SECTION 1-B: PREFERENTIAL TREATMENT BY COLOMBIA TO GOODS 

ORIGINATING IN ISRAEL 

 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 

Description Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions 

0709600000 

-     Fruits of the genus 

Capsicum or of the genus 

Pimenta 

15 G-3   

0710100000 -    Potatoes 15 G-5   

0713331900 - - - - Other 60 G-10   

0713339100 - - - - Black 60 G-10   

0713339200 - - - - “Canario” 60 G-10   

0713339900 - - - - Other 60 G-10   

0901111000 - - - Seed 10 G-5   

0901119000 - - - Other 10 G-5   

0901900000 - Other 10 G-5B   

1206009000 - Other 

Fixed 

component 

15 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

1207409000 - - Other 

Fixed 

component 

15 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

1207999100 - - - - Karite seed 

Fixed 

component 

15 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

1207999900 - - - - Other 

Fixed 

component 

15 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 



 ANNEX 2B-13 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 

Description Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions 

1509900000 - Other 15 G-12   

1515900010  - Other 

Fixed 

component 

10 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

1515900090  - Other 

Fixed 

component 

20 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

1517100000 
- Margarine, excluding liquid 

margarine 

Fixed 

component 

20 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

1517900000 - Other 

Fixed 

component 

20 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

1701991000 - - - Chemically pure sucrose 

Fixed 

component 

15 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1701999000 - - - Other 

Fixed 

component 

15 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1702401000 - - Glucose 

Fixed 

component 

20 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 



 ANNEX 2B-14 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 

Description Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions 

1702402000 - - Glucose syrup 

Fixed 

component 

20 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1702500000 - Chemically pure fructose 5 G-5   

1702901000 

- - Artificial honey 

substitutes, whether or not 

mixed with natural honey. 

10 G-12   

1702902000 - - Caramel 

Fixed 

component 

15 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1702903000 

- - Sugars containing added 

flavouring or colouring 

matter 

Fixed 

component 

15 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1702904000 - - Other syrups 

Fixed 

component 

15 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1702909000 - - Other 

Fixed 

component 

10 

S 

The fixed component of 

Andean Price Band (APB) 

will be liberalized in 5 

years from year 15. The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1806201000 
- - Not containing sugar or 

other sweetening matter 
15 G-5A   

1806209000 - - Other 15 G-5A   

1806310000  -- Filled 15 G-5   

1806320010  - - Not filled 15 G-5A   



 ANNEX 2B-15 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 

Description Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions 

1806320090  - - Not filled 15 G-5A   

1806900010 - Other 15 G-5   

1806900090 - Other 15 G-5   

1901200000 

- Mixes and doughs for the 

preparation of bakers’ wares 

of heading 19.05 

15 G-5   

1902190000 - - Other 

Fixed 

component 

15 

S 

5 years elimination of fixed 

component of the Andean 

Price Band (APB). The 

variable component of the 

APB System shall be 

maintained. 

1904900010 - Other 5 G-7   

2101110010 
- - Extracts, essences and 

concentrates 
15 G-5A   

2101110090 
- - Extracts, essences and 

concentrates 
15 G-5A   

2104102000 
- - Soups and broths, 

prepared 
15 G-5   

2104200000 
- Homogenised composite 

food preparations 
15 G-5   

2106902100 
- - - Put up in packings for 

retail sale 
10 G-5   

2106902900 - - - Other 10 G-10   

2106906000 
- - Sweeteners with 

foodstuffs 
10 G-10A   

2106909100 - - - Stevia based sweeteners 15 G-10A   

2106909900 - - - Other 15 G-10   

2202900000 - Other 15 G-10   

3505100000 
- Dextrins and other modified 

starches 

Fixed 

component 

20 

S 

Immediate Liberalization 

of fixed component of the 

Andean Price Band (APB) 

(Paper Industry), 5 years 

elimination of the fixed 

component of the APB 

(Other). The variable 

component of the APB 

System shall be 

maintained. 

3505200000 - Glues 

Fixed 

component 

20 

S 

10 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 



 ANNEX 2B-16 

Colombia’s 

Tariff Line 

(2012) 

Description Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified Conditions 

3823190000 - - Other 

Fixed 

component 

15 

S 

12 years elimination of 

fixed component of the 

Andean Price Band (APB). 

The variable component of 

the APB System shall be 

maintained. 

 



 ANNEX 2B-17 

SECTION 2-A: PREFERENTIAL TREATMENT BY ISRAEL TO GOODS ORIGINATING 

IN COLOMBIA 

 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

02011000 
CARCASSES AND HALF 

CARCASSES 
S 

TRQ - 500  tons duty free, 

For tariff lines: 0201.1000, 

0201.2000 and 0201.3000 

combined 

02012000 OTHER CUTS WITH BONE IN   S 

TRQ - 500  tons duty free, 

For tariff lines: 0201.1000, 

0201.2000 and 0201.3000 

combined 

02013000 BONELESS   S 

TRQ - 500 tons duty free, For 

tariff lines: 0201.1000, 

0201.2000 and 0201.3000 

combined 

02021000 
CARCASSES AND HALF 

CARCASSES   
I   

02022000 OTHER CUTS WITH BONE IN   I   

02023000 BONELESS   I   

02062100 TONGUES   I   

02062200 LIVERS   I   

02062900 OTHER   I   

04021020 

Approved by the Director General of the 

Ministry of Economy as intended for the 

manufacture of chocolate, candy, animal 

food or food preparations of heading 

19.01   

S TRQ - 100 tons  duty free 

04022120 

Approved by the Director General of the 

Ministry of Economy as intended for the 

manufacture of chocolate, candy, animal 

food or food preparations of heading 

19.01   

S TRQ - 100 tons  duty free 

ex 

04029110 
Dulce de Leche / Arequipe I   



 ANNEX 2B-18 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

ex 

04029910 
Dulce de Leche / Arequipe I   

04031020 

IN A SOLID STATE approved by the 

DIRECTOR GENERAL OF THE 

MINISTRY OF ECONOMYTHAT IT 

IS INTENDED FOR THE 

MANUFACTURE OFCHOCOLATE 

AND CANDY   

I   

04041010 

APPROVED BY THE DIRECTOR 

GENERAL OF THE MINISTRY OF 

ECONOMY AS INTENDED FOR THE 

MANUFACTURE OF  CHOCOLATE, 

CANDY, BABY FOOD, ANIMAL 

FOOD   

I   

04041090 OTHER   S 

TRQ - 100 tons duty free for 

tariff lines 04041090 and 

04049000 combined 

04049000 OTHERS   S 

TRQ - 100 tons duty free for 

tariff lines 04041090 and 

04049000 combined 

04051032 

APPROVED BY THE DIRECTOR 

GENERAL OF THE MINISTRY OF 

ECONOMY AS INTENDED FOR THE 

MANUFACTURE OF CHOCOLATE, 

CANDY, BABY FOOD, ANIMAL 

FOOD   

I   

04051092 

APPROVED BY THE DIRECTOR 

GENERAL OF THE MINISTRY OF 

ECONOMY AS INTENDED FOR THE 

MANUFACTURE OF CHOCOLATE, 

CANDY, BABY FOOD, ANIMAL 

FOOD   

I   

04062020 

IN POWDER, APPROVED BY THE 

DIRECTOR GENERAL OF THE 

MINISTRY OF AGRICULTURE AS 

INTENDED FOR THE 

MANUFACTURE OF ANIMAL FOOD   

I   

04069020 
WHITE HALOMI CHEESE 

PROCESSED BY BOILING   
S 

TRQ - 300 tons  duty free for 

items 04069020 + 04069030 

+ 04069090 combined 

04069030 
HARD DRIED CHEESE OF THE 

KIND JIMEED   
S 

TRQ - 300 tons  duty free for 

items 04069020 + 04069030 

+ 04069090 combined 



 ANNEX 2B-19 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

04069090 OTHER S 

TRQ - 300 tons  duty free for 

items 04069020 + 04069030 

+ 04069090 combined 

05040010 SHEEP GUTS   I   

05040020 THICK GUTS   I   

05040030 RENIN CALF STOMACHS   I   

06031100 ROSES S TRQ - 500  tons duty free 

06031200 Carnations   S TRQ - 250  tons duty free 

06031400 Chrysanthemums   S TRQ - 250  tons duty free 

06031910 Of poppy plants (Papaver species)   I   

06031990 Others   S TRQ - 250  tons duty free 

06039020 Of poppy  (Papaver species)   I   

06049110 PALM BRANCHES (LULAVS)   I   

06049910 PALM BRANCHES   I   

07031090 OTHER   S TRQ - 100 tons duty free 

07041010 

CAULIFLOWER WHICH WILL BE 

RELEASED IN THE MONTHS 

MARCH TO AGUST   

S 
0.86 NIS per unit but not 

more than 75% 

07041020 

CAULIFLOWER WHICH WILL BE 

RELEASED IN THE MONTHS 

SEPTEMBER TO FEBRUARY   

S 
1.14 NIS per unit but not 

more than 75% 

07041090 BROCCOLI (JOR 1).   S 
1.29 NIS per unit but not 

more than 75% 

07095190 OTHERS   S 6 NIS per unit 



 ANNEX 2B-20 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

07141000 MANIOC (CASSAVA)   I   

08026000 Macadamia nuts   I   

08030020 DRIED   S TRQ - 100 tons duty free 

08043010 FRESH   S TRQ - 500 tons duty free 

08043020 DRIED   I   

08045020 
WHICH WILL BE RELEASED FROM 

THE MONTHS JANUARY TO MAY   
S TRQ - 300 tons duty free 

08045090 DRIED   I   

08071110 
WHICH WILL BE RELEASED IN 

THE MONTHS OCTOBER TO MAY   
S TRQ - 100 tons duty free 

08072000 PAPAWS (PAPAYAS)   S TRQ - 100 tons duty free 

ex 

08109090 
 physalis I   

ex 

08134000 
Physalis - Dried I   

09011110 GROUND   I   

09011120 OTHER   I   

09011210 GROUND   I   

09011220 OTHER   I   

09012100 NOT DECAFFEINATED   I   

09012200 DECAFFEINATED   I   



 ANNEX 2B-21 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

09019010 ROASTED OR GROUND   I   

09019090 OTHERS   I   

11022000 MAIZE (CORN) FLOUR   I   

13023900 OTHER   I   

15111010 Crude Palm Oil, edible I   

15111020 Crude Palm Oil, non edible I   

15119090 OTHER   I   

15132920 EDIBLE   I   

16041420 FILLET IN A STIRRED MIXTURE   I   

16041430 
FROZEN TUNA FILLET NOT IN 

AIRTIGHT CONTAINER   
I   

17011100 CANE SUGAR   I   

17011200 BEET SUGAR   I   

17019100 
CONTAINING ADDED FLAVORING 

OR COLOURING MATTER   
I   

17019910 

CUBE SUGAR, CHUNKS OF SUGAR, 

AND CANDY SUGAR NOT OF 

SUBHEADING 9100   

I   

17019990 OTHERS   I   

17021100 

CONTAINING BY WEIGHT 99% OR 

MORE LACTOSE, EXPRESSED AS 

ANHYDROUS LACTOSE, 

CALCULATED ON THE DRY 

MATTER   

I   



 ANNEX 2B-22 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

17024000 

GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, 

CONTAINING IN THE DRY STATE 

AT LEAST 20% BUT LESS THAN 

50% BY WEIGHT OF FRUCTOSE 

EXCLUDING INVERT SUGAR   

I   

17025000 CHEMICALLY PURE FRUCTOSE   I   

17029020 

MIXTURE OF CARAMEL WITH 

MINERAL SALTS IN WHICH THE 

PERCENTAGE OF CARAMEL IS NO 

LESS THAN 90%   

I   

17029090 OTHERS   I   

17041010 
CONTAINING 10% OR MORE GUM 

BASE BY WEIGHT   
I   

17041090 OTHER   I   

17049031 
SUGAR GLAZED ALMONDS OR 

NUTS   
I   

17049032 WHITE CHOCOLATE   I   

17049033 SUGAR COATED GRAIN FLAKES   I   

17049039 OTHERS   I   

18010000 
COCOA BEANS, WHOLE OR 

BROKEN, RAW OR ROASTED.   
I   

18020000 
COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS 

AND OTHER COCOA WASTE.   
I   

18031010 LUMPY COCOA (COCOA CAKES)   I   

18031090 OTHER   I   

18032010 LUMPY COCOA (COCOA CAKES)   I   



 ANNEX 2B-23 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

18032090 OTHER   I   

18062000 

OTHER PREPARATIONS IN 

BLOCKS, SLABS OR BARS 

WEIGHING MORE THAN 2 KG OR 

IN LIQUID, PASTE, POWDER, 

GRANULAR OR OTHER BULK 

FORM IN CONTAINERS OR 

IMMEDIATE PACKINGS, OF A 

CONTENT EXCEEDING 2 KG   

I   

18063100 FILLED   I   

18063200 NOT FILLED   I   

18069091 CONFECTIONERIES   I   

19012020 OTHERS CONTAINING COCOA.   I   

19012090 OTHER I   

ex 

19019029 
Dulce de Leche / Arequipe I   

19019090 OTHER I   

19021910 FROM DURUM WHEAT   I   

19021990 OTHER   I   

19023000 

FILLED WITH CRABS AND 

MOLLUSKS AT A RATE 

EXCEEDING 20% OF THE 

PRODUCTS WEIGHT   

I   

19024010 PROCESSED I   

19041010 CONTAINING COCOA   I   

19041090 OTHER   I   
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

19042010 CONTAINING COCOA   I   

19042090 OTHER   I   

19043000 BULGUR WHEAT   I   

19049010 Buck wheat   I   

19049090 OTHER   I   

19051010 

CONTAINING FLOUR NOT FROM 

WHEAT IN A QUANTITY 

EXCEEDING 15% OF THE TOTAL 

WEIGHT OF THE FLOUR   

I   

19051090 OTHER   I   

19052092 

CONTAINING FLOUR NOT FROM 

WHEAT IN A QUANTITY 

EXCEEDING 15% OF THE TOTAL 

WEIGHT OF THE FLOUR   

S 4% 

19052099 OTHERS   S 4% 

19053110 

Containing eggs at a rate of 10% or more 

of the weight, but not less than 1.5% of 

milk fats and not less than 2.5% of milk 

proteins.   

I   

19053120 

OTHERS, CONTAINING FLOUR NOT 

FROM WHEAT IN A QUANTITY 

EXCEEDING 15% OF THE TOTAL 

WEIGHT OF THE FLOUR.   

I   

19053190 OTHER   I   

19053210 

WITHOUT FILLING, CONTAINING 

FLOUR NOT FROM WHEAT IN A 

QUANTITY EXCEEDING 15% OF 

THE TOTAL WEIGHT OF THE 

FLOUR.   

S 4% 

19053220 OTHERS, WITHOUT FILLING   S 4% 
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

19053230 

WITH FILLING CONTAINING NOT 

LESS THAN 1.5% OF MILK FATS, 

AND NOT LESS THAN 2.5% MILK 

PROTEINS.   

S 4% 

19053290 OTHER   S 4% 

19054031 

CONTAINING FLOUR THAT IS NOT 

WHEAT FLOUR IN A QUANTITY 

NOT EXCEEDING 15% OF THE 

OVERALL FLOUR WEIGHT   

S 
0.32 NIS per unit but not 

more than 112% 

19054039 OTHER   S 
0.32 NIS per unit but not 

more than 112% 

19059030 
Pre cooked dough for the preparation of 

the products of Heading 19.05   
I   

20049020 HOMOGENIZED PREPARATION   I   

20071000 HOMOGENISED PREPARATIONS   I   

20079992 

FRUIT PUREE NOT CONTAINING 

ADDED SUGAR OR SWEETENING 

MATTER IN PACKAGES WHOSE  

WEIGHT EXCEEDS 50 KG.   

I   

20079999 OTHER   I   

20081999 OTHER   I   

20082090 OTHER   S 4% 

20083090 OTHER   S 4% 

20089100 PALM HEARTS   I   

20091210 
IN PACKAGES CONTAINING 100 

KG OR MORE   
S 12% 

20091290 OTHER   S 12% 

20092121 In packages containing 100 kg or more   S 12% 
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

20092129 OTHER   S 12% 

20097939 OTHER   S 12% 

20097990 OTHER   S 12% 

20099021 
CONCENTRATED IN PACKAGES 

CONTAINING 100 KG OR MORE   
S 12% 

20099024 OTHER   S 12% 

20099030 

CONTAINING MORE THAN 50% OF 

CITRUS, TOMATO, OR APPLE 

JUICES (BRIX VALUE DOESNOT 

EXCEED 20   

S 12% 

20099090 OTHERS   S 12% 

19024090 OTHER   I   

21011100 
EXTRACTS, ESSENCES AND 

CONCENTRATES   
I   

21011200 

PREPARATIONS WITH A BASIS OF 

EXTRACTS, ESSENCES OR 

CONCENTRATES OR WITH A BASIS 

OF COFFEE   

I   

21012010 

MIXTURE OF TEA WITH SUGAR, 

MILK, FATS OR OTHER 

ARTIFICIAL FLAVORS 

I   

21013010 ROASTED CHICORY   I   

21013020 INSTANT COFFEE SUBSTITUTES   I   

21013090 OTHERS   I   

21021010 DRY YEASTS FOR BAKING   I   

21021090 OTHERS   I   
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

21039020 

PRODUCTS FROM FLOUR, COARSE 

WHOLE GRAIN FLOUR, STARCH, 

OR   

I   

21039090 OTHER   S 4% 

21041010 

FROM FLOUR, COARSE WHOLE 

GRAIN FLOUR, STARCH, OR MALT 

EXTRACT   

I   

21041090 OTHER   I   

21042000 
HOMOGENISED COMPOSITE FOOD 

PREPARATIONS   
I   

21050090 OTHER   I   

21061000 
PROTEIN CONCENTRATES AND 

TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES   
I   

21069010 

OTHER JELLY POWDERS, ICE 

CREAM POWDERS AND SIMILAR 

OTHER POWDERS.   

I   

21069040 
CREAM SUBSTITUTES AND 

MIXTURES OF FATS WITH SUGAR   
I   

21069050 
CONCENTRATED EXTRACTS 

CONTAINING NO ALCOHOL   
I   

21069060 

SACCHARIN IN ANOTHER FORM 

READY FOR USE, INCLUDING 

SUBSTANCES HAVING SIMILAR 

CHARACTERISTICS OR USES IN 

TABLETS   

I   

21069070 SWEETS   I   

21069095 

CONCENTRATED FRUIT OR 

VEGETABLE JUICES FORTIFIED 

WITH MINERALS OR WITH 

VITAMINS FROM A SINGLE FRUIT 

OR VEGETABLE   

S 4% 

21069096 

CONCENTRATED FRUIT OR 

VEGETABLE JUICES FORTIFIED 

WITH MINERALS OR WITH 

VITAMINS FROM A MIXTURE OF 

FRUITS OR VEGETABLES   

I   
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

21069097 

CONCENTRATED FRUIT OR 

VEGETABLE JUICES FORTIFIED 

WITH MINERALS OR WITH 

VITAMINS FROM PRODUCES 

CONTAINING MORE THAN 50% 

MILK SOLIDS BY WEIGHT   

S 4% 

21069098 

COMPOUND ALCOHOLIC 

PREPARATIONS NOT BASED ON 

ONE OR MORE FRAGRANCES 

HAVING AN ALCOHOLIC 

STRENGTH EXCEEDING 0.5% BY 

VOLUME OF THE KIND USED FOR 

THE PRODUCTION OF BEVERAGES   

I   

21069099 OTHER   S 4% 

22029020 BEVERAGES CONTAINING MILK   I   

22029090 OTHERS   I   

22030010 CONTAINING UP TO 2% ALCOHOL   I   

22030020 

OTHER, CONTAINING UP TO 3.8% 

ALCOHOL MARKETED IN 

REUSABLE BOTTLES, 

CONTAINING AT LEAST 45 "CL."   

I   

22030090 OTHER   I   

22071010 

REGARDING WHICH THE 

DIRECTOR OF THE MINISTRY OF 

HEALTH HAS CONFIRMED THAT IT 

WILL BE USED FOR MEDICAL 

PURPOSES IN HOSPITALS, OR IN 

HEALTH FUND CLINICS, OR THE 

RED MAGEN DAVID, OR THE 

MINISTRY OF HEALTH, PROVIDED 

THAT IT IS USED AS STATED. 

(CONDITIONAL)   

I   

22071020 

THAT THE DIRECTOR GENERAL 

OF THE MINISTRY OF HEALTH 

HAS CONFIRMED THAT IT WILL 

BE USED FOR THE PRODUCTION 

OF MEDICAL DRUGS, EXCLUDING 

I   



 ANNEX 2B-29 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

MEDICAL DRUGS WHICH 

CONTAIN ONLY ALCOHOL, OR 

MEDICAL DRUGS CONTAINING 

ALCOHOL THAT HAS BEEN 

DILUTED OR SUPPLEMENTARY 

SUBSTANCES HAVE BEEN ADDED, 

PROVIDED IT IS USED AS STATED 

(CONDITIONAL)   

22071030 

IF IT HAS BEEN PROVED TO THE 

SATISFACTION OF THE DIRECTOR 

THAT THE ALCOHOL WILL BE 

USED FOR THE PRODUCTION OF 

VINEGAR AND IF IT IS USED AS 

STATED (CONDITIONAL)   

I   

22071040 

APPROVED BY THE DIRECTOR 

GENERAL OF THE MINISTRY OF 

DEFENCE THAT IT WILL BE USED 

FOR THE PRODUCTION OF ETHER 

AND IS INTENDED FOR THE USE 

AS STATED (CONDITIONAL)   

I   

22071059 OTHER (CONDITIONAL)   I   

22071092 
OTHER IN RECEPTACLE 

CONTAINING 2 LITERS OR LESS   
I   

22071099 OTHER   I   

22084000 
Rum and other spirits obtained by 

distilling fermented sugar cane products:   
I   

22087000 LIQUEURS AND CORDIALS:   I   

22089070 

VODKA SPICED WITH 

VEGETABLES OR WITH 

AROMATIC SUBSTANCES THAT 

CONTAIN   

I   

22089091 

LESS THAN EIGHT TO A HUNDRED 

ALCOHOL PER VOLUME IN A 

PACKAGE THAT DOES NOT 

EXCEED CC.   

I   

22089094 

IN A PACKAGE THAT DOES NOT 

EXCEED 20 ML to be used only with 

dropper or a sprayer and EQUIPED of 

thereof   

I   
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Tariff 

Reduction 

Category  

Specified Conditions 

22089095 

A registered preparation as defined in 

article 1 of the Pharmacists Regulations 

(Preparations) 1986 that is registered as 

70% alcohol in a PACKAGE THAT 

DOES NOT EXCEED 200 ML   

I   

22089099 OTHER   I   

23091020 

containing, by weight, not less than 15% 

and not more than 35% protein 

substances and not less than 4% fatty 

substances   

S 3% 

23099020 

CONTAINING, BY WEIGHT, NOT 

LESS THAN 15% AND NOT MORE 

THAN 35% PROTEIN SUBSTANCES 

AND NOT LESS THAN 4% FATTY 

SUBSTANCES   

S 4% 

23099030 
PREPARED FOOD FOR 

ORNAMENTAL FISH OR FOR BIRDS   
S 4% 

21012090 OTHER   I   

38231100 STEARIC ACID   I   

38231200 OLEIC ACID   I   

38231300 TALL OIL FATTY ACIDS   I   

38231900 OTHER   I   

38237000 INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS   I   

 



 ANNEX 2B-31 

 

SECTION 2-B: PREFERENTIAL TREATMENT BY ISRAEL TO GOODS ORIGINATING 

IN COLOMBIA 

Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified 

Conditions 
Rate 

% 

Per 

Unit 

Rate 

But Not 

More 

Than 

% 

But Not 

less than 

Per Unit 

Rate 

Stati

stical 

Unit 

02061010 FRESH   50 0 0 0 kg S 

50% reduction 

of MFN tariff 

rate 

02061090 OTHER   50 0 0 0 kg S 

50% reduction 

of MFN tariff 

rate 

02102000 

MEAT OF 

BOVINE 

ANIMALS   

0 417 85 0 ton S 

50% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04011000 

OF A FAT 

CONTENT, BY 

WEIGHT, NOT 

EXCEEDING 1%   

153 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04012000 

OF A FAT 

CONTENT, BY 

WEIGHT, 

EXCEEDING 1% 

BUT NOT 

EXCEEDING 6%   

153 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04013000 

OF A FAT 

CONTENT, BY 

WEIGHT, 

EXCEEDING 6%   

153 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04021090 OTHER   162 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04031011 

IN POWDER OR 

IN 

GRANULATES 

OR ANY 

OTHER SOLID 

FORM 

INCLUDING 

MILK FAT IN A 

PERCENTAGE 

NOT 

EXCEEDING 

119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified 

Conditions 
Rate 

% 

Per 

Unit 

Rate 

But Not 

More 

Than 

% 

But Not 

less than 

Per Unit 

Rate 

Stati

stical 

Unit 

1.5% BY 

WEIGHT.   

04031012 

IN POWDER OR 

IN 

GRANULATES 

OR ANY 

OTHER SOLID 

FORM 

INCLUDING 

MILK FAT IN A 

PERCENTAGE 

EXCEEDING 

1.5% 

ACCORDING 

TO THEIR 

WEIGHT   

119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04031013 

OTHERS, 

INCLUDING 

MILK FATS IN 

A 

PERCENTAGE 

NOT 

EXCEEDING 3% 

BY WEIGHT.   

119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04031019 OTHERS   119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04031030 

YOGHURT 

BASED 

BEVERAGE   

111 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified 

Conditions 
Rate 

% 

Per 

Unit 

Rate 

But Not 

More 

Than 

% 

But Not 

less than 

Per Unit 

Rate 

Stati

stical 

Unit 

04039011 

IN POWDER OR 

IN 

GRANULATES 

OR ANY 

OTHER SOLID 

FORM 

INCLUDING 

MILK FAT IN A 

PERCENTAGE 

NOT 

EXCEEDING 

1.5% BY 

WEIGHT.   

119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04039012 

IN POWDER OR 

IN 

GRANULATES 

OR ANY 

OTHER SOLID 

FORM 

INCLUDING 

MILK FAT IN A 

PERCENTAGE 

EXCEEDING 

1.5% BY 

WEIGHT   

119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04039013 

OTHERS, 

INCLUDING 

MILK FATS IN 

A 

PERCENTAGE 

NOT 

EXCEEDING 3% 

BY WEIGHT.   

119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04039019 OTHER 119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04039090 OTHER 119 0 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 

04061000 

FRESH 

(UNRIPENED 

OR UNCURED) 

CHEESE, 

0 21,36 0 0 kg S 

20% reduction 

of MFN tariff 

rate 
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Israel’s 

Tariff line 

(2012) 

Description 

Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified 

Conditions 
Rate 

% 

Per 

Unit 

Rate 

But Not 

More 

Than 

% 

But Not 

less than 

Per Unit 

Rate 

Stati

stical 

Unit 

INCLUDING 

WHEY CHEESE, 

AND CURD   

08044010 FRESH   0 1,97 85 0 kg S 
10% reduction 

of tariff rate 

15132120 OTHER   8 0 0 0 kg G-5   

15132990 OTHER   8 0 0 0 kg G-5   

16041490 OTHERS   12 3,51 0 0 kg S 

50% reduction 

on MFN tariff 

rate 

19011020 

FOOD 

PREPARATION

S MADE FROM 

FLOUR, 

COARSE 

WHOLE GRAIN 

FLOUR, 

STARCH, OR 

MALT 

EXTRACT   

12 0 0 0 kg G-3   

19011090 

FOOD 

PREPARATION

S MADE FROM 

GOODS OF 

HEADINGS 

04.01 TO 04.04   

11 0 0 0 kg G-5   

19012010 

FOOD 

PREPARATION

S MADE FROM 

FLOUR, 

COARSE 

FLOUR, 

STARCH, OR 

MALT 

EXTRACT   

12 0 0 0 kg G-3   

19059091 

Containing eggs 

at a rate of 10% 

or more of the 

weight, but not 

less than 1.5% of 

milk fats and not 

less than 2.5% of 

milk proteins.   

12 0,82 112 0 kg S 
20% reduction 

on MFN rate 
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Base Rate 

Tariff 

Reduction 

Category 

Specified 

Conditions 
Rate 

% 

Per 

Unit 

Rate 

But Not 

More 

Than 

% 

But Not 

less than 

Per Unit 

Rate 

Stati

stical 

Unit 

19059092 

OTHERS, 

CONTAINING 

FLOUR, WHICH 

IS NOT WHEAT 

FLOUR, IN A 

QUANTITY 

EXCEEDING 

15% OF THE 

TOTAL FLOUR 

WEIGHT   

0 0,32 112 0 kg S 
20% reduction 

on MFN rate 

19059099 OTHER   0 0,32 112 0 kg S 
20% reduction 

on MFN rate 

20041010 

PRODUCTS 

MADE FROM 

FLOUR OR OF 

MEAL   

40 0 0 0 kg S 
20% reduction 

on MFN rate 

20041020 

HOMOGENIZE

D 

PREPARATION   

4 0 0 0 kg S 
20% reduction 

on MFN rate 

20049010 

PRODUCTS 

MADE FROM 

FLOUR OR OF 

MEAL :   

30 0 0 0 kg S 
20% reduction 

on MFN rate 

20059910 

Products made 

from flour or of 

meal   

12 0 0 0 kg S 
50% reduction 

on MFN rate 

20059920 
Homogenized 

preparation   
12 0 0 0 kg S 

50% reduction 

on MFN rate 

21069091 

CONTAINING 

POTATOES IN 

ANY FORM 

WHATSOEVER   

12 0 0 2,6 kg G-3   

 



 

1-ג2נספח   

 

 

 
 

 
 ג'-2  נספח

 
 

 יחס לאומי, הגבלות על מכסי ייבוא וייצוא ומגבלות ייצוא
 

)יחס לאומי( קולומביה תקיים את האמצעים המתייחסים למיסוי משקאות אלכוהוליים בהתאם  2.3.         ביחס לסעיף 1
 1995בדצמבר  22-מ 223, וחוק מס' 2002בדצמבר  28-מ 877לפי הוראות חוק מס' Impuesto al Consumo -ל

 )ללא יותר משנה אחת אחרי כניסתו לתוקף של הסכם זה(.
 
 )הגבלות ייבוא וייצוא( לא יחול על:  2.12.         ביחס לקולומביה, סעיף 2

 
 

 ; וכן1993-מ 101תרומה הנדרשת על ייצוא קפה בהתאם לחוק מס'  (א)

  

 .1997-מ 477תרומה הנדרשת על ייצוא אבני ברקת בהתאם לחוק מס'  (ב) 

  

 )הגבלות ייבוא וייצוא( לא יחול על:  2.12.         ביחס לקולומביה, סעיף 3 

  

 ;1991בינואר  18-מ 9פיקוח על ייצוא קפה בהתאם לחוק מס'  (א) 

  

 .2013-מ 925טובין לפי הוראות צו  (ב) 

  
 

 ישראל:ביחס ל          .4 

  

)הגבלות ייבוא וייצוא( לא יחולו על אמצעי פיקוח והיטלים  2.12-)מכסים על ייצוא( ו 2.11)א(         סעיפים  
 שמקיימת ישראל על פסולות וגרוטאות מתכת. 

 

 

 



 

 3-1 

 3פרק  

 כללי מקור 

  
 

 הגדרות : 13.סעיף  

  

 פרק זה:למטרות  

  

"חקלאות ימית" פירושו גידול יצורים ימיים, כולל דגים, רכיכות, סרטנים, חסרי חוליות ימיים אחרים  
דגיגים וזחלים, ע"י התערבות בגידול או בתהליכי הצמיחה , דגיגוניםוצמחי מים, מזרעים כגון ביצים, 

 הגברת הייצור, כגון אגירה סדירה, הזנה, הגנה מפני טורפים וכו';לשם 

  

 ארבעשתיים, )צופנים בני  הכותרים-תת הכותרים, הפרקים ופירושכותרים" -ו"תת"כותרים" , "פרקים" 
( שמשתמשים בהם ברשימת השמות המהווה את השיטה המתואמת לתיאור בהתאמה ספרות ושש

 רק זה כ"השיטה המתואמת" או ש"מ;מצרכים ולקידודם, הנזכרת בפ

  

 ;או בקולומביה ערך טובין, כולל עלויות הובלה וביטוח בנמל הייבוא בישראלפירושו  –" CIF"ערך  

  

 מסוים;כותר -או תת מתייחס לסיווג מוצר או חומר תחת כותר /"סיווג","מסווג" 

  

קבל אחד או המכוסים ע"י מסמך תנועה "משלוח" פירושו מוצרים הנשלחים בו בזמן מיצואן אחד למ 
 אחד המכסה את משלוחם מהיצואן אל המקבל, או, בהעדר מסמך כאמור, ע"י חשבונית יחידה;

  

 והערות הפרשנות שלו, GATT 1994  של  VIIסעיף ל"ערך מכס" פירושו הערך כפי שנקבע בהתאם  

 (;WTOכס של )הסכם הערכת המ  GATT 1994של  VIIבדבר יישום סעיף סכם ההו

  

"מחיר בשערי המפעל" פירושו המחיר ששולם בשערי המפעל ליצרן במדינת ישראל או בקולומביה  
אשר באחריותו בוצעו העבודה או העיבוד האחרונים, או לאדם שארגן את ביצוע העבודה או העיבוד 

ם הפנימיים האחרונים, בתנאי שהמחיר כולל את ערך כל החומרים שהשתמשו בהם, פחות כל המסי
 המוחזרים, או עשויים להיות מוחזרים, כאשר המוצר המתקבל מיוצא;

  

 " פירושו הן חומרים והן מוצרים;טובין" 

  

 "ייצור" פירושו כל סוג של עבודה או עיבוד, כולל הרכבה או פעולות מוגדרות;   

  

 ייצור המוצר;"חומר" פירושו כל מרכיב, חומר גלם, רכיב או חלק, וכו', המשמש ב 

  

 "מוצר" פירושו המוצר המיוצר, אף אם הוא מיועד לשימוש מאוחר יותר בפעולת ייצור אחרת; 

  

, המקביל שלו בהתאם אם אינו ידועאם ידוע, או  CIF" פירושו ערך שאינם מקוריים "ערך חומרים 
 .הסכם הערכת המכסוהערות הפרשנות שלו   GATT -1994 -ל  VIIלסעיף 

 

  

 : דרישות כלליות3.2סעיף  

  

שטח של למטרות יישום הסכם זה, ייחשבו המוצרים הבאים כאילו הם מוצרים שמקורם ב.          1 
 :ישראל
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 ;3.4 סעיף, כמשמעותו בישראלשטח של במוצרים שהושגו בשלמותם  (א) 
  

תנאי המכילים חומרים שלא הושגו בשלמותם שם, ב ישראלשטח של מוצרים שהושגו ב (ב) 
 .3.5סעיף כמשמעותו ב ישראל שטחעיבוד מספיקים ב או שהחומרים האמורים עברו עבודה

  

של שטח בייחשבו המוצרים הבאים כאילו הם מוצרים שמקורם למטרות יישום הסכם זה  . 2 
 :קולומביההרפובליקה של 

  

 ;3.4יף סע, כמשמעותו בקולומביההרפובליקה של של שטח במוצרים שהושגו בשלמותם  (א) 
  

המכילים חומרים שלא הושגו בשלמותם  קולומביההרפובליקה של של שטח במוצרים שהושגו  (ב) 
הרפובליקה של של שטח בעיבוד מספיקים  או שם, בתנאי שהחומרים האמורים עברו עבודה

 .3.5סעיף כמשמעותו ב קולומביה
  

 שות בנות ההחלה חייבים לעמוד בכל הדריהצדדים  ישטחמוצרים שמקורם ב.      3 
 האחרות לפי פרק זה.          

 

  

  ת מקורצביר : 3.3ף סעי 

   

שטח של ב ים שמקורםחומרכישראל ייחשבו שטח של שמקורם ב טובין, )ב( 3.2.1.       על אף סעיף 1 
 לא יהיה צורך בכך שמוצרים כאלה יעברו תהליכי עבודה  או עיבוד.ו קולומביההרפובליקה של 

  

ים חומרכקולומביה  ייחשבו שטח של הרפובליקה של שמקורם ב טובין, )ב( 3.2.2 סעיף.        על אף 2 
 מספיקים. לא יהיה צורך בכך שמוצרים כאלה יעברו  עבודה או עיבודו ישראלשטח של ב שמקורם

  

ינון אזור , עוסק בכWTO, מקום שלכל צד יש הסכם סחר אשר, ברוח הסכם 4.         בכפוף לס"ק 3 
צד ייראה כמהווה חלק משטח אזור הסחר -צד, שטחו של אותו לא-סחר חופשי אם אותו לא

 המוקם ע"י הסכם זה, למטרות הקביעה אם פריט טובין הוא פריט טובין מקורי לפי הסכם זה. החופשי
  

יו בתוקף בין יה 3אך ורק  אחרי שהוראות שתוקפן מקביל לאלה של ס"ק  3צד יחיל את ס"ק         .4 
צד שאתו כל צד עשה בנפרד הסכם אזור סחר חופשי. מקום  שהוראות כאמור בתוקף -הצד לבין הלא

צד חלות רק על טובין מסוימים או בתנאים מסוימים, הצד האחר רשאי להגביל את -בין צד לבין לא
 זה.  הסכם בכפוף להוראותלטובין אלה ובתנאים אלה  3החלתו של ס"ק 

  
 :  מוצרים שהושגו בשלמותם43.סעיף  

  

 :בשטח הצדדיםהושגו בשלמותם יוצרו או המוצרים הבאים ייחשבו כאילו . 1 

  

 מים הטריטוריאליים,הכולל  צד,הקרקע של כל -מוצרים מינרליים שהוצאו מהקרקע או מתת (א) 
 ;והמדף היבשתי או האזור הכלכלי הבלעדי של האזור הצמוד, המים הפנימיים, 

  

וצרי צמחים וירקות שגודלו, נקטפו או נאספו שם, כולל בימים הטריטוריאליים, במדף היבשתי מ (ב) 
 או באזור הכלכלי הבלעדי שלהן;

  

 בעלי חיים שנולדו וגדלו שם, כולל בחקלאות ימית;       (ג) 
  

 )ג(  לעיל;-מוצרים מבעלי חיים חיים כמו  ב (ד) 
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ידה, איסוף, דיג ותפיסה שם; כולל בימים בעלי חיים ומוצרים שהושגו ע"י ציד, לכ (ה) 
 הטריטוריאליים, במדף היבשתי או באזור הכלכלי הבלעדי שלהן;

  

 פריטים משומשים שנאספו שם המתאימים רק לאחזור חומרי גלם; (ו) 
  

ם, ובלבד פסולת וגרוטות שהם תוצאה של שימוש, צריכה או  פעולות ייצור המתבצעות ש (ז) 
 מתאימים אך ורק לאחזור חומרי גלם;שפסולת וגרוטות כאמור 

  

אזור במוצרים של דיג בים ומוצרים אחרים הנלקחים מהמים בלב ים )מחוץ למדף היבשתי או  (ח) 
 הכלכלי הבלעדי של הצדדים(, אך ורק ע"י כלי השיט שלהם;

  

 המושגים אך ורק ע"י כלי השיט שלהם לפי מכסה ספציפית או זכויות דיג מוצרים של דיג בים (ט) 
 אחרות המוקצות לצד  לפי הסכמים בינלאומיים שהצדדים הם צדדים להם;

  

-מוצרים שנוצרו על סיפון ספינות בית החרושת שלהם באופן בלעדי ממוצרים המאוזכרים בתת (י) 
 ס"ק )א( עד )ז( לעיל;

  

הקרקע שמעבר לגבולות סמכות השיפוט הלאומית -מוצרים שהתקבלו מקרקע הים ומתת (יא) 
 לו התקבלו בשלמותם אצל הצד שיש לו זכויות ניצול לפי המשפט הבינלאומי;נחשבים כאי

  

( ס"ק )א( עד )ז-טובין המיוצרים אצל כל אחד מהצדדים באופן בלעדי ממוצרים המפורטים בתת (יב) 
 .לעיל

  

רק ( יחולו י)-ו , )ט( (ח) 1" בס"ק הם" ו"ספינות בית החרושת שלהםהמונחים "כלי השיט של.          2 
 : בתי חרושת על כלי שיט וספינות

  

 וכן רשומות או מתועדות אצלו;, המניפות דגל של צד)א(  

  

הנמצאות בבעלות אדם שמקום מושבו הוא אצל אותו צד  או חברה מסחרית שמקום מושבה הוא )ב(  
דין ם להצד האמור והמבצעת את פעילויותיה בהתא דין שלאצל אותו צד , המוקמת ורשומה בהתאם ל

  אמור.של הצד ה
  

 ים שעברו עבודה או עיבוד מספיקיםר: מוצ3.5סעיף  

  

  מקוריים הלא החומרים אם כמקורי נחשב מוצר, )ב( 3.2.2 -)ב( ו 3.2.1סעיפים  למטרות.          1 
 וכן; 3.6 בסעיף הנזכרות לפעולות מעבר מספיקים עבודה או עיבוד עוברים בייצורו ששימשו

  

ספרות של  4מקוריים מכותר בעל -וצאתו של תהליך הייצור היא שינוי בסיווג החומרים הלאת (א) 
 ספרות; או 4מערכת הקידוד המתואמת לכותר אחר בעל 

  

ממחיר המוצר  50%מקוריים שהשתמשו בהם בייצור אינו עולה על -ערך כל החומרים הלא (ב) 
 בשערי המפעל; או

  

א' בדבר כללי מקור מיוחדים -3לולים ברשימה שבנספח אם המוצר בא בגדר הסיווגים הכ (ג) 
 )ב( לא יחולו. במקרה זה עליו לעמוד בכלל המיוחד הנ"ל.-ס"ק )א( ו-(, תתPSRלמוצרים )

  

)ג( לעיל אם ערך כל  1-)א( ו 1ייראה כאילו עבר שינוי בסיווג מכס בהתאם לס"ק  מוצר         . 2 
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ייצור הטובין ואינם עוברים את השינוי בר ההחלה בסיווג מקוריים שהשתמשו בהם ב-החומרים הלא
 ממחיר המוצר בשערי המפעל. 10%מכס אינו עולה על 

  

 בהסכמה הדדית.  א' -3ח נספ .       הוועדה המשותפת רשאית לשנות את3 

  
 

 : פעולות עיבוד קלות3.6סעיף  

  

 מעמד קילהענ כדי די בהן יהיה ולא קל כעיבוד תיחשבנה הבאות הפעולות, 2 ק"בס לפגוע בלי .1 
 :לאו אם ובין 3.5 עיףס דרישות מולאו אם בין, טובין מקוריים של

  

 פעולות שימור להבטחה כי המוצרים יישארו במצב טוב בזמן ההובלה והאחסנה; (א) 
  

 פירוק והרכבה של חבילות; ,החלפה פשוטה של אריזה (ב) 
  

 שמן, צבע או כיסויים אחרים; הסרת אבק, תחמוצת, ,רחיצה, ניקוי (ג) 
  

 פעולות פשוטות של צביעה וליטוש, כולל שימון; (ד) 
  

 קילוף, הלבנה חלקית או מלאה, ליטוש וזיגוג דגנים ואורז; (ה) 
  

 גיהוץ או עיבוד טקסטיל; (ו) 
  

ערבוב מלא או חלקי של סוכר  ,סוכר או ליצירת גושי סוכרהוספת צבע או טעם לפעולות ל (ז) 
 גבישי;

  

 קילוף, הוצאת חרצנים וקליפות, של פירות, אגוזים וירקות; (ח) 
  

 השחזה, טחינה פשוטה או חיתוך פשוט; (ט) 
  

 )לרבות הכנת ערכות של פריטים(; ניפוי, סינון, מיון, סיווג, דירוג, התאמה (י) 
  

 הצמדה של ציונים, תוויות או סימנים מזהים דומים אחרים על מוצרים או אריזתם; (יא) 
  

 ול במים או בחומרים אחרים, ובלבד שתכונות המוצרים נותרות ללא שינוי;  דיל (יב) 
  

כרטיסים או על לוחות,  הנחה פשוטה בבקבוקים, קנקנים, שקיות, קופסאות, ארגזים, קיבוע על (יג) 
 וכל פעולות האריזה הפשוטות האחרות;

  

 ;םהרכבה פשוטה של חלקי פריטים שיהוו מוצר שלם או פירוק מוצר לחלקי (יד) 
  

 עירוב פשוט של מוצרים, מסוגים שונים או לא, עירוב פשוט של סוכר עם כל חומר; (טו) 
  

 ; וכןשחיטת בעלי חיים (טז) 
  

 ס"ק )א( עד )ט"ז(.-מפורטות בתתצירוף של שתיים או יותר מהפעולות ה (יז) 
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 על מוצר נתון או בשטח ישראלקולומביה שטח הרפובליקה של כל הפעולות המבוצעות ב .2 
יחושבו יחד בעת קביעה האם תהליכי העבודה או העיבוד שעבר אותו מוצר ייראו כבלתי מספיקים 

 .1כמשמעותו בס"ק 
  

 

 יחידת התאמה: 3.7סעיף  

  

יחידת ההתאמה להחלת הוראות פרק זה תהיה המוצר המסוים הנחשב ליחידה הבסיסית בעת  .1 
 )ש"מ(. קביעת הסיווג בעזרת המינוח של השיטה המתואמת

  

 מכאן נובע כי:  

  

מ( ")ש כאשר מוצר המורכב מקבוצה או מהרכב של פריטים מסווג לפי תנאי השיטה המתואמת )א(   
 כותר יחיד, השלם מהווה את יחידת ההתאמה; תחת

  

 כאשר משלוח המורכב ממספר מוצרים זהים מסווג תחת אותו כותר של השיטה המתואמת )ב(  
 .פרק זהת כל מוצר בנפרד כאשר מחילים את הוראות , יש לקחמ(")ש

  

, אריזה נכללת עם המוצר למטרות סיווג, מ(")ש של השיטה המתואמת 5מקום שלפי כלל כללי  . 2 
 היא תיכלל למטרות קביעת המקור.

  

ה , האריז3.4בהתאם לסעיף  .           כאשר המוצרים זכאים למעמד של מוצרים שהתקבלו בשלמותם3 
 לא תובא בחשבון למטרות קביעת המקור.

  
 
 

 הפרדה חשבונאית  :83.סעיף  

  

למטרות קביעה אם מוצר הוא מקורי כאשר בייצורו משתמשים בחומרים מתכלים מקוריים ולא .         1 
מקוריים, מעורבים או משולבים פיסית, ניתן לקבוע את מקורם של חומרים כאמור ע"י כל אחת 

 הול המלאי החלות אצל הצד.משיטות ני

  

כאשר נגרמים הוצאות ניכרות או קשיים מהותיים ע"י החזקת מלאים נפרדים של חומרי מקור .         2 
וחומרים שאינם חומרי מקור שהנם זהים ובני החלפה, הרשויות הממשלתיות המוסמכות רשאיות, לפי 

קרויה "הפרדה חשבונאית" לניהול בקשה בכתב של הנוגעים בדבר, לאשר את השימוש בשיטה ה
 מלאים כאמור.

  

על שיטה זו להיות מסוגלת להבטיח כי מספר המוצרים שהושגו שהיו יכולים להיחשב .          3 
 "מקוריים" זהה לזה שהיה מושג לו הייתה מתקיימת הפרדה פיסית של המלאים.

  

ההתחשבנות הכלליים החלים במדינה שבה יוצר  שיטה זו מתועדת ומיושמת על בסיס עקרונות.          4 
 המוצר.

  

המוסרת מידע על מערכת  ת מקורואי להנפיק או להגיש בקשה להוכח.           המשתמש בשיטה זו רש5 
ניהול המלאי שהשתמשו בה, לפי המקרה, ביחס לכמויות המוצרים העשויים להיחשב כמקוריים. שיטת 

וים או לחומר תמשיך לשמש לגבי אותו פריט טובין או מוצר לאורך הניהול שנבחרה לחומר מתכלה מס
 כל השנה הפיסקלית של האדם שבחר את שיטת ניהול המלאי.

  
 

 :  אבזרים, חלפים וכלים3.9סעיף  
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אבזרים, חלפים וכלים המשוגרים עם פריט ציוד, מכונה, מתקן או כלי רכב, שהם חלק מהציוד הרגיל  
ו או אינם מופיעים בחשבוניות נפרדות, ייראו כחלק בלתי נפרד מפריט הציוד, והם כלולים במחיר

 .המכונה, המתקן או כלי הרכב שמדובר בהם
  

 

 ערכות: 103.סעיף  

  

הם  של הטוביןשל השיטה המתואמת, ייראו כמקוריות כשכל המרכיבים  3ערכות, כמוגדר בכלל כללי  
ולא מקוריים, הערכה בשלמותה תיראה  מקוריים רכבת ממוצריםמקוריים. אף על פי כן, כאשר ערכה מו

אחוז ממחיר הערכה בשערי 15מקוריים אינו עולה על  לאמקורית, בתנאי שערכם של המוצרים ה
 המפעל.

  
 

 גורמים נייטראליים: 113.סעיף  

  

ים הבאים על מנת לקבוע אם מוצר הוא מקורי או לא, לא יהיה צורך לקבוע את מקורם של המוצר 
 שייתכן כי נעשה שימוש בהם בייצורו:

   

 אנרגיה ודלק; (א) 
  

 ציוד;מפעל ו (ב) 
  

 וכן מכונות וכלים; (ג) 
  

 המוצר.הרכבו הסופי של שאינם נכנסים ל טובין (ד) 
 

  

 עקרון הטריטוריאליות: 123.סעיף  

  

 המפורטים מקור מעמד להשגת התנאים אחר למלא יש, זה לסעיף 3 ק"ס הוראות לפי להוציא.          1 
 .קולומביהשטח של הרפובליקה של ב או ישראלשטח של  ב הפרעה ללא 3.5 בסעיף

  

-לאקולומביה לשטח הרפובליקה של מישראל או שטח מקוריים המיוצאים מטובין מקום ש.           2 
ח לשביעות רצונן של לא מקוריים, אלא אם ניתן להוכי טובין, יש לראות בהם לצד המייצא הוחזרוצד 

 רשויות המכס כי:
  

 המוחזרים זהים לאלה שיוצאו; וכן טוביןה (א) 
  

אצל אותו לא נעשתה עליהם כל פעולה מעבר לפעולות הדרושות לשימורם במצב טוב בהיותם  (ב) 
 או במהלך הייצוא. צד-לא

  

הטריטוריאליות( ייראו כטובין ו' )פטור מעקרון -3, טובין הרשומים בנספח 2-ו 1.          על אף ס"ק 3 
ו' )פטור מעקרון הטריטוריאליות(, גם אם טובין כאמור עברו פעולות -3מקוריים בהתאם לנספח 

 ותהליכים מחוץ לשטחי הצדדים.
  

 
 הובלה ישירה: 3.13סעיף  
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ם היחס המועדף לפי הוראות הסכם זה חל רק על מוצרים, העומדים בדרישות פרק זה, המובלי . 1 
, המהווים משלוח אחד ויחידשמקורם בשטחי הצדדים  . אולם מוצריםשטחי הצדדיםבמישרין בין 
עם, במקרה הצורך, שטעון או אחסון זמני בשטחים  צד-לאשל  ניתן להוביל דרך שטחשאינו מפוצל 

 הזמני; וכן פיקוח רשויות המכס במדינת המעבר או האחסון תנשארים תח טוביןהאמורים, ובלבד שה
  

שהכניסה במעבר מוצדקת מנימוקים גיאוגרפיים או משיקולים הקשורים אך ורק לדרישות  (א) 
 הובלה; וכן

  

 ; וכןצד מקום בו הטובין היו במעבר-לאשהם לא מיועדים לסחר, צריכה, שימוש או ניצול ב (ב) 
  

 שאין הם עוברים פעולות למעט פריקה, העמסה מחדש או כל פעולה אחרת המיועדת לשמור (ג) 
 אותם במצב טוב.

  

המייבא  צדלרשויות המכס של ה, לפי בקשה, סופקת 1ראיה למילוי אחר התנאים שנקבעו בס"ק  . 2 
 :ע"י המצאת

  

כל מסמך תנועה במעבר יחיד, העומד באמות מידה בינלאומיות ומוכיח כי הטובין הועברו        )א(  
 המייבא; או במעבר אל הצדשם הטובין הם  צד -הלאהמייצא דרך  צדבמישרין מה

  

תיאור מדויק שאצלו היו הטובין במעבר הכוללת צד -לאהתעודה שהנפיקו רשויות המכס של  )ב( 
, צד-לאשל הטובין אצל ה הפריקה וההעמסה מחדש ך והמקום שלתאריטובין, את השל ה

 והתנאים שבהם הושמו הטובין; או
  

  ל, כל מסמך אחר שיוכיח את ההובלה הישירה.בהעדר כל אחד מהמסמכים הנ")ג(          

  

, הצדדים ידונו באפשרות זה ,  בתוך שנה מתאריך כניסתו לתוקף של הסכם2-ו 1.           על אף ס"ק 3 
צד אשר כל צד התקשר אתו -של מנגנון שיאפשר כי פריט טובין מקורי, המשוטען דרך שטחו של לא

, לא יאבד את והערות הפרשנות שלו GATT 1994- ל  xxivבנפרד בהסכם סחר חופשי לפי ס"ק 
 מעמד המקור שלו. 

  
 

 תערוכות: 3.14סעיף  

  

ונמכרו אחרי בשטח של אחד הצדדים  נושאיצד -אצל לאשנשלחו לתערוכה  ,מקורייםטובין  . 1 
שהוכח לשביעות הצדדים ייהנו עם הייבוא, מהוראות הסכם זה ובלבד  אחד התערוכה לייבוא לשטח

 רצונן של רשויות המכס כי:
  

 מתקיימת התערוכה והציגשאצלו  צד-לאהצדדים לאחד משטח האלה  טוביןיצואן שלח את ה )א(  
 שם; אותם

  

 הצדדים;אחד בשטח נמכרו או הוצאו מרשותו של אותו יצואן לידי אדם  הטובין )ב(  

  

 צד שאליו נשלחו לשם תצוגה;  וכן-אצל הלאלאחר מכן הטובין נשלחו בזמן התערוכה או מיד  )ג(  

  

 מאז נשלחו הטובין לתערוכה, לא נעשה בהם שימוש למטרה כלשהי חוץ מהדגמה בתערוכה. )ד( 

  

הצד  ולהגיש לרשויות המכס של  פרק זהיש להנפיק או להכין הוכחת מקור בהתאם להוראות  . 2 
ת שם התערוכה ואת כתובתה. מקום שיש צורך בכך, אפשר בדרך הרגילה. יש לציין עליה א יבאהמי

 .המוצרים בהם הוצגולתנאים לדרוש ראיות תיעודיות נוספות 
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יחול על כל תערוכה, יריד, או מופע או תצוגה ציבוריים אחרים של סחר, תעשייה,  1ס"ק  . 3 
 טובין ם במגמה למכורחקלאות ואמנויות, אשר אינם מאורגנים למטרות פרטיות בחנויות או בעסקי

 נשארים בפיקוח המכס. הטוביןמחו"ל, ושבמהלכם 
  

 
 הוכחת מקורלדרישות כלליות  :153.סעיף  

  

 למטרות פרק זה, "תעודת מקור" מתייחס לתעודת מקור אלקטרונית או תעודת מקור על נייר.  

  

ולומביה, ומוצרים שמקורם מוצרים שמקורם בשטח ישראל, עם ייבואם לשטח הרפובליקה של ק . 1 
עם הגשת אחת מהוכחות  זה בשטח הרפובליקה של קולומביה, עם ייבואם לישראל, ייהנו מהסכם

 :המקור הבאות בהתאם לדין הפנימי של הצד המייבא
  

 או ;ב'-3 , שדוגמא שלה מופיעה בנספחמקורתעודת  (א) 
  

הניתנת ע"י היצואן על גבי  ,נית""הצהרת חשבו , הצהרה, להלן3.19במקרים המפורטים בסעיף  (ב) 
בפירוט מספיק על מנת לאפשר את זיהוים;  הנוגעים בדבראת המוצרים  תמתארוחשבונית, 

 ג'.-3 החשבונית מופיע בנספחהצהרת נוסח 
  

 ייהנו, 3.23 בסעיף המפורטים במקרים, זה בפרק כמשמעותו מקור מוצרי, 1 ק"ס הוראות אף על . 2 
 .לעיל המפורטים מהמסמכים מסמך להגיש צורך שיהיה בלי זה מהסכם

  
 

 הנפקת תעודת מקורל יםנהל: 3.16סעיף  

  

או בקשה  אלקטרונית לפי בקשה ,המייצאצד ע"י רשויות המכס של ה וונפקית מקור ותעוד . 1 
ד , בהתאם לתקנות הפנימיות של הצש היצואן, או, באחריות היצואן,  נציגו המוסמךישהגבצורת נייר, 

 המייצא.
  

-3האלקטרוני בהתאם לנספח  היצואן או נציגו המוסמך ימלאו את טופס הבקשה, 1ת ס"ק למטר . 2 
אנגלית. במקרים מיוחדים, ב מולאוטפסים אלה יה' -3ד' ובמקרה של בקשות על נייר, בהתאם לנספח 

 הצד המייבא עשוי לדרוש תרגום של תעודת המקור.
  

להנפקת תעודת מקור יהיה מוכן להגיש בכל עת, לבקשת רשויות המכס  היצואן המגיש בקשה . 3 
המייצא, את כל המסמכים המתאימים המוכיחים את מעמד המקור של המוצרים הנוגעים  צדשל ה

 בדבר, וכן את מילוי הדרישות האחרות של פרק זה.
  

ם שמקורם אצל צד מייצא תעודות מקור יונפקו אם הטובין המיוצאים יכולים להיחשב למוצרי     .4 
  .3.2בהתאם לס"ק 

  

כל האמצעים הדרושים לאימות מעמד המקור של מוצרים ומילוי את  ינקטוהמכס שויות ר .5 
הדרישות האחרות של פרק זה. למטרה זו, תהיה להן הזכות לבקש כל ראיה ולבצע כל בדיקה של 

 חשבונות היצואן או כל בדיקה אחרת הנראית להם נאותה. 
  

 הרשות המנפיקה.ע"י רשות מספר מוגדר  יוקצהכל תעודת מקור .         ל6 

  

לרשות היצואן ברגע שהייצוא בוצע בפועל או  וועמדיע"י רשויות המכס ו וונפקית מקור ותעוד . 7 
 טח.וב

  
 



 

 3-9 

 תעודות מקור שהונפקו בדיעבד : 3:17סעיף  

  

 שהיא המוצרים ייצוא אחרי מקור תעודת להנפיק חריג אופןב ניתן, 3.16.7 סעיף הוראות אף על .  1 
 נסיבות או מכוונות לא השמטות או טעויות בגלל הייצוא במועד הונפקה לא היא אם אליהם מתייחסת
 עם התקבלה לא אך הונפקה מקור תעודת כי המכס רשויות של רצונן לשביעות מוכח או, מיוחדות

 .טכניות מסיבות הייבוא
  

המוצרים  , על היצואן לציין בבקשתו את המקום והתאריך של ייצוא1לשם יישום ס"ק      .     2 
 .לבקשתו שאליהם מתייחסת תעודת המקור, ולפרט את הסיבות

  

שאימתו כי המידע  רשאיות להנפיק תעודת מקור בדיעבד רק אחריהמנפיקות רשויות המכס .          3 
 .בתיק המתאיםש זהשסופק בבקשת היצואן תואם את 

  

בתעודות המקור שהונפקו בהתאם לסעיף זה יצוין כי הן הונפקו בדיעבד במשבצת המתאימה .       4 
 ב'.-3כמפורט בנספח 

  

על טובין הממלאים אחר הוראות הסכם זה, ואשר בתאריך כניסתו לתוקף יחולו הוראות סעיף זה .       5 
פוף להגשה פיקוח המכס,  הנ"ל יהיה בכנה זמנית בבאחס או בשטח הצדדיםהם נמצאים במעבר 
המייבא, בתוך שישה חודשים מהתאריך האמור, של תעודת מקור שהונפקה  צדלרשויות המכס של ה

ד המייצא יחד עם המסמכים המראים שהטובין הועברו במישרין צשל ה כסבדיעבד ע"י רשויות המ
   .3.13בהתאם להוראות סעיף 

 
  

 פקת העתק של תעודת מקורהנ : 183.סעיף  

  

רשאי היצואן להגיש לרשויות על נייר, במקרה של גניבה, אובדן או השמדה של תעודת מקור   .1 
 המכס שהנפיקו אותה בקשה להעתק שייעשה על בסיס מסמכי הייצוא שברשותם.      

  

במשבצת המתאימה כמפורט  .          בתעודות המקור שהונפקו בהתאם לסעיף זה יצוין כי הן העתקים2 
 ב'.-3בנספח 

  

 את תאריך הנפקת תעודת המקור המקורית, ייכנס לתוקף החל מאותו תאריך. יישאההעתק, אשר  . 3 

    
                                                                  

 תנאים להכנת הצהרת חשבונית:  3.19סעיף  

  

 משלוח כל לגבי יצואן כל בידי להיערך יכולה ( ב) 3.15.1 בסעיף כמאוזכר חשבונית תהצהר.         1 
 של דולרים 1,000 על עולה אינו הכולל שערכם מקור מוצרי המכילות יותר או אחת מאריזה המורכב

 .ב"ארה
  

ד צשל ההיצואן העורך הצהרת חשבונית יהיה מוכן להגיש בכל עת, לבקשת רשויות המכס .          2 
המייצא, את כל המסמכים המתאימים המוכיחים את מעמד המקור של המוצרים הנוגעים בדבר, וכן את 

 מילוי הדרישות האחרות של פרק זה.
  

הודעת החשבונית,  היצואן יערוך הצהרת חשבונית בהדפסה, בהחתמה או באותיות דפוס על.          3 
 אם ההצהרה כתובה בכתב יד, היא. ג'-3פיע בנספח והמסירה או מסמך מסחרי אחר, אשר נוסחו מ

 .תיכתב בעט באותיות דפוס
  

 
 תוקפה של הוכחת מקור:  3.20סעיף  



 

 3-10 

  

חודשים מתאריך ההנפקה בצד המייצא, ויש להגיש  שנים עשרהוכחת מקור תהיה בתוקף למשך  . 1 
 אותה בתוך פרק הזמן האמור לרשויות המכס של הצד המייבא. 

  

המוגשות לרשויות המכס של הצד המייבא אחרי התאריך האחרון מקור  ניתן לקבל הוכחות . 2 
למטרות החלת יחס מועדף, מקום שאי הגשת מסמכים אלה עד התאריך  1להגשה המפורט בס"ק 

 האחרון שנקבע נובע מנסיבות חריגות.
  

כולים לקבל את הוכחות במקרים אחרים של הגשה באיחור, רשויות המכס של הצד המייבא י . 3 
 המקור מקום שהמוצרים הובאו בפניהם לפני התאריך האחרון האמור.

  
 

 הגשת הוכחת מקור :21.3סעיף  

  

צד.  אצל אותוהוכחות מקור יוגשו לרשויות המכס של הצד המייבא בהתאם לנהלים בני ההחלה  
רשאיות לדרוש שלהצהרת הייבוא הרשויות האמורות רשאיות לדרוש תרגום של הוכחת המקור וכן הן 

 .זה יישום הסכםמהרוויח תתלווה הצהרה של היבואן על כך שהמוצרים עומדים בתנאים הדרושים ל
  

 
 ייבוא בחלקים :223.סעיף  

  

מקום שלבקשת היבואן ולפי התנאים שקבעו רשויות המכס של הצד המייבא, מוצרים מפורקים או לא  
מיובאים בחלקים, הוכחת מקור  )ש"מ( )א( של השיטה המתואמת 2ללי מורכבים, כמשמעותו בכלל כ

 יחידה למוצרים האמורים תוגש לרשויות המכס עם ייבוא החלק הראשון.
  

 
 פטורים מהוכחת מקור :23.3סעיף  

  

מוצרים הנשלחים כאריזות קטנות מאנשים פרטיים לאנשים פרטיים או מהווים חלק ממטען  . 1 
ים תותר כניסתם כמוצרי מקור בלי לדרוש הגשה של הוכחת מקור רשמית, בתנאי אישי של נוסע

ומקום שאין זה  שהמוצרים האמורים אינם מיובאים בדרך של סחר והוצהר שהם עומדים בדרישות פרק
ספק בנוגע לאמיתות ההצהרה האמורה. במקרה של מוצרים הנשלחים בדואר, ניתן להגיש הצהרה זו 

 על גיליון נייר המצורף לאותו מסמך.על הצהרת המכס או 
  

מוצרי ייבוא שהם מזדמנים ומהווים אך ורק מוצרים לשימושם האישי של המקבלים או הנוסעים  .2 
לפי טבעם שנראה שאין להן  אם מובן מאליו ,או משפחותיהם לא ייחשבו כמיובאים בדרך של סחר

 וכמותם של המוצרים כל מטרה מסחרית למראית עין.
  

במקרה של דולר ארה"ב  1,000נוסף על כך, אסור שהערך הכולל של המוצרים הללו יעלה על   .3 
 במקרה של מוצרים המהווים חלק ממטען אישי של נוסעים. דולר ארה"ב 1,000או אריזות קטנות, 

  

ר ארה"ב, ,  במקרים שבהם החשבוניות על המוצרים נכרכות במטבע שאינו דול3.           למטרות ס"ק 4 
סכומים במטבעות הלאומיים של הצדדים המקבילים לסכומים המבוטאים בדולרים של ארה"ב ייקבעו 

 א.יבבהתאם לשער החליפין העדכני בר ההחלה אצל הצד המי
  

 
 מסמכים תומכים: 243.סעיף  

  

 המכוסים וצריםשהמ הוכחה למטרות המשמשים, 3.19.2 -ו 3.16.3 בסעיפים הנזכרים המסמכים.        1 
 הצדדים אחד בשטח שמקורם כמוצרים להיחשב יכולים  חשבונית הצהרת או מקור תעודת י"ע

 :ל"מהנ, היתר בין, מורכבים להיות יכולים, זה פרק של האחרות הדרישות אחר וממלאים



 

 3-11 

   

הוכחה ישירה לתהליכים שבוצעו ע"י היצואן או הספק על מנת להשיג את המוצרים הנוגעים  (א) 
 ;למשל בחשבונותיו או בהנהלת החשבונות הפנימית שלו תבר, הנמצאבד

  

בשטח מסמכים המוכיחים את מעמד המקור של החומרים שהשתמשו בהם, שהונפקו או נערכו  (ב) 
 ;, במקרים בהם נעשה שימוש במסמכים אלה בהתאם לדין המקומיהצדדיםאחד 

  

, שהונפקו או הצדדיםאחד בשטח שו מסמכים המוכיחים את תהליכי העבודה או העיבוד שנע (ג) 
 ;, במקרים בהם נעשה שימוש במסמכים אלה בהתאם לדין המקומיהצדדיםאחד בשטח נערכו 

  

או הצהרות חשבונית, המוכיחות את מעמד המקור של החומרים שהשתמשו בהם, מקור תעודות  (ד) 
 זה.בהתאם לפרק הצדדים, אחד בשטח ו ערכשהונפקו או נ

  

צד שאינו הצד המייצא, מנפיק חשבונית המכסה את -במקרה שבו מפעיל הנמצא אצל לא .          2 
 ב'. -3המשלוח, עובדה זו תצוין בתעודת המקור בהתאם לנספח 

  
 

 שימור הוכחת מקור ומסמכים תומכים: 3.25סעיף  

  

 נזכריםה המסמכים את שנים חמש לפחות ישמור מקור תעודת להנפקת בקשה המגיש היצואן . 1 
 .3.16.3 עיףבס

  

 את וכן זו חשבונית הצהרת של עותק שנים חמש לפחות ישמור חשבונית הצהרת העורך היצואן . 2 
 .3.19.2 בסעיף זכריםנה המסמכים

  

 ישמרו, מקור תעודת שהנפיק המייצא הצד של הפנימי לדין בהתאם, היצואן או אהצד המייצ .3 
 .3.16.2 בסעיף הנזכר הבקשה לנוהל סהמתייח מסמך כל שנים חמש לפחות

  

שנים את  חמשישמרו לפחות או היבואן, בהתאם לדין הפנימי של הצד המייבא,  ד המייבאצה . 4 
 והצהרות החשבונית שהוגשו.המקור תעודות 

  
 

 התאמות וטעויות רשמיות-אי :263.סעיף  

  

ת המקור לבין אלה שנמסרו במסמכים והתאמות קלות בין ההצהרות שנמסרו בהוכח-גילוי אי . 1 
שהוגשו למשרד המכס למטרות ביצוע הנהלים לייבוא המוצרים לא יהפוך, מכוח עובדה זו בלבד, את  

 ת אם נקבע כיאות שמסמך זה אכן תואם את המוצרים המוגשים.וומבוטל ותת המקור לבטלוהוכח
  

ס, על הוכחת מקור לא תגרומנה לדחייתו של טעויות פורמליות מובנות מאליהן, כגון טעויות דפו . 2 
 , אם אין בטעויות אלה כדי לעורר ספקות בנוגע לנכונותן של ההצהרות שנמסרו במסמך זה.זה מסמך

  

 סיוע הדדי: 3.27סעיף  

  

של רשויות המכס האחראיות לאימות  את מעניהןרשויות המכס של הצדדים יספקו זו לזו .       1 
 צהרות חשבונית.המקור ו תעודות

  

המשמשות וחתימות רשויות המכס של הצדדים יספקו זו לזו הטבעות לדוגמה של חותמות .       2 
  על נייר, מקום שבר החלה. במשרדי המכס שלהן להנפקת תעודות מקור
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כל .         רשויות המכס של הצד הנוגע בדבר יודיעו לרשויות המכס של הצד האחר בלי דיחוי על 3 
 , תוך ציון תאריך כניסתם של שינויים אלה לתוקף. 2או  1שינוי ברכיבים הנזכרים בס"ק 

  

מכס ה רשויות, באמצעות הלז היסייעו ז הצדדיםעל מנת להבטיח יישום נאות של פרק זה, .        4 
כים , הצהרות החשבונית, ונכונות המידע הנמסר במסמהמקור, בבדיקת מקוריותן של תעודות שלהם
סיוע כאמור יכלול, בין היתר,  מתן גישה לפקידי מכס מיועדים של צד אחד לאתר האינטרנט של  אלה.

 הצד האחר שבו מאוחסנות תעודות המקור האלקטרוניות.
  

 
 ת מקורואימות הוכח:  3.28סעיף  

  

ד המייבא אימות בדיעבד של הוכחות מקור יתבצע באקראי או בכל עת שלרשויות המכס של הצ . 1 
יהיו ספקות סבירים ביחס לאמיתות המסמכים האמורים, למעמד המקור של המוצרים הנוגעים בדבר או 

 למילוי אחר הדרישות האחרות של פרק זה.
  

יגישו בקשה בכתב לאימות  , רשויות המכס של הצד המייבא 1למטרות יישום הוראות ס"ק  . 2 
ה לאימות תכלול את מספר תעודת המקור או עותק שלה מקור לרשויות המכס של הצד המייצא. הבקש

אם תעודת המקור היא על נייר, או במקרה של הצהרת חשבונית, עותק שלה. לתמיכה בבקשה לאימות, 
כל מסמך וכל מידע אשר הושגו ויש בהם רמיזה לפי הצורך, יש לציין את הנימוקים לבקשה, ויש לצרף 

 .ו נכוןלכך שהמידע שנמסר בהוכחות המקור אינ
  

ד המייצא. למטרה זו, תהיה להן הזכות לבקש כל ראיה צהאימות יתבצע ע"י רשויות המכס של ה . 3 
 ולבצע כל ביקורת בחשבונות היצואן או כל בדיקה אחרת שתיראה להן מתאימה.

  

החליטו רשויות המכס של הצד המייבא להשעות את הענקתו של יחס מועדף למוצרים הנוגעים  . 4 
דבר בעודם ממתינים לתוצאות האימות, הן יציעו לשחרר את המוצרים לידי היבואן בכפוף לכל ב

 .ץאמצעי זהירות שייחשב לנחו
  

הקדם האפשרי, אך רשויות המכס המבקשות את האימות יקבלו הודעה על תוצאות אימות זה ב . 5 
המידע הכלול ירור אם . על התוצאות האלה לציין בבמתאריך הבקשהשרה חודשים לא יאוחר מע

ואם המוצרים הנוגעים בדבר יכולים להיחשב כמוצרים ת המקור ובמסמכים התומכים הוא נכון, הוכחוב
 וממלאים אחר הדרישות האחרות של פרק זה.שטח הצדדים  שמקורם ב

  

אם במקרים של ספק סביר אין תשובה בתוך עשרה חודשים מתאריך הבקשה לאימות, או אם  . 6 
או מקורם האמיתי של  מהימנות הוכחות המקורה אינה מכילה מידע מספיק לשם קביעת התשוב

 להעדפות.המוצרים, רשויות המכס המבקשות, למעט בנסיבות חריגות, יסרבו לאשר זכאות 
  

סיוע בדבר נספח א') סעיף זה לא ימנע חילופי מידע או הענקת סיוע אחר כלשהו לפי הוראות .          7 
 .הדדי בענייני מכס( להסכם מינהלי

  

.          למטרות סעיף זה, תקשורת בין רשויות המכס של הצדדים המייבא והמייצא תתנהל בשפה 8 
 האנגלית.

  
 

 יישוב מחלוקות: 3.29סעיף  

  

אשר אינן ניתנות ליישוב , 3.28מקום שמתעוררות מחלוקות ביחס להליכי האימות שבסעיף .          1 
רשות המכס המבקשת אימות לבין רשות המכס האחראית לביצוע האימות או מקום שמתעוררת  בין

, מכסענייני הוועדה  ל-תת ובא בפניעניין י, הזה ביחס לפרשנות פרק ה ע"י אחת מרשויות אלהשאל
 )הוראות מוסדיות( להסכם זה. 13המשותפת בהתאם לפרק  העדווה וכללי מקור שהקימה  הקלה בסחר
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 )יישוב מחלוקות( להסכם זה. 12.         אם לא הושג פתרון, יוחל פרק 2 

  

של הדין לפי  טופלוהמייבא י דצבכל המקרים, מחלוקות בין היבואן לבין רשויות המכס של ה.        3 
 צד המייבא.ה

  
 

 חופשיים כלכליים אזורים:  3.30סעיף  

  

, הוכחת מקור המכוסים ע"יעים הדרושים כדי לוודא שמוצרים כל האמצאת  הצד המייצא ינקוט .      1 
 שאינו כל עיבוד, לא יוחלפו ע"י מוצרים אחרים ולא יעברו ואזור חופשי הנמצא בשטחהמובלים דרך 

 זה הנדרש לשימורם.
  

הנמצא אזור חופשי נכנסים ל באחד הצדדים, כאשר מוצרים שמקורם 1ס"ק .       על אף הוראות 2 
 ת מקורבחסות הוכחת מקור ועוברים טיפול או עיבוד, הרשויות הנוגעות בדבר ינפיקו תעודן בשטחיה

 חדשה לבקשת היצואן, אם הטיפול או העיבוד שבוצעו עולים בקנה אחד עם הוראות פרק זה.
 

 



 

 1-ב3נספח 

 

'ב-3נספח   

 תעודת מקור

קולומביה-הסכם סחר חופשי ישראל  

 .    תעודה מס' 2 , מדינה(מען. יצואן )שם, 1
 

 
 (, מדינהמען)שם,  יבואן. 3
 

 

 . מדינת מוצא4

 . חשבוניות מסחריות6 . הערות5
 

 
 תיאור הטובין. 7

 
 אמות מידה למקור

 
 משקל ברוטו או אמצעי אחר תיאור הטובין

 אימות מקור
 

 
 ה של:הצהר . 8
 
 היצרן 
 
 )היצואן )אם לא היצרן 
 

את ההוראות  /הקראכי  בזה /ההח"מ מצהיר
דרישות עומדים בהטובין למילוי התעודה, וכי 

 .המקור המפורטות בהסכם זה
 

.................................................................
.... 
 (תאריך)
 

.................................................................
.... 

 חתימה(ו חותמת)

 רשות המנפיקהאישור ה . 9
 

_______________________________
______ 

 שם הרשות המנפיקה
 
 

שרים בזה את אמיתות תעודה זו וכי היא אאנו מ
 .זה הונפקה בהתאם להוראות הסכם

 
 

..................................................................... 
 (תאריך)
 

..................................................................... 
 חתימה(ו חותמת)

 



 

 2-ב3נספח 

 

 

 הוראות למילוי תעודת מקור
 ישראל-הסכם סחר חופשי קולומביה

 
 כללי

 
ניתן להשתמש בזו או בזו ההוראות שלהלן חלות על תעודות מקור אלקטרוניות ומודפסות גם יחד. 

 למטרת קבלת יחס מועדף אצל הצד המייבא.
 

כל צד רשאי להחליט על האמצעי לקבלת תעודת מקור, כולל פרסום באינטרנט. מבנה תעודת המקור 
יהיה זהה לזה המופיע בנספח זה, וחייב לציית לדרישות המפורטות בס"ק הקודם. כל שינוי או השמטה 

 ה ומבוטלת.יהפכו את התעודה לבטל
 

יש למלא את תעודת המקור בהתאם להוראות הבאות, יחד עם ההוראות הנוגעות בדבר המפורטות 
 בהסכם זה.

 
 

 "יצואן" – 1שדה מס' 
 

 שדה זה יישא את פרטי היצואן, שמו ומענו במדינה המייצאת.      
 

 
 "מספר תעודה"  – 2' שדה מס

 
 קה, אשר תמלא את מספר התעודה.שדה זה מיועד לשימוש הרשות המנפי

 
 

 "יבואן" – 3שדה מס' 
 

שדה זה יישא את פרטי יבואן הטובין במדינת היעד הסופי. אם, מנימוקים מסחריים, לא ניתן להועיד את 
 היבואן, היצואן ימלא שדה זה ב"לא ידוע".

 
 

 "מדינת מקור" – 4שדה מס' 
 

 נדונים קיבלו את מעמד המקור שלהם.שדה זה יישא את שם המדינה שבה הטובין ה
 

 
 "הערות" – 5שדה מס' 

 
 שדה זה יישא הערות של מדינת הייצוא, למשל "העתק", "הונפק בדיעבד".

 
 

 "חשבוניות מסחריות" – 6שדה מס' 
 

שדה זה יישא את המספר הסידורי של החשבוניות המכוסות ע"י התעודה. אם, מנימוקים מסחריים, לא 
 ועיד מספר של חשבונית, היצואן ימלא שדה זה ב"לא ידוע".ניתן לה

 
 

 "תיאור הטובין" – 7שדה מס' 
 



 

 3-ב3נספח 

 

 שדה זה יישא פירוט מלא של כל הטובין המכוסים ע"י תעודה זו.
 

האופן שבן קיבלו הטובין את מעמד המקור שלהם בהתאם להסכם  -בשדה השמור לאמות מידה למקור 
 זה יפורט כלהלן:

 

"A3.4טובין שהתקבלו בשלמותם בשטח הצדדים, כמפורט בסעיף "  ל. 
 
"B לטובין שלא התקבלו בשלמותם, אבל החומרים שאינם מקוריים שלהם עברו עיבוד מספיק   "

 כותר )ארבע ספרות(.-ועברו שינוי תת
 
"Cערך "   לטובין שלא התקבלו בשלמותם, אבל החומרים שאינם מקוריים שלהם עברו עיבוד מספיק ו

 .3.5החומרים שאינם מקוריים אינו עולה הסכומים המפורטים בסעיף 
 
"D א'.-3"   לטובין שאינם כלולים ברשימת כללי המקור הספציפיים למוצר, כמפורט בנספח 

 
 יצוינו המשקל ברוטו או כל יחידה אחרת של הטובין. –בשדה השמור למשקל ברוטו או כמות אחרת 

 
 היצואן" "הצהרת – 8שדה מס' 

 
ם הוא היצרן. אם היצואן הוא גם היצרן של הטובין המכוסים ע"י תעודה אהיצואן יציין בשדה המתאים 

 זו, הוא יציין בשדה "יצרן". אם לא, הוא יציין בשדה "יצואן".    
 

 
 "אישור" – 9שדה מס' 

 
 רשות. שדה זה יישא את פרטי הרשות המאשרת, ויישא את החתימה והחותמת של אותה

 



1 -ג3נספח   

 

 

 ג'-3נספח 
 3..3בהתאם לסעיף  חשבוניתהצהרת 

 
המוצרים המכוסים ע"י תעודה זו מצהיר כי מוצרים אלה, אם לא נקבע אחרת בבירור, של  יצואןה

  סחר החופשי בין ישראל לבין קולומביהה מצייתים להוראות הסכם
 

  
 מקום ותאריך             חתימת היצואן

 
 
 

 
 



1 -ד3נספח   

 

 ד'-3נספח 
 6..3סעיף בהתאם לנהלים להנפקת תעודות מקור אלקטרוניות 

 
 .       בקשות להנפקת תעודות מקור אלקטרוניות.

 
היצואן או נציגו המוסמך )למשל עמיל המכס שלו( )להלן: "היצואן"( יגיש בקשה להנפקת תעודת מקור 

 צא.ולדין הפנימי של הצד המיי 6..3אלקטרונית בהתאם לסעיף 
 

 הבקשה תוגש ע"י היצואן באמצעים אלקטרוניים.
 

ב' לפרק זה, וכן -3הבקשה תכלול את כל הנתונים הכלולים בטופס תעודת המקור האלקטרונית המופיע בנספח 
 כל מידע אחר הנדרש ע"י רשות המכס של הצד המייצא.

 
 א, בכפוף להוראות פרק זה.הבקשה תיבדק בהתאם לדין הפנימי ולנהלים בני ההחלה של הצד המייצ

 
 
 .       הנפקת תעודות מקור אלקטרוניות2
  

 כל צד יקים אתר אינטרנט מאובטח שבו יאוחסנו תעודות המקור האלקטרוניות שהוא מנפיק.
 

תעודות מקור אלקטרוניות יאוחסנו באתר האינטרנט ע"י הרשויות הממשלתיות המוסמכות של המדינה 
 המייצאת.

 
ן יבקש כי רשות המכס של הצד המייצא תנפיק תעודת מקור אלקטרונית באמצעות אתר האינטרנט שיועד היצוא

 למטרה זו.
 

רשות המכס של הצד המייצא תבחן את המידע שמסר היצואן. אם המידע מספיק כדי לאפשר את הנפקת תעודת 
, והיא תאוחסן באתר האינטרנט (המקור האלקטרונית, יוקצה לתעודה מספר יען ייחודי )להלן: "מספר התעודה"

 .של הרשות המנפיקה. מרגע אחסונה באתר האינטרנט, היא תיחשב כאילו "הונפקה"
 

 מספר התעודה יוקצה בהתאם למבנה קבוע שהצדדים יסכימו עליו.
 

 מספר התעודה יועבר ליצואן ברגע שתעודת המקור הונפקה, בהתאם לנהלים בני ההחלה אצל הצד המייצא.
 

 .3.25תעודות המקור יישמרו לפרק הזמן הקבוע בסעיף 
 

 היצואן יעביר את מספר התעודה ליבואן.
 

השחרור מהמכס, ויראו אותה  יהליכ יש את מספר התעודה לרשות המכס של הצד המייבא בזמןהיבואן יג
 כהוכחת מקור בהתאם לפרק זה.

 
 
 .      יישום3

 
רשויות המכס של ישראל וקולומביה יחליפו שמות משתמש וסיסמאות אשר יאפשרו גישה לאתרי האינטרנט 

ות מספר התעודה עעודת מקור אלקטרונית מסוימת באמצשלהן. גישה זו תינתן רק למטרת בדיקתה של ת
  שהוגש במועד הייבוא.

 
 
.       היבטים טכניים4  

 

וכללי מקור, יסכימו על הפרטים הטכניים של יישום נספח  הקלה בסחרהוועדה למכס, -הצדדים, באמצעות תת
 זה. 
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 (6..3נהלים להנפקת תעודת מקור על נייר )סעיף 

 
תעודות מקור על נייר יונפקו ע"י רשויות המכס של הצד המייצא, לבקשת היצואן או באחריות  ..

 לפרק זה ולדין הפנימי של הצד המייצא.  6..3היצואן או נציגו המוסמך, בהתאם לסעיף 
 
וסמך ימלאו את תעודת המקור בשפה האנגלית ויגישו בקשה למטרה זו, היצואן או נציגו המ .2

להנפקתה בהתאם לדין הפנימי של הצד המייצא. אם תעודת המקור כתובה בכתב יד, ימלאו אותה בעט 
שאיר כל שורות של תעודת המקור בלי לה 7ובאותיות דפוס. יש למסור את תיאור הטובין במשבצת 

ריקות. מקום שהמשבצת איננה מלאה לגמרי, יש לצייר קו אופקי מתחת לשורה האחרונה של התיאור, 
 ולמחוק את המקום הריק כולו.

 
רשויות המכס יבטיחו כי תעודת המקור תמולא כיאות. בעיקר הן יבדקו אם המקום השמור  .3

 פות שהן הונאה.לתיאור המוצרים מולא באופן השולל כל אפשרות לתוס
 
 של תעודת המקור. 9תאריך הנפקת תעודת המקור יצוין במשבצת  .4

 
 לכל תעודת מקור יוקצה מספר ייחודי ע"י רשות המכס. .     5
 
 
 
 
 

 
 



 

1 -ו3נספח   

 

 ו'-3נספח 
 פטור מעקרון הטריטוריאליות

 
לא תושפע ע"י עבודה או  3.11עד  3.3רכישת מעמד מקור בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים  .1

עיבוד שנעשו מחוץ לישראל או לקולומביה על חומרים שיוצאו מישראל או מקולומביה ויובאו לשם 
 מחדש לאחר מכן, ובלבד:

 
בשלמותם בישראל או בקולומביה או עברו עבודה או עיבוד  שהחומרים האמורים התקבלו (א)

 )פעולות עיבוד קלות( לפני ייצואם; 3.6מעבר לפעולות הנזכרות בסעיף 
 

 שניתן להוכיח לשביעות רצונן של רשויות המכס כי: (ב)
 

(i)  הטובין המיובאים מחדש התקבלו ע"י עבודה או עיבוד של החומרים המיוצאים, ותוצאתם
העיבוד כאמור לא הייתה שינוי בסיווג ברמה של שש ספרות של השיטה  של העבודה או

 המתואמת )ש"מ( של הטובין המיובאים מחדש; וכן
 

(ii)  הערך המוסף הכולל שנרכש מחוץ לשטח הצדדים ע"י החלת הוראות סעיף זה אינו עולה על
 ממחירו בשערי המפעל של המוצר הסופי שעבורו נתבע מעמד מקור. 15%

 
(iii) רשומים להלן.  המוצרים 

 
 
, "הערך המוסף הכולל" פירושו כל העלויות הנצמחות מחוץ 3למטרות החלת הוראות ס"ק  .   3

 לשטח הצדדים, כולל ערך החומרים המשולבים.
 

 
בחישוב משותף עם שיעור החומרים שאינם  הערך המוסף הכולל שנרכש מחוץ לשטח הצדדים .    3
יעלו על השיעור המותר לחומרים שאינם מקוריים, בהתאם לסעיף  ומרי מקור המשולבים במוצר לאח

 א'.-3)ב( או נספח  3.5.1
 

 
  להלן רשימת הטובין המכוסים ע"י נספח זה:  . 4

 

 

HS 

code 

 HS 

code 

 HS 

code 

 HS 

code 

קוד 
 ש"מ

קוד  
 ש"מ

קוד  
  ש"מ

קוד 
 ש"מ

82089

0 

 8482

10 

 8529

90 

 9018

49 

90184

9 

 8529

90 

 8482

10 
 

8208

90 

83024

9 

 8483

90 

 8529

90 

 9018

50 

90185

0 

 8529

90 

 8483

90 
 

8302

49 

84069

0 

 8484

90 

 8530

80 

 9018

90 

90189

0 

 8530

80 

 8484

90 
 

8406

90 

84091

0 

 8486

20 

 8531

20 

 9019

20 

90192

0 

 8531

20 

 8486

20 
 

8409

10 

84119

1 

 8486

90 

 8531

80 

 9021

90 

90219

0 

 8531

80 

 8486

90 
 

8411

91 

84119  8501  8533  9022 90229  8533  8501  8411
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9 10 21 90 0 21 10 99 

84137

0 

 8501

31 

 8534

00 

 9023

00 

90230

0 

 8534

00 

 8501

31 
 

8413

70 

84139

1 

 8502

39 

 8536

69 

 9024

90 

90249

0 

 8536

69 

 8502

39 
 

8413

91 

84141

0 

 8504

40 

 8537

10 

 9025

80 

90258

0 

 8537

10 

 8504

40 
 

8414

10 

84149

0 

 8504

90 

 8538

90 

 9026

10 

90261

0 

 8538

90 

 8504

90 
 

8414

90 

84195

0 

 8512

20 

 8540

20 

 9026

80 

90268

0 

 8540

20 

 8512

20 
 

8419

50 

84213

9 

 8515

80 

 8541

29 

 9027

10 

90271

0 

 8541

29 

 8515

80 
 

8421

39 

84219

9 

 8515

90 

 8541

40 

 9027

30 

90273

0 

 8541

40 

 8515

90 
 

8421

99 

84314

3 

 8517

11 

 8542

31 

 9027

50 

90275

0 

 8542

31 

 8517

11 
 

8431

43 

84433

2 

 8517

12 

 8542

39 

 9027

80 

90278

0 

 8542

39 

 8517

12 
 

8443

32 

84439

1 

 8517

12 

 8543

20 

 9027

90 

90279

0 

 8543

20 

 8517

12 
 

8443

91 

84663

0 

 8517

18 

 8543

70 

 9030

10 

90301

0 

 8543

70 

 8517

18 
 

8466

30 

84669

3 

 8517

61 

 8543

90 

 9030

20 

90302

0 

 8543

90 

 8517

61 
 

8466

93 

84713

0 

 8517

62 

 9001

90 

 9030

33 

90303

3 

 9001

90 

 8517

62 
 

8471

30 

84714

1 

 8517

69 

 9002

11 

 9030

39 

90303

9 

 9002

11 

 8517

69 
 

8471

41 

84714

9 

 8517

70 

 9002

19 

 9030

40 

90304

0 

 9002

19 

 8517

70 
 

8471

49 

84715

0 

 8517

70 

 9002

90 

 9030

82 

90308

2 

 9002

90 

 8517

70 
 

8471

50 

84716

0 

 8518

40 

 9012

90 

 9030

89 

90308

9 

 9012

90 

 8518

40 
 

8471

60 

84717

0 

 8521

90 

 9013

20 

 9030

90 

90309

0 

 9013

20 

 8521

90 
 

8471

70 

84718

0 

 8525

80 

 9013

80 

 9031

49 

90314

9 

 9013

80 

 8525

80 
 

8471

80 

84719

0 

 8526

91 

 9013

90 

 9031

80 

90318

0 

 9013

90 

 8526

91 
 

8471

90 

84733

0 

 8526

92 

 9014

20 

 9031

90 

90319

0 

 9014

20 

 8526

92 
 

8473

30 

84798

9 

 8528

51 

 9014

90 

 9032

81 

90328

1 

 9014

90 

 8528

51 
 

8479

89 
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84799

0 

 8528

59 

 9015

80 

 9032

89 

90328

9 

 9015

80 

 8528

59 
 

8479

90 

84819

0 

 8529

10 

 9018

19 

 9101

19 

91011

9 

 9018

19 

 8529

10 
 

8481

90 
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 4פרק 
 נהלי מכס

 
  במכס פעולה שיתוף :4.1 סעיף

 
 הצדדים ישתפו פעולה על מנת להבטיח:

 
 .         את היישום וההפעלה הנכונים של הוראות הסכם זה ככל שהן מתייחסות:1
 

 לייבוא או לייצוא במסגרת הסכם זה; (א)
 

 ליחס מועדף ולהליכי תביעות; (ב)
 

 להליכי אימות; (ג)
 

 ולסיווג של טובין; וכן להערכת מכס (ד)
 

 להגבלות או איסורים על ייבוא ו/או ייצוא; (ה)
 
.          כל צד יקבע אנשי קשר רשמיים וימסור פרטים עליהם לצד האחר, במטרה לקדם את היישום היעיל 2

-)כללי מקור(. אם לא ניתן ליישב עניין באמצעות אנשי הקשר, הוא יובא בפני תת 3של פרק זה ופרק 
 הקלה בסחר וכללי מקור כמפורט בפרק זה. ,עדה לענייני מכסהוו

 
 

 בסחר הקלה  :4.2 סעיף
 
.           הצדדים יחילו את חוקי ונהלי המכס של כל אחד מהם באופן שקוף, עקבי, הוגן וצפוי על מנת 1

 לעודד את הזרימה החופשית של הסחר לפי הסכם זה.
 
 ים:, הצדד1.           בהתאם לס"ק 2
 

 יפשטו את תהליכי המכס שלהם במידה הגבוהה ככל הניתן; (א)
 

 יעשו שימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת בתהליכי המכס שלהם; וכן (ב)
 

במידת האפשר, יאפשרו הגשה מקדימה ועיבוד של  המידע באמצעים אלקטרוניים לפני ההגעה  (ג)
 הגעתם. הפיסית של הטובין כדי לאפשר את השחרור המהיר של הטובין עם

 
.          הצדדים ישתדלו לקדם הקלות בסחר בהתייעצויות הדדיות ובחילופי מידע בין רשויות המכס של כל 3

 אחד מהם. 
 
 

 טובין שחרור  :4.3 סעיף
 
.            כל צד ישתדל להבטיח שרשות המכס ורשויות מוסמכות אחרות שלו יאמצו או יקיימו תהליכים 1

 אשר יאפשרו:
 

שחרור טובין בתוך פרק זמן לא גדול מהנדרש כדי להבטיח ציות לדיני המכס שלו, ובמידת האפשר  (א)
 שעות ממועד הגעתם;  48ישחרר את הטובין בתוך   
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הגשה מקדימה ועיבוד של  המידע באמצעים אלקטרוניים לפני ההגעה הפיסית של הטובין כדי  (ב)
 לאפשר את שחרורם עם הגעתם;

 

 בנקודת ההגעה, ללא העברה זמנית למחסנים או למתקנים אחרים; וכןשחרור טובין   (ג)
 

ליבואנים לשחרר טובין מהמכס לפני הקביעה הסופית של המכסים, המסים והאגרות החלים, ע"י  (ד)
רשות המכס שלו, בהתאם לחקיקה הפנימית של כל צד. לפני שחרור הטובין, צד רשאי, בהתאם 

למסור ערובה מספקת לכיסוי התשלום הסופי של המכסים,  לחקיקה הפנימית שלו לדרוש מיבואן
 המסים או האגרות בקשר לייבוא הטובין.

 
.         כל צד ישתדל לאמץ ולקיים נהלים שלפיהם, במקרה חירום, טובין יכולים לעבור את תהליכי המכס 2

 שעות ביממה כולל בחגים. 24
 
שלו, כי כל הגופים המנהליים המוסמכים המעורבים בפיקוח   .          כל צד ישתדל להבטיח, בהתאם לדין3

 ובביקורת הפיסית של טובין בכפוף לייבוא או לייצוא, יבצעו את פעילויותיהם בו בזמן ובמקום אחד.
 
 

 סיכונים ניהול  :4.4 סעיף
 

 רלו לשפוישתדהמכס  תהליכי המשמשות ביישוםת ניהול הסיכונים שלהם שיטוהצדדים יחליפו מידע על 
, כל רשות מכס ובמידת האפשרמכס ה תהליכיאותם במסגרת שיתוף פעולה בין רשויות המכס. בניהול 

 .טובין בסיכון נמוך , שלםשחרור כולל, התרתםקל על ות גבוה סיכוןבמשלוחי טובין במקד משאבים ת
 
 

 שקיפות  :4.5 סעיף

 
החוקים, את , לרבות באינטרנט, בדרך אחרת יבורלצ יאפשרו גישהאו מו בהקדם רסיפהצדדים .          1

על  יםפיעמשמכס או ענייני ב מנהליות שלהם החלים לכולי עלמא החלטותמנהליים והנהלים התקנות, 
 .להכיר אותםצדדים לו בעלי ענייןהסכם זה, על מנת לאפשר ל הפעלתו של

 
יכללו, בין היתר, את  1ם הנזכרים בס"ק האמורי ותמנהליה ההחלטותו הנהליםתקנות, ההחוקים, .          2

 אלה המתייחסים ל:
 

נהלי מכס מיוחדים כגון ייבוא זמני, ייבוא למטרות תיקונים, שינויים, חידוש, שיפוצים או תהליכים  (א)
 דומים אחרים;

 

 נהלים לייבוא מחדש ולייצוא מחדש של טובין; (ב)
 
 

 נייר ללא מכס תהליכי  :4.6 סעיף

 
בסחר ובהעברה של מידע הקשור לסחר וגרסאות אלקטרוניות של  תאלקטרוני הגשהבכך ש הצדדים מכירים

סחר באמצעות האת יעילות  אשר תגביר באופן משמעותילשיטות המבוססות על נייר,  חלופהא ומסמכים ה
 קדם נהלי מכס ללא נייר.לליישם ו במטרה , הצדדים ישתפו פעולה אי לכךזמן. העלות וצמצום ה

 
 

 מקדימות קביעות   :4.7 סעיף

 
.        בהתאם לדין הפנימי שלו, כל צד ישתדל לאפשר, באמצעות רשויות המכס או הרשויות המוסמכות 1

 האחרות שלו, הוצאה מהירה של קביעות מקדימות בכתב.
 
 :-מות בכתב בנוגע ל.         רשויות המכס או רשות מוסמכת אחרת של הצד המייבא יוציאו קביעות מקדי2
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 סיווג טובין; (א)
 

 החלת אמות מידה להערכת מכס למקרה מסוים, בהתאם להוראות הסכם הערכת המכס; וכן (ב)
 

 כל עניין אחר שהצדדים עשויים להסכים עליו. (ג)
 
.          רשויות המכס או רשות מוסמכת אחרת של הצד המייצא יוציאו קביעות מקדימות בכתב בנושא 3

להסכם זה )כללי מקור(, וכן זכאותם של טובין כאמור ליחס מועדף  3בכללי המקור כמפורט בפרק עמידה 
 לפי הסכם זה.

 
.          כל צד יאמץ או יקיים נהלים להוצאת קביעות מקדימות כאמור, כולל פרטי המידע הנדרש לטיפול 4

 בבקשה לפסיקה.
 
הקביעה  המהוות את בסיסאם העובדות והנסיבות  הקביעה מקדימ וציאצד רשאי לסרב לה.         5

 ודיעי קביעה מקדימה וציאמסרב להה צדה נהלית או שיפוטית.יביקורת מלהן נושא לחקירה או  המקדימה
הקביעה  וציא אתלסרב לה ובסיס להחלטתהנוגעות בדבר וה , תוך פירוט העובדותמבקש בכתבל בהקדם

 .המקדימה
 
. בקביעהצוין המאחר  תאריךאו  תאריך הוצאתן,בתוקף החל מ והימקדימות י ביעותקש יקבעכל צד .         6

 שהקביעה מבוססת עליהןתישאר בתוקף ובלבד שהעובדות או הנסיבות  קביעה מקדימה, 5-1 "קבכפוף לס
 נהליות של הצד המייבא.ימ בהחלטותתקנות או בבחוקים,  פרק הזמן הקבועללא שינוי, או ל ותשארנ
 
 

 אחידים נהלים :4.8 סעיף
 

הוועדה המשותפת תסכים על נהלים אחידים שעשויים להיות דרושים לניהול, ליישום ולפרשנות של הסכם 
 זה בענייני מכס ובנושאים קשורים.

 
 

 מורשים כלכליים מפעילים :4.9 סעיף
 

אם למסגרת התקנים "( בהתAEO.           הצדדים יקדמו את הרעיון של גורם כלכלי מאושר )להלן: "1
SAFE  .של ארגון המכס העולמי 

 

לגורמים הכלכליים שלו במטרה להשיג הטבות של  AEO.          כל צד יקדם את ההענקה של מעמד 2
 הקלה בסחר.

 

 (AEO.          הצדדים ישתדלו לקדם הסכם הכרה הדדית לגורמים כלכליים מאושרים )3
 
 

 וערעור ביקורת :4.10 סעיף

 
 :-ביחס לקביעותיו בענייני מכס, כל צד יעניק גישה ל

 

לפחות דרג אחד של ביקורת מינהלית, בתוך אותו גוף, של הפקיד או הרשות האחראים לקביעה  (א)
 הנתונה לביקורת; וכן

 

 ביקורת שיפוטית של הקביעה או ההחלטה שהתקבלו בדרג הסופי של הביקורת המינהלית. (ב)
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 סודיות  :4.11 סעיף
 
גן עליו י)כללי מקור( ופרק זה, ו 3צד האחר לפי פרק הי "ע שנמסרמידע הסודיות .          צד ישמור על 1

טופל תשל סודיות  האת המידע. כל הפר וסרהתחרותי של האדם המ ולפגוע במעמד גילוי העלולמפני 
 בהתאם לחקיקה הפנימית של כל צד.

 
שמסר את המידע האמור,  למעט במידה  רשות מפורשת של הצד לאגלו ללא י נ"למידע ה.         את ה2

 טיים.שיפואכיפת החוק או במסגרת הליכים  גלות אותו למטרותלשיהיה צורך 
 
 

 מקור וכללי בסחר הקלה מכס, לענייני ועדה-תת :4.12 סעיף

 
 הקשור עניין בכל לטיפול מקור וכללי בסחר הקלה מכס, לענייני ועדה-תת.           הצדדים מסכימים להקים 1

 הנוגע: למכס
 

 זה; )כללי מקור( ופרק 3 ל פרקהאחידים שניהול ל, ולפרשנות, ליישום (א)
 

 לטיפול בסוגיות של סיווג מכס, הערכה וקביעת מקור של טובין למטרות פרק זה; (ב)
 

 לבחינת כללי מקור;  (ג)
 

 ין של כל אחד מהם; וכןשיח הכלכלי ביניהם עדכונים סדירים על  שינויים בד-לשלב בדו (ד)
 

לבחינה בכל סוגיה אחרת הקשורה למכס המובאת בפני רשויות המכס של הצדדים, הצדדים או  (ה)
 הוועדה המשותפת.

 
כללי מקור תתכנס תוך שנה אחת ממועד כניסתו לתוקף של הקלה בסחר ו ,מכסענייני הוועדה ל-תת . 2

 דדים בישראל או בקולומביה לסירוגין.הסכם זה, ולאחר מכן תתכנס כפי שהוסכם על ידי הצ
 
ובמידת כללי מקור תהיה מורכבת מנציגי רשויות המכס, הקלה בסחר ו ,מכסענייני הוועדה ל-תת .3

 לעצמה את הנוהל שלה בישיבתה הראשונה. חתנסוהיא רשויות מוסמכות אחרות מכל צד, יצורפו , הצורך
 
י מקור רשאית לנסח החלטות, המלצות או חוות דעת וכללהקלה בסחר  ,מכסענייני הוועדה ל-תת .4

 נחוצות ולדווח לצדדים או לוועדה המשותפת. ההנראות ל
 
וכללי מקור רשאית לנסח נהלים אחידים, הנראים לה נחוצים,  הקלה במכס ,מכסענייני הוועדה ל-תת .5

 שיובאו לאישור הוועדה המשותפת.
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 5פרק  

 סיוע טכני ובניית יכולות סחר 

  

 יעדים : 5.5סעיף  

  

גמה להביא לתוצאות תרום ליישומו של הסכם זה במיהצדדים מסכימים לחזק שיתוף פעולה ש  .5 
 צדדים.ללהשיג את היתרונות הגדולים ביותר והזדמנויות מיטביות, להרחיב 

  

זיהוי והפיתוח ההשגת יעדיו של הסכם זה באמצעות שיתוף פעולה בין הצדדים לתרום לעל  . 2 
 .צדדית-הדוערך מוסף למערכת היחסים  העניקל שביכולתןשל יוזמות שיתוף פעולה 

  

בפרקים אחרים של  הנזכראת שיתוף הפעולה  ישליםיתוף פעולה בין הצדדים לפי פרק זה ש . 3 
 .הסכם זה

  
 

 : היקף ואמצעים5.2סעיף  

  

חשיבות מיוחדת לשיתוף  יםייחסמצדדים , ה5.5השיג את היעדים הנזכרים בסעיף כדי ל  .5 
 פעולה ביוזמות שמטרתן:

  

 סחר בין הצדדים;הבניית יכולת  קשריחיזוק  )א(  

  

 ;סחר והשקעותלהזדמנויות חדשות  ה שלשיפור ויציר )ב(  

  

 וחדשנות; ותטיפוח תחרותי )ג(  

  

 ;)להלן עק''בים( ים קטנים ובינונייםעסקל קידום הפיתוח ש )ד(  

  

בריתות , בקידום ובבניית עק''ביםבתפקידו של המגזר הפרטי, עם דגש מיוחד על  מיכהת )ה(  
 וכן לעידוד צמיחה כלכלית ופיתוח הדדיים;  ותאסטרטגי

  

 בחלקים אחרים של הסכם זה. יםתוף הפעולה המזוהשי טיפול בצרכי )ו(  

  

, המשאבים הכליםלפרק זה, באמצעות  יותנקודות הקשר האחראיובילו פעולה התוף שי את . 2 
 נהלים שבתוקף.ל, בהתאם לכללים ולמטרה זועל ידי הצדדים לרשותם והמנגנונים שהועמדו 

  

נהגים  מידע, ניסיון, חילופי, כגון שונים שיטותבוכלים בם להשתמש רשאיבפרט, הצדדים   .3 
משותף לזיהוי, פיתוח ויישום  היתרשיתוף פעולה משולש בין  וכןכולת וסיוע טכני, , בניית יתקינים

 של פרויקטים.
  

ם לשתף פעולה בתחומים שונים, כולל אך לא מוגבל למגזרים הבאים: רשאיהצדדים  .4 
 ציבור, חדשנות, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיה סביבתית.הטכנולוגיה חקלאית, תקשורת, בריאות 

  
 

 : נקודות קשר ליישום5.3עיף ס 

  

 שהוקמו כדיפרויקטים של שיתוף הפעולה אחר חשיבות מיוחדת למעקב  והצדדים ייחס . 5 
 הסכם זה.מ המרבייםהיתרונות את  ולהפיקי שלהם מיטבלתרום לביצוע ה
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י "עכל עניין המכוסה בכדי ליישם פרק זה בדרך יעילה ואפקטיבית, וכדי להקל על תקשורת  .2  
 נקודות הקשר הבאות:את את בזם מיקימפרק זה, הצדדים 

  

משרד המייעץ לתכנון ה רפובליקה של קולומביה: משרד התעשייה, מסחר והתיירות; ראשב א() 
 מגזרי;

  

 סחר חוץ;לנהל ימהמדינת ישראל: משרד הכלכלה; ב (ב) 

  

 מחליפיהם.או  

  

 ת:ונקודות הקשר תהיינה אחראי . 3 

  

 הצדדים; גישוההצעות לפרויקטים שה של לתיעולקבלה ול )א(  

  

 על מצב הפרויקט; לדיווח )ב(  

  

 של הפרויקט; דחייהעל הקבלה או הלדיווח  )ג(  

  

 וכן סחר;להתקדמות ביישום יוזמות שיתוף פעולה הקשורות של  הרכלהעו לניטור )ד(  

  

 .עליהןלהסכים  יםות אחרות שהצדדים עשויטללמ )ה(  

  

פרק זה,  ע"ילוועדה המשותפת על פעילות שיתוף הפעולה המכוסות  וודיעינקודות הקשר  . 4 
 הסכם סחר חופשי(. מתאמי) 53.5הנזכרים בסעיף  באמצעות המתאמיםבמועד 

  
 

 נוספים בין שתי המדינות כלים: 5.4סעיף  

  

על מסמכים יוזמות שיתוף פעולה אחרות המבוססות ל עהפעולות המתבצעות לפי פרק זה לא ישפיעו  
  .בין הצדדיםצדדיים -דו
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 6פרק  

 אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים 

  
 

 : יעדים6.1סעיף  

  

 המטרות של פרק זה הן: 

  

 החיים או הבריאות של האדם, החי והצומח בשטח כל צד;על להגן  )א(  

  

להבטיח כי האמצעים הסניטריים והפיתוסניטריים של הצדדים אינם יוצרים חסמים בלתי  )ב(  
 סחר; וכןמוצדקים בפני ה

  

 .SPSלהגביר את יישומו של הסכם  )ג(  
  

 
 : הוראות כלליות6.2סעיף  

  

, SPSהצדדים מאשרים מחדש את הזכויות והחובות הקיימות להם זה ביחס לזה לפי הסכם  . 1 
 .םהמתחייבימשולב בהסכם זה והופך לחלק בלתי נפרד ממנו, בשינויים  SPSולמטרה זו הסכם 

  

דדים לא יחילו את האמצעים הסניטריים ופיתוסניטריים שלהם באופן המהווה אפליה הצ . 2 
 שרירותית או בלתי מוצדקת או הגבלה סמויה על הסחר ביניהם.

  
 

 : שקיפות6.3סעיף  

  

 הצדדים יחליפו מידע על: 

  

חשובים, כל שינוי במעמד הסניטרי ופיתוסניטרי שלהם, כולל ממצאים אפידמיולוגיים  )א(  
 להשפיע על הסחר בין הצדדים; יםהעשוי

  

תוצאות של בדיקות ייבוא במקרה של משלוחים שנדחו או שאינם מצייתים, בתוך שלושה ימי  )ב(  
 או עבודה;

  

יום, אשר ניתנים להארכה  60תוצאות של הליכי אימות, כגון בדיקות או ביקורת באתר תוך  )ג(  
 צדקה מתאימה.לפרק זמן דומה במקרה של ה

  
 

 : הערכת סיכונים6.4סעיף  

  

כאשר דרישות הייבוא כוללות הערכה של סיכון, הצד המייבא ייזום את ההערכה מבעוד מועד, ובלי  
לגרוע ממשך התהליך, יודיע לצד המייצא מהו פרק הזמן המשוער הדרוש להערכה כאמור. הצדקה 

ותר. הצד המייצא ישלח מידע לפי בקשה לצד טכנית תינתן במקרה שההערכה נמשכת זמן רב י
המייבא לתמיכה בהערכת הסיכונים, והצד המייבא, על פי צורך, ישתמש במידע זה בתהליך הערכת 

 הסיכונים.
  

 
 : הסתגלות לתנאים האזוריים6.5סעיף  
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בדבר אמצעים סניטריים  WTOהצדדים יפתחו נהלים, במידת צורך, בהתחשב בהנחיות ועדת  
(, הארגון IPPC"(, האמנה הבינלאומית בדבר הגנת הצומח )SPSפיתוסניטריים )להלן: "ועדת ו

 (, ו"קודקס אלימנטריס" להכרה:OIEהעולמי לבריאות בעלי החיים )
  

 באזורים חופשיים ממזיקים או ממחלות; )א(  

  

 באזורי שכיחות נמוכה של מזיקים או מחלות; )ב(  

  

 מדורי ייצור חופשיים ממזיקים או ממחלות.באתרי ו/או  )ג(  

  
 

 : נהלי בדיקה ואישור6.6סעיף  

  

דרישות הייבוא הסניטריות והפיתוסניטריות ל עלפי בקשה, הצד המייבא יודיע לצד המייצא  . 1 
 שלו.

  

הצד המייצא יחיל את דרישות של  ,במקרים בהם נדרש אישור המפעלים על ידי הצד המייבא . 2 
 ד המייבא על מנת לאשר את המפעלים.הצ

  

המפעלים המאושרים של  ,שבר החלה רהמקבוהצד המייבא הגיע למסקנה כי המצרך כאשר  . 3 
ל עור יודיע לצד האחר מעומדים בדרישות הסניטריות והפיתוסניטריות שלו, הצד הא ,הצד המייצא

 זכאותו לייצא.
  

 
 : רשויות מוסמכות6.7סעיף  

  

 יישום הוראות פרק זה, הרשויות המוסמכות הן הבאות: לצורך 

  

 ברפובליקה של קולומביה: (א) 
  

 קולומביאני לחקלאות ולמשק החי ההמכון  
(Instituto Colombiano Agropecuario) – ICA   

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

Rural)  ; 
 המכון הלאומי למעקב אחר מזונות ותרופות 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos Y Alimentos 
INVIMA -)  ) 

  Ministerio de Salud y Protección) הכפוף למשרד הבריאות ולהגנה סוציאלית

Social)  ;  
 

  

 ישראל: תבמדינ (ב) 
  

 ;רת )"של"צ"(, משרד החקלאות ופיתוח הכפרלהגנת ולבדיקת הצומח ולביקו יםהשירות 

  

 ;"(, משרד החקלאות ופיתוח הכפרIVSAHהשירותים הווטרינריים ובריאות בעלי חיים )" 
  

 ;משרד הבריאות -שירותי המזון הארציים  
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 .משרד הבריאות -מחלקת הקוסמטיקה, מינהל התרופות  
 
 
 

 .המחליפים של כל אחד מהםאו 
 

 
  

 ועדה לעניינים סניטריים ופיתוסניטריים-: תת6.8סעיף  

  

)הוראות מוסדיות(  13מכוח פרק  מההוועדה"( שהוק-)להלן: "תת SPSועדה לענייני הו-תתל . 1 
 ים:הבא יהיו התפקידים

  

 לפרק זה; עניינים הנוגעיםושיתוף פעולה בין הצדדים בכל ה יישוםב הקלה )א(  

  

 ניהול של פרק זה;הכיפה ו, האניטור היישום )ב(  

  

יישום או לאימוץ, לתוח, ה הקשורה לפיליישב כל סוגיה שצד מעבמטרה לטיפול מהיר,  )ג(  
סחר בין על הלהשפיע,  ה, או עשויהמשפיעהאכיפה של אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים ל

 הצדדים;
  

 כל צד;של  יםנמתוכנ ממשיים או SPSמידע, לבקשת צד, על צעדי  יפוליח )ד(  
  

העוסקים  צדדיים-, אזוריים ורביםממשלתי-מידע על התפתחויות בפורומים לא יפוליח )ה(  
 ;SPS-בפעילויות הקשורות ל

  

פיתוח המלצות  ואם יש צורך, SPSעדת בכפוף לוות פרק זה לאור התפתחויות כלשהן בחינ )ו(  
 וכן פרק זה;ללתיקונים 

  

 פרק זה. יישוםיסייע להם בכי ם סבוריהצדדים אחר שנקיטת כל אמצעי  )ז(  

  

שתו של צד. מפגשים יכולים להתבצע באופן אישי, באמצעות שיחת בקתכנס לתעדה ווה-תת . 2 
 י הצדדים."ע תועידה, ועידת וידאו, או כל אמצעי אחר, כפי שנקבע הדדי

  

נציגים של  בראשה יישבו במשותףמכות ומנציגי הרשויות המוס תהיה מורכבתועדה הו-תת          . 3 
 סחר בינלאומי.של כל אחד מהם הנושאים באחריות עיקרית לשני הצדדים מהמשרדים 

  

בני האדם תיאום עם המוסדות וות לאחראי וייה 6.9בסעיף  ותהמפורט קשרנקודות ה          . 4 
-בתת ם כאמור יהיו מעורביםהנוגעים בדבר של כל אחד מהצדדים וכן להבטחה כי מוסדות ובני אד

 הוועדה.
  

 שלה. עבודההת וה ותכנייתיול פעילועדווח לוועדה המשותפת תועדה הו-תת           . 5 

  

 שלה. ןהראשו ם שלה במפגשנהליהכללים ולעצמה את ה קבעתועדה הו-תת          . 6 

  

צורך, בהתאם לכללים לפי האד הוק, ועדה רשאית להקים קבוצות עבודה טכניות הו-תת           .7 
 נהלים שלה.לו

  
 

  קשרנקודות  :6.9 סעיף 
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 SPSתאם בכל עניין לשל פרק זה, ו יישומו להקל עלעל מנת  קשרהצדדים מסכימים להקים נקודות  
 :םהרשויות המוסמכות הלאומיות שלהזה עם הסכם  מו שלהקשור ליישו

  

 Ministerio de) מסחר והתיירותה, משרד התעשייה, רפובליקה של קולומביהב   )א(  

Comercio, Industria y Turismo)כן; ו 
  

 מדינת ישראל, משרד הכלכלה;ב     )ב(  

  

 הם.מחליפיאו  
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 7פרק  

 חרמחסומים טכניים בפני ס 

  
 

 : יעדים7.7סעיף  

  

 :םשל פרק זה ה ויעדי 

  

 סחר בין הצדדים;ה על ולהקללהגדיל        )א(  

  

מכשולים מיותרים  וצריהתאמה לא יהטכניות, ונהלי הערכת התקנות התקנים, הלהבטיח ש       )ב(  
 כןחר; ובפני הס

  

 בין הצדדים.משותף לשפר את שיתוף פעולה           )ג(  

  
 

 : הוראות כלליות7.7סעיף  

  

, TBTלזה לפי הסכם  ביחס הקיימות שלהם זה ההתחייבויותהצדדים מאשרים מחדש את הזכויות ו 
 .םהמתחייבימשולב בהסכם זה והופך לחלק בלתי נפרד ממנו, בשינויים  TBTולשם כך הסכם 

  
 

 : הגדרות7.7סעיף  

  

 .TBTלהסכם  7בנספח  ותכלולהאלה  יוהילעניין פרק זה ההגדרות  
  

 
 החלה: היקף ה7.7סעיף  

  

של תקנות טכניות, תקנים ונהלי הערכת התאמה,  ההחלהפרק זה יחול על ההכנה, האימוץ ו         . 7 
 בין הצדדים. טוביןבתוספת להם, העשויים להשפיע על הסחר לרבות כל תיקון או 

  

 , פרק זה לא יחול על:7על אף הוראות ס"ק          . 7 

  

, המכוסים אמורשל גופים כה צריכדרישות ייצור או לגופים ממשלתיים  כינומפרט טכני שה )א(  
 כןו ;)רכש ממשלתי( 9על ידי פרק 

   

 .(SPS) 6מכוסים על ידי פרק האמצעים סניטריים ופיתוסניטריים  )ב(  
 

  

 סחר פישוטו: שיתוף פעולה 7.7 סעיף 

  

טכניות, הערכת התקנות התקנים, ה בתחומי םאת שיתוף הפעולה ביניה יחזקוהצדדים  . 7 
 הקללהוהם כל אחד מ ההבנה ההדדית של המערכות של גביר אתלה במגמההתאמה והמטרולוגיה ה

 גישה לשווקיהם.על ה
  

לשיתוף פעולה צדדיות -דותח ולקדם יוזמות לזהות, לפ ישתדלו, הצדדים 7 בהתאם לס"ק . 7 
או  סוגיותלתקנים, תקנות טכניות, נהלי הערכת התאמה ומטרולוגיה המתאימים ל יחססחר בפישוט ו

-ניסיון של הצדדים בהסדרים או הסכמים אזוריים ורביתר, בבין ה בהתחשב,גזרים מסוימים, למ
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 צדדיים.
  

 יוזמות אלה עשויות לכלול: . 7 

  

עם  אחדה, התקיניםרגולציה  עידוד נהגי, כגון שקיפות, ותרגולטורי סוגיותשיתוף פעולה ב א( ) 
 גופי הערכת התאמה; כשירתקנים בינלאומיים, ושימוש בהסמכה כדי לה

  

 מטרולוגיה;נוגע לוע טכני ושיתוף פעולה בסי )ב(  

  

 הקבלהכגון שקיפות, שימוש ב יניםתקרגולציה  נהגילביחס משותפות  עמדותח ותייוזמות לפ )ג(  
 ; וכןציהגולת רהשפעוהערכת 

  

קבלת התוצאות של נהלי הערכת התאמה שנערכו בשטח הצד להקלה על שימוש במנגנונים  )ד(  
 האחר.

  

גדיר מגזרים בעדיפות לשיתוף הפעולה המתואר תסחר הועדה למחסומים טכניים בפני הו-תת . 7 
 .7 ''קבס

  

 שלהם ובין גופי התקינה שלהם. רגולציהתקשורת יעילה בין רשויות ה יקיימוים הצדד . 7 

  

-מה שנראה כאיצד האחר עקב ה שמקורו בשטח פריט טוביןבנמל הכניסה  מקום שצד מעכב . 6 
 .על הנימוקים לעיכובליבואן מיד יודיע הוא טכנית, ציות  לתקנה 

  
 

 : תקנים בינלאומיים7.6סעיף  

  

 הצדדים:  .7 

  

והמלצות בינלאומיים ביחס  הנחיותלפיתוח תקנים,  החלטת הוועדה בדבר עקרונותת יחילו א )א(  
סחר ה בדבר מחסומים טכניים בפני WTOועדת  7צהמילהסכם שא 7ונספח  7, 7לסעיפים 

 יםאו המלצה קיימ , הנחייהקביעה אם תקן בינלאומיה"(, בעת TBT)להלן: "ועדת 
 ;TBTלהסכם  7ספח במסגרת נו 7-ו 7יפים כמשמעותו בסע

  

של הצד האחר  נוגעים בדברלשתף פעולה עם גופי התקינה ה םגופי התקינה שלהאת  ועודדי )ב(  
 וכן ת;ות תקינה בינלאומייובפעילו

  

ים תקנהם משתמשים בבה המידה ש וכן עלשלהם,  התקינהמידע על תהליכי  פוחליי )ג(  
 וכן בסיס לתקנים לאומיים;באו תת אזוריים כ בינלאומיים, אזוריים

  

 .צד-ינה עם לאבענייני תקשנעשו מידע כללי על הסכמים לשיתוף פעולה  יחליפו )ד(  

  

במידה המפורטת , הנוגעים בדבר והמלצות בינלאומיים הנחיות שתמש בתקנים יכל צד  . 7 
 .שלו התאמההנהלי הערכת לו ותבסיס לתקנות הטכניב, כTBTלהסכם  7.7-ו 7.7ם בסעיפי

  
 

 : תקנות טכניות7.7סעיף  

  

 בינלאומיים כבסיס להכנת התקנות הטכניות שלהם, אלא אם כן יםבתקנ ושתמשיהצדדים  . 7 

                                                 
7 G/TBT/1/Rev.10, 9  (7997בינואר  7)החלטה מקורית:  7, נספח ב' לחלק 7177יוני 
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. צד, לפי בקשת שהוצבהלגיטימי יעד ולמים להשגת האינם הבינלאומיים אלה אינם יעילים או תקנים 
בסיס להכנת התקנות בבינלאומיים כ יםנך שלא השתמש בתקהנימוקים לכת ימסור אהצד האחר, 
 ו.הטכניות של

  

עלויות, הה טכנית דומה, ועל מנת למזער את כפל תקנלבקשת הצד האחר המעוניין בפיתוח  . 7 
צד המבקש כל מידע, מחקר טכני, הערכת סיכונים או מסמך זמין אחר ימסור לצד, במידת האפשר, 

 מידע חסוי. האמורה, להוציא טכניתהתקנה פיתוח בך אותו צד הסתמעליו , שהנוגע בדבר
  

בדבר קבלת התקנות הסכם הגיע לללמשא ומתן במטרה  הסישקול כני לבקשת הצד האחר, צד . 7 
, גם אם תקנות אלה שונות משלו, ובלבד שתקנות טכניות אלה מקבילותטכניות של הצד האחר כה
 ובעמידה ביעדים הלגיטימיים של והתקנות הטכניות של שיוצרותלאלה  ותתוצאות מקביל ותצרוי
 .זהה רמת הגנה ותשיגמו

  

הצד  לבקשת, 7למשא ומתן עם הצד האחר כמפורט בסעיף  סכים להיכנסמ וצד אינמקום ש . 7 
 להחלטתו. נימוקיםסביר בכתב את ההוא יהאחר, 

  
 

 והסמכה התאמה  תהערכ: 7.8סעיף  

  

תוצאות של נהלי קבלה של המאפשרים בקיומו של מגוון רחב של מנגנונים הצדדים מכירים  . 7 
 הערכת התאמה של הצד האחר.

  

 , הצדדים עשויים להסכים:אי לכך 

  

 בלת הצהרת התאמה של ספקים;על ק )א(  

  

לתקנות טכניות  ותשל הצד האחר, כולל אלה הנוגע התאמההת על קבלת תוצאות הליכי הערכ )ב(  
 פיות של הצד האחר;ספצי

  

ממוקם בשטחו של צד רשאי להתקשר בהסכמי הכרה מרצון עם גוף השגוף הערכת התאמה  )ג(  
 כןממוקם בשטחו של הצד האחר; וההערכת התאמה 

  

 .צד האחרה בשטח שמקומםשל גופי הערכת התאמה  הועדהעל  )ד(  

  

 , הצדדים:למטרה זו .7  .1
  

 ;מנגנונים המשמשים בשטחיהםהן מידע על מגוו פוחליי )א(  

  

של נהלי הערכת התאמה על ידי גופים המצויים בשטח הצדדים  יהםאת קבלת תוצאות יקדמו )ב(  
הנוגעים צדדי או הסכם שהושג בין גופי הערכת ההתאמה -לפי הסכם הסמכה רב מוכריםוה

 הם;אחד מ בדבר של כל
  

ם של תוצאות הבשטחי קבלה שיאפשרוהסכמים עשות ומתן במטרה ל-משאו פתיחה בשקלי )ג(  
הדבר הצד האחר, שלהם כאשר  נהלי הערכת התאמה שנערכו על ידי גופים המצויים בשטח

 וכן ; מוצדק מבחינה כלכליתוצדדים הוא לטובתם של ה
  

גופי הערכת ההתאמה שלהם לקחת חלק בהסכמים עם גופי הערכת ההתאמה של  ו אתעודדי )ד(  
 בלת תוצאות הערכת התאמה.הצד האחר לק

   

על הסכמים להכרה הדדית  לתת-תלשא אחרשל הצד ה החיוב בקשישקלו בהצדדים   .7 
סביר הוא י, לפי בקשה, אמורבקשה כדוחה צד, מקום שבתוצאות של נהלי הערכת ההתאמה שלהם. 

שני ת שיחד כדי ליישם את הסכמי ההכרה ההדדי יפעלו. הצדדים ובכתב את הנימוקים להחלטת
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 .בהם הצדדים חברים
  

 צד רשאי לשקול, באופן חד צדדי, הכרה בתוצאות נהלי הערכת ההתאמה של הצד האחר. . 7 

  

באמינות הקבועה של כל אחת מתוצאות הערכת ההתאמה, לפני האמון את  הגביר על מנת ל . 7 
ת הטכנית המיומנו כגוןם להתייעץ ולהחליף מידע בנושאים רשאי, הצדדים 7 ס''קהסכם כמתואר ב

 .יםשל גופי הערכת ההתאמה המעורב
  

 
 : שקיפות7.9סעיף  

  

או תקנה טכנית  כולל היעד, וההנמקה, שלמידע, ובכלל זה  ימסורד האחר, הצ כל צד, לבקשת . 7 
 או מציע לאמץ. ץהערכת ההתאמה שהצד אימ נוהל

  

, פומבית ת להתייעצותבאטכנית מו תקנהאשר בל מהצד האחר, כיערות שקישקול כיאות  הצד  . 7 
 חר.הגיש הצד האתשובות בכתב להערות שימסור ולבקשת הצד האחר, 

  

עם א' -7בנספח  נזכרתשל הצד האחר ה TBT-לנקודת הבירור ל תכל צד יודיע אלקטרוני . 7 
 .TBTבהתאם להסכם  WTOשל הודעות המרכזי ה שםלמר והגשת הודעת

  

על  א'-7בנספח  נזכרתשל הצד האחר ה TBT-לנקודת הבירור ל דל להודיע ישתכל צד  . 7 
 המסמכים הבאים:

  

בינלאומיים  תקניםעל  יםתקנות טכניות חדשות ותיקונים לתקנות טכניות קיימות, המבוסס )א(  
 ;הנוגעים בדבר

  

 תקניםעל  יםנהלי הערכת התאמה חדשה ותיקונים לנהלי הערכת התאמה קיימות המבוסס )ב(  
 כן; והנוגעים בדברבינלאומיים 

  

דבר במקרה שיש ספק במוצעים חדשים חדשות ונהלי הערכת התאמה מוצעות תקנות טכניות  )ג(  
 סחר.ההשפעה המשמעותית על ה

  

, הודעה על תקנות בסחר משמעותי המצביעה על ענייןאחד מהצדדים  שלעל פי בקשה בכתב  . 7 
הנוסח השלם של המסמך שהודיעו עליו, או עותק של  לאהתאמה תכלול קישור טכניות ונהלי הערכת 

קרה הנוגעים בדבר. במעל תקנים בינלאומיים  יםמבוססהערכת התאמה אלה אינם  אם תקנות ונהלי
 .הנוסח השלם של המסמך שהודיעו עליו באנגליתאו עותק של  לאקישור יספקו זה, הצדדים 

  

ינויים בגרסה המקורית נוהל הערכת התאמה  עם שמי כתקנה טכנית או תקן בינלאואימץ צד  . 6 
 מסור נוסח שלם של המסמך.ינויים. במקרה זה לא יהיה צורך לאחר על השיודיע לצד ה הוא ,הםשל

  

"( בעקבות הודעה של תקנות תגובהימים )להלן: "תקופת  61כל צד יאפשר תקופה של לפחות  . 7 
מקום בכתב, למעט ימסור תגובות האחר מוצעים כדי שהצד רכת התאמה טכניות מוצעות ונהלי הע

בעיות דחופות של בטיחות, בריאות, שמירה על איכות סביבה או מתעוררות או מאיימות להתעורר ש
 בקשה סבירה להארכת תקופת התגובה. חיובב ישקולטחון הלאומי. צד יבה

  

, בדפוס או באמצעים בדרך אחרת ציבורה להעמיד לרשותכל צד רשאי לשקול לפרסם או  . 8 
צד האחר, לא הא מקבל מורשמיות שה תגובות, לותשובותישל או סיכום  וובותישאלקטרוניים, את ת

 הסופי. תאמהההערכת האו את נוהל הטכנית הסופית  התקנהמפרסם את תאריך שבו הוא יאוחר מה
  

לתוקף,  ןוכניסת ותטכני תקנותאימוץ שבין  התקופהבקשה סבירה להארכת  חיובב ישקולצד  . 9 
 מוצעת. טכנית תקנהאם הבקשה התקבלה לפני תום תקופת התגובה בעקבות הודעה על 
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 ןבין פרסום תקנות טכניות וכניסת 7סביר פרק זמן ואפשרינסיבות דחופות, הצדדים להוציא  ב . 71 
ייצור שלהם לדרישות השיטות  את המוצרים או מותאייצד המייצא אצל הלתוקף על מנת שהיצרנים 

 הצד המייבא.
  

 יםזמינ יהיותאמה שאומצו ההצדדים להבטיח כי כל התקנות הטכניות ונהלי הערכת העל       . 77 
 לציבור.

  
 

 חילופי מידע :7.71סעיף  

  

בדפוס או  מסרופרק זה ייל בהתאםבקשת הצד האחר מוסר לכל מידע או ההסבר שצד  . 7 
 ימים. 61בתוך  בקשה כאמורשיב על שתדל להילקטרוניים בתוך פרק זמן סביר. צד באמצעים א

  

תקשורת בין הצדדים בכל עניין אפשר לתהיה אחראית  א'-7בנספח  קשר הנזכרתהנקודת  . 7 
. 7.9סעיף בכמפורט וגש לפי פרק זה, מהודעות מנהלתיות ומידע ה כוללפרק זה, ע"י מכוסה ה

סייע, במידת פקיד האחראים לנושא ותודת הקשר תזהה את המשרד או הלבקשת הצד האחר, נק
 תקשורת עם הצד המבקש.ה קידוםצורך, ב

   

מידע לגבי תקנות טכניות  ת למסירתהיה אחראית א'-7בנספח  נזכרתה TBT-נקודת הבירור ל . 7 
התאמה הרכת נהלי העלטכניות או הלתקנות  מתייחסותה תגובותה להעברתאו נהלי הערכת התאמה, 

 .7.9בהתאם לסעיף  שהתבקשאחר מענה על כל מידע לאמץ, ולמתכוון או  ץמישצד א
  

 
 ועדה למחסומים טכניים בפני סחר-: תת7.77סעיף  

  

 בהתאם מההוועדה"( שהוק-)להלן: "תת מחסומים טכניים בפני סחרועדה לענייני הו-תתל . 7 
 ים:באה יהיו התפקידים)הוראות מוסדיות( 77פרק ל

  

 עניינים הנוגעיםתוף פעולה בין הצדדים בכל היישום פרק זה ושי להקל עלעבודה על מנת  )א(  
 לפרק זה;

  

 ניהול של פרק זה;ה, האכיפה וניטור היישום )ב(  

  

יישום או לאימוץ, לתוח, ה הקשורה לפיליישב כל סוגיה שצד מעבמטרה לטיפול מהיר,  )ג(  
 תקנות טכניות או נהלי הערכת התאמה;תקנים, אכיפה של ל

  

 ;7.7שיפור שיתוף הפעולה המשותף  בין הצדדים בתחומים  הנזכרים בסעיף  )ד(  

  

 ניהול מו"מ על הסכמי הכרה הדדית; )ה( 

  

תקנים, תקנות טכניות או נהלי הערכת התאמה, כולל עמדות מידע, לבקשת צד, על  יפוליח )ו( 
 צדדים;-לאת של לסוגיוביחס הצדדים 

  

העוסקים  צדדיים-, אזוריים ורביםממשלתי-מידע על התפתחויות בפורומים לא יפוליח ( ז) 
 ;לתקנים, תקנות טכניות או נהלי הערכת התאמהבפעילויות הקשורות 

  

פרק זמן בתוך התייעצות, לבקשה בכתב של צד, במגמה ליישב כל עניין המתעורר לפי פרק זה  )ח( 
 סביר;

  

                                                 
"פרק זמן סביר" משמעותו הרגילה תהיה לא פחות משישה חודשים, להוציא כאשר פרק זמן כאמור יהיה בלתי יעיל בהגשמת היעדים  7

 .(WT/MIN(01)/17) 7117מנובמבר  77לסוגיות וחששות הנוגעים ליישום, החלטה מס'  7הלגיטימיים המבוקשים, בהתאם לס"ק 
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פיתוח המלצות  ואם יש צורך, TBTעדת בוות פרק זה לאור התפתחויות כלשהן בחינ ( ט) 
  פרק זה;ללתיקונים 

  

הוק ספציפיות לסוגיה או למגזר, אם יש צורך כדי להשיג את יעדי -)י(          כינון קבוצות עבודה אד 
 וכן הסכם זה;

  

 פרק זה. יישוםיסייע להם בכי ם סבוריהצדדים נקיטת כל אמצעי אחר ש ( יא) 

  

באופן אישי, באמצעות שיחת נהל שתו של צד. מפגשים יכולים להתבקתכנס לתעדה ווה-תת .7 
 ועידה, ועידת וידאו, או כל אמצעי אחר, כפי שנקבע על ידי הצדדים הדדיים.

             

( תהיינה חובה ח) 7לפי סעיף במחלוקת המכוסים ע"י פרק זה, התייעצויות שנויים עניינים ב . 7 
 )יישוב מחלוקות(. 77 פרק לפי הוראות על מנת להפעיל את הנהלים 

  

בני האדם ו רשויותתיאום עם הות לאחראי וייה א'-7נספח ב ותהמפורט קשרנקודות ה          . 7 
 .הםהנוגעים בדבר במדינותיהם  וכן להבטחה כי רשויות ובני אדם כאמור ישמרו על קשר ביני

  
 

 יםקו: ביקורת גבולות ומעקב שו7.77סעיף  

  

 הצדדים: 

  

במקרים  הוציא, לים שלהםקושוהמעקב וביקורת הגבולות פעילויות על  ניסיוןמידע ו פולייח )א(  
 סודי; וכןשבהם המידע הוא 

  

וסמכות, י הרשויות המ"ע ותבצעי יםקושוהמעקב וביקורת הגבולות יבטיחו כי פעילויות  )ב(  
תוך , מואצליםם, מיועדים או אמנית להשתמש בגופים מורשאיורשויות אלה ולמטרה זו 

 פיקוח.להמפעילים הכלכליים הכפופים לשליטה או לבין עניינים בין גופים אלה  יניגודמניעת 
  

 
 

 
 

 

 

 

  



 

 

 1-א7נספח 

 

  

  

 א'-7 נספח 
 

 סחרבפני בדבר מחסומים טכניים  TBT-בירור ל נקודת קשר ונקודתועדה, -תת 
  

נקודת י "היה מתואמת עתסחר בפני ה עדה למחסומים טכנייםהוו-, תת7.11סעיףלמטרות  . 1 
 הקשר:

  

 כןו במקרה של מדינת ישראל, משרד הכלכלה;  )א(  

  

 Ministerio de)של קולומביה, משרד התעשייה, המסחר והתיירות במקרה של הרפובליקה  )ב(  

Comercio, Industria y Turismo) ; 
  

 ם.מחליפיהאו  

  

 הוועדה .-ישתתפו בישיבות תת ים אחריםרגולטוריגופים בהתאם לסוגיות, משרדים או  

  

 היה:תסחר הני מחסומים טכניים בפבדבר  TBT-נקודת הבירור ל, 7.17סעיף מטרות ל . 2 
  

 כןו ;סחר חוץ, משרד הכלכלהלנהל ימהבמקרה של מדינת ישראל,  )א(  

  

 המרכזי ודעותהה מרשםב TBT-הבירור לבמקרה של הרפובליקה של קולומביה, נקודת  )ב(  
 ;TBTבהתאם להסכם 

  

 .מחליפיהםאו  
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 8פרק  

 תרופות סחר 
 

 צדדיים-דו הגנהחלק א': אמצעי  

  

 : הגדרות8.1סעיף  

  

 למטרות פרק זה: 

  

 "רשות חוקרת מוסמכת" פירושו: 

   

כלכלה או ביחידה מקבילה במשרד הבמדינת ישראל: הממונה על היטלי סחר, במשרד )א(   
 החקלאות ופיתוח הכפר;

  

 ומביה: משרד התעשייה, המסחר והתיירות ברפובליקה של קול)ב(  

  
 

 ;מחליפיהםאו  
 

  

"תעשייה מקומית" פירושו היצרנים ככלל של טובין דומים או מתחרים ישירות של צד או   
מהייצור הכולל משמעותי מהווה חלק  ,שתפוקתם המשותפת של טובין דומים או מתחרים ישירות

 של הטובין האמורים;
  

 ;)כללי מקור( 3יים" כנזכר בפרק "טובין מקור 

  

 של תעשייה מקומית;במצב כולל  נזק משמעותי " פירושו נזק חמור" 
  

 , בהתבסס על עובדות שאינן בבירורצפוי " נזק חמור" פירושו "בנזק חמור"איום  
 טענה, השערה או אפשרות קלושה;ר רק בגד

  

 טובין, פריט ל ביטול מכס לאותו ש "תקופת מעבר" לכל פריט טובין פירושו תקופה 
 שלוש שנים. שלת בתוספ

  
  

 
 צדדי-דו הגנה: החלת אמצעי 8.2סעיף  

  

, פריט טובין שמקורו אצל צד אחד, אשר כתוצאה מהפחתה או מביטול 8.7.3 עיףבכפוף לס . 1 
וחלטים של מכס לפי הוראות הסכם זה, מיובא אל צד האחר בכמויות מוגדלות כאמור, במונחים מ

או יחסיים, ובתנאים כאלה שייבואו של פריט הטובין שמקורו אצל אותו צד מהווה לבדו גורם 
לתעשייה מקומית, הצד המייבא רשאי, במידה המזערית  לנזק חמוראו לאיום לנזק חמור משמעותי 

 ;הנזקההכרחית לתיקון 

  

 סכם זה לגבי הטובין; אולהשעות את ההפחתה הנוספת של כל שיעור מכס לפי הוראות ה )א(  

  

 להעלות את שיעור המכס על פריט הטובין לרמה שלא תעלה על הנמוכה מבין: )ב(  

  

 (i) (תעריף האומה המועדפת ביותרMFNהמוחל שבתוקף במועד החלת האמצעי; או ) 
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 (ii)  גישה לשוק לטובין(. 2בפרק )ביטול מכסים(  2.14התעריף הבסיסי לפי הוראות סעיף( 
  

נוגע בדבר לפי הרשאי לקבוע מכסת ייבוא לפריט הטובין  הגנההצד המחיל אמצעי  . 2 
עדפה/ההקלה שנקבעו בהסכם זה. אם מוחלת מכסה, אמצעי כאמור לא יפחית את כמות הייבוא הה

 .הנזק החמורלרמה שמתחת לממוצע הייבוא לפני קיום 
  

 
 צדדי-דו הגנה: מגבלות על החלת אמצעי 8.3סעיף  

  

 2בשנה הראשונה אחרי העדפת המכס לפי פרק  יםצדדי-דו הגנהלא ניתן להחיל אמצעי  . 1 
 החל ממועד כניסתו של הסכם זה לתוקף.)גישה לשוק לטובין( 

  

צדדי לא יוחל אלא במידה ולמשך הזמן שיידרשו על מנת למנוע או לתקן -דו הגנהאמצעי  . 2 
 יוחל לפרק זמן העולה על שנתיים. וכדי לאפשר הסתגלות, והוא לא נזק חמור

  

ד שנתיים נוספות, אם הרשויות המוסמכות של הצד המייבא ועם זאת, ניתן להאריך פרק זמן זה בע 
, כי האמצעי ממשיך להיות נחוץ על מנת למנוע או 8.4קובעות, בהתאם להליכים המפורטים בסעיף 

שהתעשייה מסתגלת, ובלבד שאורכה  וכדי לאפשר הסתגלות וכי יש ראיות לכך נזק חמורלתקן 
הראשונית וכל הארכה שלה, לא  ההחלה, לרבות תקופת הגנההכולל של תקופת ההחלה של אמצעי 

 .יעלה על ארבע שנים
  

 צדדי יותר מפעם אחת כנגד אותו פריט טובין.-דוהגנה צד לא יחיל אמצעי  . 3 

  

וט אמצעי  יותר מארבע פעמים בתוך שתי ביחס לטובין מתכלים או עונתיים לא ניתן לנק . 4 
 לעיל. 2השנים הראשונות או לתקופה מצטברת העולה על ארבע שנים לפי הוראות ס"ק 

  

צדדי, שיעור המכס או מכסה יהיו ברמה שהייתה בתוקף לולא -דו הגנהעם סיומו של אמצעי  . 5 
 הוטל האמצעי.

  

צדדיים לאחר תקופת המעבר, אלא אם כן הסכימו -דוהגנה לא ניתן להחיל או לקיים אמצעי  . 6 
 הצדדים אחרת.

  

אחרי סיומה של תקופת המעבר, הוועדה המשותפת תעריך האם להמשיך את מנגנון אמצעי  . 7 
 צדדיים הכלול בפרק זה אם לאו.-הדו הגנה

  
 

 : הליכי חקירה8.4סעיף  

  

המוסמכת של הצד בהתאם לחקיקה בעקבות חקירה של הרשות הגנה צד יחיל אמצעי  . 1 
)ג( להסכם  4.2-ו 3;  למטרה זו, סעיפים ההגנה)ג( להסכם אמצעי  4.2-ו 3הפנימית שלו ולסעיפים 

 משולבים בהסכם זה והופכים לחלק בלתי נפרד ממנו, בשינויים המתחייבים. ההגנהאמצעי 
  

)א( להסכם אמצעי ההגנה, ולשם  4.2, צד יציית לדרישות סעיף 1בחקירה המתוארת בס"ק  .2 
משולב בהסכם זה והופך לחלק בלתי נפרד ממנו, בשינויים  הגנה)א( להסכם אמצעי  4.2כך, סעיף 

 המתחייבים.
  

 
 צדדיים זמניים-דו הגנהאמצעי   8.5 

  

 הגנהלנזק שיהיה קשה לתיקון, צד רשאי להחיל אמצעי בנסיבות קריטיות שבו עיכוב יגרום  . 1 
באופן זמני בהתאם לקביעה ראשונית של הרשויות המוסמכות שלו כי יש ראיות ברורות  יםצדדי-דו

לכך שייבוא של פריט טובין מקורי מהצד האחר גדל כתוצאה מהפחתה או מביטול של מכס לפי 
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, לתעשייה לנזק חמור , או איום לנזק חמור הסכם זה, וכי ייבוא כאמור מהווה גורם משמעותי
 המקומית.

  

ימים לפחות אחרי התאריך שבו הרשויות המוסמכות שלו  44צד לא יחיל אמצעי זמני עד  . 2 
 פתחו בחקירה.

  

ימים, שבמהלכם יציית הצד לדרישות סעיף  200משך הזמן של כל אמצעי זמני לא יעלה על  . 3 
8.4. 

  
 

 ודעות והתייעצויות: ה8.6סעיף  

   

 צד יודיע במהרה לצד האחר, בכתב: . 1 

  

 לפי פרק זה;אמצעי הגנה על פתיחת הליך  )א(  

  

; 8.2, הנגרם ע"י ייבוא מוגבר לפי סעיף לנזק חמור, או איום נזק חמורעל קביעת ממצא של  )ב(  
 וכן

  

 .הגנהיך אמצעי על קבלת החלטה ראשונית או סופית להחיל או להאר )ג(  

  

צד ימסור לצד האחר עם עותק של הנוסח הפומבי של דוח הרשות החוקרת המוסמכת שלו  . 2 
 .8.4.1לפי סעיף 

  

 10לפי פרק זה, מבקש לקיים התייעצויות בתוך  הגנהאם צד שהטובין שלו כפופים להליכי  . 3 
הליך ייכנס להתייעצויות עם הצד )ג(, הצד המנהל את ה1 בס''קימים מיום קבלת הודעה כמפורט 

 המבקש במגמה למצוא פתרון הולם ומניח את הדעת הדדית.
  

יתקיימו בוועדה המשותפת. בהעדר החלטה, או אם לא הושג  3ההתייעצויות לפי סעיף  . 4 
-דו הגנהימים מיום מסירת ההודעה, הצד רשאי להחיל אמצעי  20פתרון מניח את הדעת בתוך 

 צדדיים.
  

 
 עולמייםהגנה חלק ב': אמצעי  

  

 עולמייםהגנה : הטלת אמצעי 8.7סעיף  

  

והסכם  GATT 1994 -ל XIXבהתאם לסעיף  ווהתחייבויותיכל צד שומר על זכויותיו  . 1 
 .הגנהאמצעי 

  

הסכם זה אינו מקנה לצדדים כל זכויות או התחייבויות נוספות ביחס לפעולות שננקטו  . 2 
 הגנה, למעט שצד הנוקט אמצעי הגנהוהסכם אמצעי  GATT 1994 -ל XIX בהתאם לסעיף

לנזק עולמי יחריג ייבוא של פריט טובין מקורי של צד אחר, אם ייבוא כאמור אינו גורם משמעותי 
 .לנזק חמוראו לאיום  חמור

  

 צד אינו רשאי להחיל, ביחס לאותו פריט טובין, בו בזמן: . 3 

  

 צדדי; וכן-דו הגנהאמצעי  )א(  

  

 .הגנהוהסכם אמצעי  GATT 1994  -ל XIXבהתאם לסעיף  הגנהאמצעי  )ב(  
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, לנזק חמוראו לאיום  לנזק חמור.          בקביעה האם ייבוא מהצד האחר הוא גורם משמעותי 4 
הרשות החוקרת המוסמכת תשקול גורמים כגון שינוי בחלק הייבוא של הצד האחר והרמה והשינוי 
ברמת הייבוא של הצד האחר. מבחינה זו,  ייבוא מהצד האחר לא ייראה כרגיל כגורם משמעותי 

צד במשך התקופה שבה ותו אמ, אם שיעור הגידול בייבוא לנזק חמור או לאיום לנזק חמור 
העלייה בייבוא המקומי מכל ר עומשיהתרחשה העלייה הפוגענית בייבוא נמוך במידה ניכרת 

 ה תקופה.המקורות במשך אות
  

לתעשייה ם שנגר הנזק החמורייכלל בחישוב אינו  שהוחל  הגנהייבוא מהצד אשר הוחרג מאמצעי  
 ל הצד שהחיל אמצעי כאמור.שהמקומית 

  

לפי  יםעולמי הגנההתנאים וההגבלות הבאים יחולו על הליך שתוצאתו עשויה להיות אמצעי  . 5 
 :8.4סעיף 

  

 ימסור לצד האחר ללא דיחוי הודעה על כך;הצד הפותח בהליך כאמור  (א) 
  

עם סיומו של האמצעי, השיעור של מכס או מכסה יהיה  השיעור שהיה בתוקף לולא הוטל  (ב) 
 האמצעי.

  
 

 היטלי משווהו אמצעים נגד היצף פרק ג':   

  

 והיטלי משווה:  אמצעים נגד היצף 8.8סעיף  

  

ההסכם נגד היצף , GATT 1994 -ל VIיו בהתאם לסעיף צד שומר על זכויותיו והתחייבויותל כ 
 .והיטלי משווהוהסכם הסובסידיות, ביחס להחלת אמצעים נגד היצף 
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 9פרק 
 רכש ממשלתי

 
 : הגדרות9.9ף סעי
 

 למטרות פרק זה:
 

"טובין ושירותים מסחריים" פירושו טובין או שירותים מהסוג הנמכר או מוצע למכירה באופן מסחרי 
 ממשלתיות, ונרכש כנהוג על ידיהם;-ממשלתיים למטרות לא-לקונים לא

 
 רישות מוקדמות אחרות להשתתפות ברכש."תנאים להשתתפות" פירושו רישום, מידת התאמה, וד

 
"שירות בנייה" פירושו שירות שיעדו הוא מימוש באמצעים כלשהם של עבודות אזרחיות או עבודות 

 (; CPCשל סיווג המוצרים המרכזי הזמני של האומות המאוחדות ) 59בנייה, בהתבסס על פרק 
 

ו הכרוך בשימוש באמצעים אלקטרוניים להצגה "מכירה פומבית אלקטרונית" פירושו תהליך חוזר על עצמ
ע"י ספקים של מחירים חדשים, או ערכים חדשים לרכיבים בני כימות במכרז שאינם מתומחרים  בו 

 בהתייחס לאמות המידה להערכה, או גם וגם, כשהתוצאה היא דירוג או דירוג מחדש של מכרזים; 
 

פרים שניתן לקרוא, להעתיק ומאוחר יותר להעביר. "בכתב" או "כתוב" פירושו כל מבע במילים או במס
 ההגדרה עשויה לכלול מידע המועבר ומאוחסן אלקטרונית;

 
 "מכרז מוגבל" פירושו שיטת רכש שלפיה הגוף הרוכש מתקשר עם ספק או ספקים לפי בחירתו;

 
ף רוכש בהתייחס "אמצעי" פירושו כל חוק, תקנה, נוהל, הנחייה או נוהג מינהלי, או כל פעולה של גו

 לרכש מכוסה;
 

שימושית" פירושו רשימת ספקים שגוף רוכש קבע כי הם עומדים בתנאים להשתתפות באותה -"רשימה רב
 רשימה,  ושהגוף הרוכש מתכוון להשתמש בהם יותר מפעם; 

 
"הודעה על רכש מיועד" פירושו הודעה שמפרסם גוף רוכש המזמן ספקים מעוניינים להגיש בקשה 

 שתתפות, מכרז, או גם וגם; לה
 

"רכש גומלין'' פירושו תנאי או התחייבות שמעודדים פיתוח מקומי או משפרים את חשבונות מאזן 
נגדי ופעולה או דרישה -התשלומים של צד, כגון השימוש בתוכן מקומי, רישוי טכנולוגיה, השקעה, סחר

 דומות; 
 

 ים המעוניינים רשאים להגיש  הצעה למכרז;"מכרז פתוח" פירושו שיטת רכש שלפיה כל הספק
 

 א' של צד;-9"גוף רוכש" פירושו גוף המכוסה לפי נספח 
 

 "ספק כשיר" פירושו ספק  שהגוף הרוכש הכיר בו כמי שעמד בתנאים להשתתפות;
 

 "מכרז סלקטיבי" פירושו שיטת רכש שלפיה רק ספקים כשירים מוזמנים ע"י הגוף הרוכש להגיש מכרז;
 

 "שירותים" כולל שירותי בנייה, אלא אם כן נקבע אחרת; 
 

"תקן" פירושו מסמך מאושר ע"י גוף מוכר הקובע הוראות בדבר שימוש נפוץ וחוזר, כללים, הנחיות או 
מאפיינים לטובין או לשירותים, או תהליכים קשורים ושיטות ייצור קשורות, שהציות להם אינו חובה. כן 

לעסוק באופן בלעדי במינוח, סמלים, אריזה, דרישות סימון או תיוג כפי שהן חלות על  הוא עשוי לכלול או
 פריט טובין, שירות, תהליך או שיטת ייצור; 

 
 "ספק" פירושו אדם או קבוצת בני אדם המספקים או יכולים לספק טובין או שירותים;  וכן

 
 "מפרט טכני" פירושו דרישת מכרז אשר:
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מפרטת את מאפייני הטובין או השירותים המיועדים לרכישה, כולל איכות, תפקוד, בטיחות .           9

 וממדים, או את התהליכים והשיטות לייצורם או לאספקתם; או
 
 מטפלת במינוח, סמלים, אריזה, דרישות סימון או תיוג כפי שהן חלות על פריט טובין או שירות. .            2
 

 
  :  היקף9.2סעיף 

 
 .אמצעי של צד ביחס לרכש מכוסהל על כל וחיזה .            פרק 9

 
 .            למטרות פרק זה, רכש מכוסה יהיה פירושו רכש ממשלתי: 2

 
 של טובין, שירותים, או כל שילוב שלהם :         א(  )

 
(i)  א'; -9כמפורט בנספח 

 
(ii) ן מסחרי, או לשימוש בייצור או באספקה שלא נרכשו במגמה למכירה או מכירה חוזרת באופ

 של טובין או שירותים למכירה או מכירה חוזרת באופן מסחרי;
 

מכר, עם או בלי אופציה -בכל אמצעי חוזי, כולל רכישה, חכירה, ורכישה בשכירות או בשכר (ב)
 לקנייה;

 
א' -9בנספח  הנוגע בדבר המפורטשווה לסף , 6-ו 5כפי שהוא נאמד בהתאם לס"ק  שלגביו הערך, (ג)

 ;9.6  פרסום ההודעה בהתאם לסעיף , במועדאו עולה עליו
 

 )ד(          ע"י גוף רוכש; וכן
 

 א'.-9או בנספח  3)ה(         שאינו מוחרג אחרת מהכיסוי בס"ק 
 
 .       פרק זה לא יחול על: 3

 
 ;בהם יותהזכואו , אחריםמקרקעין בניינים או , השכרה של קרקעהרכישה או ה (א)

 
חוזיים או כל צורה של סיוע שצד מעניק, כולל הסכמי שיתוף פעולה, מענקים, -הסכמים לא (ב)

 הלוואות, הזרמות הון, ערבויות, תמריצים פיסקליים, סובסידיות; 
 

הרכש או הרכישה של סוכנות פיסקלית או שירותי הפקדה, שירותי פירוק וניהול למוסדות פיננסיים  (ג)
ם המתייחסים לחוב ציבורי, כולל הלוואות ואיגרות חוב ממשלתיות, שטרות שבפיקוח, או שירותי

וניירות ערך אחרים. ליתר הבהרה, פרק זה לא יחול על רכישת שירותים בנקאיים, שירותים פיננסיים 
 או שירותים מיוחדים המתייחסים לפעילויות הבאות:

 
(i) צבירת חוב ציבורי; או 

 
(ii) ;ניהול חוב ציבורי 

 
 סקה בשירות הציבורי;חוזי הע (ד)

 
רכש שהתנהל לפי נוהל או תנאי מסוים של הסכם בינלאומי המתייחסים להצבת כוחות צבא או  (ה)

ליישום משותף של פרויקט ע"י המדינות החותמות, או לפי נוהל או תנאי מסוים של ארגון 
או התנאי בני בינלאומי, או במימון של מענקים בינלאומיים, הלוואות או סיוע אחר מקום שהנוהל 

 ההחלה אינם עולים בקנה אחד עם פרק זה;
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 רכש למטרה הישירה של מתן סיוע חוץ; וכן (ו)
 

רכישות של גוף רוכש מיישות ממשלתית אחרת, ובלבד שהרכש קשור במישרין למטרה החוקית  (ז)
 של הגוף הציבורי המספק.

 
א' לרכוש -9י אדם שאינם רשומים בנספח .           מקום שגוף רוכש, בהקשר של רכש מכוסה,  מחייב בנ4

 יחול עם השינויים המתבקשים על דרישות כאמור. 9.4בהתאם לדרישות מסוימות, סעיף 
 

 הערכה
 
 באומדו את ערך הרכש למטרות הקביעה אם הוא רכש מכוסה או לא, גוף רוכש:        .   5

 
מש בשיטת הערכה לאומדן ערך הרכש לא יחלק את הרכש שלו לרכישות נפרדות ולא יבחר או ישת (א)

 בכוונה להחריג אותו באופן מלא או חלקי מהחלת הסכם זה; וכן 
 

יכלול את הערך הכולל המירבי המשוער של הרכש לאורך כל תקופתו, בין אם הוא מוענק לספק  (ב)
 אחד או יותר, בהתחשב כל צורות התשלום, לרבות:

 
(i) פרמיות, אגרות, עמלות וריביות; וכן 

 
(ii) .מקום שהרכש מציע אפשרות לאופציות, הערך הכולל של האופציות האמורות 

 
מקום שתוצאתה של דרישה פרטנית לרכש היא הענקה של יותר מחוזה אחד, או הענקת חוזים        .    6

 "(, חישוב הערך הכולל המירבי המשוער יתבסס על:רכש נשנהבחלקים נפרדים )להלן "
 

 הרכש לאורך כל תקופתו; או הערך הכולל המירבי של (א)
 

החודשים הקודמים או  92-ערך הרכישות הנשנות לאותו סוג של טובין או שירותים שהוענקו ב (ב)
בשנת הכספים הקודמת של הגוף הרוכש, בהתאמה, מקום שאפשר, להבאה בחשבון של שינויים 

 ים; אוהחודשים הבא 92צפויים בכמות או בערך של הטובין או השירות הנרכשים במשך 
 

החודשים  92-הערך המשוער של רכישות נשנות לאותו סוג של טובין או שירותים שיוענקו ב (ג)
 שאחרי הענקת החוזה הראשוני או שנת הכספים של הגוף הרוכש.

 
 לאורך כל תקופתו אינו ידוע, הרכש יכוסה ע"י פרק זה. המשוער של רכשהמירבי הערך .           מקום ש7
 

 
 ביטחון וחריגים כלליים  : 9.3סעיף 

 
אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמונע מצד לנקוט פעולה כלשהי או לא לגלות מידע כלשהו הנראה       .   9

לו חיוני להגנה על האינטרסים הביטחוניים המהותיים שלו הקשורים לרכישת נשק, תחמושת או חומרי 
 נה לאומית.מלחמה, או לרכש החיוני לביטחון הלאומי או למטרות הג

 
בכפוף לדרישה שאמצעים כאמור לא יוחלו באופן העשוי להוות אמצעי לאפליה שרירותית או         .   2

בלתי ניתנת להצדקה בין הצדדים מקום שאותם תנאים שוררים, או הגבלה סמויה על סחר בינלאומי, אין 
 בהסכם זה דבר שיתפרש כמונע מצד להטיל או לאכוף אמצעים:

 
 שים להגנה על המוסר הציבורי, על הסדר הציבורי או על בטיחות הציבור;הדרו (א)

 
 הדרושים להגנה על בריאות האדם, החי או הצומח; (ב)

 
 הדרושים להגנה על קניין רוחני; או (ג)
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 אסירים.-הקשורים לטובין או לשירותים לנכים, למוסדות פילנתרופיים או לעובדים (ד)
 
)ב( כולל אמצעים סביבתיים הנחוצים להגנה על החיים או הבריאות  2י ס"ק .           הצדדים מבינים  כ3

 של האדם, החי  או הצומח.
 

 
 : עקרונות כלליים9.4סעיף 

 
 אפליה -יחס לאומי ואי

 
.         ביחס לכל אמצעי הנוגע לרכש מכוסה, כל צד, כולל הגופים הרוכשים שלו, יעניק מיד וללא תנאי 9

תים של כל צד אחר, ולספקים של כל צד אחר  המציעים טובין ושירותים של כל צד, יחס לטובין ולשירו
 מועדף לא פחות מהיחס שהצד, כולל הגופים הרוכשים שלו, מעניק לטובין, שירותים וספקים מקומיים.

 
 .        ביחס לכל אמצעי הנוגע לרכש מכוסה, כל צד, כולל הגופים הרוכשים שלו, לא:2

 
ו לספק מקומי יחס מועדף פחות מאשר לספק מקומי אחר על בסיס המעורבות הזרה או יעניק (א)

 אוהבעלות הזרה; 
 

יפלו כנגד ספק מקומי על בסיס העובדה שהטובין או השירותים שמציע אותו ספק לרכש מסוים הם  (ב)
 טובין או שירותים של צד אחר כלשהו.

 
 שימוש באמצעים אלקטרוניים

 
 ת עריכת רכש מכוסה באמצעים אלקטרוניים, הגוף הרוכש:בע        .   3

 
יבטיח כי הרכש ייערך תוך שימוש במערכות ובתוכנה של טכנולוגיית מידע, כולל אלה הקשורות  (א)

לאימות ולהצפנה של מידע, הזמינות באופן כללי והניתנות לשילוב במערכות ובתוכנה של 
 טכנולוגיית מידע הזמינות באופן כללי; וכן 

 
יקיים מנגנונים שיבטיחו את יושרתן של בקשות להשתתפות ולמכרזים, כולל קביעת מועד הקבלה  (ב)

 ומניעת גישה לא נאותה.
 

 אמצעים שאינם ספציפיים לרכש
 
לא יחולו על דמי מכס והיטלים מכל סוג המוטלים על, או בזיקה, לייבוא, שיטת ההטלה  2-ו 9ס"ק      .    4

אמור, תקנות או נהלי ייבוא אחרים ואמצעים המשפיעים על הסחר בשירותים של מכסים והיטלים כ
 להוציא אמצעים המסדירים רכש מכוסה.   

 
 רכש גומלין

 
בהתייחס לרכש מכוסה, צד, כולל הגופים הרוכשים שלו, לא יבקש, יביא בחשבון, ינצל, יטיל           .   5

 א'.-9רכש אלא כפי שנקבע אחרת בנספח בשום שלב של ה או יאכוף רכש גומלין כלשהו
 

 כללי מקור
 
טובין או שירותים המיובאים או  רכש מכוסה של למטרות רכש מכוסה, צד יחיל כללי מקור על        .   6

כללי מקור שהצד מחיל באותו זמן במהלך הרגיל של הסחר על ייבוא זהים למסופקים מהצד האחר, שהנם 
 ירותים זהים מאותו צד.או אספקה של טובין או ש

 
 ניהול רכש

 
 גוף רוכש יערוך רכש מכוסה באופן שקוף וחסר פניות אשר:        .  7
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 עולה בקנה אחד עם פרק זה, בעזרת שיטות כגון מכרז פתוח, מכרז סלקטיבי ומכרז מוגבל; (א)
 

 מונע ניגודי עניינים; וכן (ב)
 

 מונע נהגים מושחתים. (ג)
 

 
 ל מערכת הרכש:  מידע ע9.5סעיף 

 
, ההחלטות השיפוטיות קווי המדיניותכל צד יפרסם במהרה את החוקים, התקנות,  הנהלים, .          9

והפסיקות מינהליות שלו המתייחסים לרכש והם בעלי החלה כללית ביחס לרכש מכוסה, וכל שינוי או 
 נגישה לציבור.תוספת למידע זה, במדיה אלקטרונית או מודפסת המופצת בתפוצה רחבה ו

 
ב' את המדיה האלקטרונית או המודפסת שבה מפרסמים הצדדים את -9.           כל צד ירשום בנספח 2

 .9המידע המתואר בס"ק 
 
.          כל צד ישיב במהרה על כל בקשה מהצד האחר להסבר בכל עניין המתייחס לחוקים, לתקנות, 3

 יות ולפסיקות המנהליות שלו בענייני רכש החלים באופן כללי.לנהלים, לקווי מדיניות, להחלטות המשפט
 

 
 :  פרסום הודעות9.6סעיף 

 
 הודעה על רכש מיועד

 
,  גוף רוכש יפרסם הודעה המזמינה 9.99.            לכל רכש מכוסה, להוציא בנסיבות המתוארות בסעיף 9

בקשות להשתתפות ברכש. כל הודעה  ספקים מעוניינים להגיש הצעות למכרזים, או מקום שמתאים,
כאמור תפורסם   במדיה אלקטרונית או מודפסת  המופצת בתפוצה רחבה ונגישה לציבור, חינם,  למשך כל 
התקופה הקבועה להגשת הצעות למכרז. כל צד יבטיח בעבור רכש מכוסה כי הגופים הרוכשים 

ו הודעות על רכש מיועד בנקודת כניסה א', יפרסמ-9לנספח  9הממשלתיים המרכזיים שלו, כמפורט בחלק 
 יחידה לפרסום אלקטרוני, הנגישה באינטרנט או ברשת בת השוואה.  

 
א', לפרסם את -9לנספח  Cאו  Bחלק הצדדים יעודדו את הגופים הרוכשים שלהם המכוסים לפי         .   2

 כל אחד מהם.הודעותיהם באמצעים אלקטרוניים חינם באמצעות נקודת הגישה היחידה של 
 
 אלא אם כן נקבע אחרת בפרק זה, כל הודעה על רכש מיועד תכלול את:        .  3

 
שמו ומענו של הגוף הרוכש ומידע אחר הדרוש ליצירת קשר עם הגוף הרוכש ולקבלת כל המסמכים  (א)

 הנוגעים בדבר המתייחסים לרכש, וכן עלותם ותנאי התשלום, אם יש כאלה;
 

לל הטיב והכמות של הטובין או השירותים לרכישה, או מקום שהכמות איננה תיאור הרכש, כו (ב)
 ידועה, הכמות המשוערת; 

 
 משך החוזה;  ואמסגרת הזמן למסירת הטובין או השירותים  (ג)

 
 ומתן או במכירה פומבית אלקטרונית;-שיטת הרכש שישתמשו בה והאם היא תהיה כרוכה במשא (ד)

 
 יך סופי להגשת בקשות להשתתפות ברכש;מקום שבר החלה, המען וכל תאר (ה)

 
 המען והתאריך הסופי להגשת מכרזים; (ו)

 
רשימה ותיאור קצר של כל תנאי להשתתפות ספקים, כולל כל דרישה מספקים למסור מסמכים או  (ז)

תעודות מסוימים הקשורים לכך, אלא אם כן דרישות כאמור כלולות בתיעוד המכרז העומד לרשות 
 ים במועד הזהה למועד  ההודעה על רכש מיועד;כל הספקים המעוניינ
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, שגוף רוכש מתכוון לבחור במספר מוגבל של ספקים כשירים שיוזמנו 9.8מקום, בהתאם לסעיף  (ח)

להשתתף במכרז,  אמות המידה שישמשו לבחירתם, ומקום שבר החלה, כל הגבלה על מספר 
 הספקים שיותר להם לגשת למכרז; וכן  

 
הן ניתן להגיש מכרזים או בקשות להשתתפות, אם ניתן להגיש אותם בשפה השפה או השפות שב (ט)

 שאיננה שפה רשמית של הצד של הגוף הרוכש;
 

 ציון שהרכש מכוסה ע"י פרק זה. (י)
 

 הודעה על רכש מתוכנן
 
לפני שנת הכספים או הצדדים יעודדו את הגופים הרוכשים שלהם לפרסם בהקדם האפשרי        .   4

כספים הודעה על תכניות הרכש העתידיות שלהם לאותה שנת כספים. על ההודעה על רכש הת שנבמהלך 
 מתוכנן לכלול את נושא הרכש ואת התאריך המתוכנן של פרסום  ההודעה על רכש מתוכנן.

 
 

 : תנאים להשתתפות9.7סעיף 
 
להבטיח שלספק יש אמצעים גוף רוכש יגביל כל תנאי להשתתפות ברכש לאלה החיוניים כדי          .   9

 משפטיים ופיננסיים ויכולות מסחריות וטכניות לקבל על עצמו את הרכש הנוגע בדבר.
 
 בהעריכו אם ספק עומד בתנאי המכרז, גוף רוכש:       .    2

 
יעריך את הכישורים הפיננסיים ואת היכולות המסחריות והטכניות של ספק על בסיס הפעילויות  (א)

 פק הן בתוך שטח הצד של הגוף הרוכש והן מחוץ לו; וכן העסקיות של הס
 

 יבסס את הערכתו אך ורק על התנאים שהגוף הרוכש פירט מראש בהודעות או בתיעוד מכרז; (ב)
 

לא יטיל את התנאי כי על מנת שספק ישתתף ברכש או יזכה בחוזה, הספק קיבל בעבר חוזה אחד או  (ג)
 וכן ש ניסיון קודם בעבודה בשטח אותו צד; יותר מגוף רוכש של אותו צד או שלספק י

 
 רשאי לדרוש ניסיון קודם נוגע בדבר מקום שהדבר חיוני לעמידה בדרישות הרכש. (ד)

 
 מקום שיש ראיות תומכות, צד, כולל הגופים הרוכשים שלו,  רשאי להחריג ספק מעילות כגון:            .3

 
 פשיטת רגל; (א)

 
 הצהרות כוזבות; (ב)

 
משמעותיים או תמידיים בביצוע דרישה או התחייבות מהותיות כלשהן לפי חוזה קודם או ליקויים  (ג)

 חוזים קודמים; 
 

 פסיקות סופיות ביחס לפשעים חמורים  או לעבירות חמורות אחרות; (ד)
 

התנהגות מקצועית בלתי הולמת או מעשים או מחדלים המשפיעים לרעה על היושרה המסחרית של  (ה)
 הספק; או 

 
 לום מסים.אי תש (ו)

 
 של ספקים   מידת התאמה : רישום וקביעת9.8סעיף 

 
 ספקים מידת התאמה של מערכות רישום והליכי קביעת 
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צד, כולל הגופים הרוכשים שלו, רשאי לקיים מערכת רישום ספקים שלפיה ספקים מסוימים             .9

 נדרשים להירשם ולמסור מידע מסוים. 
 
 ד יבטיח כי:כל צ       .   2

 
 הגופים הרוכשים שלו יעשו מאמצים למזער הבדלים  בנהלי מידת ההתאמה שלהם; וכן (א)

 
מקום שהגופים הרוכשים שלו מקיימים מערכות רישום, הגופים יעשו מאמצים למזער הבדלים  (ב)

 במערכות הרישום שלהם.
 
מידת  ערכת רישום או הליך קביעתצד, כולל הגופים הרוכשים שלו, לא יאמץ ולא יחיל כל מ       .   3

 שמטרתם או תוצאתם היא יצירת מכשולים בפני השתתפות ספקים של צד אחר ברכש שלו. התאמה
 

 מכרז סלקטיבי
 
 .     מקום שגוף רוכש מתיר את השימוש בהליכי מכרז סלקטיבי, גוף רוכש, לכל רכש מיועד:4

 
 )ח( )ז(,  )ה( (,ד)א(, )ב(, ) 9.6.3בסעיף  המפורטיכלול בהודעה על רכש מיועד לפחות את המידע  (א)

 (, )י( ויזמין ספקים להגיש בקשה להשתתף; וכןט)
 

)ו( ביחס  ו )ג( 9.6.3בסעיף  ימסור, עד לתחילת פרק הזמן להשתתפות במכרז, לפחות את המידע (ב)
 )ב(. 9.9.3לספקים כשירים שהוא מודיע להם כמפורט בסעיף 

 
אפשר לכל הספקים הכשירים להשתתף ברכש מסוים, אלא אם כן הגוף הרוכש מפרט גוף רוכש י     .   5

בהודעה על רכש מיועד מגבלה כלשהי על מספר הספקים שיורשה להם להשתתף במכרז ואת אמות 
 המידה לבחירת המספר המוגבל של ספקים.

 
, גוף רוכש 4ת בס"ק .   מקום שתיעוד המכרז אינו מתפרסם בציבור מתאריך פרסום ההודעה  הנזכר6

 .5יבטיח כי מסמכים אלה יועמדו באותו זמן לרשות כל הספקים הכשירים שנבחרו בהתאם לס"ק 
 

 שימושיות-רשימות רב
 
שימושית ובלבד שאותו גוף מפרסם מדי שנה או מנגיש בצורה -גוף רוכש רשאי לקיים רשימה רב       .    7

הודעה המזמינה ספקים מעוניינים להגיש בקשה להיכלל אחרת באופן רצוף באמצעים אלקטרוניים 
 ברשימה. ההודעה תכלול:

 
 תיאור של הטובין או השירותים, או סוגים שלהם, שלגביהם ניתן להשתמש ברשימה; (א)

 
התנאים להשתתפות שעל הספקים לעמוד בהם כדי להיכלל ברשימה והשיטות שהגוף הרוכש  (ב)

 ים; ישתמש בהן כדי לאמת שספק עומד בתנא
 

השם והמען של הגוף הרוכש ומידע אחר הדרוש כדי ליצור קשר עם הגוף ולקבל את כל המסמכים  (ג)
 הנוגעים בדבר המתייחסים לרשימה; 

 
תקופת התוקף של הרשימה והאמצעים לחידושה או לסיומה, או מקום שלא נמסרה תקופת התוקף,  (ד)

 שימה; וכןציון השיטה שבאמצעותה תימסר הודעה על סיום השימוש בר
 

 ציון שניתן להשתמש ברשימה לרכש המכוסה ע"י פרק זה.  (ה)
 
שימושית ויכלול ברשימה -גוף רוכש יאפשר לספקים להגיש בכל עת בקשות להיכלל ברשימה רב.           8

 פרק זמן קצר באופן סביר. בתוך את כל הספקים הכשירים 
 
מושית תהיה תקפה לשלוש שנים או פחות, גוף רוכש רשאי שי-, מקום שרשימה רב7על אף ס"ק         .   9
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 רק פעם, בתחילת תקופת התוקף של הרשימה, ובלבד שההודעה: 7לפרסם את ההודעה הנזכרת בס"ק 
 

 מפרטת את תקופת התוקף ושהודעות נוספות לא יתפרסמו; וכן (א)
 

 מתפרסמת באמצעים אלקטרוניים והיא זמינה ברציפות במשך תקופת התוקף. (ב)
 

 
 : מגבלות זמן9.9סעיף  

 
.     גוף רוכש, בהתאם לצרכים הסבירים שלו, ייתן די זמן לספקים להכין ולהגיש בקשות להשתתפות 9

 והצעות, בהתחשב בגורמים כגון:
 

 הטיב והמורכבות של  הרכש; וכן (א)
 

 ההיקף הצפוי של קבלנות  המשנה; וכן (ב)
 

 ים. האם ניתן לקבל הצעות באמצעים אלקטרוני (ג)
 

פרקי זמן כאמור, כולל כל הארכה של פרקי הזמן כאמור, יהיו זהים לכל הספקים המעוניינים או 
 המשתתפים. 

 
גוף רוכש המשתמש במכרז סלקטיבי יקבע כי התאריך הסופי להגשת בקשות להשתתפות לא        .   2

. מקום שמצב חירום שאומת כדין ימים מתאריך פרסום ההודעה על רכש מיועד 95-יהיה, בעיקרון, פחות מ
 ימים.  91-ע"י הגוף הרוכש הופך פרק זמן זה לבלתי מעשי, ניתן לצמצם את פרק הזמן ללא פחות מ

 
, גוף רוכש יקבע כי התאריך הסופי להגשת הצעות למכרז יהיה לא 5-ו 4להוציא לפי הוראות ס"ק        .  3

 ימים מהתאריך שבו: 41-פחות מ
 

 כרז פתוח, ההודעה על רכש מיועד פורסמה; אובמקרה של מ (א)
 

במקרה של מכרז סלקטיבי, הגוף מודיע לספקים כי יוזמנו להגיש הצעות למכרז, בין אם הוא  (ב)
 שימושית ובין אם לאו.-משתמש ברשימה רב

 
-ללא פחות מ 3גוף רוכש רשאי לקצר את פרק הזמן להגשת הצעות למכרז שנקבע בהתאם לס"ק         .   4

 ימים מקום:  91
 

הכוללת את  ב'-9שהגוף הרוכש פרסם הודעה על רכש מתוכנן במדיה אלקטרונית הרשומה בנספח  (א)
 חודשים מראש;  92-ימים ולא יותר מ 41לפחות  9.6.3המידע המפורט בסעיף  

 
 במקרה של פרסום הודעה שנייה או עוקבת  של הודעות על רכש נשנה בטיבו; או (ב)

 
 מת כדין ע"י הגוף הרוכש הופך את פרק הזמן האמור לבלתי מעשי;מצב חירום שאו (ג)

 
ימים   5-ב 3גוף רוכש רשאי לקצר את פרק הזמן להגשת הצעות למכרז  שנקבע בהתאם לס"ק        .   5

 בכל אחת מהנסיבות הבאות:
 

 ההודעה על רכש מיועד פורסמה באמצעים אלקטרוניים; (א)
 

 אמצעים אלקטרוניים מתאריך פרסום ההודעה על רכש מיועד; וכןכל תיעוד המכרז הופך לזמין ב (ב)
 

 הגוף הרוכש יכול לקבל הצעות למכרז באמצעים אלקטרוניים. (ג)
 
, לא יגרום בשום מקרה לקיצור פרק הזמן להגשת מכרזים 4, בשילוב עם ס"ק 5השימוש בס"ק         .   6
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 ימים מתאריך פרסום ההודעה על רכש מיועד. 91-לפחות מ 3שנקבע בהתאם לס"ק 
 
על אף כל הוראה אחרת בסעיף זה, מקום שגוף רוכש רוכש טובין או שירותים מסחריים, הוא         .  7

ימים, ובלבד  93-ללא פחות מ 3רשאי לקצר את פרק הזמן להגשת הצעות למכרז  שנקבע בהתאם לס"ק 
ו זמן, הן את ההודעה על רכש מיועד והן את תיעוד המכרז.  שהוא מפרסם באמצעים אלקטרוניים, באות

נוסף על כך, מקום שגוף מקבל הצעות למכרז לטובין או לשירותים מסחריים באמצעים אלקטרוניים, הוא 
 ימים. 91-ללא פחות מ 3רשאי לקצר את פרק הזמן שנקבע בהתאם לס"ק 

 
א' בחר במספר מוגבל של ספקים כשירים -9לנספח  Cאו  B חלקים מקום שגוף רוכש המכוסה לפי      .  8

או בכולם, ניתן לקבוע את פרק הזמן להגשת הצעות למכרז בהסכמה הדדית בין הגוף הרוכש לבין 
 ימים. 91-הספקים הנבחרים. בהעדר הסכמה, יהיה פרק זמן זה לא פחות מ

 
 

 : מידע על רכישות מיועדות9.91סעיף 
 

 תיעוד מכרז
 
גוף רוכש יעמיד במהרה לרשות כל ספק המעוניין להשתתף ברכש תיעוד מכרז הכולל את כל      .   9

 המידע הדרוש כדי לאפשר לספקים להכין ולהגיש הצעות. 
 
 אם אין כבר הוראות בהודעה על רכש מיועד, תיעוד כאמור יכלול תיאור מלא של:     .    2

 
רותים שיירכשו, או, מקום שהכמות אינה ידועה, הרכש, כולל הטיב והכמות של הטובין או השי (א)

הכמות המשוערת וכל דרישה שיש למלא, כולל כל מפרט טכני, מסמך הערכה מאמת, תכניות, 
 שרטוטים או חומרי הדרכה;

 
 כל תנאי להשתתפות ספקים, כולל כל בטוחה פיננסית, מידע ומסמכים שהספקים נדרשים להגיש; (ב)

 
יידונו בהענקת החוזה ולהוציא מקום שמחיר הוא אמת המידה כל אמות המידה להערכה  ש (ג)

 היחידה, החשיבות היחסית של אמות המידה האמורות;
 

מקום שהגוף הרוכש יערוך את הרכש באמצעים אלקטרוניים, כל דרישת אימות והצפנה או דרישה  (ד)
 אחרת הקשורה להגשת מידע באמצעים אלקטרוניים;

 
רה פומבית אלקטרונית, הכללים, כולל זיהוי רכיבי המכרז הקשורים מקום שהגוף הרוכש יקיים מכי (ה)

 לאמות המידה להערכה, שלפיהם תתנהל המכירה הפומבית; 
 

מקום שתהיה פתיחה פומבית של מכרזים,  התאריך, המועד ומקום הפתיחה, ומקום שמתאים,  (ו)
 ;יםלהיות נוכח כיםהמוסמהאנשים 

 
י תשלום וכל הגבלה על האמצעים להגשת מכרז, כגון על נייר כל תנאי או התניה אחרים, כולל תנא (ז)

 או באמצעים אלקטרוניים; וכן
 

 לאספקת השירותים. כל תאריך למסירת הטובין או (ח)
 
גוף רוכש ישיב במהרה לכל בקשה סבירה למידע הנוגע בדבר של כל ספק מעוניין או משתתף,         .   3

 ספק יתרון על ספקים אחרים.ובלבד שמידע כאמור לא יעניק לאותו 
 
 אם, בהליכי המכרז, גוף מתיר הגשת מכרזים בכמה שפות, אחת מאותן שפות תהיה אנגלית.         .   4

 
 מפרט טכני

 
גוף רוכש לא יכין, יאמץ או יחיל מפרט טכני כלשהו ולא יקבע נוהל הערכת התאמה כלשהו         .   5

 מכשולים מיותרים בפני הסחר הבינלאומי בין הצדדים. שמטרתם או תוצאתם היא  יצירת
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 בקביעת המפרט הטכני לטובין או לשירותים הנרכשים, גוף רוכש, מקום שמתאים:          .   6

 
 יפרט את המפרט הטכני במונחים של דרישות ביצוע ותפקוד, ולא של מאפייני עיצוב או תיאור; וכן (א)

 
ים בינלאומיים, מקום שקיימים כאלה; אחרת, על תקנות טכניות יבסס את המפרט הטכני על תקנ (ב)

 לאומיות, תקנים או תקני בנייה לאומיים מוכרים.
 
מקום שמשתמשים במאפייני עיצוב או תיאור במפרט הטכני, על גוף רוכש לציין, מקום        .    7

ל בדרישות הרכש ע"י כלילת שמתאים, כי ישקול מכרזים של טובין או שירותים מקבילים העומדים בעלי
 מילים כגון "או מקביל" בתיעוד המכרז.

 
גוף רוכש לא יקבע מפרט טכני ובו דרישה או התייחסות לסימן מסחר מסוים או לשם מסחרי          .   8

מסוים, לפטנט, לזכות יוצרים, לדגם, לסוג, למקור, ליצרן או לספק מוגדרים, אלא אם כן אין דרך מדויקת 
ובנת מספיק לתאר את דרישות הרכש ובלבד שבמקרים כאמור, הגוף כולל מילים כגון "או מקביל" או מ

 בתיעוד המכרז.
 
גוף רוכש לא יבקש ולא יקבל, באופן שעשויה להיות לו השפעה של מניעת תחרות, ייעוץ            .  9

עשוי להיות לו אינטרס העשוי לשמש בהכנה או באימוץ של מפרט טכני כלשהו לרכש מסוים מאדם ש
 מסחרי ברכש.

 
רשאי, בהתאם לסעיף זה, להכין, לאמץ או להחיל מפרט טכני לקידום גוף רוכש ליתר ביטחון,         .   91

 שימור משאבי טבע או להגנה על הסביבה.
 

 שינויים
 
המפורטות בהודעה על מקום שלפני הענקת חוזה, גוף רוכש משנה את אמות המידה או הדרישות        .  99

רכש מיועד או בתיעוד המכרז שנמסר לספקים משתתפים, או מתקן או מוציא מחדש הודעה או תיעוד 
 מכרז,  הוא יעביר בכתב  את כל השינויים או ההודעה או תיעוד המכרז שתוקנו או שהוצאו מחדש כאמור:

 
ים כאמור ידועות, ובכל לכל הספקים המשתתפים במועד שינוי המידע, אם זהויותיהם שלספק (א)

 ים האחרים, באופן שבו הפך המידע המקורי לזמין; וכןרהמק
 

 בזמן מספיק כדי לאפשר לספקים לשנות ולהגיש  הצעות מכרז מתוקנות, כראוי. (ב)
 

 
 ומתן -: משא9.99סעיף 

 
 .            צד רשאי לקבוע כי הגופים הרוכשים שלו ינהלו מו"מ:9

 
עד  9.6.9ומתן בהודעה על רכש מיועד כמפורט בסעיף -את כוונתו לנהל משאמקום שהגוף ציין  (א)

9.6.3. 
 

מקום שנראה מההערכה שאף אחת מההצעות למכרז איננה הנוחה ביותר בעליל במונחים של אמות  (ב)
 מידה המפורשות להערכה שנקבעו בהודעה על רכש מיועד או בתיעוד המכרז. 

 
 .          גוף רוכש:2

 
ומתן תתנהל בהתאם לאמות המידה להערכה -כי כל פסילה של ספקים המשתתפים במשא יבטיח (א)

 שנקבעו בהודעה על רכש מיועד או בתיעוד המכרז; וכן
 

ומתן הסתיים, ימסור מועד אחרון משותף לספקים המשתתפים הנותרים להגשת כל -מקום שהמשא (ב)
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 הצעה חדשה או מתוקנת למכרז.
 

 
 מכרז מוגבל  :9.92סעיף 

 
גוף רוכש, בתנאי שאינו משתמש בהוראה זו למטרת מניעת תחרות בין ספקים או באופן המפלה      .    9

נגד ספקים של כל צד אחר או מגן על ספקים מקומיים, גוף רוכש רשאי להשתמש במכרז מוגבל ורשאי 
, 9.99,  וסעיפים  9.91.99, 9.91.4עד  9.91.9, סעיפים 9.9, 9.8, 9.7,  9.6 לבחור לא להחיל את סעיפים

 רק בכל אחת מהנסיבות הבאות:, 9.94, 9.93
 

 בתנאי שדרישות תיעוד המכרז לא עברו שינוי מהותי מקום:        )א(  
 

 
(i) ;שלא הוגשו הצעות למכרז או לא התקבלו בקשות להשתתפות מספקים 

 
(ii) מכרז;שלא הוגשו הצעות למכרז התואמות את הדרישות  המהותיות של תיעוד ה 

 
(iii) שלא היו ספקים שעמדו בתנאי ההשתתפות; או 

 
(iv) .שההצעות למכרז שהוגשו היו מתואמות  

 
 

מקום שאת הטובין או השירותים יכול לספק רק ספק מסוים ולא קיימים טובין או שירותים        )ב(  
 חלופיים סבירים מכל אחד מהטעמים הבאים:

 
(i) ;הדרישה היא ליצירת אמנות 

 
(ii)  על פטנטים, זכויות יוצרים או זכויות בלעדיות אחרות; אוההגנה 

 
(iii) .בגלל העדר תחרות מטעמים טכניים 

 
 

לצורך מסירות נוספות על ידי הספק המקורי של הטובין או השירותים שלא נכללו ברכש       )ג(   
 מקום: ,הראשוני

 
 

(i)  אפשרית מטעמים שהחלפת ספק לצורך הטובין או השירותים הנוספים האמורים איננה
כלכליים או טכניים כגון דרישות של יכולת החלפה או יכולת שילוב עם ציוד, תוכנה, 

 שירותים או התקנות קיימים שנרכשו לפי הרכש הראשוני; וכן
 

(ii) ;שהפרדה כאמור תגרום טרחה משמעותית או כפל הוצאות משמעותי לגוף הרוכש 
 

 
יצונית הנגרמת ע"י אירועים שאינם ניתנים לחיזוי מידה שהכרחי בהחלט כאשר מטעמי דחיפות קב (ד)

ע"י הגוף הרוכש, לא ניתן להשיג את הטובין או השירותים במועד באמצעות מכרז פתוח או מכרז 
 סלקטיבי;

 
 לטובין שנרכשו בשוק הסחורות; (ה)

 
כאשר גוף רוכש אבטיפוס או פריט טובין ראשון או שירות ראשון המפותחים לפי בקשתו במהלך  (ו)

 למען חוזה מסוים לשם מחקר, ניסוי, לימוד או פיתוח מקורי של פריט טובין או שירות ראשונים.ו
פיתוח מקורי של פריט טובין או שירות ראשונים יכול לכלול ייצור או אספקה מוגבלים על מנת 
לכלול את תוצאותיהם של ניסויי שטח ולהוכיח כי פריט הטובין או השירות מתאימים לייצור או 
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ספקה בכמויות לפי תקני איכות מקובלים, אבל לא יכלול ייצור או אספקה בכמויות לקביעת לא
 כדאיות מסחרית או להחזר הוצאות מחקר ופיתוח;

 
לרכישות שנעשו בתנאים יוצאי דופן ביתרונותיהם המתעוררים רק לטווח קצר ביותר במקרה של  (ז)

נוס נכסים או פשיטות רגל, אבל לא לרכישות סילוקים חריגים כגון אלה הנובעים ממימוש נכסים, כי
 שיגרתיות מספקים רגילים; 

 
 מקום שחוזה הוענק לזוכה בתחרות עיצוב ובלבד: (ח)

 
(i)  שהתחרות אורגנה באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות הסכם זה, ובעיקר בנוגע לפרסום

 הודעה על רכש מיועד; וכן
 

(ii) מגמה להעניק חוזה עיצוב לזוכה;המשתתפים מוערכים ע"י חבר שופטים עצמאי ב 
 

 וכן
 

)ט(          מקום ששירותי בנייה נוספים, שלא היו כלולים בחוזה הראשוני אבל היו במסגרת יעדי תיעוד 
המכרז המקורי, הפכו, בגלל נסיבות בלתי צפויות מראש, לנחוצים כדי להשלים את שירותי הבנייה 

לל של החוזים שהוענקו לשירותי בנייה נוספים לא יעלה המתוארים בו. במקרים כאמור, הערך הכו
 אחוז מסכום החוזה הראשוני. 51על 

 
 
 ,  גוף רוכש יכין דוח בכתב הכולל:9לגבי כל חוזה המוענק לפי ס"ק       .    2

 
 ;את שם הגוף הרוכש (א)

 
 ; וכןאת ערך וסוג הטובין או השירותים שנרכשו (ב)

 
 שהצדיקו את השימוש במכרז מוגבל. 9המתוארים בס"ק  הצהרה לגבי הנסיבות והתנאים (ג)
 

 
 מכירות פומביות אלקטרוניות  :9.93סעיף 

 
מקום שגוף רוכש מתכוון לערוך רכש מכוסה באמצעות מכירה פומבית אלקטרונית, ימסור הגוף לכל 

 משתתף, לפני תחילת המכירה הפומבית האלקטרונית:
 

הנוסחה המתמטית, המבוססת על אמות המידה להערכה  את שיטת ההערכה האוטומטית, כולל (א)
המפורטות בתיעוד המכרז ואשר ישמשו בדירוג האוטומטי או בדירוג חוזר במהלך המכירה 

 הפומבית;
 

את תוצאותיה של כל הערכה ראשונית של רכיבי הצעת המכרז שלו מקום שהחוזה אמור להיות  (ב)
 מוענק על בסיס ההצעה הטובה ביותר; וכן 

 
 ל מידע אחר הנוגע בדבר ביחס לעריכת המכירה הפומבית.כ (ג)
 

 
 : טיפול במכרזים והענקת חוזים9.94סעיף 

 
 קבלה ופתיחה של מכרזים

 
.            גוף רוכש יקבל, יפתח ויטפל בכל ההצעות למכרז לפי נהלים המבטיחים את ההגינות וחוסר 9

 כבסודיות לפחות עד לפתיחת כל ההצעות.  משוא הפנים של תהליך הרכש, וינהג בכל ההצעות 
 
לקבלת הצעות  חרי המועד שנקבעה אתקבלה תו למכרזהצעשספק כל ש ילא יענ.             גוף רוכש 2
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 הרוכש. גוףהי טיפול שלא כהלכה מצד "נגרם אך ורק עלמכרזים, אם העיכוב 
 
יות נוסח לא מכוונות בין פתיחת ההצעות .            מקום שגוף רוכש מעניק לספק הזדמנות לתקן טעו3

 לבין הענקת החוזה, יעניק הגוף הרוכש  הזדמנות זהה לכל הספקים המשתתפים.
 

 הענקת חוזים
 
למכרז תוגש  בכתב,  ובמועד הפתיחה,  הצעה, כדי להיות מועמדת להענקה.           גוף רוכש ידרוש כי 4

מספק אשר ממלא אחר תנאי  ההיתהמכרז ובתיעוד ודעות וההמפורטות בהיסודיות  הדרישותתמלא אחר 
 .ההשתתפות

 
.        לא קבע גוף רוכש כי הענקת החוזה איננה לטובת הציבור, יעניק הגוף את החוזה לספק שהגוף קבע 5

לבצע את תנאי החוזה ואשר, בהתבסס אך ורק על אמות המידה להערכה המפורטות  לכי הוא מסוג
 המכרז, הגיש:בהודעות ובתיעוד 

 
 את ההצעה הטובה ביותר; או (א)

 
 מקום שהמחיר הוא אמת המידה היחידה, את המחיר הנמוך ביותר. (ב)

 
מקום שגוף רוכש מקבל הצעה למכרז במחיר נמוך באופן חריג ממחירים בהצעות אחרות    .        6

 לא אחר תנאי החוזה.שהוגשו, הוא רשאי לאמת עם הספק כי הוא עומד בתנאי ההשתתפות ומסוגל למ
 
.       גוף רוכש לא יעשה שימוש באופציות, יבטל רכש או ישנה חוזים שהוענקו באופן העוקף את 7

 ההתחייבויות לפי פרק זה.
 

 : גילוי מידע9.95סעיף 
 

 מסירת מידע לצדדים
 
ש נערך בצורה הוגנת, , צד ימסור במהרה כל מידע הדרוש כדי לקבוע אם רכאחר צדכל לבקשת        .   9

זה, כולל מידע על המאפיינים והיתרונות היחסיים של ההצעה הזוכה. במקרים לפרק חסרת פניות ובהתאם 
שבהם פרסום המידע יפגע בתחרות במכרזים עתידיים, הצד המקבל את המידע לא יגלה אותו לכל ספק 

 אחר, אלא אחרי התייעצות עם הצד שמסר את המידע וקבלת הסכמתו.  
 
 גילוי מידע-אי
 
רוכש לא ימסור לכל ספק מסוים מידע העשוי לפגוע גוף זה, פרק על אף כל הוראה אחרת של       .   2

 בתחרות הוגנת בין ספקים.
 
אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמחייב צד, כולל הגופים הרוכשים, הרשויות והגופים המבקרים         .  3

 שהגילוי: שלו, לגלות מידע סודי מקום
 

 יכשיל אכיפת חוק; (א)
 

 עלול לפגוע בתחרות הוגנת בין ספקים; (ב)
 

 יפגע באינטרסים מסחריים לגיטימיים של בני אדם מסוימים, כולל ההגנה על קניין רוחני; או (ג)
 

 יהיה מנוגד בדרך אחרת לטובת הציבור. (ד)
 

 
 : מידע אחרי הזכייה 9.96סעיף 

 
 2הרה לספקים שהגישו הצעות על החלטתו בדבר הענקת החוזה. בכפוף לס"ק גוף רוכש יודיע במ      .   9
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, גוף רוכש, לפי בקשה, ימסור לספק שלא זכה את הסיבות לכך שהגוף לא בחר את הצעתו 9.95 לסעיף 3-ו
 של הספק וליתרון היחסי של הצעתו של הספק הזוכה.

 
, גוף רוכש יפרסם הודעה פרק זהוזה המכוסה ע"י ימים אחרי ההענקה של כל ח 72-לא יאוחר מ         .  2

. מקום שהגוף מפרסם את ההודעה רק ב'-9בנספח במדיה המודפסת או האלקטרונית המתאימה הרשומה 
 במדיה אלקטרונית, המידע יישאר זמין לפרק זמן סביר. ההודעה תכלול לפחות את המידע הבא: 

 
 ו;תיאור הטובין או השירותים שנרכש       )א( 

 
 השם והמען של הגוף הרוכש;       )ב( 

 
 שמו ומענו של הספק הזוכה;        )ג( 
 

ערך ההצעה הזוכה או ההצעות הגבוהות ביותר והנמוכות ביותר שנלקחו בחשבון בהענקת         )ד( 
 החוזה;

 
 תאריך הענקת החוזה; וכן        )ה(  

 
, 9.92 בה, ובמקרים שבהם השתמשו במכרז מוגבל בהתאם לסעיף סוג שיטת הרכש שהשתמשו        )ו(  

 תיאור הנסיבות המצדיקות את השימוש במכרז מוגבל. 
 
 כל גוף רוכש, לפרק זמן של לפחות שלוש שנים מהתאריך שבו הוא מעניק  חוזה, ישמור:     .   3

 
מכוסה, כולל הדוחות על התיעוד והדוחות על הליכי מכרז והענקות חוזים המתייחסים לרכש  (א)

 וכן ; 9.92הנדרשים לפי סעיף 
 

על הנתונים המבטיחים את יכולת העיקוב הנאותה אחרי ניהול הרכש המכוסה באמצעים  (ב)
 אלקטרוניים. 

 
 

 נהלי ביקורת פנימית  :9.97סעיף 
 
ית שבאמצעותו מפלה לביקורת מינהלית או שיפוט-כל צד יקבע נוהל מהיר, יעיל, שקוף ובלתי        .   9

 יוכל ספק לערער:
 

 על הפרה של הפרק; או  (א)
 

לפי הדין של צד, על אי ציות לאמצעים  פרקמקום שלספק אין זכות לערער במישרין על הפרה של ה (ב)
 של צד המיישמים פרק זה.

 
 כללי הנוהל לכל הערעורים יהיו בכתב ויהיו זמינים לכל.

 
המתעוררת בהקשר של רכש מכוסה שבו יש, או היה, לספק עניין, כי  במקרה של תלונה של ספק,       .   2

, הצד של הגוף הרוכש יעודד את הגוף ואת הספק לפעול ליישוב התלונה 9היו הפרה או כשל כנזכר בס"ק 
. הגוף הרוכש ישקול בלי משוא פנים ובמהרה כל תלונה כאמור, באופן שלא יפגע בהתייעצויות

צומו או ברכש עתידי, או בזכותו לבקש אמצעי תיקון לפי נוהל הביקורת בהשתתפות הספק  ברכש בעי
 המינהלית או השיפוטית.

 
ימים  91-לכל ספק יינתן פרק זמן מספיק להכין ולהגיש ערעור, שבכל מקרה לא יהיה פחות מ         .  3

 מהמועד שבו הבסיס לערעור נודע או סביר שהיה צריך להיוודע לספק.
 
כל צד יקבע או יועיד לפחות רשות מנהלית או שיפוטית חסרת פניות אחת שאינה תלויה בגופים        .   4

הרוכשים שלו שיקבלו ויבחנו, באופן בלתי מפלה, מהיר, שקוף ויעיל, תלונות שהגיש ספק של צד, בהתאם 
 לדין של הצד, ביחס לרכש מכוסה. 
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בוחן ערעור בשלב הראשון, הצד יבטיח כי הספק יוכל  4"ק מקום שגוף שאיננו רשות הנזכרת בס        .   5
לערער על ההחלטה הראשונית בפני רשות מינהלית או שיפוטית חסרת פניות שאינה תלויה בגוף הרוכש 

 שהרכש שלו הוא נושא הערעור.
 
ו נהלים גוף מבקר שאינו בית משפט יהיה כפוף לביקורת שיפוטית או שיהיו לכל צד יבטיח כי       .   6

 שלפיהם:
 

 הגוף הרוכש ישיב בכתב על הערעור ויגלה את כל המסמכים הנוגעים בדבר לגוף המבקר;         )א( 
 

למשתתפים בהליכים )להלן "המשתתפים"( תהיה הזכות להישמע לפני מתן החלטה ביחס         )ב( 
 לערעור ע"י הגוף המבקר;

 
 היות מיוצגים ומלווים;למשתתפים תהיה הזכות ל         )ג( 
 

 למשתתפים תהיה גישה לכל ההליכים;        )ד( 
 

 למשתתפים תהיה הזכות לבקש כי ההליכים יתקיימו בפומבי וכי ניתן יהיה להביא עדים; וכן        )ה( 
 

הבסיס  עלהסבר החלטות או המלצות המתייחסות לערעורי ספקים יימסרו במועד, בכתב, בצירוף         )ו(  
 לכל החלטה או המלצה.

 
 כל צד יאמץ או יקיים נהלים המאפשרים:       .   7

 
אמצעי ביניים מהירים לשמירה על ההזדמנות של הספק להשתתף ברכש. תוצאתם של אמצעי  (א)

ביניים כאמור עשויה להיות השעיית תהליך הרכש. בנהלים ניתן לקבוע כי ניתן לקחת בחשבון את 
ות המכריעות על האינטרסים הנוגעים בדבר, לרבות האינטרס הציבורי, בעת ההשפעות השלילי

 ההחלטה האם יש להחיל אמצעים כאמור. עילה מוצדקת לאי פעולה תימסר בכתב; וכן
 

מקום שגוף מבקר קבע כי היו הפרה של פרק זה או כשל,  פעולה מתקנת או פיצוי על ההפסד או  (ב)
בלים להוצאות הכנת הצעת המכרז או להוצאות המתייחסות הנזקים שנגרמו, העשויים להיות מוג

 לערעור, או לשניהם;   
 

 
 תיקונים ושינויים לכיסוי :9.98סעיף 

 
.          צד רשאי לערוך תיקונים בעלי אופי פורמלי בלבד לכיסוי שלו לפי פרק זה, או תיקונים קלים 9

ימים  31כתב והצד האחר אינו מתנגד בכתב בתוך א', ובלבד שהוא מודיע לצד האחר ב-9ללוחות שבנספח 
 מתאריך ההודעה. צד שעורך תיקון או שינוי קל כאמור אינו צריך להעניק התאמות פיצוי לצד האחר. 

 
 .         צד רשאי לשנות בצורה אחרת את הכיסוי שלו לפי פרק זה ובלבד:2

 
וי מקובלות לצד האחר כדי לשמור על שהוא מודיע לצד האחר בכתב ובו בזמן  מציע התאמות פיצ (א)

 רמת כיסוי השווה לזו הקיימת לפני ההודעה, מקום שדרוש; וכן
 

 ימים מתאריך ההודעה. 31שהצד האחר לא הגיש התנגדות בכתב בתוך  (ב)
 
.           צד אינו צריך להעניק התאמות פיצוי כאשר הוא מציע תיקון בנימוק שהפיקוח הממשלתי או 3

שלתית על הרכש המכוסה של הגוף בוטלו בפועל. מקום שצד מתנגד לטענה שהפיקוח ההשפעה הממ
הממשלתי או ההשפעה הממשלתית האמורים בוטלו בפועל, הצד המתנגד רשאי לבקש מידע נוסף או 
התייעצויות במגמה להבהיר את טיבם של כל פיקוח ממשלתי או השפעה הממשלתי ולהגיע להסכם בדבר 

 וף הרוכש לפי הסכם זה.המשך הכיסוי של הג
 

 
 : השתתפות של עסקים קטנים ובינוניים9.99סעיף 
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 .           הצדדים מכירים בחשיבות השתתפותם של עק"בים ברכש ממשלתי.9
 
.          הצדדים מכירים גם  בחשיבות הבריתות העסקיות בין ספקים של כל צד, ובעיקר עק"בים, כולל 2

 כי מכרזים.השתתפות משותפת בהלי
 
.         הצדדים יפעלו יחד למען חילופי מידע ועידוד הגישה של עק"בים להליכים, שיטות ודרישות 3

 חוזיות של רכש ממשלתי, תוך התמקדות בצרכיהם המיוחדים.
 

 
 : שיתוף פעולה9.21סעיף 

 
יותר של מערכות הרכש במגמה להשיג הבנה טובה הצדדים מכירים בחשיבות שיתוף הפעולה .          9

הממשלתיות של כל אחד מהם, וכן גישה טוב יותר לשווקים של כל אחד מהם, בעיקר לעסקים קטנים 
 ובינוניים.

 
 .           הצדדים ישתפו פעולה בעניינים כגון:2

 
 חילופי ניסיון ומידע, כגון מסגרות רגולטוריות, נהגים תקינים וסטטיסטיקה; (א)

 
 לקטרונית ושימוש בה במערכות רכש ממשלתי;פיתוח תקשורת א (ב)

 
 סיוע ביכולת וסיוע טכני לספקים ביחס לגישה לשוק הרכש הממשלתי; וכן (ג)

 
 חיזוק מוסדי למילוי הוראות פרק זה, כולל הכשרת סגל ממשלתי. (ד)
 

 
 ועדה לרכש ממשלתי-:  תת9.29סעיף 

 
 ורכב מנציגי כל צד.ועדה לרכש ממשלתי שת-.          הצדדים מקימים זה תת9

 
 הוועדה יהיו כאמור להלן:-.          תפקידי תת2

 
 להעריך את יישום פרק זה ולהמליץ על פעילויות מתאימות לצדדים; (א)

 
 לתאם פעילויות שיתוף פעולה; (ב)

 
 להעריך ולעקוב אחרי פעילויות המתייחסות לשיתוף פעולה שהצדדים עשויים להציע; וכן (ג)

 
 ן נוסף שמגמתו להרחיב את הכיסוי של פרק זה.ומת-לדון במשא (ד)

 
הוועדה תתכנס לפי בקשת צד או כפי שיוסכם הדדית. ניתן גן לקיים את המפגשים, לפי -.          תת3

 הצורך, בטלפון, בשיחת ידאו או באמצעים אחרים, בהסכמת הצדדים.  
 

 
 ומתן נוסף-: משא9.22סעיף 

 
שלישי, יתרונות נוספים בזיקה לכללים, נהלי רכש או גישה לשווקי הרכש במקרה שצד יציע, בעתיד, לצד 

-של כל אחת מהן מעבר לאלה שהוסכם עליהם בפרק זה, הוא יסכים, לבקשת הצד האחר,  להיכנס למשא
 ומתן עם הצד האחר במגמה להרחיב יתרונות אלה לצד האחר על בסיס הדדי.
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ANNEX 9-A 

PART 1 

LIST OF COMMITMENTS OF COLOMBIA 

 

 

SECTION A: ENTITIES AT THE CENTRAL LEVEL 

 

 

Goods
1
 

Thresholds: 130,000 SDR 

 

Services 

Thresholds: 130,000 SDR 

 

Construction Services  
Thresholds: 8,500,000 SDR 

 

Starting from the sixth year after coming into force of the revised GPA for Israel: 

5,000,000 SDR 

 

List of Entities of the Executive Branch 

1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Administrative 

Department of the Presidency) 

2. Ministerio del Interior (Ministry of Internal Affairs) 

3. Ministerio de Justicia y del Derecho (Ministry of Justice and Law) 

4. Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs)  

5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Ministry of Finance and Public 

Credit) 

6. Ministerio de Defensa Nacional (Ministry of National Defense) (Note 2) 

7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministry of Agriculture and Rural 

Development) (Note 3) 

8. Ministerio de Salud y Protección Social (Ministry of Health and Social 

Protection) (Note 4) 

9. Ministerio de Minas y Energía (Ministry of Mining and Energy) (Note 5) 

10. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ministry of Trade, Industry and 

Tourism) 

11. Ministerio de Educación Nacional (Ministry of Education) 

12. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ministry of Environment and 

Sustainable Development) 

13.  Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ministry of 

Information Technologies and Telecommunications) 

14. Ministerio del Transporte (Ministry of Transportation) (Note 6) 

15. Ministerio de Cultura (Ministry of Culture) 

16. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Ministry of Housing, City and 

Territory) 

17. Ministerio de Trabajo (Ministry of Labor) 

18. Departamento Nacional de Planeación (National Planning Department) 

                                                
1
 This term shall be construed in an equivalent manner to the term “supplies” as referred to in Part 2 of 

this Annex (List of Commitments of Israel). 
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19. Dirección Nacional de Inteligencia (National Bureau of Intelligence) 

20. Departamento Administrativo de la Función Pública (Administrative 

Department of Civil Service) 

21. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (National Bureau of 

Statistics) 

22. Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria (National Bureau 

of Economic Solidarity) 

23. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (National 

Bureau of Science, Technology and Innovation). 

24. Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre "Coldeportes” (National Bureau of Sports 

Recreation, Physical Activity and Leisure "Coldeportes") 

 

Notes to this Section  
 

1. All ministries and administrative departments are covered. Unless otherwise 

specified herein, this Chapter applies to the “superintendencias (superintendents)”, 

“unidades administrativas especiales (special administrative units)”, and 

“establecimientos públicos (public institutions)” of the entities listed in this Section. 

 

2. Ministerio de Defensa Nacional (Ministry of National Defense): This Chapter 

does not cover the procurement of goods classified under Section 2 (food products, 

beverages and tobacco; textiles, apparel and leather products) of the United Nations 

Central Product Classification (hereinafter referred to as the “CPC”) version 1.0 by 

Comando General de las Fuerzas Armadas (General Command of the Armed Forces), 

Ejército Nacional (National Army), Armada Nacional (National Navy), Fuerza Aérea 

Colombiana (Colombian Air Force), and Policía Nacional (National Police). 

 

3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministry of Agriculture and Rural 

Development): This Chapter does not cover the procurement of food, agricultural raw 

materials or inputs, and live animals related to agricultural support programs and food 

assistance. 

 

4. Ministerio de Salud y Protección Social (Ministry of Health Social Protection): 

This Chapter does not cover the procurement of goods classified under Section 2 (food 

products, beverages and tobacco; textiles, apparel and leather products) of the CPC 

version 1.0 by Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (Colombian Family 

Welfare Institute) for social assistance programs. 

 

5. Ministerio de Minas y Energía (Ministry of Mining and Energy): This Chapter 

does not cover the procurement of nuclear materials and technology by Servicio 

Geológico Colombiano (Colombian Geological Service). 

 

6. Ministerio del Transporte (Ministry of Transportation): The procurements by the 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL (Administrative 

Unit of Civil Aeronautics), will only be subject to the provisions set forth in Article 

9.4.1 and Article 9.4.2, except the procurements related to the infrastructure of the 

airport systems and to the national air space system, which are not covered by this 

Chapter. 
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SECTION B: ENTITIES AT SUB-CENTRAL LEVEL 

 

 

Goods
2
 

Thresholds: 250,000 SDR 

 

Services 
Thresholds: 250,000 SDR 

 

Construction Services  

Threshholds: 5,000,000 SDR 

 

List of Entities  

All Departamentos are covered by this Annex unless otherwise specified herein.  

The list of Departamentos covered is : 

 

Departamentos (Regional Entities) 

 

1. Gobernación del Departamento de Amazonas (Government of Department of 

Amazonas) 

2. Gobernación del Departamento de Antioquia (Government of Department of 

Antioquia) 

3. Gobernación del Departamento de Arauca (Government of Department of 

Arauca) 

4. Gobernación del Departamento de Atlántico (Government of Department of 

Atlántico) 

5. Gobernación del Departamento de Bolívar (Government of Department of 

Bolívar) 

6. Gobernación del Departamento de Boyacá (Government of Department of 

Boyacá) 

7. Gobernación del Departamento de Caldas (Government of Department of 

Caldas) 

8. Gobernación del Departamento de Caquetá (Government of Department of 

Caquetá) 

9. Gobernación del Departamento de Casanare (Government of Department of 

Casanare) 

10. Gobernación del Departamento de Cauca (Government of Department of Cauca) 

11. Gobernación del Departamento de Cesar (Government of Department of César) 

12. Gobernación del Departamento de Choco (Government of Department of 

Choco) 

13. Gobernación del Departamento de Córdoba (Government of Department of 

Córdoba) 

14. Gobernación del Departamento de Cundinamarca (Government of Department 

of Cundinamarca) 

15. Gobernación del Departamento de Guainía (Government of Department of 

Guainía) 

                                                
2
 This term shall be construed in an equivalent manner to the term “supplies” as referred to in Part 2 of 

this Annex (List of Commitments of Israel). 
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16. Gobernación del Departamento de Guaviare (Government of Department of 

Guaviare) 

17. Gobernación del Departamento de Huila (Government of Department of Huila) 

18. Gobernación del Departamento de La Guajira (Government of Department of La 

Guajira) 

19. Gobernación del Departamento de Magdalena (Government of Department of 

Magdalena) 

20. Gobernación del Departamento de Meta (Government of Department of Meta) 

21. Gobernación del Departamento de Nariño (Government of Department of 

Nariño) 

22. Gobernación del Departamento de Norte de Santander (Government of 

Department of Norte de Santander) 

23. Gobernación del Departamento de Putumayo (Government of Department of 

Putumayo) 

24. Gobernación del Departamento de Quindío (Government of Department of 

Quindío) 

25. Gobernación del Departamento de Risaralda (Government of Department of 

Risaralda) 

26. Gobernación del Departamento de San Andrés y Providencia (Government of 

Department of San Andrés y Providencia) 

27. Gobernación del Departamento de Santander (Government of Department of 

Santander) 

28. Gobernación del Departamento de Sucre (Government of Department of Sucre) 

29. Gobernación del Departamento de Tolima (Government of Department of 

Tolima) 

30. Gobernación del Departamento de Valle del Cauca (Government of Department 

of Valle del Cauca) 

31. Gobernación del Departamento de Vaupés (Government of Department of 

Vaupés) 

32. Gobernación del Departamento de Vichada (Government of Department of 

Vichada) 

 

Municipios (Municipal entities) 

The following Municipios are covered (indicative list): 

1. Bogota 

2. Medellin 

3. Cali 

4. Barranquilla 

5. Bucaramanga 

 

Notes to this Section 

1. This Chapter does not cover:  

 

(a)  procurements of food, agricultural raw materials/inputs, and live animals related 

to agricultural support programs and food assistance. 
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(b)  procurements of goods classified under Section 2 (food products, beverages and 

tobacco; textiles, apparel and leather products) of the Central Product Classification 

version 1.0 (hereinafter referred to as the CPC) for social assistance programs. 

 

 

SECTION C: OTHER COVERED ENTITIES 

 

 

Goods
3
 

Thresholds: 355.000 SDR 

 

Services 

Thresholds: 355.000 SDR 

 

Construction Services  

Thresholds: 5,000,000 SDR 

 

Unless otherwise specified herein, this Chapter applies only to the entities listed in this 

section  

 

List 

1. Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Logistic Agency for Armed Forces) 

(Note 1) 

2. Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Loan Fund for Police Employees) (Note 

1) 

3. Instituto de Casas Fiscales del Ejército (Housing for Army Members Institute) 

4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (National Tax and 

Customs Direction) 

5. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES 

(Colombian Institute for the Promotion of Higher Education)  

6. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC (National Penitentiary 

and Prison Institute) 

7. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –SPC (Penitentiary and Prison 

Services) 

8. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (National Training Service) 

 

Note to this Section 

 

1. Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Fondo Rotatorio de la Policía 

Nacional, y Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad (Logistic 

Agency for Armed Forces, Loan Fund for Police Employees, Loan Fund for the 

Administrative Security Department Employees). this Chapter does not cover 

procurement of goods classified under Section 2 (food products, beverages and tobacco; 

textiles, apparel and leather products) of the CPC by the entities listed for the Comando 

                                                
3
 This term shall be construed in an equivalent manner to the term “supplies” as referred to in Part 2 of 

this Annex (List of Commitments of Israel). 
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General de las Fuerzas Armadas (General Command of the Armed Forces), Ejército 

Nacional (National Army), Armada Nacional (National Navy), Fuerza Aérea 

Colombiana (Colombian Air Force), and the Polícia Nacional (National Police). 

 

 

SECTION D: GOODS 

 

 

This Chapter applies to all goods procured by the entities listed in Sections A through C 

of Part 1, subject to their respective Notes and General Notes, except to the following 

goods:  

 

1. The acquisition of goods required to conduct research and development services. 

 

 

SECTION E: SERVICES 

 

 

This Chapter shall apply to all services procured by the entities listed in Sections A 

through C of Part 1, subject to their respective Notes, the General Notes, and Notes to 

this Section, except for services excluded from this list. 

 

List of Services  

 

This Chapter does not cover the procurement of the following services, as elaborated in 

the CPC (For complete listing of Central Product Classification Version 1.0, see 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3) 

 

1. Research and Development Services 

 

(a)  Division 81 Research and development services 

(b)  Group 835 Scientific and other technical services 

(c) Data processing (8596) and trade fair and exhibition organization (8597), 

required for carrying out scientific and technological activities 

 

2. Utilities 

 

(a)  Division 69 Electricity distribution services; gas and water distribution services 

through mains 

(b) Division 94 Sewer and refuse disposal, sanitation, and other environmental 

protection services 

(c) Basic telecommunication services (not including value-added 

telecommunication services) 

 

3. Social Services 

 

(a) Division 91 Public administration and other services for the general public; 

compulsory social security services 

(b) Division 92 Education services 

(c) Group 931 Human health services 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3
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4. Production of television programs 

 

(a)  Subclass 96121 Motion picture, video and television program production 

services 

 

 

SECTION F: CONSTRUCTION SERVICES 

 

 

This Chapter applies to all construction services procured by the entities listed in 

Annexes 1 through 3, subject to the notes to the respective Annexes, to the General 

Notes, and the Notes to this Annex. 

 

Note to this section 

 

Notwithstanding any other provision of this Chapter, a procuring entity of Colombia, in 

a procurement of construction services for the construction, maintenance, or 

rehabilitation of roads and highways, may apply a condition relating to the hiring of 

local personnel in rural areas in order to promote employment and improve living 

conditions in such areas. 

 

 

SECTION G: GENERAL NOTES 

 

 

1. Unless specified otherwise, the following General Notes apply without 

exception to this Chapter, including all attachments to this Part. 

 

This Chapter does not apply to: 

  

(a) Procurements of goods and services by the defense sector and Dirección 

Nacional de Inteligencia (National Bureau of Intelligence), where secrecy is required.  

 

(b) Set-asides of procurements below SDR 130,000 on behalf of SMEs. The set-

asides include any form of preference, such as the exclusive right to provide a good or a 

service and measures conducive to facilitate the transfer of technology and sub-

contracting.  

 

(c) Procurements under programs of reintegration to civil life as a result of peace 

processes, to aid to persons displaced due to violence, to support those living in conflict 

zones, and general programs resulting from the resolution of the armed conflict.  

 

(d) Procurements by the missions of the foreign service of the Republic of Colombia 

exclusively for their operation and management.  

 

2. Colombian authorities for purposes of Article 9.17: In the case of Colombia, the 

Tribunal Contencioso Administrativo and Consejo de Estado are impartial authorities 

for the purposes of Article 9.17.4. As these impartial authorities do not have authority to 

provide the interim measures referred to in Article 9.17.7(a), the remedies available to 
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the Procuraduría General de la Nación shall be deemed to satisfy the requirements of 

that paragraph. The Procuraduría General de la Nación is an independent agency that 

has the authority to suspend tendering procedures and the awarding of a contract in the 

course of any disciplinary proceedings brought against the government agents 

responsible for a procurement. 

 

3. Note to Article 9.8.7: In the case of the “concurso de méritos”, the multi use lists 

with a maximum duration of one year, have a specific time limit for its establishment 

determined by the procuring entity. Once this time limit is over, the inclusion of new 

suppliers will not be possible. Only suppliers included in the list may present tenders. 

 

 

SECTION H: NON-COVERED ENTITIES 

 

 

Pursuant to its Law 1150 of 2007, Colombia shall ensure that each of the following 

listed Colombian entities conducts its procurements in a transparent manner, in 

accordance with commercial considerations, and treats Israeli suppliers at least as 

favorably as it treats domestic and other foreign suppliers with respect to all aspects of 

its procurement including the conditions, requirements, procedures and awarding rules 

for a procurement. 

 

List: 

 

1. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (Regulatory Commission of 

Energy and Gas)  

2. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) (Planning Division for 

Mining and Energy) 

3. Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM) (Pension Fund for 

Communications) 

4. Servicios Postales Nacionales S.A. (National Postal services) 

5. COLJUEGOS  

6. Imprenta Nacional de Colombia (National Printing Office) 

7. Industria Militar (INDUMIL) (Military Industry) 

8. Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)  

9. Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) (National Broadcasting of 

Colombia) 

10. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (SATENA) (Air Services for National 

Territories) 

11. Empresa Colombiana de Petróleos, S.A. (ECOPETROL) (Colombian Oil 

Company) 

12. Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) (Electric Interconnection) 

13. ISAGEN 
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 א'-9נספח 

 
 2חלק 

 
 רשימת התחייבויות של ישראל

 
 פרק א':  גופים ממשלתיים מרכזיים 

 

 

130,000 

SDR 

 1אספקה :סף

   

130,000 

SDR 

 ('שירותים )כמפורט בחלק ה :סף

   

8,500,000 

SDR 

   ('שירותי בנייה )כמפורט בחלק ו :סף

 
 

 SDR 5,000,000ישראל:  המתוקן לגבי GPAסכם החל מהשנה השישית אחרי כניסתו לתוקף של ה
 

 רשימת גופים:
 
 בית הנבחרים )כנסת( .1
 משרד ראש הממשלה .2
 ופיתוח הכפרמשרד החקלאות  .3
 משרד התקשורת .4
 משרד הבינוי והשיכון .5
 , התרבות והספורטמשרד החינוך .6
 משרד התשתיות הלאומיות למעט רשות הדלק .7
 המשרד לאיכות הסביבה .8
 משרד האוצר .9

 נציב שירות המדינה .11
 משרד החוץ .11
 (1משרד הבריאות ) .12
  המשרד לקליטת עלייה .13
 והתעסוקה המסחר, משרד התעשייה .44
 משרד הפנים .15
 משרד המשפטים .16
 הרווחה משרד .17
 משרד המדע והטכנולוגיה .18
 משרד התיירות .19
 משרד התחבורה .21
 המדינה משרד מבקר .21
 

על הסכם הרכש , במועד שבו תוצאות המו"מ הגופים הבאים יתווספו לכיסוי של ישראל לפי הפרק
 ( ייכנסו לתוקף לגבי ישראל:GPA) הממשלתי המתוקן

 
                                                      

1
 .רשימת התחייבויות של קולומביה(של נספח זה ) 4פורש כשווה ערך למונח "טובין" המופיע בחלק ימונח זה   
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 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .4

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים .2
 הסקר הגיאולוגי של ישראל .3
 המינהל לדיור כפרי, חינוך ועליית הנוער .4
 סקר ישראל .5

 
 הערה לחלק זה:

 
 מוצרים פטורים –הבריאות  (          משרד4)
 
 ורידית-תמיסה תוך              -
 
 ערכות ניהול לעירויים             -
 
 צדיות וצינורות דם-יאליזות חדד            -

 
 (4משאבות אינסולין ועירוי )             -

 
 (4אודיומטרים )             -

 
 (4ושות, אגדים דביקים להוציא  חבושות גזה ורפידות גזה( )חבישות רפואיות )תחב             -
 
 (4ערכות לעירוי )              -
 
 (4מארזי דם )               -
 
 (4מחטי מזרקים )               -
 
  4(            מוצרים אלה יוצאו מהיקף ההערה לחלק 4)

 ( ייכנסו לתוקף לגבי ישראל:GPA) המתוקןעל הסכם הרכש הממשלתי במועד שבו תוצאות המו"מ 

 

 
 מרכזיים-פרק ב': גופים ממשלתיים תת

 

250,000 

SDR 

2אספקה :סף
 

   

250,000 

SDR 

 ('שירותים )כמפורט בחלק ה :סף

   

8,500,000 

SDR 

  (2) ('שירותי בינוי  )מפורט בחלק ו :סף

 
 רשימת גופים:

 
 אביב וחיפה-עיריות ירושלים, תל

 
                                                      

2
 .חייבויות של קולומביה(רשימת התשל נספח זה ) 4מונח זה יתפרש כשווה ערך למונח  "טובין" המופיע בחלק   
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 החברה הכלכלית לשלטון המקומי בע"מ
 

 הערה לחלק זה:
 
(    במקרה שישראל תסכים להוריד ספים לפי כל הסכם בינלאומי עתידי, הרמה הנמוכה ביותר תוחל 2)

 מיד וללא תנאי על קולומביה.
 

 
 פרק ג': גופים מכוסים אחרים

 

355,000 SDR 3אספקה :סף 

   

355,000 SDR ('מפורט בחלק השירותים ) :סף 

   

8,500,000 

SDR 

  (4) ('שירותי בנייה )מפורט בחלק ו :סף

 
 רשימת  גופים:

 

 רשות שדות התעופה הישראלית .1
 (4החברה הישראלית לפיתוח ולנכסי נמלים בע"מ ) .2
 (4חברת נמל אשדוד בע"מ ) .3
 (4חברת נמל חיפה בע"מ ) .4

 (4בע"מ ) ישראל רכבת .5
 רשות השידור הישראלית .6
 טלוויזיה החינוכית הישראליתה .7
 חברת הדואר לישראל בע"מ .8
 (2( )4חברת החשמל לישראל ) .9

 מקורות בע"מ .11
 המועצה להסדר ההימורים בספורט .11
 מכון התקנים הישראלי .12
 המוסד לביטוח לאומי .13
 
 

על הסכם הרכש הגופים הבאים יתווספו לכיסוי של ישראל לפי הפרק, במועד שבו תוצאות המו"מ 
 ( ייכנסו לתוקף לגבי ישראל:GPA) המתוקן הממשלתי

 
 החברה לשירותים סביבתיים בע"מ  .4
 החברה לפיתוח ערים בע"מ .2
 הנאמנות  הימית בע"מ .3
 מהחברה הממשלתית לשימור ים המלח בע" .4
 החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ .5
 החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ .6
 המכון הגיאופיסי לישראל .7
 האגודה לתרבות הדיור .8
 הרשות להשכלה ולהכשרה ימית .9

כל הגופים הפועלים בתחום התחבורה העירונית, למעט אלה הפועלים בתחום שירותי       .  41

                                                      
3
 .רשימת התחייבויות של קולומביה(של נספח זה ) 4מונח זה יתפרש כשווה ערך למונח "טובין" המופיע בחלק    
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 (3האוטובוסים )
 

 הערות לחלק זה:
 

 רכש כבלים מוחרג. (4)
 

(, 8535-8537(, נתיכים ומפסקים ) ש"מ 8514(, שנאים )ש"מ 8544מוצרים מוחרגים:  כבלים )ש"מ  (2)
 (.85145391, 85144199, 85145291, 85145499, 85145299, 85142199עים חשמליים )ש"מ  מנו

 

בהתייחס לרכש ע"י גופים הפועלים בתחום התחבורה העירונית, להוציא אלה הפועלים בתחום  (3)
 שירות האוטובוסים, רכש כאמור פתוח לכל הצדדים להסכם על בסיס הדדיות.

 
ד ספים לפי כל הסכם בינלאומי עתידי, הרמה הנמוכה ביותר תוחל במקרה שישראל תסכים להורי  (4)

 מיד וללא תנאי על קולומביה.
 

 : טובין'חלק ד
 

ההסכם מכסה רכש של כל הטובין הנרכשים ע"י הגופים הרשומים בחלקים א' עד ג', אלא אם כן נקבע 
 אחרת בהסכם.

 

 MTN.GNS/W/120ה במסמך  מרשימת השירותים הכללית, כפי שנכלל : שירותים'חלק ה
 

 
 CPCprov תיאור

  
 886 ,633 ,6122 ,6112 שירותי תחזוקה ותיקונים

  
שירותי מלונות ושירותי 

 אירוח דומים
641 

  
 642-3 שירותי הגשת מזון ומשקאות

  
 712 שירותי תחבורה יבשתית

  
 73 שירותי הובלת נוסעים

  
שירותי סוכנות נסיעות 

 יירותומפעילי ת
7471 

  
 752 שירותי טלקומוניקציה

  
שירותי נדל"ן שמעורב בהם 

 רכוש פרטי  או חכור 
821 

  
שירותי חכירה או השכרה 
בנוגע למיכון ולציוד ללא 

 מפעיל  

 עד 83109 83106

  
שירותי חכירה או השכרה    83209 עד 83203
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בנוגע לטובין אישיים  
 וביתיים בלבד 

  
 ושירותים שירותי מחשב

 קשורים
84 

  
שירותים משפטיים )שירותי 
ייעוץ למשפט זר ובינלאומי 

 בלבד(

861 

  
שירותי חשבונאות, ביקורת 

 וניהול ספרים
862 

  
שירותי מיסוי )להוציא 

 שירותים משפטיים(
863 

  
שירותי חקר שווקים ודעת 

 קהל
864 

  
 865-6 ייעוץ לניהול

  
ותי שיר; שירותי אדריכלות

 שירותי הנדסהו הנדסה
תכנון שירותי משולבים; 

ואדריכלות נוף;  עירוני
שירותי ייעוץ מדעיים 

וטכניים קשורים; שירותי 
 בדיקה וניתוח טכניים

867 

  
 871 שירותי פרסום

  
שירותי ניקוי בניינים 
 ושירותי ניהול נכסים

874, 82201-82206 

  
 876 שירותי אריזה

  
שירותים הנלווים ליערנות 

ולכריתת עצים, כולל ניהול 
 יערות

8814 

  
שירותים הנלווים לכרייה, 
 כולל שירותי קידוח ושטח

883 

  
שירותי הוצאה לאור ודפוס 

 על בסיס שכר או חוזה
88442 

  
שירותים הנלווים לחלוקת 

 אנרגיה
887 

  
 9401-5 שירותים סביבתיים
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על הסכם הרכש וספו לכיסוי של ישראל לפי הפרק, במועד שבו תוצאות המו"מ השירותים הבאים יתו

 ( ייכנסו לתוקף לגבי ישראל:GPA) הממשלתי המתוקן
 

שירותי בלדרות 
מסחריים )כולל 

 מרובי צורות(

7512 

  
שירותים פיננסיים  

)שירותי ביטוח, 
 בנקאות והשקעה(

 812-ו814

  
שירותי רכבים 

 משוריינים
87304 

  
שירותי השכלת 

 מבוגרים
924 

  
 929 שירותי חינוך אחרים

  
סילוק שפכים  

ופסולת; שירותי 
תברואה ושירותים 

 דומים

94 

 

 
 הערה לחלק זה:

 
-ההצעה המתייחסת לשירותים )כולל בינוי( כפופה להגבלה ולתנאים המפורטים בלוח של ישראל ל

GATS 
 

 חלק ו':  שירותי בינוי
 

חוזה לשירותי בינוי הוא חוזה שיעדו הוא ביצוע בכל אמצעי שהוא של עבודות אזרחיות או   הגדרה:
 (.CPCשל סיווג המוצרים הכללי ) 54עבודות בינוי, כמובנו בפרק 

 
 רשימת שירותי בינוי:

 
 CPCprov תיאור 

  
 511 הקמה באתרי בנייה-עבודת קדם

  
 512 עבודת בינוי לבניינים

  
 513 בינוי להנדסה אזרחיתעבודת 

  
 514 הרכבה והקמה של מבנים טרומיים

  
 515  עבודות בינוי לפי דרישה מיוחדת
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 516 עבודת התקנה

   
 517 עבודת השלמה וגימור של מבנים

  
שירותי השכרה הקשורים לציוד 

 לבנייה
518 

  

 

 
 חלק ז': הערות כלליות

 
מוענקים למטרות של מכירה חוזרת או השכרה לצדדים העל חוזים ההסכם לא יחול (          4)

אינו נהנה מכל זכות מיוחדת או בלעדית למכור או להשכיר את נשואם רוכש בתנאי שהגוף ה ,שלישיים
וגופים אחרים חופשיים למכור או להשכיר אותם על פי אותם תנאים של הגוף  ,של אותם חוזים

 המתקשר.
  

 ייצור אנרגיה.צורך לא יחול על חוזים לרכישת מים ולאספקת אנרגיה ודלקים ל ההסכם(           2)
  

ה או להשכרה של קרקע, בניינים או מקרקעין אחרים, או ההסכם לא יחול על חוזים לרכיש         (  3)
 ביחס לזכויות בהם.

 

 הערה

 
 רכש גומלין

 
הפעיל הוראות הדורשות הכללה מוגבלת של , ישראל רשאית ל)רכש גומלין( 9.4.5לסעיף בהתייחס 

תכולה מקומית, רכש גומלין או העברה של טכנולוגיה, בצורה של תנאי השתתפות אובייקטיביים 
 .חוזיםהענקת ל םומוגדרים בבירור בנהלי

 
 הדבר ייעשה על פי התנאים הבאים :

 
ת המכרז שלהם תבטיח שהגופים שלה מציינים את קיומם של אותם תנאים בהודעו ישראל (א)

 ומפרטים אותם בבירור במסמכי החוזה.
 

ספקים לא יידרשו לרכוש מוצרים שאינם מוצעים בתנאים תחרותיים, לרבות מחיר ואיכות, או  (ב)
 לנקוט בפעולה כלשהי שאינה מוצדקת מנקודת מבט מסחרית.

 

מיליון  3אחוז מהחוזה, לרכישות שמעל לסף  21-עשוי להידרש עד ל רכש גומלין בכל צורה  (ג)
SDR. 

 
המתוקן, לרכש מעל לסף  GPAכניסתו לתוקף לגבי ישראל של החל מהשנה השישית אחרי  (ד)

ג', -א', ב' ולא יוחל עוד רכש גומלין ע"י גופים המכוסים לפי חלקים , SDRמיליון  3של 
אחוז מהחוזה., עד לתחילת  21להוציא הגופים הבאים אשר ימשיכו לדרוש רכש גומלין של עד 

 אחוז: 48ה התשיעית, שאחריה יחילו רכש גומלין של  עד השנ
 

 חלק א'
 
 ופיתוח הכפרמשרד החקלאות  .4
 משרד הבינוי והשיכון .1



8 -א9נספח   
 

 משרד התשתיות הלאומיות למעט רשות הדלק .2
 אוצרמשרד ה .3
 משרד הבריאות  .4
 הפניםמשרד  .5
 משרד התחבורה .6

 
 חלק ב'

 
 החברה הכלכלית לשלטון המקומי בע"מ

 
 חלק ג'

 
 רשות שדות התעופה הישראלית .1
 החברה הישראלית לפיתוח ולנכסי נמלים בע"מ .2
 האגודה לתרבות הדיור .3
 חברת נמל אשדוד בע"מ .4
 חברת נמל חיפה בע"מ .5
 מחברת נמל אילת בע" .6
 החברה לפיתוח ערים בע"מ .7
 החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ .8
 החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ .9

 בע"מ ישראל רכבת .41
 ת הדואר לישראל בע"מחבר .44
 חברת החשמל לישראל  .12
 מקורות בע"מ .43
 

 כל הגופים הפועלים בתחום התחבורה העירונית, למעט אלה הפועלים בתחום שירותי האוטובוסים
 

המתוקן, לרכש מעל  GPAכניסתו לתוקף לגבי ישראל של )ה(         החל מהשנה האחת עשרה אחרי 
 ג', -א', ב' ועוד רכש גומלין ע"י גופים המכוסים לפי חלקים לא יוחל , SDRמיליון  3לסף של 

 אחוז. 48להוציא הגופים הבאים אשר ימשיכו לדרוש רכש גומלין של  עד 
 

 חלק א' 
 
 משרד התשתיות הלאומיות למעט רשות הדלק .1
 האוצרמשרד  .2
 משרד הבריאות  .3

 התחבורהמשרד  .4
 

 חלק ב'
 

 "מהחברה הכלכלית לשלטון המקומי בע
 

 חלק ג'
 
 רשות שדות התעופה הישראלית .1
 החברה הישראלית לפיתוח ולנכסי נמלים בע"מ .2
 חברת נמל אשדוד בע"מ .3
 חברת נמל חיפה בע"מ .4
 מחברת נמל אילת בע" .5
 בע"מ ישראל רכבת .6
 חברת הדואר לישראל בע"מ .7



9 -א9נספח   
 

 חברת החשמל לישראל  .8
 מקורות בע"מ .9
 

לא תוחל עוד דרישה לרכש המתוקן,  GPAיסתו לתוקף של כנאחרי  46-)ו(          החל מהשנה ה
 גומלין ביחס לרכש מכוסה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX 9B-1 

 

 

ANNEX 9-B  

ELECTRONIC OR PAPER MEDIA UTILIZED BY THE PARTIES FOR THE 

PUBLICATION OF NOTICES  

 

 

For Republic of Colombia, 

 

 

Legislation is published at http://www.secretariasenado.gov.co;  

 

 

and notices of intended procurement at http://www.colombiacompra.gov.co 

 

 

 

 

 

For the State of Israel, 

 

Legislation is published at http://www.justice.gov.il/MOJHeb/reshumot/; 

 

 

and notices of intended procurement at http://mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/default.aspx; 

 

International Herald Tribune (Haaretz)  

 

The Jerusalem Post  

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/reshumot/
http://mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/default.aspx
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 10פרק 

 השקעות 

  

 תו: הגדר10.1סעיף  

  

 למטרות הפרק הנוכחי: 

  

 המתקשר נכסים מכל סוג, המיושמים בהתאם לחוקים ולתקנות של הצדיהיה פירושו "השקעות"  
 :להגביל שבשטחו נעשית ההשקעה, וכוללים, אך בלי המארח

  

 ;קה לנכס מכל סוגמטלטלין ומקרקעין, וכן כל זכות אחרת כלפי חפצא, בזי (א) 
  

  גופים משפטיים;סוגים אחרים של אינטרס במחוב ו-זכויות הנובעות ממניות, איגרות (ב) 
  

    ;תביעות על כסף, מוניטין ונכסים אחרים, ועל כל פעולה בעלת ערך כלכלי (ג) 
  

ם ים גיאוגרפיים, דגמיזכויות קניין רוחני, לרבות, בין היתר, פטנטים, סימני מסחר, ציונ (ד) 
זכויות יוצרים וזכויות נלוות, מידע עסקי חסוי, סודות מקצועיים וידע טכני,  תעשייתיים,

 , וידע;טופוגרפיות של מעגלים משולבים וזכויות מגדלי צמחים
  

לחפור  או לפי חוזה, לרבות זיכיונות לחפש, לעבד, יקהזיכיונות עסקיים המוענקים על פי חק (ה) 
 .או לנצל משאבים טבעיים

  

 למען הסר ספק, השקעה איננה כוללת: 

  

 פעולות חוב ציבורי; (א) 
  

 :-מ  תביעות על כסף המתעוררות אך ורק (ב) 
  

 (i)  או הביתי חוזים מסחריים למכירת טובין ושירותים ע"י גוף לאומי או משפטי בשטח הצד
 אזרח או גוף משפטי בשטח הצד המארח; או

 

(ii)  .אשראי המוענק ביחס לעסקה מסחרית 
  

  

הוראות פרק זה המתייחסות להשקעות יחולו על השקעה מחדש של התשואות מהשקעה, ויוענק לה  
מתבצעת בהתאם לחוקים ולתקנות  שדשקעה המקורית, אם ההשקעה מחהמוענק להיחס זהה לזה 

ההשקעה מחדש לא ישפיע על טיבן שינוי בצורת ההשקעה או  תשינוי בצורשל הצד המארח. 
שבשטחו  מארחה של הצד לחקיקהבהתאם  אם השינוי נעשה זה פרקבכהשקעות כמשמעותו 

 .ההשקעה מתבצעת
 

  

 ליתר בהירות, מאפייני המינימום של השקעה יהיו: 

  

 או משאבים אחרים; התחייבות באמצעות הון (א) 
 

 ;נטילת סיכון ע"י המשקיע (ב)
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 ''משקיע של צד'' פירושו 

  

 1     . 

  

גם אזרח של  וואינמדינת ישראל אזרח או תושב קבע של  ואאדם שהשראל: ביחס למדינת י (א) 
 קולומביה;הרפובליקה של 

  

אזרח או תושב ואינו גם של קולומביה  אזרח ואאדם שהביחס לרפובליקה של קולומביה:  (ב) 
 ; או מדינת ישראלקבע של 

  

 ר:שאאו שותפות  איגוד, .           גוף משפטי, כולל תאגיד, חברה2 

  

 ביתי, ועוסק בפעילות עסקית מהותית בשטח: ההצד  קיקתח)א(         התאגד או התארגן אחרת לפי  

  

 (i)    צד; או 
  

 (ii) כל חברה אחרת ב-WTO ונמצא בבעלות או בשליטה של אנשים של אותו צד מתקשר ,
 (;iס"ק )א( )-ביתי או של גוף משפטי העומדים בתנאי תת

  

 או 

  

-צדדים, בבעלות או בשליטה של גוף משפטי העומד בתנאי תת-בת או סניף אצל לא-חברת      )ב(    
 (;  i)א( ) ס"ק

  

; דיבידנדים, רווחים, בלי להגביל , ויכלול, אך שמניבה השקעהפירושו הסכום "תשואות" יהיה  
            ;או תשלומיםסכומים המתקבלים מחיסול מלא או חלקי של השקעה, ריבית, רווחי הון, תמלוגים 

  

 "שטח" פירושו: 

  

יחס למדינת ישראל: שטח מדינת ישראל, לרבות הים הטריטוריאלי, וכן המדף היבשתי ב.         1 
לעדי שעליו מממשת מדינת ישראל זכויות ריבוניות או סמכות שיפוט בהתאם בוהאזור הכלכלי ה

 למשפט הבינלאומי ובהתאם לחוקי מדינת ישראל;
  

.         ביחס לרפובליקה של קולומביה המונח "שטח" כולל את השטח היבשתי והאיי שלה, המים 2 
הפנימיים,  הים הטריטוריאלי והמרחב האווירי והאזורים הימיים שעליהם היא מממשת ריבונות או 

נות זכויות ריבוניות או סמכות שיפוט בהתאם לדין הפנימי שלה ולמשפט הבינלאומי, כולל אמ
 בינלאומית בנות החלה.

  

פירושו, ביחס לאותה  ,  ו"הצד הביתי"הצד שבשטחו נעשית ההשקעהפירושו  "הצד המארח" 
 השקעה, הצד האחר.

  

כמטבעות  "מטבע בשימוש חופשי" פירושו מטבע שקובעת קרן המטבע הבינלאומית, מעת לעת, 
 .ויקונים בבשימוש חופשי בהתאם להסכם קרן המטבע הבינלאומית והת

  

"חקיקה" פירושו החוקים והתקנות של צד והזכות לממש את הסמכויות המנהליות שמעניקים חוקים  
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 ותקנות אלה.   
 

  

 :  היקף ההחלה10.2סעיף  

  

.           הוראות פרק זה יחולו על השקעות של משקיעי הצד הביתי בשטח הצד המארח הקיימות  1 
ל הסכם זה, וכן על השקעות שנעשו לאחר מכן, בהתאם לחקיקה של הצד במועד כניסתו לתוקף ש

 המארח. 
  

.           הוראות פרק זה לא יחולו על השקעה שהיא נושא למחלוקת שהתעוררה לפני כניסתו לתוקף 2 
 של הסכם זה.

  

ו לעובדה כלשהם .           ליתר בהירות, הוראות פרק זה לא יחולו על מחלוקות הנוגעות למעשה א3 
 שהתרחשו או כל מצב שחדל להתקיים לפני תאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה.

  
 
 

 : קידום השקעות והגנה עליהן10.3סעיף  

  

כל צד, בשטחו, יעודד וייצור תנאים נוחים להשקעות של משקיעים מן הצד האחר, ובכפוף  .1 
 יתיר השקעות כאמור. לחקיקתו,

  

פרק זה ומשפט משקיעי כל צד יזכו ליחס הוגן ושוויוני בהתאם להוראות  השקעות של .2 
 וייהנו מהגנה ומביטחון מלאים בשטחו של הצד האחר.  בינלאומי מנהגי

  

 .           למען הסר כל ספק:3 

  

"יחס הוגן ושוויוני" כולל את האיסור נגד שלילה בכל אמצעי בלתי סביר, של הניהול,  (א) 
וש, ההנאה או הסילוק של השקעות של משקיעי הצד הביתי בשטח הצד הקיום, השימ

 המארח;
  

"יחס הוגן ושוויוני" לא יתפרש כמונע מצד לממש את סמכויות הרגולציה שלו באופן שקוף  (ב) 
 ובלתי מפלה.

  

מאמת המידה של "הגנה וביטחון מלאים" לא משתמעת, בכל מקרה,  הגנה משטרתית טובה  (ג) 
 קת לאזרחי הצד שאצלו נעשתה ההשקעה.יותר מזו המוענ

  

מקביעה שהייתה הפרה של הוראה אחרת של הסכם זה או של אמנה בינלאומית אחרת לא  (ד) 
 משתמע כי יחס הוגן ושוויוני הופר. 

  

בדבר השקעה בינלאומית  OECD.        הצדדים הצהירו כי שניהם חברים בהצהרה ובהחלטות של 4 
 .2011-כפי שתוקן ב 1976לאומיים, -ומיזמים רב

  
 

 :  יחס לאומי10.4סעיף  

  

 מכוסים של משקיעים יעניק ל, , בכפוף לחקיקתו במועד כניסתו של הסכם זה לתוקףכל צד .1 
ביחס להרחבה, שלו -משקיעיונוח לא פחות מזה שהוא מעניק, בנסיבות דומות, ל יחס הצד האחר

לפעולה או לסילוק של השקעתם, ולמכירה או  מרשות לניהול, לקיום, לשימוש, להנאה, לעריכה, 
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 בדרך אחרת של השקעות בשטחו. 

  

יחס נוח להשקעות מכוסות  בכפוף לחקיקתו במועד כניסתו של הסכם זה לתוקף, יעניק כל צד,  .2 
שלו ביחס להרחבה, לניהול, -יומשקיעהשקעות של ל , בנסיבות דומות,פחות מזה שהוא מעניקלא 

ימוש, להנאה, לניהול או להוצאה מרשות של השקעתם,  פעולה ומכירה או הוצאה מרשות לקיום, לש
 בדרך אחרת של השקעות בשטחו.

  

.            הצדדים יבחנו ויעדכנו באופן סדיר את ציפיותיהם לפי עקרון היחס הלאומי המפורט 3 
עלות הסתייגויות לעדכון בסעיף זה באמצעות מנגנון ביקורת שיקימו שני הצדדים. צד רשאי לה

כאמור רק בתנאי שההסתייגות שלו מבוססת על נימוק ממשי ומהותי המתייחס ישירות להחלת 
העדכון המוצע המסוים ביחס להשקעות שנעשו לפני אותו עדכון. במקרים כאמור, לבקשת צד, 

עות הצדדים יפתחו בדיון במגמה להסכים על תיקונים אפשריים שיחולו כמוסכם ביחס להשק
 האמורות. 

  

.        למשקיע לא תהיה תביעה נגד צד מארח בנוגע לחריגים ליחס לאומי המפורטים בסעיף זה, 4 
 .          3שהיו נהוגים במועד שבו נעשתה ההשקעה, או עודכנו בהתאם לתנאים ולמנגנון המתוארים בס"ק 

  
 

 : אומה מועדפת ביותר  10:5סעיף  

  

נוח לא פחות מזה שהוא מעניק, בנסיבות  יחס הצד האחר של משקיעים יעניק לל צד כ.           1 
מי שאינו צד ביחס להרחבה, לניהול, לקיום, לשימוש, להנאה, לעריכה,  שלם משקיעידומות, ל

 לפעולה או לסילוק של השקעתם, ולמכירה או להוצאה מרשות בדרך אחרת של ההשקעות בשטחו. 

  

נוח לא פחות מזה שהוא מעניק, בנסיבות דומות,  יחסיעניק להשקעות מכוסות  כל צד .            2 
מי שאינו צד ביחס להרחבה, לניהול, לקיום, לשימוש, להנאה, לעריכה,  שלם משקיעילהשקעות של 

 לפעולה או לסילוק  של השקעתם, ולמכירה או להוצאה מרשות בדרך אחרת של ההשקעות בשטחו. 
  

לא יחול על הגדרות, ולא  2-ו 1הבנה, מובהר עוד כי היחס הנזכר בס"ק -כדי למנוע כל אי       .       3 
על מנגנונים ליישוב מחלוקות בין צד אחד למשקיע של הצד האחר, או על כל עניין אחר שאינו נזכר 

 .2-ו 1במפורש בס"ק 
  

 
 :  העברות חופשיות10.6סעיף  

  

האחר  את הזכויות להעברה בלתי מוגבלת להשקעות, יבטיח למשקיעי הצד כל צד, ביחס .          1 
 של:

  

 הון; (א) 
  

 תשואות; (ב) 
  

 תשלומים בהתאם להלוואות זרות; (ג) 
  

 ;10.12תשלומים הנצמחים מיישוב מחלוקת בהתאם לסעיף  (ד) 
  

 הכנסות ממכירת ההשקעה, כולה או חלקה, או מחיסול מלא או חלקי של השקעה; (ה) 
  

 משכורות וגמול שקיבל עובד שנשכר בחו"ל בזיקה להשקעה; (ו) 
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 יוחל, בהתאם לתנאים הבאים: 1.            ס"ק 2 

  

בלא דיחוי העברה  בהתאם לחקיקה הפנימית של כל צד הנוגעת לנהלי העברות תתבצענה (א) 
במטבע הניתן לשימוש חופשי שבו הושקע ההון במקור או בכל מטבע אחר הניתן לשימוש 

משקיע מילא אחר כל החופשי שהמשקיע והצד המארח הסכימו עליו; ובלבד ש
והפיננסיות האחרות לממשלה או לרשויות המקומיות של הצד   התחייבויותיו הפיסקליות

 .המארח
  

במועד  אם לא הסכים המשקיע אחרת, תתבצענה ההעברות לפי שער החליפין בר ההחלה (ב) 
 .אצל הצד המתקשר המארח  פותההעברה ובהתאם לתקנות החליפין התק

  
-בכל מקרה, העברות יהיו בתנאים לא פחות נוחים מאלה שמעניק הצד  המארח למשקיעיו (ג) 

 שלו בנסיבות דומות.
  

 :2-ו 1בס"ק על אף האמור .            3 

  

 כאשר צד מתקשר נתון לאיום של: (א) 

  

 (i) קשיים חמורים של מאזן תשלומים, או 
 

(ii)  מדיניות שער החליפין או מדיניות המטבע,ל כלכלי ביחס-ניהול מקרובקשיים חמורים 
  

, לאמץ IMF-הסכם השל  VIII ףבסעי לעקרונות המפורטיםאותו צד רשאי, בהתאם  
יהיו זמניים ויבוטלו ברגע אמצעים מגבילים, אשר לא יחרגו מעבר לדרוש לתיקון המצב, 

 שהתנאים יתירו זאת.
 

 
 

(
ב
) 

 ו שוויוניים, לא מפלים ויינקטו בתום לב.כאמור יהיאמצעים  (ב)

 הצד המארח יודיע לצד הביתי, בהקדם האפשרי, מהם האמצעים שננקטו. (ג) 
 

 

  

 : הפקעה10.7סעיף  

  

לא יולאמו, יופקעו או יועמדו בפני אמצעים  הביתיצד ההשקעותיהם של משקיעי .           1 
, אלא מארחהפקעה"(, בשטחו של הצד השתוצאותיהם שקולות להלאמה או הפקעה )להלן: "

 :2ובהתאם לתנאים הבאים, המארחצד ההקשורה לצרכים הפנימיים של  1למטרה ציבורית

  

אפליה, וכנגד פיצוי -בסיס של אי-ההפקעה תיעשה בהתאם לחוקיו של הצד המארח, על (א) 
ובעים . תשלומים הנלמשקיעים של הצד המארחמהיר, הולם ויעיל, נוח לא פחות מהמוענק 

                                                 
 

1
 Constitución Políticaשל  336-ו 58הכלול בסעיפים  (interés social)נח "מטרה ציבורית" ביחס לרפובליקה של קולומביה, מובן כי המו     

de Colombia (1991.עולה בקנה אחד עם המונח "מטרה ציבורית" המשמש בסעיף זה ) 
 

2
טרות הציבוריות או ליתר בהירות, אין בסעיף זה דבר שיתפרש כמונע מצד לקיים או להקים מונופולים ובלבד שהדבר משרת את המ    

 .10.7האינטרסים החברתיים ובהתאם לתנאים הנזכרים  בסעיף 
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 מכך יהיו ניתנים להעברה חופשית.
  

סכום הפיצוי האמור יהיה שקול לערך השוק של ההשקעה המופקעת מיד לפני ההפקעה או  (ב) 
לפני שדבר ההפקעה התלויה ועומדת נודע בציבור, הכול לפי המועד המוקדם ביותר, יכלול 

התשלום, יבוצע עד לתאריך  המארחצד הריבית בתעריף בר החלה לפי הוראות החוק של 
 מימוש באורח יעיל וניתן להעברה באורח חופשי. -ללא דיחוי, יהיה בר

  

המבצע המארח הצד דין למשקיעים הנפגעים תהיה זכות, לפי , 10.12.8בלי לפגוע בסעיף  (ג) 
הצד את ההפקעה, לביקורת מהירה, ע"י רשות משפטית או רשות עצמאית אחרת של 

 עיףגבי הערכת השקעתם, בהתאם לעקרונות המפורטים בס, לגבי חוקיות ההפקעה ולהמארח
 זה.

  

בזכות  להתיר את השימושרשאי  מארחעל אף האמור לעיל, ביחס לזכויות קניין רוחני, צד .          2 
 .TRIPS-הבהתאם לעקרונות הקבועים בהסכם  יתןקניין רוחני, ובלבד שהיתר כאמור נ

  

אמצעי או שורת אמצעים של צד מהווה תוקף השווה להלאמה או .         מובן כי הקביעה אם 3 
 עובדות ביחס לכל מקרה לגופו, בהתחשב, בין היתר: -להפקעה מחייבת בירור מבוסס

  

 ; 3בהשפעה הכלכלית של האמצעי או שורת האמצעים (א) 

  

 רמת ההתערבות בציפיות הסבירות ביחס להשקעה; (ב) 

  

 בהתאם ליעדים ציבוריים לגיטימיים שיש להשיג;אופי האמצעי או שורת האמצעים  (ג) 
  

כולל האם אמצעי כאמור אומץ כדי לקדם מטרות  האמצעי או שורת האמצעיםיעדי  (ד) 
 .4ותציבוריות לגיטימי

  
 
 

 :  פיצוי על הפסדים10.8סעיף  

  

מה או נושאות בהפסדים בשל מלח חארמאשר השקעותיהם בשטח הצד ה הביתי,צד ה משקיעי.       1 
מאבק מזוין אחר, מהפכה, מצב חירום לאומי, מרד, התקוממות, מהומות או פעילות דומה אחרת 

יחס נוח , אחר בנוגע להחזר, שיפוי, פיצוי או הסדר, מארחהבשטחו של הצד המארח, יקבלו מהצד 
תשלומים הנובעים ו. כלשהצד -לאמעניק למשקיעיו שלו או למשקיעי  מארחלא פחות מזה שהצד ה

 כך יהיו ניתנים להעברה חופשית.מ

  

המארח, נושאים בהפסדים בשטח הצד הביתי הצד של ה, משקיעים 1בס"ק  לפגועבלי  .2 
 :הנובעים

  

 או ;הפקעה של רכושם ע"י כוחותיו או רשויותיומ (א) 
  

השמדת רכושם ע"י כוחותיו או רשויותיו, אשר לא נגרמה בפעולה קרבית או לא הייתה מ (ב) 
 ;"י כורח המצבמחויבת ע

                                                 
3
מהעובדה היחידה שלאמצעי או לשורת אמצעים שיש להם השפעות שליליות על הערך הכלכלי של השקעה  לא משתמע בהכרח כי התרחשה    

 הפקעה עקיפה.
 

4
בוריות, כולל, בין היתר, ההגנה על על בריאות הציבור, הבטיחות, וההגנה על אמצעי או שורת אמצעים שאומצו כדי להגן על מטרות צי   

 הסביבה, אינם מהווים בהכרח תוקף מקביל להלאמה או להפקעה.
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 חופשי. . תשלומים הנובעים מכך ניתן יהיה להעבירם באורחהולםאו פיצוי  גמוליקבלו  

  
 

 
 :  שיבוב10.9סעיף  

  

לפי שיפוי או לפי ערובה או חוזה ביטוח  ו תשלום המיועדת של או הנציגות  ביתיצד  וביצע.           1 
 יכיר הצד המארח: , ר להשקעה בשטח הצד המארחבקש נושנית נגד סיכונים בלתי מסחריים

  

 משקיעאו עסקה משפטית של כל הזכויות והתביעות של ה הקקיעל פי חביתי בהעברה לצד ה (א) 
 המשופה; וכן                              

  

, שיבובלממש את הזכויות האמורות ולאכוף תביעות כאמור מכוח  ביתיבזכאותו של הצד ה (ב) 
 המשופה, וייטול על עצמו את ההתחייבויות הקשורות להשקעה.  המשקיע דה כמו באותה מי

                                                                            

 יהיה זכאי, בכל הנסיבות: ביתיצד הה .2 

  

 וכן לאותו יחס בזיקה לזכויות, לתביעות ולהתחייבויות שרכש, מכוח ההעברה;  (א) 
  

המשופה היה זכאי  המשקיעלכל תשלום המתקבל בהתאם לזכויות ולתביעות כאמור, ש (ב) 
 זה, בקשר להשקעה הנוגעת בדבר ולתשואות הקשורות אליה. פרקלקבל מכוח 

  
 
 

 גריעה-: אי10.10סעיף  

  

פרק זה, פרק זה לא יגרע מיחס נוח יותר מזה הניתן למשקיעים או להשקעות של משקיעים בהתאם ל 
 לפי חקיקת הצד המארח או התחייבויות הצד המארח לפי המשפט הבינלאומי. 

  
 
 

 : חריגים10.11סעיף  

  

צד רשאי לנקוט אמצעים הנחוצים לקיום האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלו או להגנה  .1 
זער את הסטייה עליהם. אמצעים כאמור יינקטו וייושמו בתום לב, באופן בלתי מפלה ובצורה שתמ

 זה. פרקמהוראות 

  

.            אין דבר הכלול בפרק זה שיתפרש  כמונע מצד לאמץ, לקיים או לאכוף, בהתאם לחקיקתו, 2 
אמצעים סבירים ביחס למגזר הפיננסי מטעמי זהירות, כולל האמצעים שמטרתם להגן על משקיעים, 

פיננסיים,  או להגן על היושרה והיציבות של  מפקידים, מבטחים, נאמנים, או באורח כללי, צרכנים
המערכת הפיננסית. אמצעים כאמור יהיו בתום לב ולא ישמשו כאמצעי להימנע מהתחייבויות או 

 מחויבויות של צד לפי פרק זה. 
  

ם או להענקת יחס נוח לא פחות מזה המוענק למשקיעי זה המתייחסות פרק .            הוראות 3 
לא יתפרשו כמחייבות צד אחד להעניק למשקיעי הצד האחר  וכלשה צד-של לאאו  צד להשקעות של

 שבכל יחס, העדפה או זכות יתר הנובעים: התועלתאת 
  

מכל הסכם או הסדר בינלאומי הקשורים כולם או בעיקרם למיסוי, או מכל חקיקה הקשורה  (א) 
 י;כולה או בעיקרה למיסו
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 , שוק משותף, איחוד כלכליסכם בדבר אזור סחר חופשיוד מכס קיים או עתידי, הגמכל אי (ב) 
"הסכם סחר "איגוד מכס" או משמעות כ , שצד הנו או יהיה צד לו,או הסכם בינלאומי דומה
 ;GATS-ל Vוסעיף  GATT 1994  להסכם XXIVחופשי", בהתאם לסעיף 

  

 צדדי, בנוגע לקניין רוחני;-צדדי או רב-מכל הסכם קיים או עתידי, דו (ג) 
 

לבין מדינה שלישית, אשר  צדבדבר קידום השקעות והגנה הדדית עליהן בין מכל הסכם   (ד)
 .2003ביולי  1נחתם לפני 

 
 

  
 : יישוב מחלוקות בין צד לבין משקיע של הצד האחר10.12סעיף 

  

 5שיפוטיות-לפי סעיף זה, תרופות מקומיות מנהליות לא רותרעל מנת להגיש תביעה לבו.          1 
צו רק אם הדבר נדרש ע"י החקיקה של הצד המתקשר הנוגע בדבר. אם הנוהל למיצוי תרופות ימו

כאמור לא הושלם בתוך שישה חודשים מתאריך פתיחתו ע"י המשקיע, המשקיע לא יהיה מנוע 
מלהגיש תביעה לבוררות לפי סעיף זה. נוהל כאמור לא ימנע מהמשקיע לבקש התייעצויות כנזכר 

-ינו מונע מהמשקיע לבקש או ליזום מרצונו תרופות מקומיות מנהליות לא. ס"ק זה א3בס"ק 
 שיפוטיות.

  

 פרק הוראות הפרת על לטענה קשרב האחר הצד של משקיע לבין צד בין השקעות סכסוך כל.          2 
 .ומתן-ובמשא בהתייעצויות ייושב, 10.15 וסעיף 10.14 סעיף, 10.3.1 סעיף שאינן זה
 

  

יתחילו עם הגשת הודעה בכתב )להלן "הודעה על מחלוקת"( ע"י  ומתן-ומשא התייעצויות       .     3 
 המשקיע. להודעה זו יתלווה סיכום קצר של הבסיס המשפטי והעובדתי לסכסוך ההשקעות. 

  

בתוך שישה חודשים ממועד הודעה בכתב על  2.           אם לא ניתן ליישב מחלוקת לפי ס"ק 4 
 , היא תיושב כאמור להלן, לבקשת המשקיע:  3בהתאם לס"ק מחלוקת 

  

 ע"י בית משפט מוסמך של הצד המארח; או (א) 
  

 ע"י גישור; או (ב) 
  

, שהוקם ע"י האמנה (ICSID)ע"י בוררות של המרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכי השקעות  (ג) 
פתח לחתימה בדבר יישוב סכסוכי השקעות בין מדינות לבין אזרחי מדינות אחרות, שנ

"(, ובלבד ששני הצדדים ICSID)להלן: "אמנת  1965במארס  18-בוושינגטון הבירה ב
 המתקשרים הם צדדים לאמנה; או

 

  

)להלן: כללי השירותים הנוספים של  ICSIDע"י בוררות לפי כללי השירותים הנוספים של )ד(   
ICSID ובלבד שרק אחד מהצדדים הוא צד מתקשר לאמנת ,)ICSID; או 

  

הוק, אשר אם לא הוסכם אחרת, תוקם בהתאם לכללי הבוררות של -ערכאת בוררות אד ע"י)ה(   
. אם לא הוסכם 2010-ועדת האומות המאוחדות למשפט מסחרי בינלאומי, כפי שתוקנו ב

אחרת, כל ההגשות ייעשו וכל הדיונים יושלמו בתוך שישה חודשים מתאריך בחירת יושב 

                                                 
5
 .”vía gubernativa“שיפוטיות נקראות  -במקרה של קולומביה, התרופות המינהליות המקומיות הלא    
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ם ימסור את החלטותיו המנומקות בכתב בתוך חודשיים מתאריך הראש, וחבר הבוררי
 ;ההגשות הסופיות או תאריך נעילת הדיונים, לפי המאוחר יותר

 

  

)ה(  לא יחולו על מחלוקות בין צד מ מארח לבין כל גוף משפטי המוכר -ס"ק )ג(, )ד(  ו-תת )ו( 
משפטי של הצד כמשקיע של צד ביתי,שהוא בבעלות או בשליטה של אדם או גוף 

 המארח;
 

  

 90)ה( מרגע שחלפו -ס"ק )ג(, )ד( ו-משקיע רשאי להביא מחלוקת לבוררות בהתאם לתת )ז(  
ימים מתאריך הגשת הודעה בכתב )להלן "הודעה על כוונה"(. ההודעה על כוונה תוגש רק 
אם המחלוקת לא יושבה בתוך שישה חודשים מתאריך ההודעה על המחלוקת ויצוינו בה 
שמו ומענו של המשקיע, הוראות פרק זה שנראה לו כי הופרו, העובדות שעליהן מבוססת 

 המחלוקת, והסכום המשוער של הנזקים. 
 

  

.         כל צד מתקשר נותן בזה את הסכמתו ללא תנאי להבאת המחלוקת לבוררות בינלאומית 5 
קיע שהוא צד למחלוקת של תביעה )ה(. ההסכמה וההגשה ע"י מש 4-)ד( ו 4)ג(,  4ס"ק -בהתאם לתת

 יעמדו בדרישות: תלבוררו
  

להסכמה בכתב של  ICSIDאו כללי השירותים הנוספים של  ICSIDלאמנת  2פרק  (א) 
 הצדדים; 

  

 1958לאמנת האומות המאוחדות בדבר ההכרה והאכיפה של פסקי בוררות חוץ,  2סעיף  (ב) 
 )להלן "אמנת ניו יורק"(, להסכמה בכתב.

  

,  ההוראות המפורטות בסעיף ICSIDכל עוד שני הצדדים המתקשרים הם צדדים לאמנת          . 6 
 שלה יחולו על מחלוקות שהובאו לבוררות לפי סעיף זה. 27

  

.         משקיע לא יגיש הודעה על מחלוקת אם יותר משלוש שנים חלפו מאז ידע המשקיע או היה 7 
 וראות פרק זה, וכן על ההפסדים והנזקים לכאורה.צריך לדעת על ההפרה לכאורה של ה

  

 8. 

מרגע שהמשקיע הביא את המחלוקת או בפני בית משפט מוסמך של הצד המארח, או בפני  (א) 
 , הבחירה בהליך תהיה סופית;4כל אחד ממנגנוני הבוררות המצוינים בס"ק 

  

מצעי ביניים שאינם כרוכים ס"ק )א(, משקיע לא יהיה מנוע מליזום פעולות, או א-על אף תת (ב) 
בתשלום נזיקין כספיים בפני בית משפט מוסמך של הצד המארח, ובלבד שפעולה זו נעשתה 

 לשימור הזכויות והאינטרסים של המשקיע. 
  

.          הפסיקה תהיה סופית ומחייבת. כל צד ימלא ללא עיכוב מיותר אחר הוראותיה של כל פסיקה 9 
 ת האכיפה של פסיקה כאמור.כאמור ויאפשר בשטחו א

  

.      בית דין יפסוק בנושאים שבמחלוקת בהתאם להסכם זה ולכללים בני ההחלה של המשפט 10 
הבינלאומי. לבית דין אין סמכות משפטית לקבוע את חוקיותו של אמצעי המהווה לכאורה הפרה של 

 פרק זה, לפי חקיקתו של הצד שהוא צד למחלוקת.
  

בית הדין ידון בשאלה האם תביעת התובע או התנגדות המשיב חסרות כל בסיס משפטי  .        11 
בעליל, וייתן לצדדים למחלוקת הזדמנות סבירה לתגובות. במקרה שנמצא כי תביעה היא חסרת כל 

 בסיס משפטי בעליל, בית הדין, אם הדבר מוצדק, יפסוק הוצאות נגד התובע.
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ת, ההודעה על כוונה, ומסמכים אחרים הקשורים למחלוקת, יוגשו .        ההודעה על מחלוק12 
 א'.-10לרשות/לגוף של הצד המארח, המיועד בנספח 

  

 .        הבוררים:13 

  

יהיו בעלי ניסיון או מומחיות במשפט ציבורי בינלאומי, כללי השקעות בינלאומיים, או  (א) 
 ם;יישוב מחלוקות הנובעות מסכסוכי השקעות בינלאומיי

  

 יהיו בלתי תלויים ולא יהיו קשורים למשקיע או לצד מתקשר ולא יקבלו הוראות מהם; (ב) 
  

 יהיו אזרחים של מדינה ששני הצדדים מקיימים אתה יחסים דיפלומטיים. (ג) 
  

.          הצדדים למחלוקת  רשאים להסכים על התשלומים שישולמו לבוררים. אם הצדדים 14 
להסכם על התשלומים שישולמו לבוררים לפני כינון בית הדין, יחולו  למחלוקת אינם מגיעים

 .ICSIDהתשלומים שנקבעו לבוררים לפי תעריפי 

  
 

 :  ביטוח וערבות10.13סעיף  

  

בכל הליך שמעורב בו סכסוך השקעות, לא יטען צד, כטענת הגנה, תביעה שכנגד, זכות קיזוז או  
וי אחר על הנזקים לכאורה, כולם או חלקם, התקבלו או יתקבלו מסיבה אחרת כלשהי, ששיפוי או פיצ

 בהתאם לחוזה ביטוח או ערבות.
  

 

 : השקעה וסביבה10.14סעיף  

  

צד -כל צד מכיר בכך שאין זה ראוי לעודד פעילויות השקעות של משקיעים של הצד ההאחר ושל לא 
 ע"י הרפיית החקיקה הסביבתית שלו.

  
 

 חס לפרקים אחרים:  י10.15סעיף  

  

התאמה כלשהי בין פרק זה לבין פרק אחר של הסכם זה, הפרק האחר יכריע -.           במקרה של אי1 
 ההתאמה.-במידת אי

  

יחול אך ורק על מחלוקות בקשר להפרה של הוראות  10.12, מובן כי סעיף 1.           על אף ס"ק 2 
 פרק זה כמפורט באותו סעיף.

  
 

 :  משך וסיום10.16ף סעי 

  

השקעות ל ביחסה בתוקף, יוסיפו הוראותיו לעמוד בתוקפן ז ביחס להשקעות שנעשו בעוד הסכם 
בלי לפגוע בהחלת כללי המשפט הבינלאומי  הסכם זה אחרי תאריך סיוםשנים  10ל כאמור לתקופה ש

 הכללי בהמשך.
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 11פרק  
 סחר בשירותים

 
  

 : היקף וכיסוי11.1סעיף  

  

פרק זה מתייחס לאמצעים שאומצו או קוימו על ידי צדדים המשפיעים על סחר  . 1 
 בשירותים. הוא חל על כל מגזרי השירותים, למעט כפי שפורט אחרת בפרק זה.

  

 ומצו או קוימו על ידי:"אמצעים של צדדים" פירושו אמצעים  שא למטרות פרק זה, . 2 

  

 ממשלות ורשויות מרכזיות, אזוריות או מקומיות; וכן )א(  

  

גופים לא ממשלתיים במימוש סמכויות שאוצלות להם  ממשלות ורשויות מרכזיות,  )ב(  
 אזוריות או מקומיות.

  

ויות בזיקה לשירותי הובלה אווירית, פרק זה לא יחול על אמצעים המשפיעים על זכ .3 
, וכן אמצעים המשפיעים על שירותים הקשורים ישירות למימוש זכויות תאווירי תעבורה
. GATS-לנספח בדבר שירותי הובלה אווירית ל 3, להוציא לפי הוראות סעיף תאווירי תעבורה

יחולו למטרות פרק  GATS-לנספח בדבר שירותי הובלה אווירית ל 6ההגדרות הכלולות בסעיף 
 זה.

  

 9ין בפרק זה דבר שיתפרש כמטיל התחייבות כלשהי בגין רכש ממשלתי, הכפוף לפרק א . 4 
 )רכש ממשלתי(.

 

  

 : הגדרות11.2סעיף  

  

 למטרות פרק זה: 

  

פירושו כל שירות המסופק לא על בסיס מסחרי ולא  "שירות מסופק במימוש סמכות ממשלתית" 
 בתחרות עם ספק  שירות אחד או יותר;

  

 פירושו כל סוג של מוסד עסקי או מקצועי, לרבות באמצעות: "וכחות מסחריתנ" 

  

 הכינון, הרכישה או הקיום של אדם משפטי; או  )א(  

  

 היצירה או הקיום של סניף או משרד מייצג, בשטחו של צד לצורך אספקת שירות;  )ב(  

  

סך כל ההון או רכיבים של הכנסה או כולל את כל המסים על סך כל ההכנסה,  '' מסים ישירים'' 
של הון, כולל מסים על רווחים מהעברת רכוש, מסים על עזבונות, ירושות ומתנות, ומסים על 

 הסכומים הכוללים של שכר או משכורות ששילמו מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.
 

  

 פירושו אדם משפטי אשר: ''של הצד האחר אדם משפטי" 

  

צד אחר, ועוסק בפעולות עסקיות אותו  הדין שלהוקם או אורגן בדרך אחרת לפי   .1 
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 מהותיות בשטח:
  

 או צד; )א(  

  

ני בבבעלות או בשליטה של בני אדם של אותו צד אחר או של  הוהנ WTO-כל חברה ב )ב(  
 )א(; 1ס"ק -תתהעומדים בכל התנאים של  משפטיים  אדם

  

הוקם או שצדדים, בבעלות או בשליטה של אדם משפטי -יף אצל לאבת או סנ-חברת . 2 
אורגן בדרך אחרת לפי חוקי הצד האחר, ועוסק בפעולות עסקיות מהותיות בשטחו של אותו צד 

 אחר; או
  

 במקרה של אספקת שירות באמצעות נוכחות מסחרית, בבעלות או בשליטה של: . 3 

  

 חר; אושל אותו צד א יםאדם טבעיבני  )א(  

  

 ;(1ס"ק )-בני אדם משפטיים של אותו צד אחר המזוהים לפי תת )ב( 

  
 

 הוא: ''אדם משפטי'' 

  

של צד, אם בני אדם של אותו צד הם בעלי הזכות שביושר על יותר   "בבעלות" בני אדם .1 
 אחוזים מאינטרס ההון בו; 50-מ

  

אדם כאמור סמכות למנות רוב של  של צד אם יש לבני  "נשלט" על ידי בני אדם .2 
 הדירקטורים שלו או לנהל את פעולותיו כחוק בדרך אחרת;

  

" מסונף" לאדם אחר, כאשר הוא שולט באותו אדם אחר או נשלט על ידיו, או כאשר הוא  .3 
 והאדם האחר נשלטים שניהם ע"י אותו אדם;

 

  

 צעים בגין:"אמצעים של צד המשפיעים על סחר בשירותים" כולל אמ 

  

 רכישה, תשלום או שימוש בשירות;  .1 

  

גישה לשירותים ושימוש בהם, בקשר לאספקת שירות, שצד דורש כי יוצעו לציבור באופן  . 2 
 כללי;

  

נוכחות, כולל נוכחות מסחרית, של בני אדם של צד לשם אספקת שירות בשטח הצד  . 3 
 האחר;

  
 

ירושו כל אדם, ציבורי או פרטי, אשר בשוק הנוגע בדבר  בשטח צד פ ''ספק בלעדי של שירות'' 
 הנו מוסמך או מוקם רשמית או בפועל על ידי אותו צד כספק הבלעדי של השירות;

  
 

 פירושו אדם טבעי אשר, לפי החקיקה של אותו צד אחר, הנו: ''אדם טבעי של הצד האחר'' 

  

 ; אוWTO-של כל חברה ב אזרח של אותו צד אחר המתגורר בשטחה . 1 
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תושב קבע של אותו צד אחר המתגורר בשטח אותו צד אחר, אם אותו צד אחר מעניק  . 2 
באופן מהותי לתושבי הקבע שלו יחס זהה לזה שהוא מעניק לאזרחיו בגין אמצעים המשפיעים 

 אופןעל סחר בשירותים. למטרות אספקת שירות באמצעות נוכחות של בני אדם טבעיים )
(, הגדרה זו מכסה תושב קבע של הצד האחר שמתגורר בשטח הצד הראשון, או 4 אספקה

 ;WTO-בשטחה של כל חברה ב

  
 

 פירושו: ''מגזר שירות'' 

  

בהתייחס להתחייבות מסוימת, אחד או יותר ממגזרי המשנה, או כולם, של אותו שירות,  . 1 
 כמפורט בלוח של צד;

  

 שירות, כולל כל מגזרי המשנה שלו;אחרת, אותו מגזר  . 2 

  
 

להוציא שירותים המסופקים במימוש סמכות בכל מגזר שירות "שירותים" כולל כל שירות  
 שלטונית;

  
 

 פירושו כל אדם המקבל שירות או משתמש בו; ''צרכן שירות'' 

  

 פירושו שירות המסופק: ''שירות של צד'' 

  
 

או במקרה של הובלה ימית, על ידי כלי שיט הרשום לפי חוקי משטח של צד או בתוכו,  . 1 
אותו צד, או על ידי אדם של אותו צד המספק את השירות באמצעות הפעלת כלי שיט ו/או 

 שימוש מלא או חלקי בו; או בחלקו; או
  

טבעיים,  במקרה של אספקת שירות באמצעות נוכחות מסחרית או נוכחות של בני אדם . 2 
 ירות של צד;ע"י ספק ש

  
 

 ;1שירות פירושו כל אדם המספק, או מבקש לספק, ''ספק שירות'' 

  
 

 "אספקת שירות" כולל ייצור, הפצה, שיווק, מכירה ומסירה של שירות; 

  
 

 מוגדר כאספקת שירות: ''סחר בשירותים'' 

  

 משטח צד אחד לשטחו של הצד האחר; . 1 

   

 ירות של הצד האחר;משטח צד אחד ללקוח הש . 2 

  

                                                 
1
ת של נוכחות מסחרית כגון סניף או משרד מייצג, אף על פי ואחרבצורות ע"י גוף משפטי אלא  לא מבוקש לספקו פק או מסולא מקום שהשירות    

כן יוענק לספק השירות )כלומר הגוף המשפטי(, באמצעות נוכחות מסחרית כאמור, היחס הניתן לספקי שירות לפי פרק זה. יחס כאמור יורחב על 
סופק השירות או יש בקשה שיסופק ואין צורך להרחיב אותו על חלקים אחרים כלשהם של ספק השירות הנמצא הנוכחות המסחרית שבאמצעותה מ

 מחוץ לשטח שבו מסופק השירות או יש בקשה שיסופק.
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 ע"י ספק שירות של צד אחד, באמצעות נובחות מסחרית בשטח הצד האחר; . 3 

  

ע"י ספק שירות של צד אחד, באמצעות נוכחות של בני אדם טבעיים  של אותו צד בשטח  . 4 
 הצד האחר;

 

  

 : יחס של אומה מועדפת ביותר11.3סעיף  

  

א', צד יעניק מיד -11בנספח  ההכלול MFN-מ ת הפטורים להוציא כפי שנקבע ברשימ . 1 
וללא תנאי, בזיקה לכל האמצעים המשפיעים על אספקת שירותים, לשירותים ולספקי שירות של 
הצד האחר יחס נוח לא פחות מהיחס שהוא מעניק לשירותים ולספקי שירות של כל מי שאינו 

 צד.
  

או  Vאחד מהצדדים והודיע עליהם לפי סעיף שעשה אחרים יחס המוענק לפי הסכמים  . 2 
 . 1, לא יהיו כפופים לס"ק GATS-ל VII, וכן יחס המוענק לפי סעיף GATS-נוסף ל-Vסעיף 

  

, לפי GATSנוסף של-Vאו סעיף  Vהתקשר צד בהסכם שנמסרה עליו הודעה לפי סעיף  . 3 
לתת על ההטבות הניתנות בקשה של הצד האחר, הוא יעניק לאותו צד הזדמנות נאותה לשאת ו

 בו.
  

הוראות פרק זה לא יתפרשו כמונעות מצד כלשהו להעניק יתרונות למדינות סמוכות על  . 4 
מנת להקל על  חילופים המוגבלים לאזורי הגבול הסמוכים של שירותים המיוצרים ונצרכים 

 .במקום
  

 

 : גישה לשוק11.4סעיף  

  

צורות האספקה שזוהו בהגדרת "סחר בשירותים" הכלולה ביחס לגישה לשוק באמצעות  . 1 
, כל צד יעניק לשירותים ולספקי שירות של הצד האחר יחס נוח לא פחות מזה 11.2בסעיף 

 .2שנקבע לפי הוראות התנאים, המגבלות וההתניות המוסכמים ומפורטים בלוח שלו

  

שצד לא יקיים ולא יאמץ על במגזרים שבהם קיימות התחייבויות גישה לשוק, האמצעים  . 2 
 אזורית או על בסיס כל שטחו, אלא אם כן צוין אחרת בלוח שלו, מוגדרים:-בסיס חלוקה תת

  

כהגבלות על מספר ספקי השירות בין אם בצורה של מכסות מספריות, מונופולים, ספקי  )א(  
 שירות בלעדיים, או דרישות לבדיקת צרכים כלכליים;

  

ל השווי הכולל של עסקאות השירותים או הנכסים בצורה של מכסות כהגבלות ע )ב(  
 מספריות או דרישה לבדיקת צרכים כלכליים;

  

כהגבלות על המספר הכולל של פעולות שירות או על הכמות הכוללת של תפוקת שירות  )ג(  
המבוטאות במונחים של יחידות מספריות מיועדות בצורה של מכסות או דרישה לבדיקת 

 ;3כים כלכלייםצר
                                                 

2
ירות לשוק מתקבלת ע"י צד בלוח ההתחייבויות שלו, ומקום שתנועה חוצת גבולות של הון היא חלק חיוני מהש-במידה שהתחייבות גישה     

ו צד מחויב בזאת להתיר תנועת הון כאמור. ת, או11.2, כלולה בסעיף 1המסופק באמצעות אופן האספקה  הנזכר בהגדרת "סחר בשירותים", ס"ק 
לשוק מתקבלת ע"י צד בלוח ההתחייבויות שלו, ומקום שתנועה חוצת גבולות של הון היא חלק חיוני מהשירות המסופק -במידה שהתחייבות גישה

ו צד מחויב בזאת להתיר העברות קשורות של הון ת, או11.2, כלולה בסעיף 3עות אופן האספקה  הנזכר בהגדרת "סחר בשירותים", ס"ק באמצ
 לשטחו.

3
 ס"ק זה אינו מכסה אמצעי של צד המגביל תשומות לאספקת שירותים.-תת    
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טבעיים שניתן להעסיק במגזר שירותים מסוים, אדם כהגבלות על המספר הכולל של בני  )ד(  
או שספק שירות רשאי להעסיק והם חיוניים, וקשורים במישרין, לאספקת שירות מסוים,  

 בצורה של מכסות מספריות או דרישה לבדיקת צרכים כלכליים;
  

או דורשים סוגים מסוימים של יישות משפטית או מיזם משותף  כאמצעים המגבילים )ה(  
 שדרכו ספק שירות רשאי לספק שירות; וכן

  

כהגבלות על ההשתתפות של הון זר במונחים של הגבלת השיעור המירבי של בעלות זרה  )ו(  
 על מניות או הערך הכולל של השקעות זרות יחידות או מצטברות.

  
 

 ומי: יחס לא11.5סעיף  

  

במגזרים המתוארים בלוח שלו, ובכפוף לכל תנאי וסייג שנקבעו בו, כל צד יעניק  . 1 
אספקת שירותים,  על לשירותים ולספקי שירות של הצד האחר, ביחס לכל האמצעים המשפיעים

 .4יחס נוח לא פחות מזה שהוא מעניק לשירותים ולספקי שירות דומים שלו

  

ה רשמית לזה שונעל ידי הענקת יחס זהה רשמית או  1דרישת ס"ק כל צד רשאי לעמוד ב . 2 
 שהוא מעניק לשירותים ולספקי שירות דומים שלו, לשירותים ולספקי שירות של הצד האחר.

  

רשמית ייחשב לנוח פחות אם היא משנה את תנאי התחרות  שונהיחס זהה רשמית או  . 3 
שירותים או ספקי שירות דומים של הצד  לטובת שירותים או ספקי שירות של הצד לעומת

 האחר.
 

  

 : התחייבויות נוספות11.6סעיף  

  

צדדים רשאים לשאת ולתת על התחייבויות ביחס לאמצעים המשפיעים על סחר בשירותים  
, כולל אלה הנוגעים לענייני קביעת כישורים, 11.5או  11.4שאינם כפופים ללוח לפי סעיפים 

 תחייבויות כאמור יפורטו בלוח של צד.תקנים או רישוי. ה
  

 

 : רגולציה מקומית11.7סעיף  

  

במגזרים שבהם התקבלו התחייבויות ספציפיות, כל צד יבטיח כי כל האמצעים החלים  . 1 
 באופן כללי המשפיעים על סחר בשירותים ינוהלו באופן סביר, אובייקטיבי וחסר פניות.

  

או מוקדם ככל שמעשי בתי דין או הליכים משפטיים, בוררותיים או  כל צד יקיים או יכונן . 2 
מינהליים המאפשרים, לבקשתו של ספק שירות נפגע של הצד האחר, ביקורת מהירה ומקום 
שמוצדק, תרופות מתאימות, להחלטות מינהליות המשפיעות על סחר בשירותים. מקום שנהלים 

לטה המינהלית הנוגעת בדבר, הצד יבטיח כי כאמור אינם בלתי תלויים בגוף המופקד על ההח
 ההליכים אכן יאפשרו ביקורת אובייקטיבית וחסרת פניות.

  

מקום שהאישור נדרש על ידי צד לאספקת שירות, במגזרים שבהם התקבלו התחייבויות  . 3 
ספציפיות, הרשויות המוסמכות של אותו צד, בתוך פרק זמן סביר לאחר שהגשת בקשה נחשבת 

לפי החוקים והתקנות הפנימיים של אותו צד, יודיעו למבקש על  ההחלטה בנוגע  לשלמה

                                                 
4
לפצות על כל נחיתות תחרותית מובנית הנובעת מאופים הזר של התחייבויות מוגדרות שהתקבלו לפי סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות צד    

 השירותים או ספקי השירותים הנוגעים בדבר.
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לבקשתו. לבקשת המבקש, הרשויות המוסמכות של אותו צד ימסרו, ללא דיחוי, מידע בנוגע 
 למעמד הבקשה.

  

במגזרים שבהם התחייבויות ספציפיות, כל צד ישתדל להבטיח כי אמצעים  המתייחסים  . 4 
 לדרישות ולנהלי הסמכה, לתקנים טכניים, ולדרישות רישוי:

  

יהיו מבוססים על אמות מידה אובייקטיביות ושקופות, כגון הכשירות והיכולת לספק את  )א( 
 השירות;

  

 מההכרחי להבטחת איכות השירות; וכןלא יהיו מכבידים יותר  )ב(  

  

 במקרה של הליכי רישוי, לא יהוו כשלעצמם הגבלה על אספקת השירות.  )ג( 

  

, יובאו בחשבון אמות מידה 4בקביעה האם צד נוהג בהתאם להתחייבות לפי ס"ק  . 5 
 שאותו צד מחיל. 5בינלאומיות של ארגונים בינלאומיים הנוגעים בדבר

  

זרים שבהם התחייבויות ספציפיות, כל צד יאפשר הליכים נאותים כדי לאמת את במג . 6 
 כשירותם של בעלי מקצוע של הצד האחר.

  

ומתן בתחומים של רגולציה מקומית, -הצדדים יבחנו במשותף את תוצאות המשא . 7 
 מגמה לשלב אותן בפרק זה.ב , GATS-ל VI.4בהתאם לסעיף 

 
  

 : הכרה11.8סעיף  

  

לצורך עמידה בתקנים או באמות המידה הנוגעים בדבר שלו להרשאה, לרישוי או  . 1 
להסמכה של ספקי שירות, כל צד ישקול כיאות, כפי שמתאים, כל בקשה של הצד האחר להכיר 
בהשכלה או בניסיון שהושגו, בדרישות שמולאו, או ברישיונות או אישורים שניתנו אצל הצד 

אמור על הסכם או הסדר עם אותו צד אחר, או להעניק אותה בדרך אחר. ניתן לבסס הכרה כ
 אחרת באופן עצמאי.

  

מקום שצד מכיר, בהסכם או בהסדר, בהשכלה או בניסיון שהושגו, בדרישות שמולאו, או  . 2 
צד, כל צד יעניק לצד האחר הזדמנות נאותה -ברישיונות או אישורים שניתנו בשטחו של לא

פותו להסכם או הסדר כאמור, בין אם קיים או עתידי, או לשאת ולתת אתו לשאת ולתת על הצטר
על הסכם או הסדר דומה. מקום שצד מעניק הכרה באופן עצמאי, הוא יעניק לצד האחר הזדמנות 
נאותה להוכיח כי גם ההשכלה או הניסיון שהושגו, הדרישות שמולאו, או הרישיונות או 

 אחר צריכים להיות מוכרים. האישורים שניתנו בשטחו של אותו צד

  

 תהגופים המקצועיים משני הצדדים רשאים לשאת ולתת על הסכמים להכרה הדדי . 3 
בהשכלה או בניסיון שהושגו, בדרישות שמולאו, או ברישיונות או אישורים שניתנו. לפי בקשה 

ר שלו. שהגיש צד בכתב לצד האחר, הצד המקבל יעביר את הבקשה לגוף המקצועי הנוגע בדב
הצדדים ידווחו מעת לעת לוועדה המשותפת על התקדמות ועל מכשולים שהתנסו בהם. כל 
עיכוב או אי הצלחה של גופים מקצועיים אלה לשאת ולתת על הסכם על פרטיהם של הסדרים 
כאמור או להגיע להסכם כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויותיו של צד לפי ס"ק זה ולא יהיה 

 ישוב מחלוקות(.)י 12כפוף לפרק 
  

צד לא יעניק הכרה באופן שיהווה אמצעי לאפליה בין מדינות בהחלת התקנים או אמות  .  4 

                                                 
"ליתר ודאות, המונח ''ארגונים בינלאומיים נוגעים בדבר'' מתייחס לגופים בינלאומיים שהחברות בהם פתוחה בפני הגופים הנוגעים בדבר של . 5 

 פות בהתנהגותם, חוסר הפניות ותמימות הדעים באימוץ תקנות."שני הצדדים, והם בעלי תכונות השקי
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המידה שלו להרשאה, לרישוי או להסמכה של ספקי שירות, או להגבלה סמויה על הסחר 
 בשירותים.

  
 

 : תנועת בני אדם טבעיים11.9סעיף  

  

יעים על בני אדם טבעיים שהם ספקי שירות של צד, ובני סעיף זה חל על אמצעים המשפ . 1 
 אדם טבעיים של צד המועסקים על ידי ספק שירות של צד, בגין אספקת שירות.

  

פרק זה לא יחול על אמצעים המשפיעים על בני אדם טבעיים המבקשים גישה לשוק  . 2 
ים או תעסוקה על בסיס התעסוקה של צד, ולא יחול על אמצעים  הנוגעים ללאום, מקום מגור

 קבוע.
  

המכוסים ע"י התחייבות ספציפית כקבוע בלוחות של אחד מהצדדים  בני אדם טבעיים .3 
 בהתאמה, יורשו לספק את השירות, בהתאם לתנאי התחייבות זו.

  

פרק זה לא ימנע מצד להחיל אמצעים להסדרת כניסתם, או את שהותם הזמנית, של בני  . 4 
בשטחו, כולל האמצעים הדרושים להגנה על שלמות גבולותיו ולהבטחת התנועה  אדם טבעיים

המסודרת של בני אדם טבעיים דרכם, ובלבד שהתנאים אמורים אינם מוחלים באופן כגון השולל 
 .6או פוגע בהטבות הנצמחות לכל צד  לפי תנאיה של התחייבות ספציפית

  
 

 : שקיפות11.10סעיף  

  

ם במהרה, ולהוציא במצבי חירום, לכל המאוחר עד מועד כניסתם לתוקף, את כל צד יפרס . 1 
כל האמצעים הנוגעים בדבר בעלי ההחלה הכללית הנוגעים לפעולתו של פרק זה או משפיעים 

 חתום עליהם עליה. הסכמים בינלאומיים הנוגעים לסחר בשירותים או משפיעים עליו שצד
 יפורסמו אף הם.

  

אינו מעשי, המידע האמור יועמד לרשות הציבור בדרך  1ם כאמור בס"ק מקום שפרסו . 2 
 אחרת.

  
 

 : מונופולים וספקי שירות בלעדיים11.11סעיף  

  

כל צד יבטיח כי כל ספק בלעדי של שירות בשטחו, באספקת השירות הבלעדי בשוק  . 1 
של אותו צד לפי סעיף  הנוגע בדבר, לא יפעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבויותיו

 והתחייבויות ספציפיות. 11.3
  

מקום שספק בלעדי של צד מתחרה, במישרין או באמצעות חברה מסונפת, באספקת  . 2 
שירות מחוץ להיקף זכויות המונופול שלו והכפוף להתחייבויות ספציפיות של צד, הצד יבטיח 

די לפעול בשטחו באופן שאינו עולה כי ספק  כאמור לא ינצל לרעה את מעמד המונופול שלו כ
 בקנה אחד עם התחייבויות כאמור.

  

בהוראות סעיף זה יחולו גם על מקרים של ספקי שירות בלעדיים, שבו צד, באופן רשמי  . 3 
 או בפועל

  

 מסמיך או מכונן מספר קטן של ספקי שירות; וכן )א(  

                                                 
6
 העובדה היחידה של דרישת אשרה לבני אדם טבעיים לא תיראה כמבטלת או פוגעת בהטבות לפי התחייבות ספציפית.   
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 שטחו.מונע באופן מהותי תחרות בין ספקים אלה ב )ב( 

  
 

 : נהגים עסקיים11.12סעיף  

  

הצדדים מכירים בכך שנהגים עסקיים מסוימים של ספקי שירות, חוץ מאלה הבאים בגדר  . 1 
 , עשויות לרסן את התחרות, ובכך להגביל את הסחר בשירותים.11.11סעיף 

  

. 1זכרים בס"ק כל צד, לבקשת כל צד אחר, ייכנס להתייעצויות במגמה לבטל נהגים הנ . 2 
הצד שפונים אליו ישקול באופן מלא ואוהד בקשה כאמור וישתף פעולה באמצעות אספקת 
המידע הזמין לציבור שאינו סודי הנוגע לעניין הנדון. הצד שפונים אליו ימסור גם מידע זמין 
אחר לצד המבקש, בכפוף לדין הפנימי שלו ולעשיית הסכם מניח את הדעת ביחס לשמירה על 

 ותו ע"י הצד המבקש.סודי
  

 

 : תשלומים והעברות11.13סעיף  

  

, צד לא יחיל מגבלות על העברות בינלאומיות 11.14להוציא בנסיבות החזויות בסעיף  . 1 
 ותשלומים של עסקאות שוטפות עם הצד האחר, ביחס להתחייבויות הספציפיות שלו.

  

ות של הצדדים לפי הסכם קרן המטבע אין בפרק זה דבר יפגע בזכויות ובהתחייבוי . 2 
הבינלאומית, כולל השימוש בפעולות חליפין התואמות הסכם זה, ובלבד שצד לא יטיל מגבלות 
על עסקאות הון שאינן עולות בקנה אחד עם התחייבויותיו הספציפיות לגבי עסקאות כאמור, 

 או לבקשת קרן המטבע הבינלאומית. 11.14להוציא לפי סעיף 
 

  

 : הגבלות להגנה על מאזן תשלומים11.14 סעיף 

  

 הצדדים ישתדלו להימנע מהטלת מגבלות להגנה על מאזן התשלומים. . 1 

  

 3עד  1הזכויות וההתחייבויות של הצדדים בזיקה להגבלות כאמור יהיו כפופות לס"ק  . 2 
 , המשולבים בזאת בפרק זה והופכים לחלק ממנו.GATS-ל XIIלסעיף 

  

 צד המאמץ או מקיים מגבלות כאמור יודיע על כך במהרה לוועדה המשותפת. . 3 
 

  

 : לוחות של התחייבויות ספציפיות11.15סעיף  

  

, 11.4כל צד יפרט בלוח את ההתחייבויות הספציפיות שהוא מקבל על עצמו לפי סעיפים  . 1 
 ל לוח יפורטו:. ביחס למגזרים שבהם התקבלו התחייבויות כאמור, בכ11.6-, ו11.5

  

 תנאים, מגבלות והתניות לגישה לשוק; )א( 

  

 תנאים וסייגים ליחס לאומי; )ב( 

  

 ; וכן11.6התחייבויות הנוגעות להתחייבויות נוספות הנזכרות בסעיף  )ג( 

  

מסגרת הזמן ליישום התחייבויות כאמור ותאריך כניסתן לתוקף של  מקום שמתאים, )ד( 
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 מור.התחייבויות כא
  

רשומים בעמודה המתייחסת  11.5-ו 11.4אמצעים שאינם עולים בקנה אחד עם סעיפים  . 2 
 . 11.5.  במקרה כאמור, האמור נחשב כקובע תנאי או סייג גם לסעיף 11.4לסעיף 

  
 

 : ביקורת11.16סעיף  

  

ת לוחות במטרה להרחיב את הליברליזציה בסחר שירותים ביניהם, הצדדים יבחנו א . 1 
שלהם לפחות פעם בשלוש שנים כדי  MFN-התחייבויות ספציפיות ורשימות הפטורים מ

לאפשר הפחתה או ביטול של כל אפליה מהותית שנותרה בין הצדדים ביחס לסחר בשירותים 
המכוסה ע"י פרק זה על בסיס של תועלת הדדית והבטחת האיזון הכולל של זכויות 

כאמור תתקיים לא יאוחר משנתיים אחרי כניסתו לתוקף של  והתחייבויות. הביקורת הראשונה
 הסכם זה.

  

לסעיף  1וס"ק  VIלסעיף  4"ק ומתן לפי הוראות ס-הצדדים יבחנו במשותף את המשא . 2 
XV ל-GATS .וישלבו כל תוצאה של משא ומתן כאמור, כפי שמתאים, בפרק זה 

  
 

 : נספחים11.17סעיף  

  

 פים לפרק זה:הנספחים הבאים מצור 

  

 (;MFN-מא' )רשימות של פטורים -11נספח  

  

 בני אדם טבעיים  המספקים שירותים(;של ב' )תנועת -11נספח  

  

 ג' )שירותים פיננסיים(;-11נספח  

  

 (; וכןבזקד' )שירותי -11נספח  

  

 ה' )לוחות התחייבויות ספציפיות(.-11נספח  
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 א'-11נספח  
 MFN-רשימת פטורים מ -קולומביה :  1חלק  
  
תנאים היוצרים את      

 הצורך בפטור
מדינות שעליהן  משך מיועד

 חל האמצעי
תיאור האמצעי בציון אי ההתאמה 

 11.1 שלו לסעיף
 מגזר-מגזר או תת

  

מקיים יחס מועדף    
לספקי השירותים 

הנוגעים בדבר 
 שייכים למדינותה

 ה  האנדיתהקבוצ

 ה קבוצמדינות ה בלתי מוגבל
 תיהאנד

עקרון היחס הלאומי למטרות 
נוכחות מסחרית מוענק רק לספקי 
שירותים בשוק האנדי של שירותי 

 הערך.-הבזק מוספי

 בזק

  

 ןגן על העיקרומ   
שבהסכמים הנוגעים 

 בדבר.

בלגיה: מדינות  בלתי מוגבל
החברות בהסכם 

אמריקני -לטינוה
בדבר הפקה 

משותפת של 
הסרטים, מדינות 
אחרות הנוגעות 

 בדבר

צדדיים או -אמצעים לפי הסכמים דו
צדדיים קיימים או עתידיים -רב

יצירות  פקה משותפת שלבדבר ה
אורקוליות לקולנוע או לטלוויזיה, 

בעיקר ביחס לגישה, להפצה ולתנאי 
 המימון שלהן.

 אורקולי

  

 מגן על מאמצי   
השילוב האזורי 

 באזור

מדינות הקבוצה   בלתי מוגבל
 האנדית

אמצעים המעניקים יחס מועדף 
למדינות מערכת המטענים 

 היבשתית האנדית

 הובלה יבשתית
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 א'-11 נספח 
 MFN-רשימת פטורים מ –ישראל :  2חלק  
  

תנאים היוצרים את      
 הצורך בפטור

מדינות שעליהן  משך מיועד
 חל האמצעי

תיאור האמצעי בציון אי 
 11.3ההתאמה שלו לסעיף 

 מגזר-מגזר או תת

 מטעמים של     
תית,  מדיניות תרבו

כדי לשפר את לל וכ
 הפקותה זמינות

 ותאורקוליה
 ישראליות בישראלה
ותר רב י לקדם גיווןו

 יצירות בקרב
מחו"ל  אורקוליות

 ,הישראלי בשוק
 ועל מנת לקדם את

 ןילופיהח
 בינלאומיים שלה

 ת.אורקוליו יצירות

בלתי 
 מוגבל

 שעשו מדינות
הסכמים בדבר 
הפקה והפצה 
משותפים של 

 , וידאויםסרט
ותכניות 
עם טלוויזיה
דינות מ ישראל;
 נוגעותה אחרות

 בדבר

 יחס דיפרנציאלי מוענק
 שהופקו במשותף ליצירות

ממדינות  בני אדם עם
להיות  יםעשוי שלישראל

אתן,  הפקה משותפת הסדרי
בהפקות  העוסקים אדםבני ול

וכן לבני  אמורכ משותפות
 קולנועהפצת ב העוסקים אדם

 .ווידאו

 , וידאויםסרטהפקה והפצה משותפים של 
  טלוויזיהותכניות 

להשיג אפשרויות      
שוות לגישה לשוק 
 לבנקים ישראליים.

בלתי 
 מוגבל

כל המדינות 
 הנוגעות בדבר

 להקמת ניתן להעניק רישיון 
 לארץ המוצאזר,  שירות ספק

 ייםישראל לספקים קהמעניה
 בצורה של לשוק שלה גישה

 .דומה נוכחות מסחרית

 בנקאות -שירותים פיננסיים 
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 ב'-11נספח  

 תנועה של בני אדם טבעיים המספקים שירותים 

  

 : היקף1סעיף  

  

נספח זה חל על אמצעים של צד המשפיעה על תנועה של בני אדם טבעיים של הצד  
 האחר, לפי ההוראות בלוח ההתחייבויות הספציפיות של צד.

  

 : עקרונות כלליים2סעיף  

  

חר המועדפים בין הצדדים, את המטרה המשותפת להקל נספח זה משקף את יחסי הס 
על כניסה, שהייה  זמנית ועבודה של בני אדם טבעיים מיומנים ביותר על בסיס של 
תועלת הדדית בהתאם ללוחות ההתחייבויות הספציפיות של הצדדים, ואת הצורך 

 מאובטח, יעיל ומקיף לגבי כניסה, שהייה ועבודה זמניות. שקוף, עלכונן מיד
  

 : מסירת המידע3סעיף  

  

, כל צד יעמיד לרשות הציבור, או יבטיח כי הרשויות 11.11בהחלת סעיף  . 1 
המוסמכות שלו יעמידו לרשות הציבור, מידע דרוש להגשה יעילה של בקשה לאישור 
כניסה, שהייה ועבודה זמניות בשטחו של בני אדם טבעיים המכוסים על ידי נספח זה. 

 היה מעודכן.מידע כאמור י
  

חודשים אחרי תאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה, כל צד יכין,  12-לא יאוחר מ . 2 
יפרסם או ינגיש בדרך אחרת, חומר הסבר באנגלית בנוגע לדרישות לכניסה זמנית של 
מנהלים, אנשי ניהול ומומחים ,באופן שיאפשר לאנשי עסקים מהצד האחר להתוודע 

 אליהם.
  

 יכלול בעיקר תיאורים של: 1הנזכר בס"ק  המידע . 3 

  

ת של וכל סוגי האשרות ואישורי העבודה הנוגעים לכניסה, שהייה ועבודה זמני )א(  
 בני אדם טבעיים המכוסים על ידי נספח זה;

  

דרישות ונהלים לבקשה, ולהנפקה, של כניסה ראשונה, שהייה זמנית, ומקום  )ב(  
לעמוד ש ישולל מידע על התיעוד הנדרש, תנאים שבר החלה, היתרי עבודה, כ

 בהם  ואופן ההגשה; וכן
  

דרישות ונהלים לבקשה, ולהנפקה, של שהייה זמנית מחודשת, ומקום שבר  )ג( 
 החלה, היתרי עבודה.

  

כל צד ימסור לצד האחר פרטים על פרסומים או אתרי אינטרנט בנוגעים בדבר  . 4 
 עמד לרשות הציבור.מו 3שבהם מידע הנזכר בס"ק 
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 : קבוצת עבודה4סעיף  

  

הצדדים מקימים בזה קבוצת עבודה לכניסת זמנית, שתהיה מורכבת מנציגים של  . 1 
צורך, לדון בעניינים הכל צד, כולל פקידי הגירה, ושל נקודות הקשר והיא תתכנס, בעת 

 הנוגעים לנספח זה.
  

 קבוצת העבודה: . 2 

  

 ביישום ובניהול של נספח זה; תדון )א(  

  

 תדון בפיתוח ובאימוץ של אמות מידה ופרשנויות משותפות ליישום נספח זה; )ב( 

  

תדון בפיתוח וביישום של אמצעים להקלה נוספת על הכניסה הזמנית של בני  )ג(  
אדם טבעיים בהתאם ללוח ההתחייבויות הספציפיות של הצד על בסיס הדדי; 

 וכן
  

 עניין משותף. ושיש ב יידונו בכל אמצע )ד(  

  
 

 קשר: נקודות 5סעיף  

  

כדי להקל על היישום ולמסור מידע בנוגע לנספח זה, קשר כל צד יכונן נקודות  . 1  .1
 של הצד האחר. קשרהבעקבות בקשה סבירה של נקודת 

  

 הן: 1הנזכרות בס"ק  קשרהנקודות  . 2 

  

 מביה:ברפובליקה של קולו )א( 

  

 Coordinador 

 Coordinación  de Visas e Inmigración 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

  

 ישראל: תבמדינ )ב( 

  

 מנהל 

 רשות האוכלוסין וההגירה, אגף רישום ומעמד 

 משרד הפנים 

  
 

 או מחליפיהם. 
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 : נהלי בקשה מזורזים6סעיף  

  

ת המוסמכות של כל צד יטפלו במהירות, בהתחשב בנהלים הדרושים הרשויו . 1 
ובנסיבות הנוגעות בדבר, בבקשות לאישור כניסה, שהייה זמנית או היתרי עבודה 
שהגישו ספקי שירות של הצד האחר, בהתאם ללוח ההתחייבויות הספציפיות שלו, 

 כולל בקשות להארכה.
  

רשות מהמבקש מידע נוסף כדי לטפל מקום שהרשויות המוסמכות של צד דו . 2 
חוקי בשטח הצד המוסר את ההודעה, ללא הבבקשתו, הן יודיעו למבקש, או לנציגו 

 עיכוב מיותר.
  

לבקשת המבקש, הרשויות המוסמכות של צד ימסרו, ללא עיכוב מיותר, מידע  . 3 
 בדבר מצב בקשתו.

  

קש כניסה, שהייה זמנית או הרשויות המוסמכות של כל צד יודיעו במהרה למב . 4 
היתר עבודה, על תוצאת בקשתו, אחרי קבלת ההחלטה. ההודעה תכלול את תקופת 

 השהייה שאושרה וכל תנאי או התנייה אחרים.

  
 

 : שקיפות וטיפול בבקשות7סעיף  

  

קיים מנגנונים מתאימים לתגובה על פניות של בני אדם יכל צד יכונן או  . 1 
לבקשות ולנהלים הנוגעים לכניסה הזמנית של בני אדם טבעיים  מעוניינים ביחס

 בהתאם ללוח ההתחייבויות הספציפיות של צד.
  

כל צד ישתדל, בתוך פרק זמן סביר שלא יעלה על מספר סביר של ימים אחרי  . 2 
שהגשת בקשה לכניסה זמנית נראית כאילו הושלמה לפי הדין הפנימי שלו, להודיע 

 ה בנוגע לבקשתו.למבקש על ההחלט
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 ג'-11נספח  

 שירותים פיננסיים 

  

 : היקף והגדרות11.1סעיף  

  

 .1נספח זה חל על אמצעים המשפיעים על הסחר בשירותים פיננסיים . 1 

  

 למטרות נספח זה: . 2 

  

פירושו כל מיזם פיננסי או מתווך פיננסי אחר המורשה לעשות עסקים   ''מוסד פיננסי'' 
 פוקח כמוסד פיננסי, לפי דין  הצד שבשטחו הוא ממוקם;והוא מוסדר או מ

  
 

פירושו כל שירות בעל אופי פיננסי שמציע ספק שירות פיננסי של צד.  '' שירות פיננסי'' 
שירותים פיננסיים כוללים את כל שירותי הביטוח ושירותים הקשורים לביטוח, וכל 

א ביטוח(. שירותים פיננסיים שירותי הבנקאות והשירותים הפיננסיים אחרים )להוצי
 כוללים את הפעילויות הבאות:

  

 ביטוח ושירותים הקשורים לביטוח )א(  

  

 (i          ):)ביטוח ישיר )כולל ביטוח משותף 

  

 חיים; .א 
  

 חיים;-לא .ב 
  

 (ii) ביטוח משנה; 
  

 (iii)  וכן;  סוכנים ומתווכיםתיווך בביטוח, כגון 
  

 (iv) הערכת סיכונים אקטואריהוח, כגון שירותי ייעוץ, שירותים הנלווים לביט ,
 ושירותי יישוב תביעות.

  

 שירותים בנקאיים ופיננסיים אחרים )לא כולל ביטוח(:)ב(          

  

 (i)  ;קבלת פיקדונות וכספים לתשלום מהציבור 
  

 (ii)  ,פקטורינג הלוואות מכל הסוגים, כולל אשראי צרכני, אשראי למשכנתאות
 קה מסחרית;ומימון עס

  

 (iii) ;ליסינג פיננסי 

                                                           
1
 (GATSלהסכם הכללי בדבר סחר ושירותים ) 1לסעיף  2"סחר בשירותים פיננסיים" יובן בהתאם להגדרה הכלולה בס"ק    
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 (iv)  ,כל שירותי התשלום והעברת הכספים, כולל אשראי, חיוב וכרטיסי חיוב
 ;בנקאיות המחאותו  המחאות נוסעים

  

 (v) ; ערבויות והתחייבויות 
  

 (vi) או  מעבר לדלפקסחר לחשבון עצמי או לחשבון לקוחות, בין אם בבורסה, מ
 בדרך אחרת, של הדברים הבאים:

  

 (;פקדון)כולל המחאות, שטרות, תעודות  ספיםכהמכשירים בשוק  .א 
  

 מטבע חוץ; .ב 
  

 מוצרים נגזרים כולל, אך בלי להגביל, חוזים עתידיים ואופציות; .ג 
  

, הסכמי עסקאות החלףמכשירי שערי חליפין ושערי ריבית, כולל מוצרים כגון:  .ד 
 ;אקדמה בריבית

  

 ;ניירות ערך ניתנים להעברה .ה 
  

 ;מסמכים סחירים ונכסים פיננסיים אחרים, כולל מטילים .ו 
  

 (vii)  השתתפות בהנפקות מכל סוג של ניירות ערך, כולל חיתום והשמה כסוכן
 )בין אם באופן פרטי או ציבורי(, ומתן שירותים הקשורים להנפקות כאמור;

  

 (viii) ;תיווך כספים 
  

 (ix)  ,כל צורה של ניהול השקעות ניהול נכסים, כגון ניהול מזומנים או תיקים
 משותף, ניהול קרנות פנסיה, שירותי משמורת, הפקדה ונאמנות ;

  

 (x)  שירותי התחשבנות וסליקה  לנכסים פיננסיים, כולל ניירות ערך, מוצרים
 נגזרים, ומסמכים סחירים אחרים;

  

 (xi) ; אספקה והעברה של מידע פיננסי, עיבוד נתונים פיננסיים ותוכנות קשורות 
  

 (xii)  שירותים פיננסיים של ייעוץ, תיווך ושירותים נלווים אחרים בכל הפעילויות
( לעיל, כולל התייחסות וניתוח אשראי, (xi ( עד iס"ק )-הרשומות בת"ת

מחקר וייעוץ להשקעות ותיקים, ייעוץ לרכישות ולאסטרטגיה ולארגון 
 מחדש בתאגיד.

  
 

של  צד המבקש לספק או מספק  משפטיאו פירושו כל אדם טבעי  ''ספק שירות פיננסי'' 
 שירותים פיננסיים. המונח "ספק שירות פיננסי" אינו כולל גוף ציבורי.

  
 

 פירושו: ''גוף ציבורי'' 
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ממשלה, בנק מרכזי, או רשות מוניטרית של צד, או גוף בבעלות או בשליטה של  )א( 
ויות  למטרות או פעילממשלתיים צד, העוסקים בעיקר במילוי תפקידים 

ממשלתיות, לא כולל גוף העוסק בעיקר באספקה שירותים פיננסיים בתנאים 
 מסחריים; או

  

המבצע תפקידים המבוצעים כרגיל ע"י בנק מרכזי או רשות  ,גוף פרטי )ב( 
 מוניטרית, בעת ביצוע תפקידים כאמור;

  
 

לל כל בורסה או שוק פירושו כל גוף לא ממשלתי, כו ''ארגון בעל רגולציה עצמית'' 
לניירות ערך או לחוזים עתידיים, סוכנות סליקה או ארגון או איגוד אחר המממש את 

 סמכות הרגולציה שלו או סמכות פיקוח על ספקי שירותים פיננסיים ;

  
 

 כולל את האמור להלן: ''שירות מסופק במימוש סמכות ממשלתית'' 

  

רשות מוניטרית או כל גוף ציבורי אחר  פעילויות שמנהלים בנק מרכזי או )א( 
 במסגרת מדיניות מטבע או שער חליפין;

  

פעילויות המהוות חלק ממערכת סטטוטורית של ביטחון סוציאלי או תכניות  )ב(  
 ; וכן ותציבוריפרישה 

  

פעילויות אחרות שמנהל גוף ציבורי לחשבון או בערבות או בשימוש במשאבים  )ג(  
 הממשלה. הפיננסיים של

  
 

למטרות הגדרת "שירותים", הכלולים בפרק זה, אם צד מאפשר ניהול כל פעילות,  
הנזכרת בס"ק )ב( או )ג( לעיל, ע"י ספקי השירותים הפיננסיים שלו בתחרות עם גוף 

 ציבורי או עם ספק שירות פיננסי, "שירותים" יכלול פעילויות כאמור.
  

 

שירות בעל אופי פיננסי, לרבות שירותים הקשורים  פירושו ''שירות פיננסי חדש'' 
למוצרים קיימים וחדשים, או לאופן שבו נמסר מוצר, שאינו מסופק על ידי ספק שירות 

 בשטחו של צד אבל מסופק בשטחו של הצד האחר. כלשהו פיננסי

  
 

 : מערכות סליקה ותשלום2סעיף  

  

ירותים פיננסיים ל צד יעניק לספקי שבתנאים ובהתניות המעניקים יחס לאומי, כ . 1 
של הצד האחר המוקמים בשטחו גישה לשימוש במערכות תשלום וסליקה המופעלות 
על ידי גופים ציבוריים ולשירותי מימון ומימון חוזר רשמיים הזמינים במהלך הרגיל 

האחרון -המוצא-של עסקים רגילים. ס"ק זה אינו מיועד להעניק גישה לשירותי מלווה
 של צד.

  

חברות או השתתפות, או גישה, לכל גוף בעל רגולציה עצמית, בורסה מקום ש . 2 
או שוק לניירות ערך או לחוזים עתידיים, סוכנות סליקה, או כל ארגון או איגוד אחר, 
נדרשים ע"י צד כדי שספקי שירותים פיננסיים של הצד האחר יספקו שירותים פיננסיים 

צד; או כאשר הצד מעניק במישרין או על בסיס שווה עם ספקי שירותים פיננסיים של ה
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הצד  בעקיפין לגופים כאמור, זכויות יתר או יתרונות באספקת שירותים פיננסיים,
יבטיח כי גופים  כאמור יעניקו יחס לאומי לספקי שירותים פיננסיים של הצד האחר 

 שהם תושבי שטחו.
  

 

 מטעמי זהירותחריג : 3סעיף  

  

של נספח זה, צד רשאי לאמץ או לקיים אמצעים  על אף כל הוראה אחרת . 1 
 מנימוקי  זהירות, כולל:

  

להגנה על משקיעים, מפקידים, בעלי פוליסות, תובעי פוליסות, בני אדם  )א( 
שיש כלפיהם חובת אמונים מצד ספק שירות פיננסי או כל משתתף  דומה 

 אחר בשוק פיננסי;
  

 רכת הפיננסית של  צד.להבטחת השלמות והיציבות של המע )ב(  

  

לא יהיו מכבידים יותר מהדרוש כדי להשיג את  1אמצעים הנזכרים בס"ק  . 2 
המטרה שלהם ולא יהוו הגבלה סמויה על הסחר בשירותים, ולא יפלו כנגד שירותים 
פיננסיים או ספקי שירותים פיננסיים של הצד האחר, לעומת שירותים פיננסיים דומים 

 ותים פיננסיים דומים שלו.שלו או ספקי שיר
  

אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמחייב צד לחשוף את המידע הנוגע לנתונים  . 3 
אישיים את העניינים וחשבונות של לקוחות בודדים או כל מידע סודי או קנייני ברשותו 

 של גופים ציבוריים.
  

צת הגבולות חו האספקהבלי לפגוע באמצעים אחרים של רגולציה זהירה של  . 4 
חוצי גבולות של  םשל שירותים פיננסיים, צד רשאי לדרוש רישום או הרשאה של ספקי

 צד האחר ושל מכשירים פיננסיים.השירותים פיננסיים של 
  

 

 :  הכרה באמצעי זהירות4סעיף  

  

צד בקביעת הדרך -מקום שצד מכיר, בהסכם או בהסדר, בצעדי זהירות של לא . 1 
צעים המתייחסים לשירותים פיננסיים של צד, אותו צד יעניק הזדמנות שבה יוחלו אמ

נאותה לצד האחר לשאת ולתת על הצטרפות להסכם או להסדר כאמור, או לשאת ולתת 
על  הסכם או הסדר דומה אתו, בנסיבות שבהן יהיו רגולציה, פיקוח ויישום מקבילים 

ף במידע בין הצדדים להסכם של רגולציה כאמור, ואם מתאים, נהלים הנוגעים לשיתו
 או להסדר.

  

מקום שצד מעניק הכרה כאמור באופן עצמאי, הוא יעניק לצד האחר הזדמנות  . 2 
 נאותה להוכיח כי נסיבות כאמור קיימות.

  
 

 : עיבוד נתונים5סעיף  

  

כל צד יתיר לספק שירות פיננסי של הצד האחר להעביר מידע בצורה אלקטרונית או . 1 
רת, בתוך שטחו ומחוץ לו, לעיבוד נתונים מקום שעיבור כאמור נדרש במהלך אח

 העסקים הרגיל של ספק שירות פיננסי כאמור.
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אין בנספח זה דבר שיגביל את זכותו של צד להגן על נתונים אישיים, הפרטיות . 2 
פי האישית והסודיות של רשומות וחשבונות של יחידים, ועל כל מידע אחר המוגן על 

 .דין
  

 

 : חריגים ספציפיים6סעיף  

  

אין בנספח זה דבר שיתפרש כמונע מצד, לרבות הגופים הציבוריים שלו, מלנהל  .1 
או לספק באופן בלעדי בשטחו פעילויות או שירותים המהווים חלק מתכנית פרישה 

ם ציבורית או ממערכת הסטטוטורית של ביטחון סוציאלי, להוציא מקום שניתן לקיי
פעילויות כאמור, לפי הוראות החקיקה הפנימית של צד, באמצעות ספקי שירותים 

 פיננסיים בתחרות עם גופים ציבוריים או מוסדות פרטיים.
  

אין בנספח זה דבר החל על פעילויות או אמצעים שנערכו או אומצו על ידי בנק  . 2 
ל גוף ציבורי אחר, מרכזי, או רשות מטבע, שער חליפין או אשראי, או על ידי כ

 העוסקים במדיניות מטבע ובמדיניות אשראי או שער חליפין קשורה.
  

אין בנספח זה דבר שיתפרש כמונע מצד, לרבות הגופים הציבוריים שלו, מלנהל  . 3 
או לספק באופן בלעדי בשטחו פעילויות או שירותים  לחשבון או בערבות או בשימוש 

ו הגופים הציבוריים שלו, להוציא מקום שניתן לקיים במשאבים הפיננסיים של הצד, א
פעילויות כאמור, לפי הוראות החקיקה הפנימית של צד, באמצעות ספקי שירותים 

 פיננסיים בתחרות עם גופים ציבוריים או מוסדות פרטיים.
  

אין בנספח זה דבר שיתפרש כמונע מצד לאמץ אמצעים המגבילים העברות של  . 4 
או ספק שירותים פיננסי חוצי גבולות אל, או לטובת, גורם המסונף  או מוסד פיננסי 

אדם הקשור למוסד לספק כאמור, באמצעות החלה שיוויונית, בלתי מפלה ובתום לב 
של אמצעים המתייחסים לשמירה על הבטיחות, האיתנות, היושרה או האחריות 

צי גבולות. ס"ק זה אינו הפיננסית של מוסדות פיננסיים או ספקי שירותים פיננסיים חו
 פוגע בכל הוראה אחרת של הסכם זה המתירה לצד להגביל העברות.
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 ד'-11נספח  

 שירותי בזק 

  

 : היקף והגדרות1סעיף  

  

. הוא לא 2נספח זה חל על אמצעים של צדדים המשפיעים על סחר בשירותי  בזק . 1 
 .3יחול על צעדים המתייחסים לשידור או להפצה בכבלים של תכניות רדיו או טלוויזיה

  

 למטרות נספח זה: . 2 

  

ושו הגוף או הגופים המופקדים על כל אחת מהמטלות פיר ''רשות רגולטורית'' 
 הרגולטוריות המוקצות ביחס לנושאים הנזכרים בנספח זה;

  
 

 פירושו מתקנים של רשת או שירות ציבוריים להעברת בזק, אשר:  ''מתקנים חיוניים'' 

  

 מסופקים באופן בלעדי או בעיקר על ידי ספק יחיד או מוגבל של ספקים; וכן )א(  

  

 החלפתם איננה מעשית מבחינה כלכלית או טכנית על מנת לספק שירות; )ב(  

  
 

פירושו ספק שיש לו יכולת להשפיע באופן מהותי על תנאי ההשתתפות '' ספק עיקרי '' 
 ) בהתייחס למחיר ולהיצע( בשוק הנוגע בדבר לשירותי בזק בסיסיים כתוצאה:

  

 או משליטה על מתקנים חיוניים, )א(  

  

 משימוש במעמדו בשוק. )ב( 

  
 

פירושו תשתית הבזק הציבורית המאפשרת תקשורת בין  ''רשת ציבורית להעברת בזק'' 
 רשת מוגדרות או יותר;-שתי נקודות קצה

  
 

פירושו כל שירות להעברת בזק הנדרש, במפורש או  ''שירות ציבורי להעברת בזק'' 
אופן כללי. שירותים כאמור עשויים לכלול, בין בפועל, שצד דורש להציע לציבור ב

היתר, טלגרף, טלפון, טלקס, והעברת נתונים הכרוכה כרגיל בהעברה בזמן אמת של 
לקצה בצורת -מידע שסיפקו לקוחות בין שתי נקודות או יותר, ללא כל שינוי מקצה

 המידע של הלקוח;

  
 

מוגשת ע"י ספק עיקרי ומפורטת פירושו הצעת קישוריות ה '' הצעת קישוריות לעיון'' 
במידה מספקת כדי לאפשר לספק שירותי בזק ציבוריים לדעת את התעריפים והתנאים 

 להשגת קישוריות;

  

                                                           
2
, וכולל גם אמצעים ביחס לגישה ולשימוש ברשתות בזק ציבוריות 11.2בסעיף להגדרות  הכלולות "סחר בשירותי בזק" יובן בהתאם    

 ובשירותי בזק ציבוריים.
3
  "שידור" יוגדר בהתאם להוראות הדין הפנימי הנוגע בדבר של כל צד.   
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פירושו ההולכה של אותות אלקטרומגנטיים כגון קול, נתונים ותמונה וכל  ''בזק'' 
כבת מאספקת שילוב שלהם. מגזר שירותי בזק אינו מכסה את הפעילות הכלכלית המור

 תוכן המחייב שירותי בזק להולכתו;

  
 

 : אמצעי הגנה תחרותיים2סעיף  

  

כל צד יקיים אמצעים נאותים כדי למנוע מספקים שהם, לבד או ביחד, ספק  . 1 
 תחרותיים.-עיקרי, לעסוק או להמשיך בנהגים אנטי

  

 יכללו, בעיקר: 1תחרותיים הנזכרים בס"ק -אנטיההנהגים  . 2 

  

 תחרותי;-עיסוק בסבסוד צולב אנטי )א(  

  

 תחרותיות; וכן-שימוש במידע שהושג ממתחרים בתוצאות אנטי )ב(  

  

מידע טכני על מתקנים חיוניים , לרשות ספקי שירותים אחריםבמועד  העמדה-אי )ג(  
 ומידע מסחרי הנוגע בדבר הדרוש להם לאספקת שירותים.

  
 

 : קישוריות3סעיף  

  

סעיף זה חל על קישור עם ספקים המספקים רשתות או שירותים ציבוריים  . 1 
להעברת בזק על מנת לאפשר למשתמשים של ספק אחד לתקשר עם משתמשים של 

 ספק אחר ולגשת לשירותים שמספק ספק אחר.
  

כל ספק מורשה למתן שירותי בזק יהיה בעל זכויות של קישוריות עם ספקים  . 2 
רשתות תקשורת זמינות לציבור ושירותים. באופן עקרוני תעריפי קישוריות  אחרים של

על שיעורים אחרת מוסדרים  יםצריכים להיות מבוססים על עלות או להיות מבוסס
 לספקים הנוגעים בדבר.

  

ומתן בין ספקי שירות ולהיתכנות -נקודת קישוריות ברשת תהיה כפופה למשא . 3 
ומתן כאמור, הרשות המוסמכת -ות נתקלים בקשיים במשאטכנית. במקרה שספקי השיר

תוכל להתערב ולפסוק, בהתאם לתקנות הנוגעות בדבר של הצדדים. משא ומתן כזה 
 יבטיח כי ייעשו הסכמי קישוריות:

  

עלות שאינם מפלים )כולל תקנים ומפרטים -בתנאים, התניות ותעריפים מכווני )א(  
א פחות מזו המוצעת לשירותים דומים שלו או טכניים( והם בעלי איכות נוחה ל

מסונפים או לחברות הבת שלו או -לשירותים דומים של ספקי שירותים לא
 לגורמים מסונפים אחרים; וכן

  

עלות )כולל תקנים ומפרטים טכניים( -במועד, בתנאים, התניות ותעריפים מכווני )ב(  
כך  לא כרוכים כחבילה, ושהנם שקופים, סבירים, מתייחסים להיתכנות כלכלית

שהספק לא יצטרך לשלם עבור מתקני או רכיבי רשת או מתקנים שאינם דרושים 
 לו לאספקת השירות.

  

כל צד יבטיח כי ספקים של רשתות או שירותים ציבוריים להעברת בזק בשטחו  . 4 
 ינקטו צעדים מתאימים כדי להגן, בין היתר:



 

3 -ד11נספח   
 

  

 וד ולהפצה של נתונים אישיים;על צנעת הפרט ביחס לעיב )א(  

  

 על הסודיות של רשומות פרטניות; וכן )ב(  

  

על הסודיות של מידע מסחרי רגיש של, או אודות, ספקים ומשתמשי קצה של  )ג(  
שירותי בזק. נתונים ומידע שהשיג ספק שירותי בזק ישמשו אך ורק לצורך מתן 

 שירותים אלה.
  

אין בנספח זה דבר המגביל את זכותו של צד להגן על נתונים אישיים, פרטיות  . 5 
 אישית, וסודיות של רשומות וחשבונות של יחידים, ומידע אחר המוגן על פי חוק.

  
 

 : שירות אוניברסלי4סעיף  

  

לכל צד יש זכות להגדיר סוג של התחייבות לשירות אוניברסלי שהוא מבקש  . 1 
 עצמו. בל עלקל

  

אמצעים של צדדים המסדירים שירות אוניברסלי יהיו שקופים, חסרי פניות  .2 
ובלתי מפלים. כמו כן הם יהיו ניטראליים ביחס לתחרות ולא מכבידים יותר מהדרוש 

 לסוג השירות האוניברסלי שהוגדר על ידי הצד.
  

 

 : הליך רישוי5סעיף  

  

ן לאספקת שירות בזק, הרשות המוסמכת של צד מקום שנדרש רישיון או זיכיו . 1 
 תעמיד לרשות הציבור את האמור להלן:

  

 התנאים וההתניות לרישיון או זיכיון כאמור; וכן )א(  

  

 פרק הזמן הנדרש כרגיל לקבלת החלטה בדבר בקשה לרישיון או זיכיון. )ב( 

  

אם מולאו התנאים בני מקום שנדרש רישיון או זיכיון לאספקת שירות בזק, ו . 2 
ההחלה, הרשות המוסמכת של צד תעניק למבקש רישיון או זיכיון בתוך פרק זמן סביר 

 של  אותו צד. הדין לאחר שהגשת בקשתו נראית כאילו הושלמה לפי 
  

הרשות המוסמכת של צד תודיע למבקש על תוצאת בקשתו במהרה אחרי  . 3 
דחות בקשה לרישיון או זיכיון, שהתקבלה החלטה. במקרה שהתקבלה החלטה ל

 הרשות המוסמכת של צד תודיע למבקש, לפי בקשה, מהו הנימוק לדחייה.
  

 

 : רשות רגולטורית עצמאית6סעיף  

  

הרשות הרגולטורית לשירותי בזק של כל  צד תהיה נפרדת מכל ספק של שירותי  . 1 
 בסיסיים  ולא חייבת בדין וחשבון כלפיו.בזק 

  

ל צד יבטיח כי החלטות של ונהלים שבשימוש הרשות הרגולטורית שלו יהיו כ . 2 
 חסרי פניות ביחס לכל המשתתפים בשוק.
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 : משאבים מצומצמים7סעיף  

  

כל צד יבטיח כי הנהלים שלו להקצאה ולשימוש במשאבי בזק מצומצמים, כולל  . 1 
ת, במועד,  שקוף, ובלתי תדרים, מספרים וזכויות מעבר, יתקיימו באופן חסר פניו

מפלה. כל צד יפרסם בפומבי את  המצב הנוכחי של פסי תדרים שהוקצו, אבל לא 
 יידרש זיהוי מפורט של תדרים שיוקצו לשימושים ממשלתיים ספציפיים.

  

אלקטריים שאינם ממשלתיים, כל צד -בעת הקצאת ספקטרום לשירותי בזק רדיו . 2 
מבוססות שוק, תוך התחשבות מלאה באינטרסים ישתדל להסתמך ככלל על גישות 

 ציבוריים.
  

 

 : יישוב מחלוקות בזק8סעיף  

  

 כל צד יבטיח כי: 

  

ספקים יהיו רשאים להגיש פנייה לרשות הרגולטורית שלו או לגוף אחר הנוגע  )א(  
 בדבר כדי ליישב מחלוקות בנוגע לספקים עיקריים ;

  

עם ספק עיקרי, יש זכות פנייה בכל עת או אחרי פרק לספק שביקש קישוריות  )ב( 
זמן סביר שפורסם  בפומבי אל הרשות הרגולטורית שלו כדי ליישב המחלוקות 
בנוגע לתנאים, התניות ותעריפים מתאימים לקישוריות עם הספק העיקרי בתוך 

 פרק זמן סביר; וכן
  

זכות ערעור בפני גוף לספק שנפגע מהחלטות של הרשות הרגולטורית שלו יש  )ג(  
 של הצד. לדיןמנהלי עצמאי ו/או  בית משפט בהתאם 

  
 

 : שקיפות9סעיף  

  

, כל צד יבטיח שמידע הנוגע בדבר על התנאים המשפיעים על 11.10בהחלת סעיף  
 גישה ושימוש ברשתות ובשירותים ציבוריים להעברת בזק יהיה זמין לציבור, כולל:

  

 ים והתניות אחרים לשירות;תעריפים ותנא )א(  

  

 מפרט של ממשקים טכניים עם רשתות ושירותים כאמור; )ב(  

  

מידע על גופים אחראים להכנה ולאימוץ של תקנים המשפיעים על גישה  )ג(  
 ושימוש כאמור;

  

 תנאים החלים על חיבור ציוד קצה או ציוד אחר לרשת הבזק הציבורית;  וכן )ד(  

  

 דעות, היתרים, דרישות רישום או רישוי, אם יש כאלה.הו )ה(  
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ANNEX 11-E 

SECTION 1: COLOMBIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
1 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
I. HORIZONTAL COMMITMENTS 

ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE 

 (3) Foreign investment is allowed 

in all sectors of the economy except for 

investment projects in activities relating 

to national defense and the processing 

and disposal of toxic, hazardous or 

radioactive waste not produced in 

Colombia. 

 

  

                                                           
1
 All CPC references in this Schedule are based on CPCprov 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
  Unappropriated land along the 

Colombian coastlines and in the border 

regions with neighboring countries may 

be awarded solely to Colombians by 

birth. Unappropriated land thus acquired 

cannot be transferred to foreigners. In the 

islands of the San Andrés and 

Providencia Archipelago, the acquisition 

of real property by foreigners, as well as 

immigration and human settlements, are 

governed by special provisions for which 

all relevant reservations are established 

here. 

 

 

 
(4) Unbound, except for measures 

affecting the entry and temporary stay of 

natural persons in the following 

categories: 

(4) Unbound, except for the measures 

indicated in the market access column. 

 

 A. Managers, legal representatives and 

technical specialists, with the exception 

of the professional services subsectors. 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
 B. Business visitors  

Legal representatives, directives or 

executives of foreign commercial, 

industrial or services enterprises, that 

develop activities own to entrepreneurial 

management related to the interests 

represented, such as attending partners 

meetings, business making, business 

management supervising, among other. 

Entry and temporary stay is authorized 

for a period no longer than 6 months, as 

long as a domicile is not established in 

Colombia and payment of honoraries or 

remuneration for its activity is not paid 

in Colombian territory. 

  

 C. Installers and maintainers Entry and 

temporary stay and work is authorized 

for Technical Visitors in charge of 

installation and maintenance of 

machinery and industrial equipment and 

training in its use, as long as there is no 

remuneration for the service supplied in 

the Colombian territory and its staying is 

no longer than 45 days. 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
II. SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS 

1. BUSINESS SERVICES 

 

A. PROFESSIONAL SERVICES 

The following limitations to Market Access apply to this sector: note 1 for Modes 1, 2, and 3 of the Attachment; for National Treatment notes 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of the 

Attachment applies for Modes 1, 2, and, 3.  

 
a) Legal services  

 (CPC 861) 

 Only legal advisory services in 

foreign legislation and international 

law (excludes advice and litigation 

in national law) 

(1) None  

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  None  

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
b) Accounting and  

book-keeping services  

(CPC 862) 

(1)  Unbound 

(2)  None 

(3)  None 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  Unbound 

(2)  None 

(3)  Registration as an accountant is 

required, for which it is necessary to be a 

Colombian national having the exercise 

of civil rights or an alien domiciled in 

Colombia for at least three years prior to 

the application. and satisfy the following 

requirements:  

a)  Possess the degree of public 

accountant from a Colombian University, 

show evidence of experience in activities 

relating to accounting in general of not 

less than one year, acquired 

simultaneously with or subsequently to 

the above  studies; or   

 

b)  Possess the degree of public 

accountant or an equivalent title issued 

by foreign institutions of countries with 

which Colombia has signed agreements 

on recognition of degrees and endorsed 

by the duly authorized governmental 

body.  

 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
c) Tax advisory services  

 (CPC 863) 

(1)  Unbound 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1)  Unbound 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

d) Architectural services  

 (CPC 8671) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1)  None  

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

e) Engineering services  

 (CPC 8672) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

 (4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1) 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

f) Integrated engineering 

 services  

 (CPC 8673) 

(1)  None 

(2)  None 

 (3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

g) Urban planning and 

 landscape architectural 

 services  

 (CPC 8674) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

 

 



ANNEX 11-E-7 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
B.  COMPUTER AND RELATED SERVICES 

For Mode 1 of Market Access commitments the note 1 of the Attachment applies to this sector; respecting National Treatment notes 1, 2, 3, 5, and 6 of the Attachment 

applies to Mode 1 commitments in this sector. 
a)  Consultancy services related to 

the installation of computer 

hardware  

 (CPC 841) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

b) Software implementation services  

(CPC 842) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

c)  Data-processing services  

(CPC 843) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

d)        Database services  

(CPC 844) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

 

C. RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES 

The following limitations to National Treatment apply to this sector: respecting Mode 1 notes 1, 2, 3, 5 and 6 of the Attachment; respecting Mode 2 notes 1, 2 and 3 of the 

Attachment; and respecting Mode 3 notes 1, 2, 3 and 4 of the Attachment. 

 
a) Research and  development 

 services on physical sciences 

 (CPC 85101) 

(1)  Unbound 

 

 

(1)  None 

Any foreign person planning to 

undertake scientific research on 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
 

 

 

 

 

 

(2)  Unbound 

 

 

 

 

 

 

(3)  Unbound 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

biological diversity in the territory of 

Colombia must involve at least one 

Colombian researcher in the research or 

analysis of the results of such research. 

 

(2)  None. 

Any foreign person planning to 

undertake scientific research on 

biological diversity in the territory of 

Colombia must involve at least one 

Colombian researcher in the research or 

analysis of the results of such research. 

 

(3)  None  

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

b) Research and development 

 services on social sciences 

 and humanities  

 (CPC 852) 

(1)  Unbound 

(2)  Unbound 

(3)  Unbound  

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1)  Unbound 

(2)  Unbound 

(3)  Unbound 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

c) Interdisciplinary research  and 

development services  

 (CPC 853) 

(1)  Unbound 

(2)  Unbound 

(3)  Unbound  

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1)  Unbound 

(2)  Unbound 

(3)  Unbound 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
E. LEASING OR RENTAL SERVICES WITHOUT OPERATOR 

For Market Access notes 1 and 2 of the Attachment apply in respect to Mode 1 for this sector; for National Treatment notes 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of the Attachment applies in 

respect to Modes 1, 2, and 3 for this sector. 

 
c) Leasing or rental services 

 concerning other means of 

 transport without operator 

 (CPC 83101+83102+83105) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

d) Leasing or rental services 

 concerning other machinery 

 and equipment  

 (CPC 83106-83109) 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None, except as indicated in 

note number 1 of the Attachment 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

F. OTHER BUSINESS SERVICES 

For Market Access note 1 of the Attachment apply  in respect to Modes 1, 2, and 3 for this sector; for National Treatment  notes 1, 2, 3,4, 5, and 6 of the Attachment applies 

in respect to Modes 1, 2, and 3 for this sector.  

 
b) Market research and public 

 opinion polling services  

 (CPC 864) 

(1)  Unbound 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  Unbound 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

c) Management consulting 

services  

 (CPC 865) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 



ANNEX 11-E-10 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
d) Services related to 

 management consulting  

 (CPC 866) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

e) Technical testing and 

 analysis services  

 (CPC 8676) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

h) Services incidental to mining 

(CPC 883+5115) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

k) Placement and supply 

 services of personnel  

 (CPC 872) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

m) Related scientific and 

 technical consulting services  

 (CPC 8675) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
n) Equipment cleaning and 

 repair services  

 (CPC 633+8861-8866) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

o) Building-cleaning services 

 (CPC 874) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) Unbound* 

(2) Unbound* 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

q) Packaging services  

 (CPC 876) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

r) Printing and publishing 

 (CPC 88442) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 
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SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
2 COMMUNICATION SERVICES 

 

C. TELECOMMUNICATIONS SERVICES 

The concession (contract or license) for the supply of telecommunications services is granted only to enterprises legally set up in Colombia. 

The commitments in this schedule do not cover radio and television broadcasting services. 

The scope of the classification definitions used in this section is based on Colombian legislation. 

 
All sectors 
1. Basic services (For public use, 

exclusively facilities-based services) 

 

   

A. Tele-services 

a. Local and extended local voice 

telephony
2
 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

b. National and international long-

distance telephony 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

c. Telex services (1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

 

                                                           
2
 "Extended local" voice telephony (departmental or regional telephony) is the service supplied by the same operator to users in a continuous geographical area consisting of adjacent municipalities, provided the area does not 

go outside that of the Department. 
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COMMITMENTS 
horizontal section. 

 

horizontal section. 

d. Telegraph services (1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

e. Cellular mobile telephone 

services 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

f. Personal Communications 

Services (PCS) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

g. Paging services (1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

h. Trunking (1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 
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COMMITMENTS 
B. Carrier services

3
 

 

a. Packet-switched data 

transmission services 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

b. Circuit-switched data 

transmission services 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

c. Provision of satellite capacity, 

exclusively by geostationary 

satellite systems 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

2. Value-added 

 telecommunications 

 services
4
 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

3. For non-public use, facilities-

based  

 

(Relates to the private 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

 

                                                           
3
 A carrier service is a service providing the necessary capacity to transmit signals between two or more specific points on the telecommunications network.  This covers services through circuit- or packet-switched networks 

and through non-switched networks 
4
 Value-added services are defined as those which use basic, telematic or transmission services, or any combination thereof, as a carrier and, in conjunction with them, provide the full capability for the sending or 

exchange of information, and which add other facilities to the carrier service or satisfy specific new telecommunication needs. 

These include:  electronic mail, voice mail, on-line information and database retrieval, electronic data interchange, facsimile store and forward, code and/or protocol conversion, on-line data processing and information. 
Only services that can be differentiated from the basic services are considered value-added services. 



ANNEX 11-E-15 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
telecommunications network, established 

by natural or legal persons for their 

private and exclusive use, without 

provision of services to third persons and 

without connection to the State 

telecommunications network or to other 

private telecommunications networks.) 

 

horizontal section. horizontal section. 

3. CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES 

For Market Access note 1 of the Attachment apply in respect to Mode 3 for CPC 517, and in respect to Modes 1, 2, and 3 for CPC 518; for National Treatment notes 1, 2, 3, 

and 4 of the Attachment applies in respect to Modes 3 for CPC 517, and in respect to Modes 1, 2, and 3 for CPC 518.  

 
A. Construction work for buildings  

          (CPC 512) 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

B. Construction work for civil 

engineering   

          (CPC 513) 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

C. Installation and assembly work 

          (CPC 514+516) 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

1) Unbound* 

2) None 

3) None  

4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

D. Building completion and finishing 

work 

(1) Unbound* 

(2) Unbound* 

(1) Unbound* 

(2) Unbound* 
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          (CPC 517) (3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

E. Other 

 

Pre-erection work at construction 

sites  

(CPC 511) 

 

 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

          Renting services related to 

equipment for construction or 

demolition of buildings or civil 

engineering works, with operator 

          (CPC 518) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

5. EDUCATION SERVICES 

 

Note 1 of the Attachment applies to this sector to Market Access in Modes 1, 2 and 3. 

The following limitations to National Treatment apply to this sector: respecting Mode 1 notes 1, 2, 3, 5 and 6 of the Attachment; respecting Mode 2 notes 1, 2 and 3 of the 

Attachment; and respecting Mode 3 notes 1, 2, 3 and 4 of the Attachment. 

 

 
D. Adult education services 

 (CPC 924) 

    For the purpose of greater clarity, 

Colombia understands regular 

education system to mean the 

formal education system provided 

for in its legislation. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 



ANNEX 11-E-17 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 
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COMMITMENTS 
6. ENVIRONMENTAL SERVICES  

These commitments do not include public services whether owned and operated or contracted out by local, regional or central government.  

Sewage services, refuse disposal services and sanitation and similar services must be supply by a domiciliary public service enterprise, which must be organized  

under the Empresas de Servicios Públicos or ESP regime, must be domiciled in Colombia and organized under Colombian law as a share company (sociedad por  

acciones).   

Note 1 of the Attachment applies to this sector to Market Access in Modes 1, 2 and 3.  

The following limitations to National Treatment apply to this sector: respecting Mode 1 notes 1, 2, 3, 5 and 6 of the Attachment; respecting Mode 2 notes 1, 2 and 3 of the 

Attachment; and respecting Mode 3 notes 1, 2, 3 and 4 of the Attachment. 

A. Sewage services (CPC 94010) (1)  Unbound*  

(2)  None  

(3)  None, except services 

established or maintained for a public 

purpose.  

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1)  Unbound*  

(2) None  

(3) None  

An enterprise in which a locally 

organized community holds a controlling 

interest shall be given a preference over 

enterprises with otherwise equivalent 

bids in the granting of a concession or 

license for the provision of domiciliary 

public services to that community. 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

B. Refuse disposal services (CPC  

94020)  

It excludes activities related to the  

processing, disposition, and disposal of  

toxic, hazardous, or radioactive waste not 

produced in Colombia. 

(1)  Unbound*  

(2)  None  

(3) None, except services established or 

maintained for a public purpose  

(4)  Unbound, except as indicated  

in the horizontal section. 

(1)          Unbound*  

(2)          None  

(3)          None 

An enterprise in which a locally 

organized community holds a controlling 

interest shall be given a preference over 

enterprises with otherwise equivalent 

bids in the granting of a concession or 

license for the provision of domiciliary  

public services to that community.  

4)  Unbound, except as indicated  
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 in the horizontal section. 

 

C. Sanitation and similar services (CPC  

94030) 

(1)  None, except services  

established or maintained for  

a public purpose  

(2)  None  

(3)  None, except services  

established or maintained for  

a public purpose.  

(4)  Unbound, except as indicated  

in the horizontal section. 

(1)  None  

(2)  None  

(3)  None 

An enterprise in which a locally 

organized community holds a controlling 

interest shall be given a preference over 

enterprises with otherwise equivalent 

bids in the granting of a concession or 

license for the provision of domiciliary 

public services to that community.  

(4)  Unbound, except as indicated  

in the horizontal section. 

 

D. Other    
Cleaning services of exhaust gases (CPC 

94040) 

(1)  None, except services  

 established or maintained for  

 a public purpose  

(2)  None  

(3)  None, except services  

established or maintained for  

a public purpose  

(4)  Unbound, except as indicated  

in the horizontal section. 

 

(1)  None  

(2)  None  

(3)  None.  

(4)  Unbound, except as indicated  

 in the horizontal section. 
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Noise abatement services (CPC 94050) (1)  None, except services  

established or maintained for  

a public purpose.  

(2)  None  

(3)  None, except services  

established or maintained for  

a public purpose.  

(4)  Unbound, except as indicated  

in the horizontal section. 

 

(1)  None  

(2)  None  

(3)  None 

(4)  Unbound, except as 

 indicated  in the horizontal 

section. 

 

 

Nature and landscape protection services 

(CPC 94060) 

(1)  None, except services  

 established or maintained for  

 a public purpose  

(2)  None  

(3)  None, except services  

 established or maintained for  

 a public purpose  

(4)  Unbound, except as 

 indicated in the horizontal 

section. 

 

(1)  None  

(2)  None  

(3)  None  

(4)  Unbound, except as 

 indicated in the horizontal 

section. 

 

Other environmental protection services 

(94090) 

(1)  None, except services 

 established or maintained for 

 a public purpose.  

(2)  None  

(3)  None, except services 

established or maintained for  

a public purpose  

(4)  Unbound, except as 

 indicated in the horizontal 

section. 

(1)  None  

(2)  None  

(3)  None 

(4)  Unbound, except as 

 indicated in the horizontal 

section. 
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7.  ALL FINANCIAL SERVICES 

 

  (3) In the disposal of State holdings in 

pension funds administrators, special 

conditions are offered exclusively to 

Colombian natural or legal persons. 

 

 (1), (2), (3) and (4) Except for 

reinsurance and retrocession, nothing in 

these commitments applies to financial 

services forming part of a statutory 

system of social security or public 

retirement plans. 
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 (1), (2) Except for reinsurance and 

retrocession: Without prejudice to other 

means of prudential regulation of 

crossborder trade in financial services, 

Colombia may require the authorization 

of cross-border financial services 

suppliers of another Party and of 

financial instruments. 

 

(1), (2) Except for reinsurance and 

retrocession: It is understood that the 

commitments under this schedule, the 

Financial Services Annex or the Services 

Chapter do not impose any obligation to 

allow non-resident financial services 

suppliers to do or solicit business in the 

territory of Colombia. Colombia may 

define “doing business” and 

“solicitation” for that purpose, provided 

that those definitions are not inconsistent 

with the definition of trade in services 

provided in paragraphs 1 and 2 contained 

in Article 11.2. 
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 (3) The establishment of suppliers of 

financial services from abroad is only 

permitted in the form of:  

 

(a) affiliated companies, 

 

(b) subsidiaries, or 

 

(c) branches when Colombia expressly, 

under this schedule, reserves the right to 

choose how to regulate them. 

 

The supply of financial services must 

correspond to the purpose specifically 

authorized, which must adopt the 

corporate form required by Colombian 

legislation. Agencies of foreign financial 

entities may not supply financial services 

in Colombia. 

 

(3) The supply of financial services in 

Colombia requires prior Government 

authorization. Such authorization is 

granted in accordance with the relevant 

requirements in Colombian legislation 

and with the regulatory principles 

generally accepted at the international 

level. In particular, the authorization 

permitting suppliers of financial services 

to operate in Colombia is subject to 

verification by the Finance 

Superintendence of the character, 
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 responsibility and qualifications of 

persons participating in the operation as 

owners, directors or managers. In 

addition, the Finance Superintendence 

(Superintendencia Financiera de 

Colombia) verifies that the applicant 

entities have satisfactory controls to 

prevent the laundering of assets and to 

manage risks, and that they have 

consolidated supervision in conformity 

with generally accepted principles in this 

respect at the international level. 

  

All Insurance and Insurance  

Related Services 

  
I. Direct insurance 

 
   

(A) Life insurance  (1) Unbound 

(2) Unbound 

(3)  None, except that Colombia 

reserves the right to choose how to 

regulate the establishment of 

branches, including among others, 

their characteristics, structure, 

relationship to their parent company, 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 
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capital requirements, technical 

reserves
5
, and obligations regarding 

risk patrimony and their 

investments
6
. 

 

 For that purpose, Colombia may 

require that the capital assigned to 

the branches of insurance companies 

of another Party in Colombia be 

effectively brought into Colombia 

and converted into local currency, in 

accordance with Colombian law. 

                                                           
5
 In accordance with Decreto 2779 of 2001, an insurance company established in Colombia may currently invest up to thirty (30) percent of the value of its portfolio that corresponds to its technical reserves in 

instruments issued or guaranteed by foreign entities identified in that decree, such as fixed income securities (i) issued or guaranteed by a foreign government or foreign central bank, if the sovereign debt of the country 

is rated as investment grade; (ii) issued or guaranteed by a multilateral credit organization; (iii) issued by foreign non-banking entities; or (iv) guaranteed or accepted by commercial banks or investment banks, but in 

the case of clauses (iii) and (iv), only if the issuer is located in a country the sovereign debt of which is rated as investment grade. 
6
 Colombia may establish the following requirements, among others: 

(a) require branches to comply with the same obligations currently required or that may be required in the future of insurance companies established under Colombian law; 
(b) ensure that mechanisms exist to ensure the availability to Colombia of information pertaining to a particular insurance company of another Party from that Party’s financial supervisory or regulatory 

authorities before permitting the establishment of a branch by that insurance company; 

(c) require an insurance company that seeks to establish through a branch to demonstrate that it fulfills the regulatory and prudential supervision requirements in its country of origin, in accordance with 
international practices; 

(d) require that the acts undertaken in Colombia and contracts entered into in Colombia by branches of insurance companies of another Party established in Colombia be subject to Colombian law and 

authorities; 

(e) issue regulations for the branches referred to in this commitments, which may relate to the following aspects of their operation, among others: the licensing regime; accounting; the responsibility of 

administrators; the authorized operations, including operations with the central bank; responsibility vis-à-vis local creditors; 

(f) require that any subsequent capitalization or reserve increase have the same treatment as the branch’s initial capital and reserves; 
(g) require that, for the purposes of transactions between a branch established in Colombia and its parent company or other related companies, each one of these entities be considered as an independent 

institution and that, without prejudice to the foregoing, a financial institution of another Party be liable for the obligations contracted by its branch in Colombia; 

(h) require the owners and representatives of branches established in Colombia to comply with the solvency and moral integrity requirements established by law in Colombia that must be complied with by the 
shareholders of financial entities organized in Colombia; and 

allow branches established in Colombia to make transfers of their net profits, provided that there is no deficit in the investment of their technical reserves that could constitute a breach of their contractual obligations, 

nor a deficit in their solvency margin or technical reserves that constitutes insufficient coverage from the claims rate deviation reserve and other risks that may arise in their operation, nor a deficit in other capital 
requirements contemplated in local regulations 
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The operations of branches of 

insurance companies of another 

Party shall be limited by the capital 

assigned and brought into Colombia. 

 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(B) Non-Life insurance services 

 
(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None,  except that Colombia 

reserves the right to choose how to 

regulate branches establishment, 

including among others, their 

characteristics, structure, 

relationship to their parent company, 

capital requirements, technical 

reserves
7
, and obligations regarding 

risk patrimony and their 

investments
8
 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

                                                           
7
 In accordance with Decreto 2779 of 2001, an insurance company established in Colombia may currently invest up to thirty (30) percent of the value of its portfolio that corresponds to its technical reserves in 

instruments issued or guaranteed by foreign entities identified in that decree, such as fixed income securities (i) issued or guaranteed by a foreign government or foreign central bank, if the sovereign debt of the country 

is rated as investment grade; (ii) issued or guaranteed by a multilateral credit organization; (iii) issued by foreign non-banking entities; or (iv) guaranteed or accepted by commercial banks or investment banks, but in 
the case of clauses (iii) and (iv), only if the issuer is located in a country the sovereign debt of which is rated as investment grade. 
8
 Colombia may establish the following requirements, among others: 

a) require branches to comply with the same obligations currently required or that may be required in the future of insurance companies established under Colombian law; 
b) ensure that mechanisms exist to ensure the availability to Colombia of information pertaining to a particular insurance company of another Party from that Party’s financial supervisory or regulatory 

authorities before permitting the establishment of a branch by that insurance company; 

c) require an insurance company that seeks to establish through a branch to demonstrate that it fulfills the regulatory and prudential supervision requirements in its country of origin, in accordance with 
international practices; 
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For that purpose, Colombia may require 

that the capital assigned to the branches 

of insurance companies of another Party 

in Colombia be effectively brought into 

Colombia and converted into local 

currency, in accordance with Colombian 

law. The operations of branches of 

insurance companies of another Party 

shall be limited by the capital assigned 

and brought into Colombia. 

 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

(C) M.A.T 

 

(1) None, except that Colombia may 

require cross-border financial 

service suppliers to provide 

information such as the aggregate 

value of premiums paid to them by 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
d) require that the acts undertaken in Colombia and contracts entered into in Colombia by branches of insurance companies of another Party established in Colombia be subject to Colombian law and 

authorities; 

e) issue regulations for the branches referred to in this commitments, which may relate to the following aspects of their operation, among others: the licensing regime; accounting; the responsibility of 

administrators; the authorized operations, including operations with the central bank; responsibility vis-à-vis local creditors; 

f) require that any subsequent capitalization or reserve increase have the same treatment as the branch’s initial capital and reserves; 
g) require that, for the purposes of transactions between a branch established in Colombia and its parent company or other related companies, each one of these entities be considered as an independent 

institution and that, without prejudice to the foregoing, a financial institution of another Party be liable for the obligations contracted by its branch in Colombia; 

h) require the owners and representatives of branches established in Colombia to comply with the solvency and moral integrity requirements established by law in Colombia that must be complied with by the 
shareholders of financial entities organized in Colombia; and 

allow branches established in Colombia to make transfers of their net profits, provided that there is no deficit in the investment of their technical reserves that could constitute a breach of their contractual obligations, 

nor a deficit in their solvency margin or technical reserves that constitutes insufficient coverage from the claims rate deviation reserve and other risks that may arise in their operation, nor a deficit in other capital 
requirements contemplated in local regulations 
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persons resident in Colombia. 

(2) None, except for the following 

services:  

 

(a) those insurances services the 

purchase of which is mandatory 

under Colombian law; and 

 

(b) all insurance services, when the 

policy holder, insured, or 

beneficiary is a Colombian 

government ministry, 

department, or agency (entidad 

del Estado). 

 

(3) None, except that Colombia reserves 

the right to choose how to regulate 

branches establishment, including 

among others, their characteristics, 

structure, relationship to their parent 

company, capital requirements, 

technical reserves
9
, and obligations 

regarding risk patrimony and their 

investments
10

 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

                                                           
9
 In accordance with Decreto 2779 of 2001, an insurance company established in Colombia may currently invest up to thirty (30) percent of the value of its portfolio that corresponds to its technical reserves in 

instruments issued or guaranteed by foreign entities identified in that decree, such as fixed income securities (i) issued or guaranteed by a foreign government or foreign central bank, if the sovereign debt of the country 
is rated as investment grade; (ii) issued or guaranteed by a multilateral credit organization; (iii) issued by foreign non-banking entities; or (iv) guaranteed or accepted by commercial banks or investment banks, but in 

the case of clauses (iii) and (iv), only if the issuer is located in a country the sovereign debt of which is rated as investment grade. 
10

 Colombia may establish the following requirements, among others: 

a) require branches to comply with the same obligations currently required or that may be required in the future of insurance companies established under Colombian law; 



ANNEX 11-E-28 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
 For that purpose, Colombia may 

require that the capital assigned to 

the branches of insurance companies 

of another Party in Colombia be 

effectively brought into Colombia 

and converted into local currency, in 

accordance with Colombian law. 

The operations of branches of 

insurance companies of another 

Party shall be limited by the capital 

assigned and brought into Colombia. 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

II. Reinsurance and retrocession 

 
(1) None (1)   None  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
b) ensure that mechanisms exist to ensure the availability to Colombia of information pertaining to a particular insurance company of another Party from that Party’s financial supervisory or regulatory 

authorities before permitting the establishment of a branch by that insurance company; 

c) require an insurance company that seeks to establish through a branch to demonstrate that it fulfills the regulatory and prudential supervision requirements in its country of origin, in accordance with 
international practices; 

d) require that the acts undertaken in Colombia and contracts entered into in Colombia by branches of insurance companies of another Party established in Colombia be subject to Colombian law and 

authorities; 
e) issue regulations for the branches referred to in this commitments, which may relate to the following aspects of their operation, among others: the licensing regime; accounting; the responsibility of 

administrators; the authorized operations, including operations with the central bank; responsibility vis-à-vis local creditors; 

f) require that any subsequent capitalization or reserve increase have the same treatment as the branch’s initial capital and reserves; 
g) require that, for the purposes of transactions between a branch established in Colombia and its parent company or other related companies, each one of these entities be considered as an independent 

institution and that, without prejudice to the foregoing, a financial institution of another Party be liable for the obligations contracted by its branch in Colombia; 

h) require the owners and representatives of branches established in Colombia to comply with the solvency and moral integrity requirements established by law in Colombia that must be complied with by the 
shareholders of financial entities organized in Colombia; and 

allow branches established in Colombia to make transfers of their net profits, provided that there is no deficit in the investment of their technical reserves that could constitute a breach of their contractual obligations, 

nor a deficit in their solvency margin or technical reserves that constitutes insufficient coverage from the claims rate deviation reserve and other risks that may arise in their operation, nor a deficit in other capital 

requirements contemplated in local regulations 



ANNEX 11-E-29 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

III. Insurance intermediation such as 

brokerage and agency 

 

(1)  None, except none for intermediation 

in respect of reinsurance and 

retrocession, and in respect of the 

insurance services indicated in 

paragraphs B.3 (a) (i) and (ii) of the 

Market Access section of the 

"Understanding on Commitments in 

Financial Services of the WTO 

Agreement". 

(2) None, except for the following 

services: 

(a) those insurance services the 

purchase of which is mandatory 

under Colombian law; 

(b) those insurance services the 

purchase of which is prohibited 

under Colombian law prior to 

purchase of insurance services 

described in subparagraph (a) or 

participation in Colombia’s 

social security system; 

(c) all insurance services, when the 

policy holder, insured, or 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 



ANNEX 11-E-30 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
beneficiary is a Colombian 

government ministry, 

department, or agency (entidad 

del Estado); and 

   all types of lifetime annuities 

 (renta vitalicia), death and 

 disability insurance 

 (previsionales de invalidez y 

 sobrevivencia), and workers 

 compensation insurance 

 (riesgos profesionales). 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

IV. Services auxiliary  to insurance 
 (a) Consultancy 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4)  Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 (b) Actuarial services 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(1) Unbound 

(2) Unbound 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 (c) Risk assessment 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

 (d) Claim settlement  services 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
Banking and other Financial  

Services (Excluding Insurance) 
 

(xiii) Asset management, such as cash or 

portfolio management, all forms of 

collective investment management, 

custodial, depository and trust services, 

excluding pension funds management and 

severance payment funds management 

(Sociedades Administradoras de Fondos 

de Pensiones y Cesantias) and other assets 

management relating to the social security 

system; 

 

(1)  Unbound 

(2)  Unbound. 

(3)  None, excluding: 

 (i) custodial services, unless 

 they are related to managing 

 a collective investment 

 scheme; 

 (ii) trustee services, but not 

 excluding the holding in  trust 

of investments by a 

 collective investment 

 scheme established as a  trust; 

and 

 (iii) Execution services, 

 unless they are related to 

 managing a collective 

 investment scheme. 

(4)  Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(xiv) Settlement and clearing services 

for financial assets, including 

securities, derivative 

products, and other 

negotiable instruments 

(1)  Unbound 

(2)  Unbound 

(3)  None 

(4)  Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

(1)  Unbound 

(2)  Unbound 

(3)  None 

(4)  Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(xv) Provision and transfer of financial 

information, and financial 

data processing and related 

(1), (2) None, except: 

(a) Where the financial information 

or financial data processing of 

(1) None 

(2) None 

(3)  None 

 



ANNEX 11-E-33 

 

Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
software by suppliers of other 

financial services 

this commitment involves 

personal data, the treatment of 

such personal data shall be in 

accordance with Colombian law 

regulating the protection of such 

data;  

(b) A trading platform, whether 

electronic or physical, does not 

fall within the range of services 

specified. 

(3) None. 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(4)  Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

(xvi) Advisory, intermediation and other 

auxiliary financial services on all the 

activities listed in subparagraphs (v) 

through (xv), including credit reference 

and analysis, investment and portfolio 

research and advice, advice on 

acquisitions and on corporate 

restructuring and strategy 

(1), (2) None. Unbound for credit 

reference and analysis 

(3)  None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3)  None 

(4)  Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

9. TOURISM AND TRAVEL-RELATED SERVICES 

For Market Access note 1 of the Attachment apply  in respect to Modes 1, 2, and 3 for this sector; for National Treatment  notes 1, 2, 3,4, 5, and 6 of the Attachment applies 

in respect to Modes 1, 2, and 3 for this sector.  

 
A. Hotels and restaurants 

 (CPC 641, 642, 643) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

(1) None.  

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section 
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Modes of supply:        (1)    Cross-border      (2)    Consumption abroad           (3)    Commercial presence         (4)    Presence of natural persons 

SECTOR MARKET ACCESS NATIONAL TREATMENT ADDITIONAL 

COMMITMENTS 
B. Travel agency and tour operator 

services 

 (CPC 7471) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section 

 

C. Tourist guide services  

(CPC 7472) 

(1) None 

(2)  None 

(3)  None 

(4)  Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

(1)  None 

(2) None 

(3)  None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section 

 

10. RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING SERVICES (other than audiovisual services) 

For National Treatment notes 1, 2, 3,4, 5, and 6 of the Attachment applies in respect to Modes 1, 2, and 3 for this sector. 
C. Library, archive, museum and other 

cultural services 

 (CPC 963) 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3)  Unbound 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

11. TRANSPORT SERVICES 
 
 

C. Air transport services 

   

Maintenance and repair of aircraft  (CPC 

8868) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in 

the horizontal section. 
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ATTACHMENT 

 

LIMITATIONS APPLIED TO SECTORIAL SPECIFIC COMMITMENTS 

 

Note number 1: Colombia reserves the right to adopt or maintain any measure according rights or preferences to socially or economically disadvantaged minorities and 

ethnic groups, including with respect to the communal lands held by ethnic groups in accordance with Art. 63 of the Constitución Política de Colombia. The ethnic groups in 

Colombia are: indigenous and Rom (gypsy) people, Afro-Colombian communities and the Raizal community of the Archipelago of San Andres, Providencia, and Santa 

Catalina. 

 

Note number 2: Colombia reserves the right to adopt or maintain any measure with regard to the granting of subsidies or support to domestic services providers.  

 

Note number 3: Colombia reserves the right to adopt or maintain any measure according rights or preferences to local communities with respect to the support and 

development of expressions relating to intangible cultural patrimony declared pursuant to Resolución No. 0168 de 2005. 

 

Note number 4: If the Colombian State decides to sell all or part of its interest in an enterprise to a person other than a Colombian state enterprise or other Colombian 

government entity, it shall first offer such interest exclusively, and under the conditions established in Article 11 of Ley 226 de 1995, to:  

a) current, pensioned, and former employees (other than former employees terminated for just cause) of the enterprise and of other enterprises owned or controlled by the 

enterprise; 

b) associations of employees and former employees of the enterprise; 

c) employee unions; 

d) federations and confederations of trade unions; 

e) employee funds (“fondos de empleados”); 

f) pension and severance funds; and 

g) cooperative entities. 

 

However, once such interest has been transferred or sold, Colombia does not reserve the right to control any subsequent transfer or other disposal of such interest. 

 

Note number 5: A juridical person organized under the law of another country, and with its principal domicile in another country, must establish as a branch in 

Colombia in order to develop a concession obtained from the Colombian State. 

 

Note number 6: Only natural or juridical persons with their main office in the free port of San Andres, Providencia, and Santa Catalina may supply services in this region. 
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ANNEX 11-E 

 

SECTION 2: ISRAEL – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
1
 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
I. HORIZONTAL 

COMMITMENTS 
   

 

 ALL SECTORS 

INCLUDED IN THIS 

SCHEDULE 

 

 

 

 

 

(3)  Registration of corporate bodies.  

The Companies Law 5759-1999 requires that a public 

corporation must have on its board at least two outside 

directors who must be residents of Israel and who have no 

business or other relationship with the company or with the 

holder of control of the company. Public companies whose 

shares are listed abroad, can appoint non-resident outside 

directors. 

 

 

  A foreign company that maintains in Israel a place of business 

or an office for registration or transfer of shares is required to 

register as a foreign company and pay the requisite fees. A 

foreign partnership, i.e. one formed outside Israel, may only 

carry on business in Israel if it is registered with the Israel 

Registrar of Partnerships. In the case of a limited partnership, 

registration has to be sanctioned by the Minister of Justice 

who at his discretion may authorize or refuse registration. 

 

 

                                                      
1
 All CPC references in this Schedule are based on CPCprov 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
 (4) Presence of Natural Persons 

 

1. Unbound except that Israel shall permit, 

without requiring compliance with labour 

market tests, the temporary entry of service 

providers as intra-corporate transfers in the 

following categories: 

 

(a) Executives:  persons who primarily direct 

the management of the organization, 

establish its goals and generally have a 

wide decision making authority; 

(b)   Managers:  persons who direct the 

organization or its department and are in a 

senior level position responsible for the 

service providing functions of the 

organization by supervising and controlling 

and having also authority to hire and fire 

personnel or recommend such and other 

personnel actions. 

 

2. Unbound:  Work permit will be issued in 

compliance with the labour market tests to 

those intra-corporate specialists, who 

possess knowledge at an advanced level of 

expertise or otherwise essential or 

proprietal to the organization's service, 

research equipment, techniques or 

management. 

 

(4) Unbound except for executives and managers referred to 

under Market Access. 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
II. SECTOR-SPECIFIC  

COMMITMENTS 

   

 

1. BUSINESS SERVICES 

 

   

A. Professional Services 

 
   

(a)  Legal services (CPC 861) 

 
(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the    

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3)  A branch of a foreign law firm may be established in 

Israel if it employs either at least one Israeli licensed 

lawyer or one foreign lawyer as defined in the Israeli 

Law, and subject to the conditions set forth therein. 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

 

(b) Accounting (CPC 862) 

 
(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

(d) Architectural services 

 (CPC 8671) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
(e) Engineering services 

 (CPC 8672-8673) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

(g) Urban planning 

 (CPC 8674) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

B. Computer and Related 

Services 

 

   

(a) Consultancy services 

related to the installation of 

computer hardware (CPC 

841) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

(b) Software implementation 

services (CPC 842) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
(c), (d) Data processing and 

database services 

 (CPC  8440 and 843, 

excluding time-sharing 

services (CPC 84330 ) 

insofar as it is related to  

telecommunications 

services) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

(e)   Maintenance and repair 

services of office 

machinery and equipment 

including computers 

       (CPC 845) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

F.    Other Business Services 

 

   

(a) Advertising (CPC 871) 

 
(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
(b)  Market research and public 

opinion (CPC 864) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

(c) Management consulting 

 (CPC 865-866) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

(h) Services incidental to 

mining and oil-field 

        (CPC 8830) 

         including: 

 

 Economic and 

scientific activities 

related to evaluation of 

a basin 

 Geologic, geophysical, 

geochemical activities 

and geoscientific data 

gathering related to the 

location of mineral 

deposits, oil and gas 

 Well drilling and 

testing 

 

(1) Unbound

 

(2) Unbound* 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound* 

(2) Unbound* 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 



ANNEX 11-E-42 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 

 Mapping on water, 

land and transition 

zones through seismic 

or other imagining 

techniques 

 Geological and 

geophysical 

interpretation  

 Reservoir simulation 

 Risk analysis 

 Reserve estimation 

 Data management and 

analysis, including 

computer modeling 

 Conceptual engineering 

 Resource and facilities 

description 

 Screening  

 Site preparation and 

survey 

 Feasibility and 

appraisal 

 

 

(k) Placement and supply 

services of personnel - 

domestic market only 

 (CPC 872) 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
(m) Related scientific and 

technical consulting 

services 

 (CPC 8675) 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

(p) Photographic services 

 (CPC 875) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

2. COMMUNICATION 

SERVICES 

 

   

A,B.Postal/Courier Services 

 (CPC 75111-2 and 7512) 

Above 500g per addressed 

item 

(1) None 

(2) Unbound* 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) Unbound* 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

 

C. Telecommunication 

 Services 

       All sub-sectors 

(1),(3)  Except with respect to termination of 

services from abroad,  a service supplier 

must be incorporated  under Israeli law and 

maintain his main place of business in 

Israel. 

 

 

 

 Regulatory 

Principles as 

contained in the 

Annex  
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
(a) Voice telephone services 

 (CPC 7521) 

 (i) Public voice 

 telephone: 

 - wire-based 

 - facilities based 

 - local/long distance
2
 

(1) None 

(2) None 

(3) Foreign holding of up to 80% is permitted. 

 

(4) Unbound except as indicated in horizontal 

section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) 75% of the members of board of directors must be Israeli 

citizens  and residents 

(4) Unbound except as indicated in  horizontal section 

 

 

 (ii) Public voice 

 telephone: 

 - wire-based 

 - facilities based 

 - International 

 

(1) None 

(2) None 

(3) 74% foreign ownership permitted in 

international service providers 

(4) Unbound except as indicated in horizontal 

section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) Majority of members of board of directors must be Israeli 

citizens  and residents 

(4) Unbound except as indicated in horizontal section 

 

 (iii) Public voice 

 telephone: 

 - facilities based 

 - local/long distance 

 - radio-based (cellular), 

including VAS supplied by 

mobile network operators 

 

(1) None 

(2) None 

(3) Local partner required; no more than 80% 

of shares may be owned by a foreign entity. 

(4) Unbound except as indicated in horizontal 

section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) Majority of members of board of directors must be Israeli 

citizens  and residents 

(4) Unbound except as indicated in horizontal section 

 

 

                                                      
 

2
 International simple resale is not permitted. 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
 (iv) Non-public voice 

telephone: closed user 

groups and private 

networks 

   

 Excess capacity may only 

be resold by a supplier with 

an appropriate license; 

must be point-to-point 

without any transmission to 

a third party. 

 A supplier of private 

network services wishing to 

connect private locations 

must either obtain a public 

voice telephone license or 

use a licensed public voice 

telephone supplier. 

 

(1) None.  

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound except as indicated in horizontal 

section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in horizontal section 
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                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
(b) Packet-switched data 

transmission (CPC 75231) 

and 

(c) Circuit-switched data 

transmission services 

 (CPC  75231) 

 

(f) Facsimile services 

 (CPC 7521** + 7529**) 

 

(g) Private-leased circuit 

services 

 (CPC 75231) 

 

(o) Other 

    (i) Paging services 

    (ii) Satellite services 

 

(1) None  

(2) None 

(3) None  

(4) Unbound except as indicated in horizontal 

section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in horizontal section 

 

 



ANNEX 11-E-47 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
 

D. Audio visual Services 

 

   

(a) Motion pictures and video-

tape production (CPC 

96111-2) 

 

(1) Unbound 

(2) None 

(3) None 

 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) None 

(3) Israeli movies (25% Israeli investments) are entitled to a 

grant. 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

 Distribution of motion 

pictures and video-tape 

(CPC 96113) 

 

(1) Unbound 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 



ANNEX 11-E-48 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
4.  DISTRIBUTION 

SERVICES 

   

 

B.   Wholesale Trade Service 

   

 Wholesale trade service of 

 motor vehicles   

 (CPC 61111) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in thehorizontal section 

 

 

C. Retailing services    

      Retail sales of motor  

vehicles (CPC  61112) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

 

       Sales of motorcycles and   

snow mobiles and related 

parts and accessories 

       (CPC 6121) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

 

 

       Retail sales of fuel oil, 

bottled gas, coal and wood  

       (CPC 63297) 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound  

(3) None  

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound  

(2) Unbound  

(3) None  

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 



ANNEX 11-E-49 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
6. ENVIRONMENTAL 

SERVICES 

 

A.  Sewage services 

     (CPC 9401) 

     (Not including industrial 

      activities) 

 

B.  Refuse disposal services 

     (CPC 9402) 

     (Not including industrial 

      activities) 

 

C. Sanitation and similar 

     services 

     (CPC 9403) 

     (Not including industrial 

      activities) 

D. Other 

       Cleaning services of 

       exhaust Gases (CPC 9404) 

 

      Noise abatement services 

      (CPC 9405) (Not 

      including industrial 

      activities) 

 

 

 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 Note:  The common practice in this sector is to require a 

local representative. 

 



ANNEX 11-E-50 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
5. FINANCIAL SERVICES 

 

 General Notes:  

 

1. Israel accepted the obligations of Article VIII of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Sections 2, 3, and 4 on September 21, 1993. Israel 

maintains an exchange system free of restrictions on the making of payments and transfers for current international transactions, with the exception of measures 

introduced for security reasons pursuant to Decision No. 144-(52/51) of the IMF, and subject to a reporting requirement to the Bank of Israel directly or through 

the financial intermediary. 

 

2. For prudential reasons within the context of paragraph 2(a) of the GATS Annex on Financial Services, Israel applies, inter alia, measures requiring juridical form 

of establishment or residence of natural persons in Israel for the supply of Financial Services. 

 

3. Modes of supply 1 and 2 in financial services schedules:  the absence of any limitation on the ability of a resident consumer to purchase the service in the territory 

of another Member does not signify a commitment to allow a non-resident service supplier to solicit business or to conduct active marketing in the territory of the 

Member. 

 

 

All Insurance and Insurance  

Related Services 

 

   

I. Direct insurance 

 

   

(A) Life insurance including 

Pension fund 

 

(1) None 

 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Tax benefits may be granted only for a purchase of 

insurance in Israel. 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 



ANNEX 11-E-51 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
(B) Non-Life insurance 

services 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

 

 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Compulsory car insurance must be purchased in Israel 

from an insurance company established in Israel and 

licenced by the Israeli commissioner of insurance. 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

(C) M.A.T 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

II. Reinsurance and 

retrocession 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1)  None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

III. Insurance intermediation 

such as brokerage and 

agency 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 



ANNEX 11-E-52 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
IV. Services auxiliary  

 to insurance 

 

   

 (a) Consultancy 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 (b) Actuarial services 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

 (c) Risk assessment 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

 (d) Claim settlement 

 services 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 



ANNEX 11-E-53 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
 Banking and other 

Financial  Services 

(Excluding Insurance) 

 

   

V. Acceptance of deposits and 

other repayable funds from 

the public 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None for banks.  Unbound for non banking 

institutions. 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None for banks.  Unbound for non banking institutions. 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

VI. Lending of all types, 

including consumer credit, 

mortgage credit, factoring 

and financing of 

commercial transaction 

 

(1), (2) Such activities may only be carried out 

 through banking institutions licenced 

by  the controller of foreign exchange to 

act  as an authorized dealer. 

(3) None for banks.  Unbound for non banking 

institutions. 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1), (2) Such activities may only be carried out  through 

Banking institutions licenced by  the controller of 

foreign exchange to act as  an authorized dealer. 

(3) None for banks.  Unbound for non banking institutions. 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

VII. Financial leasing 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None for banks.  Unbound for non banking 

institutions. 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None for banks.  Unbound for non banking institutions. 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 



ANNEX 11-E-54 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
VIII. All payment and 

 money transmission 

 services, including 

 credit, charge and debit 

 cards, travellers 

 cheques and bankers 

 drafts 

 

1) Unbound 

2) Unbound 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

1) Unbound 

2) Unbound   

3) None 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

IX. Guarantees and 

commitments 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

X. Trading for own account  

 or for account of customers, 

whether on an exchange, in 

an over-the-counter market 

or otherwise, the following: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ANNEX 11-E-55 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
 (A) money market 

 instruments (including 

 cheques, bills, 

 certificates of deposits,  

 etc.) 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

 (B) Foreign exchange 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 (E) Transferable securities 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

XI. Participation in issues of all 

kinds of securities, 

including underwriting and 

placement as agent 

(whether publicly or 

privately) and provision of 

services related to such 

issues 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) Banks are required to carry out such 

activities only through subsidiaries. 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 



ANNEX 11-E-56 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
XIII. Asset management, such 

as cash or portfolio 

management, all forms of 

collective investment 

management, custodial, 

depository and trust 

services   

 

  

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) Banks are required to carry out asset 

management activities only through 

subsidiaries. With regards to all forms of 

collective investment management, banks 

may not engage, or own a company which 

engages, in collective investment 

management.  

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

 

 

 

 

 

 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

XIV. Settlement and clearing 

services for financial assets, 

including securities, 

derivative products and 

other negotiable 

instruments 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) Securities settlement and clearing services 

in the T.A. Stock Exchange are exclusively 

provided for the Stock Exchange members. 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) Securities settlement and clearing services in the T.A. 

Stock Exchange are exclusively provided for the Stock 

Exchange members. 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

XV.  Provision and transfer of 

financial information, and 

financial data processing 

and related software by 

suppliers of other financial 

services 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 



ANNEX 11-E-57 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
XVI.Advisory, intermediation 

and  other auxiliary 

financial services on all the 

activities listed in 

subparagraphs (V) through 

(XV), including credit 

reference and analysis, 

investment and portfolio 

research and  advice, advice 

on acquisitions and on 

corporate restructuring and 

strategy 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) Banks are forbidden to render advice on 

acquisitions and on corporate restructuring, 

and strategy 

(4) Unbound, except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) Unbound 

(3) None 

 

 

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

 

 

9.   TOURISM AND TRAVEL- 

      RELATED SERVICES 

 

   

A. Hotel Services  

       (CPC 641) 

 

(1) Unbound* 

(2)  None 

(3) None  

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

 Food serving services 

 (CPC 642-643) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 



ANNEX 11-E-58 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
B. Travel Agencies and 

Tour Operators  

        (CPC 7471) 

 

(1) Unbound 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

 

(1) Unbound 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

 

C. Tourist Guides 

Services 

 (CPC 7472) 

 

 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) Israeli resident or citizen. 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section. 

(1) Unbound* 

(2) None 

(3) Israeli resident or citizen. 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section. 

 

11. TRANSPORT SERVICES 

 

C. Air Transport Services 

 

Maintenance and repair of 

aircraft and parts thereof 

            (Annex on Air Transport) 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) Physical constraints in the airport may 

affect the number of suppliers 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

Computer reservation 

systems (Annex on Air 

Transport) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 



ANNEX 11-E-59 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
F. Road Transport Services 

 

    b.Freight Transportation  

Transportation of 

containerized freight (CPC 

71233) 

 

(1) Unbound  

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

(1) Unbound  

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

       Transportation of furniture  

(CPC 71234)  

(1) Unbound  

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in  the 

horizontal section 

 

(1) Unbound  

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

Freight transportation by 

man or animal drawn 

vehicle 

       (CPC 71236) 

(1) Unbound  

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

(1) Unbound 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

d.   Maintenance and repair 

       services of motor vehicles 

       (CPC 6112) 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 



ANNEX 11-E-60 

 

                              Modes of supply:  (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market Access Limitations on  National Treatment 
Additional 

Commitments 
Repair services n.e.c. of 

       motor vehicles, trailers and 

       semi-trailers on a fee or 

       contract basis  

       (CPC  8867) 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

H.  Services Auxiliary to All 

Modes of Transport 

 

     a. Cargo handling services  

         (CPC 741) 

 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section 

 

 

 

 

(1) None 

(2) None 

(3) None 

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section 

 

 

                                                      

 unbound due to lack of technical feasibility  
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 12פרק  

 יישוב מחלוקות 

  

 : יעד12.1סעיף   

  

יעדו של פרק זה הוא לספק הליך אפקטיבי ויעיל ליישוב מחלוקות בין הצדדים באשר  . 1 
 לזכויותיהם והתחייבויותיהם לפי הסכם זה.

  
 

ולהחלתו של הסכם זה ויעשו את כל המאמצים  והצדדים ישתדלו להסכים בנוגע לפרשנות . 2 
בנוגע לכל  הדדית עות שיתוף פעולה, התייעצות, או אמצעים אחרים, להגיע לפתרון מוסכםבאמצ

 .הפעלתועניין העשוי להשפיע על 
  

 

עולה בקנה אחד עם היש להעדיף באופן ברור פתרון מקובל הדדית על הצדדים למחלוקת,  . 3 
באופן כללי להבטיח את הסכם זה. בהעדר פתרון מוסכם הדדית, יעדו הראשון של פרק זה יהיה 

 הנוגעים בדבר אם נמצא שאלה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה. אמצעיםהביטולם של 

  
 

 : היקף וכיסוי12.2סעיף  

  

אם לא נקבע אחרת בהסכם זה, יחולו הוראות פרק זה ביחס לכל מחלוקת הנובעת מהפרשנות,  . 1 
 הכלולות בהסכם זה. ההחלה, הקיום או אי הקיום של ההוראות

  
 

אם נראה לצד כי כל הטבה שניתן היה לצפות באופן סביר כי תיצמח לו על פי כל הוראה של  . 2 
 בלתי הולםהסכם זה מתבטלת או נפגעת, כתוצאה מהחלה ע"י הצד האחר של אמצעי כלשהו שאינו 

 הסכם זה, הצד עשוי לפנות ליישוב מחלוקות לפי פרק זה.
  

 

בית דין לבוררות קובע כי הוראה של הסכם זה לא קוימה, הצד שמתלוננים נגדו ינקוט  כאשר . 3 
 אמצעים ככל שיידרשו כדי להבטיח את קיומה של הוראה כאמור בשטחו.ב

  
 

 : פתרון מוסכם הדדית 12.3סעיף  

  

יעו למחלוקת לפי פרק זה בכל עת. הצדדים יודהדדית הצדדים עשויים להגיע לפתרון מוסכם  
כל פתרון כאמור. עם ההודעה על הפתרון המוסכם הדדית, יופסק כל ל עבמשותף לוועדה המשותפת 

 הליך ליישוב מחלוקות לפי פרק זה.
  

 

 : התייעצויות12.4סעיף  

  

, במידת האפשר, תיושב בהתייעצויות בין 12.2כל מחלוקת ביחס לכל עניין כאמור בסעיף  . 1 
 הצדדים.

   

בקשה להתייעצויות תוגש בכתב ויפורטו בה הנימוקים לבקשה, כולל זיהוי האמצעים כל  . 2 
 הנדונים, וציון הבסיס המשפטי לבקשה, כולל הוראות ההסכם הנחשבות בנות החלה.
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, הצד שאליו הוגשה הבקשה ישיב על הבקשה תוך 2הוגשה בקשה להתייעצות בהתאם לס"ק  . 3 
ימים אחרי תאריך  30-יכנס להתייעצויות בתוך תקופה של לא יותר מימים אחרי תאריך קבלתה וי 15

 קבלת הבקשה, במטרה להגיע לפתרון משביע רצון הדדית.
  

התייעצויות בעניינים דחופים, כולל אלה הנוגעים למוצרים מתכלים או עונתיים, יתקיימו בתוך  . 4 
ימים אחרי תאריך הגשת  25בתוך  והסתיימכאילו  ויחשביוימים אחרי תאריך הגשת הבקשה,  15

 הבקשה.
  

 התייעצויות יתקיימו, אלא אם כן הצדדים מסכימים אחרת, בשטח הצד שמתלוננים נגדו. . 5 

  

הצדדים יעשו כל מאמץ להגיע לפתרון משביע רצון הדדית בכל עניין באמצעות התייעצויות.  . 6 
 למטרה זו, הצדדים:

  

כל העשוי להיות זמין באופן סביר בשלב ההתייעצויות כדי לאפשר ימסרו מידע מספיק כ )א(  
 בדיקה מלאה של האמצעי המשפיע לכאורה על יישום ההסכם; וכן

  

 יראו כסודי כל מידע כל שהוחלף במהלך ההתייעצויות. )ב(  

  
 

 : פיוס12.5סעיף  

  

י פרק זה להסכים לפיוס. פיוס הצדדים יהיו רשאים בכל שלב של כל הליך ליישוב מחלוקות לפ . 1 
 עשוי להתחיל בכל עת וכל צד רשאי להשעותו או להפסיקו בכל עת.

  

ובלי לפגוע בזכויותיו של צד בכל הליך נוסף לפי  יםכל ההליכים לפי סעיף זה יהיו סודי . 2 
 הוראות פרק זה.

  
 

 : גישור12.6סעיף  

  

רצון הדדית, הצדדים רשאים, בהסכמה הדדית, לבקש  אם התייעצויות לא הניבו פתרון משביע . 1 
את שירותיו של מגשר שמינתה הוועדה המשותפת. כל בקשה לגישור תיעשה בכתב ויזוהה בה 

 לגישור.הדדית האמצעי שהיה נושא להתייעצויות, בנוסף לתנאי ההתייחסות המוסכמים 
  

המתנהלים בהתאם לפרק זה, אלא  במהלך הליך הגישור, הצדדים לא יפתחו בהליכי בוררות . 2 
 אם כן הצדדים מסכימים אחרת.

  

בקשה מגשר שייבחר בהגרלה מבין הימים ממועד קבלת  10הוועדה המשותפת תמנה בתוך  . 3 
, שאינו אזרח של אף אחד מהצדדים. המגשר יזמן 12.8הכלולים ברשימה הנזכרת בסעיף  האנשים

אחרי מינויו. המגשר יקבל את ההגשות של שני הצדדים לא ימים  30-פגישה עם הצדדים לא יאוחר מ
ימים אחרי מינויו. חוות  45-ימים לפני מועד הישיבה, וימציא חוות דעת לא יאוחר מ 15-יאוחר מ 

בדבר צעדים ליישוב המחלוקת, שעולה בקנה אחד עם הסכם  ההמלצהדעת של המגשר עשויה לכלול 
 ייבת.תהיה בלתי מח גשרהמזה. חוות הדעת של 

  

דיונים וכל מידע כולל מסמכים שהוגשו למגשר יישמרו בסוד ולא יובאו להליכי בית הדין  . 4 
 לבוררות המתנהלים בהתאם לפרק זה, אלא אם כן הצדדים מסכימים אחרת.

  

ניתן לתקן, אם הנסיבות ידרשו זאת, בהסכמה הדדית של  3את מגבלות הזמן הנזכרות בס"ק  . 5 
 הודעה בכתב למגשר.ימסר תכל תיקון הצדדים. על 
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במקרה שגישור מניב פתרון מקובל הדדית למחלוקת, שני הצדדים יגישו הודעה בכתב  . 6 
 למגשר.

  
 

 : בחירת פורום12.7סעיף  

  

או כל הסכם סחר  WTOמכוסה הן על ידי הסכם זה והן על ידי הסכם המחלוקות בנוגע לכל עניין  
בחר הצד המתלונן. מרגע שנפתח יצדדים הם צדדים לו ניתן ליישב בכל פורום שחופשי אחר ששני ה

)כינון פנלים( של ההבנה בדבר  6להסכם זה או לפי סעיף  12.10הליך יישוב מחלוקות לפי סעיף 
או כל הסכם סחר  WTOלהסכם  2כללים ונהלים המסדירים את יישוב המחלוקות הכלולה בנספח 

 הם צדדים לו, הפורום שנבחר ישמש והאחר לא ישמש. הצדדיםחופשי אחר ששני 

  
 

 : רשימות בוררים12.8סעיף  

  

כל צד יקים בתוך שישה חודשים אחרי תאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה ויקיים רשימה  . 1 
 מציינת של יחידים המוכנים ומסוגלים לשרת כבוררים. כל רשימה תהיה מורכבת מחמישה שמות.

  

יד יו"ר בית הדין לבוררות, הצדדים יקימו בתוך שישה חודשים אחרי תאריך כניסתו לתפק .2 
לתוקף של הסכם זה ויקיימו רשימה של שישה יחידים, שאינם אזרחי צד, ומקום מושבם הרגיל לא 

 הדין לבוררות. רשימה זו תורכב בתמימות דעים. תבייהיה אצל צד, והמוכנים ומסוגלים לשמש כיו"ר 
  

 הצדדים רשאים להזדקק לרשימות גם אם הרשימות אינן שלמות. . 3 

  

הצדדים רשאים  .בתוקף עד שהצדדים ירכיבו רשימה חדשה תשארנהן, הרשימות נמגע כינו . 4 
 מקום שחבר ברשימה אינו זמין עוד לשרת. , למנות מחליף

  
 

 : כישורי בוררים12.9סעיף  

  

 כל הבוררים: 

  

י מומחיות או ניסיון במשפט, סחר בינלאומי, בעניינים אחרים המכוסים על ידי הסכם יהיו בעל )א(  
 זה, או ביישוב מחלוקות המתעוררות במסגרת הסכמי סחר בינלאומי;

  

 ייבחרו אך ורק על בסיס של אובייקטיביות, חוסר משוא פנים, אמינות ושיקול דעת איתן; )ב(  

  

 הוראות ממנו; והיו מסונפים לצד כלשהו או יקבליהיו בלתי תלויים, ולא י )ג( 

  

 יהיו אזרחי מדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם שני הצדדים; וכן )ד(  

  

 ב' להסכם זה.-12יצייתו לקוד ההתנהגות המצורף כנספח  )ה(  

  
 

 דין לבוררותבית : בקשה לכינון 12.10סעיף  

  

 נון של בית דין לבוררות אם:הצד המתלונן רשאי לבקש כי . 1 
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 הצד שהתלוננו נגדו לא השיב לבקשה להתייעצויות בהתאם למסגרות הזמן שנקבעו בפרק זה; )א( 

  

 ימים אחרי תאריך קבלת הבקשה להתייעצויות; 60לא התקיימו התייעצויות בתוך תקופה של  )ב(  

  

ימים אחרי תאריך  60התייעצויות בתוך הצדדים לא הצליחו ליישב את המחלוקת באמצעות  )ג(  
 הבקשה להתייעצויות; אוקבלת 

  

ימים אחרי הוצאת חוות  15הצדדים פנו לגישור ולא הושג פתרון משביע רצון הדדית בתוך  )ד(  
 הדעת של המגשר.

  

בקשות לכינון בית דין לבוררות יוגשו בכתב לצד שמתלוננים נגדו ולוועדה המשותפת. הצד  . 2 
את האמצעי המסוים הנדון, ויסביר כיצד אמצעי זה מהווה הפרה של הוראות  מתלונן יזהה בבקשה ה

, כולל ציון ההוראות הנוגעות בדבר של 1הסכם זה באופן המהווה בבירור את הבסיס המשפטי לתלונה
 הסכם זה.

  

 צד לא יבקש כינון של בית דין לבוררות כדי לבחון אמצעי מוצע. . 3 

  

הבקשה לכינון בית הדין לבוררות כנזכר בסעיף זה תהווה את תנאי ההתייחסות של בית הדין  . 4 
 לבוררות, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.

  
 

 : הרכב בית הדין לבוררות12.11סעיף  

  

 הצדדים יחילו את הנהלים הבאים בכינון בית דין לבוררות: . 1 

  

 שלושה חברים;בית הדין לבוררות יורכב מ )א( 

  

המתלונן ימנה בורר ימים אחרי ההודעה על הבקשה לכינון בית הדין לבוררות, הצד  15בתוך  )ב(  
אחד והצד שמתלוננים נגדו ימנה בורר אחד. לא עלה בידי הצד המתלונן או הצד שמתלוננים 

אותו  למנות בורר בתוך התקופה האמורה, ייבחר בורר בהגרלה מהרשימה המציינת שלנגדו 
 ימים אחרי תום התקופה האמורה; 3בתוך  12.8צד הוקמה לפי סעיף 

  

 מינויו ימים מתאריך  15הצדדים ישתדלו להגיע להסכמה על בורר שלישי שיכהן כיו"ר, בתוך  )ג(  
לא עלה בידי הצדדים להסכים על היו"ר, ייבחר היו"ר בהגרלה  .בחירתו של הבורר השניאו 

 ימים אחרי תום התקופה האמורה. 3בתוך  12.8סעיף מהרשימה שהוקמה לפי 
  

כל צד למחלוקת ישתדל לבחור בבוררים שיש להם מומחיות או ניסיון נוגעים בדבר לנושא  )ד(  
 המחלוקת.

  

במקרה שצד מעלה התנגדות מנומקת נגד בורר ביחס לציותו לקוד ההתנהגות המצורף כנספח  . 2 
 א'.-12לנספח  16-ו 15הוראות כללים שבלנהלים ב', יפעלו הצדדים בהתאם -12

  

אם בורר אינו מסוגל להשתתף בהליכים, מורחק או מתפטר, ייבחר בורר חדש לפי הוראות  . 3 
 א'.-12נספח 

  
 

                                                           
  

 .צעי מהווה הפרה להלכה או למעשההנ"ל כולל ציון האם האמ         .1
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 : תפקיד בתי דין לבוררות12.12סעיף  

  

לפניו, בהתאם תפקידו של בית דין לבוררות יהיה לקיים הערכה אובייקטיבית של העניין ש . 1 
לבקשה לכינון בית דין לבוררות, כולל בחינה של עובדות המקרה ותחולתן ועמידתן בקנה אחד עם 
הסכם זה. קבע בית הדין לבוררות כי אמצעי אינו עולה בקנה אחד עם הוראה של הסכם זה, הוא 

 ימליץ כי הצד שמתלוננים נגדו יביא את האמצעי לידי התאמה עם אותה הוראה.
  

בית הדין לבוררות יבסס את פסיקתו על ההוראות הנוגעות בדבר של הסכם זה ועל מידע  . 2 
 שנמסר במסגרת ההליכים, כולל ההגשות, הראיות והטיעונים שהוצגו בשימועים.

  

בתי הדין לבוררות שהוקמו לפי פרק זה יפרשו את הוראותיו של הסכם זה בהתאם לכללי  . 3 
. בתי דין לבוררות לא יוכלו להרחיב או לצמצם את 2פומביהבינלאומי הפרשנות הנהוגים במשפט ה

 תחייבויות הכלולות בהסכם זה.ההזכויות וה
  

 : הליכי בתי דין לבוררות12.13סעיף  

  

-12אם לא הסכימו הצדדים אחרת, בית הדין לבוררות יחיל את כללי הנוהל המצורפים כנספח  . 1 
 א', אשר יבטיחו:

  

 ההגשות בכתב לבית הדין לבוררות והתקשורת עמו;כל סודיות של ההליכים ו )א(  

  

 שהדיונים, השימועים, המושבים והמפגשים של בית הדין לבוררות יתקיימו במושבים סגורים; )ב(  

  

 זכות לשימוע אחד לפחות בפני בית הדין לבוררות; )ג( 

  

 ניות והגשות הזמה;הזדמנות לכל צד להביא הגשות ראשו )ד( 

  

 את יכולתו של בית הדין לבוררות לבקש מידע, ייעוץ טכני וחוות דעת של מומחים; וכן )ה(  

  

 .סודיהגנה על מידע  )ו(  

  

את החלטותיו בתמימות דעים. במקרה זה שבית דין לבוררות אינו אמץ יבית דין לבוררות  . 2 
 את החלטותיו בהצבעת רוב.מסוגל להגיע לתמימות דעים, הוא יאמץ 

  

הליכי בית הדין לבוררות יוחלט בהסכמה הדדית בין הצדדים. אם הצדדים אינם קיום המקום ל . 3 
מסוגלים להגיע להסכמה, המקום יהיה בוגוטה אם הצד המתלונן הוא ישראל וירושלים אם הצד 

 המתלונן הוא קולומביה.
  

 .תחת דיונושבית הדין לבוררות בעניינים  תקשורת במעמד צד אחד עםהיה תלא  . 4 

  

פסיקת בית הדין לבוררות תפורט בדוח בכתב שיוצא לצדדים. הפסיקה תכלול את הממצאים  .5 
 ואת נימוקיהם, ההמלצות ו/או הפסיקות, לפי המקרה, להוציא תשלום פיצוי כספי.

  

טיוטת הפסיקה המקורית לפני את  חוןלבימים כדי  14בית הדין לבוררות יאפשר לצדדים  . 6 
 פסיקה המקורית שלו.בויכלול דיון בכל תגובה של הצדדים  תוהשלמ

                                                           
.)ד( )הוראות מוסדיות( יילקחו בחשבון ע"י בית הדין לבוררות 13.3ליתר ביטחון, פרשנויות של הוועדה משותפת בהתאם לסעיף  .

2
     

 



612- 

 

   

 90בית הדין לבוררות יוציא לצדדים את פסיקתו המקורית במחלוקת שהובאה בפניו בתוך  . 7 
בתוך ימים אחרי כינונו. כאשר נראה לבית הדין לבוררות שאין ביכולתו להוציא את פסיקתו המקורית 

ימים, הוא יודיע לצדדים בכתב על הנימוקים לעיכוב ויציין את פרק הזמן המשוער שבמסגרתו  90
ימים אחרי תאריך כינונו של  120-יוציא את פסיקתו. בשום נסיבות לא תוצא הפסיקה מאוחר יותר מ

 בית הדין לבוררות.
  

 היעשתיים, בית הדין לבוררות מוצרים מתכלים או עונ מערביםהבמקרים דחופים, כולל אלה  . 8 
ימים מתאריך כינונו. בשום נסיבות לא תוצא  45כל מאמץ להוציא את פסיקתו המקורית בתוך 

ימים אחרי תאריך כינונו של בית הדין לבוררות. בית הדין לבוררות יוצא  75-הפסיקה מאוחר יותר מ
 את המקרה כדחוף.ימים מיום כינונו, בשאלה האם הוא רואה  10פסיקה מקדמית בתוך 

  

 הפסיקה תהיה סופית ומחייבת את הצדדים. . 9 

  

 10אם לא הסכימו הצדדים אחרת, ניתן לפרסם את פסיקת בית הדין לבוררות בפומבי בתוך  . 10 
 ימים אחרי הוצאתה לצדדים, בכפוף להגנה על מידע סודי.

  

 : השעיה וסיום של הליכים12.14סעיף  

  

צדדים מסכימים, בית הדין לבוררות רשאי להשעות את עבודתו בכל עת, לפרק זמן מקום שה . 1 
חודשים ממועד הסכמה כאמור. הושעתה עבודתו של בית הדין לבוררות ליותר מ  12שאינו עולה על 

 חודשים, הסמכות לכינון בית הדין תפקע אלא אם כן הצדדים מסכימים אחרת. 12-
  

לסיים את הליכי בית דין לבוררות שהוקם לפי פרק זה, במקרה הצדדים רשאים להסכים  . 2 
 שנמצא פתרון משביע רצון הדדית למחלוקת.

  

הליכים לא יפגעו בזכותם של הצדדים לבקש את כינונו של בית דין לבוררות ההשעיה או סיום  . 3 
 ביחס לאותו אמצעי במועד מאוחר יותר.

  

את פסיקתו, הוא יהיה רשאי בכל שלב של ההליכים להציע  לפני שבית הדין לבוררות יוציא . 4 
 לצדדים כי המחלוקת תיושב בדרכי נועם.

  
 

 : יישום הפסיקה ופיצוי12.15סעיף  

  

כל האמצעים הדרושים כדי לציית לפסיקת בית הדין לבוררות בהצד שמתלוננים נגדו ינקוט  . 1 
 ללא עיכוב מיותר.

  

 מתלונן על האמור להלן:האת הפסיקה , הצד שמתלוננים נגדו יודיע לצד ימים מהוצ 30בתוך  . 2 

  

 ציית לפסיקה; וכןיישם על מנת להאמצעים שהוא מתכוון ל )א(  

  

 פרק הזמן הנדרש לציות לפסיקה. )ב( 

  

)ב(, הצד  2זמן המוצע לציות בהתאם לס"ק ההסכמות בין הצדדים בדבר פרק -במקרה של אי . 3 
דין הדין לבוררות המקורי, שהוציא את הפסיקה המקורית )להלן: "בית הן רשאי לבקש מבית המתלונ

לבוררות המקורי"(, לקבוע את פרק הזמן הסביר לציות לפסיקה. בית הדין לבוררות יוציא את פסיקתו 
 ימים מהגשת הבקשה. 40בתוך 

  



712- 

 

מינים, הנהלים שנקבעו בסעיף במקרה שבית הדין לבוררות המקורי, או מי מחבריו, אינם ז . 4 
 ימים ממועד כינונו של בית הדין לבוררות החדש. 45יחולו. הפסיקה תינתן בתוך  12.10

  

שפרק  תהיהלבוררות הדין נחייה לבית הלסעיף זה,  ה 4או  3בהליכי בוררות בהתאם לס"ק  . 5 
 ה.חודשים ממועד הוצאת הפסיק 15סביר ליישום הפסיקה לא יעלה על הזמן ה

  

האמצעים ל עלפני תום פרק הזמן לציות לפסיקה, הצד שמתלוננים נגדו יודיע לצד האחר  . 6 
 המיישמים שאימץ על מנת לציית לפסיקה.

  

שציות לפסיקה אינו מעשי , הוא רשאי להודיע על כך לצד  נגדו אם נראה לצד שמתלוננים . 7 
בין הצדדים,  המוסכםלהציע פיצוי. פיצוי כאמור ו ימים מתאריך הוצאת הפסיקה, 30מתלונן, בתוך ה

 יהיה זמני ויינתן עד שהצד שמתלוננים נגדו יציית לפסיקה.
  

ימים אחרי הודעה על הצעה כאמור, הצד שמתלוננים  15אם לא הושגה הסכמה על פיצוי בתוך  . 8 
 נגדו יציית לפסיקה.

  
 

 יישום והשעיית הטבות-: אי12.16סעיף  

  

 אם הצד שמתלוננים נגדו: . 1 

  

 ; או12.15אינו מציית לפסיקה בתוך פרק הזמן לציות לפי סעיף  )א(  

  

 ; או12.15.7אינו מציית להסכם על פיצוי לפי סעיף  )ב(  

  

 ;12.17.2)א( וסעיף  12.17.1אינו מציית להחלטה לפי סעיף  )ג(  

  

ע"י האמצעי  הושפעושהסכם זה המקבילות לאלה  הצד המתלונן יהיה רשאי להשעות הטבות על פי 
 שבית הדין בוררות מצא כמפר הסכם זה, בכפוף לס"ק הבאים.

  

 )א(. 12.17.1הליכים שנפתחו בהתאם לסעיף קיום טבות לא תחול במהלך ההשעיית ה . 2 

  

להשעות,  הצד המתלונן יודיע לצד שמתלוננים נגדו ולוועדה המשותפת על ההטבות שבכוונתו . 3 
תאריך הימים לפני  45-העילה להשעיה כאמור ותאריך כניסתה לתוקף של ההשעיה, לא יאוחר מ

 האמור.
  
, על הצד המתלונן לבקש תחילה להשעות את 1בדיון בשאלה אילו הטבות להשעות לפי ס"ק  . 4 

שבית הדין  יישומן של הטבות במגזר או במגזרים זהים לאלה שנפגעו ע"י האמצעי או עניין אחר
צד השביטול או לפגיעה. במקרה לגרם שלבוררות מצא כי אינו עולה בקנה אחד עם הסכם זה או 

המתלונן סבור כי אין זה מעשי או יעיל להשעות הטבות באותו מגזר או מגזרים, הוא עשוי להשעות 
 הטבות במגזרים אחרים.

  
 , רק:השעיית ההטבות תהיה זמנית ותוחל ע"י הצד המתלונן . 5 

  

מפר הסכם זה בוטל או תוקן באופן התואם את הפסיקה המקורית ואת כעד שהאמצעי שנמצא  )א(  
 הוראות הסכם זה; או

  

 עד שבית הדין לבוררות יחליט כי אמצעי הציות תואם את הפסיקה ואת הוראות הסכם זה; או )ב(  
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 עד שהצדדים יישבו את המחלוקת בדרך אחרת. )ג(  

  

 .6במקרים כאמור השעיית ההטבות תופסק בהתאם לנהלים שנקבעו בס"ק  

  

כדי להפסיק את השעיית ההטבות, הצד שמתלוננים נגדו יודיע לצד המתלונן על כל אמצעי  . 6 
שאימץ כדי לציית לפסיקה המקורית ולהוראות של הסכם זה או על ציותו להסכם הפיצוי. להודעה 

 את השעיית ההטבות. כאמור תתלווה בקשה להפסיק
  

הסכמה בין הצדדים ביחס לקיומו או התאמתו של האמצעי שהודיעו עליו -במקרה של אי )א(  
הסכמה ביחס לציות להסכם על פיצוי, בתוך -להסכם זה ולפסיקה המקורית, או במקרה של אי

ית הדין )א( לב 12.17.1ימים מתאריך ההודעה, כל צד רשאי להפנות את העניין לפי סעיף  60
המקורית או  הולפסיק זה לבוררות המקורי כדי לקבוע את התאמתו של אמצעי כאמור להסכם

)א(, בית הדין לבוררות קובע כי  12.17.1כדי לקבוע ציות להסכם על פיצוי. אם בהתאם לסעיף 
האמצעי שהודיעו עליו עולה בקנה אחד עם ההסכם והפסיקה המקורית או קובע כי היה ציות 

 ל פיצוי, השעיית ההטבות תופסק.להסכם ע
  

במקרה שאין מחלוקת בין הצדדים ביחס להתאמתו של האמצעי שהודיעו עליו להסכם זה  )ב( 
ימים  30ולפסיקה המקורית, או ביחס לציות להסכם על פיצוי, השעיית ההטבות תופסק בתוך 

 מתאריך ההודעה האמורה.
  

 ית ההטבות תופסק בתאריך שיוסכם ע"י הצדדים.במקרה שהצדדים ישבו מחלוקת, השעי )ג(  

  
 

 : בחינת ציות ובחינת השעיית הטבות12.17סעיף  

  

 הסכמה בין הצדדים ביחס:-במקרה של אי           . 1 

  

לקיום או להתאמה להוראות הסכם זה והפסיקה המקורית של אמצעים שנקט הצד שמתלוננים  )א( 
 לפסיקה המקורית או ביחס לציות להסכם על פיצוי; ו/אוזה והסכם לנגדו כדי לציית 

  

 12.16צד המתלונן הציע להשעות או השעה בהתאם לסעיף הלשאלה אם רמת ההטבות ש )ב( 
 מוגזמת בעליל;

  

 כל צד רשאי להפנות את העניין לבית הדין לבוררות המקורי. 

  

ימים אחרי שהעניין הופנה אליו מקום  30וך יוציא את פסיקתו בת 1בית דין לבוררות לפי ס"ק  . 2 
 ימים, מקום שהבקשה נוגעת לשני הס"ק. 50)ב(, ובתוך  1)א( או  1שהבקשה נוגעת רק לס"ק 

  

במקרה שבית הדין לבוררות המקורי, או מי מחבריו, אינם זמינים, הנהלים שנקבעו בסעיף  . 3 
, מתאריך כינונו של בית הדין 2ראות ס"ק יחולו. הפסיקה תינתן בתוך פרק הזמן שלפי הו 12.10

 לבוררות החדש.

  

  

 : מסגרות זמן12.18סעיף  

  

 כל מסגרת זמן שנקבעה בפרק זה ניתן לקצר, לבטל או להאריך בהסכמה הדדית של הצדדים 
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 : גמול והוצאות12.19סעיף  

  

א'. בכל -12שווים בהתאם לנספח בגמול ובהוצאות של בית הדין לבוררות יישאו הצדדים בחלקים  
 א' יישא הצד שהוצאות אלה נצמחו לו.-12מפורטות בנספח  ןשאינההוצאות האחרות 

  
 

 : בקשה להבהרת פסיקה12.20סעיף  

  

ימים אחרי הוצאת פסיקה, צד רשאי להגיש בקשה בכתב לבית הדין לבוררות  10בתוך  . 1 
משמעיות. בית הדין לבוררות ישיב על -נראות לצד דות בפסיקה הולהבהרה של כל קביעה או המלצ

 ימים אחרי הגשת בקשה כאמור. 10הבקשה בתוך 
  

, 12.16ובסעיף  12.15לא תשפיע על פרקי הזמן הנזכרים בסעיף  1הגשת בקשה בהתאם לס"ק  . 2 
 אלא אם כן בית הדין לבוררות יחליט אחרת.

  

 

 



 

1 -א23נספח   

 

 א'-23נספח 
 כללי נוהל להליכי בית דין לבוררות

 
 בקשה

 
ויחולו על הליכי בית דין לבוררות לפי פרק זה, אלא אם  23.24כללי הנוהל הבאים נקבעים לפי סעיף  . 2

 כן הצדדים הסכימו אחרת.
 
 

 הגדרות

 
 למטרות נספח זה; . 3
 
 יע לאותו צד בקשר להליך בית הדין לבוררות>פירושו אדם שנשכר ע"י צד לייעץ או לסי ''יועץ''
 
 >23.21פירושו בית דין לבוררות שהוקם לפי סעיף  ''בית דין לבוררות''
 
 >23.21פירושו חבר בית דין לבוררות שהוקם לפי סעיף  ''בורר''
 
או מינהלית  פירושו אדם אשר, לפי תנאי מינויו של בורר, עורך תחקיר או מעניק תמיכה מקצועית ''עוזר''

 אחרת לכל בורר>
 
 >23פירושו פרק  ''פרק''
 
 פירושו צד המבקש את כינונו של בית דין לבוררות> ''צד מתלונן''
 
 פירושו אדם או קבוצה המספקים מידע, ייעוץ טכני או חוות דעת מומחה לבית דין לבוררות> ''מומחה''
 
 ל יום אחר שנקבע על ידי צד כחג רשמי>פירושו כל יום שישי, שבת וראשון וכ ''חופשה''
 
 פירושו הצד המקבל את הבקשה לכונן בית דין לבוררות> ''הצד שמתלוננים נגדו''
 
 פירושו הליך בבית דין לבוררות> ''הליך''
 
פירושו עובד או כל אדם שמינו משרד או נציגות ממשלתית או כל גוף ציבורי אחר של צד>  ''נציג של צד''

 וכן
 
 עוזרים. שאינם פירושו בני אדם בהנחייתו ובפיקוחו של הבורר, או של בית הדין לבוררות, ''צוות''
 
 

 הרכב בית הדין לבוררות

 
מהרה למועמד הממונה על מינויו של בעם בחירתו של מועמד לשרת כבורר, הצד המתלונן יודיע  .4

לת מינוי כאמור בתוך חמישה ימים אחרי המועמד כבורר. המועמד הממונה יודיע לצדדים בכתב על קב
. לא עלה בידי המועמד הממונה להעביר את הסכמתו בתוך פרק הזמן האמור, ו על מינויושהודיעו ל

 לצדדים, ייראה המועמד הממונה האמור כאילו לא קיבל את המינוי.
 
 
ים יחד עם ב' לצדד-23המועמד הממונה ימלא וימסור את טופס ההתחייבות המצורף לנספח  . 5
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 הסכמתו בכתב לשרת בבית הדין לבוררות.
 
 
, מחליף לבורר ייבחר בהקדם האפשרי בהתאם להליך 23.22.4בהתאם לנסיבות המתוארות בסעיף  . 6

 . כל פרק הזמן בר החלה על ההליך יושעה עד לתאריך בחירת המחליף.23.22.2הבחירה לפי סעיף 
 
 

 הגשות בכתב ומסמכים אחרים

 
בכתב, בקשה, הודעה או מסמך אחר באמצעות מסירה  הצדדים ובית הדין לבוררות ימסרו כל הגשה . 7

כנגד קבלה, דואר רשום, בלדר, שידור פקס, דואר אלקטרוני או בכל אמצעי תקשורת אחר של תקשורת 
כל המספק תיעוד של המשלוח. מקום שצד או בית דין לבוררות מוסר עותקים פיסיים של הגשות בכתב או 

 ל, הוא ימסור באותו זמן נוסח אלקטרוני של הגשות או מסמכים כאמור.נמסמך אחר הקשורים להליכי הפ
 
 
הצדדים ימסרו בו בזמן עותק של ההגשות בכתב שלהם וכל מסמך אחר לצד האחר ולכל אחד  . 8

 מהבוררים.
 
 
בכתב, בקשה, הודעה או בכל עת צד רשאי לתקן טעויות קלות בעלות אופי פקידותי בכל הגשה  . 9

 מסמך אחר הקשורים להליכים ע"י מסירת מסמך חדש שבו מצוינים בבירור השינויים.
 
 
הגשות בכתב, בקשות, הודעות או מסמכים אחרים מכל הסוגים ייראו כאילו התקבלו, בתאריך שבו  . :

 התקבל הנוסח האלקטרוני שלהם.
 
 

 חרי תאריך הקבלה של הגשות או מסמכים כאמור.המועדים האחרונים מחושבים מהיום שא . 21
 
 

כאשר פרק זמן הנזכר בפרק זה או בנספח זה מתחיל או מסתיים בחג שמקיים צד או בכל יום אחר  . 22
שבו משרדי הממשלה של אותו צד סגורים בפקודת הממשלה או בגלל כוח עליון, הוא ייראה כאילו התחיל 

ים יחליפו רשימת תאריכים של החגים הרשמיים שלהם לשנה הבאה או הסתיים ביום העסקים הבא. הצדד
 ביום שני הראשון של כל חודש דצמבר.

 
 

 נטל ההוכחה

 
ענה כי אמצעי של הצד האחר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה, או כי הצד טצד הטוען   .23

שניתן היה לצפות באופן סביר כי  האחר לא מילא בדרך אחרת את התחייבויותיו לפי הסכם זה, או שהטבה
 תיצמח לו לפי הסכם זה מתבטלת או נפגעת, יישא בנטל הוכחת טענותיו.

 
 

 ישא בנטל ההוכחה כי החריג חל. ,צד שמתלוננים נגדו הטוען כי אמצעי כפוף לחריג על פי הסכם זה . 24
 
 

 תחילת הבוררות

 
לבוררות תוך שבעה ימים מיום כינונו, ייצור קשר עם  אלא אם כן הצדדים מסכימים אחרת, בית הדין . 25

 הצדדים על מנת לקבוע ענייני נוהל שהצדדים או בית הדין לבוררות מוצאים לנכון.
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 בוררנגד התנגדות מנומקת 

 
מקום שצד מעלה התנגדות מנומקת נגד בורר או יו"ר ביחס לציותו לקוד ההתנהגות, הוא ישלח  . 26

 האחר וימסור לו את נימוקיו בהתבסס על ראיות ברורות ביחס להפרת קוד ההתנהגות.הודעה בכתב לצד 
 
 

 בעניין ויגיעו למסקנה בתוך שבעה ימים מקבלת הודעה כאמור; ייוועצוהצדדים  . 27
 

אם הצדדים מסכימים, כי קיימת הוכחה להפרה של קוד ההתנהגות, הם ירחיקו את הבורר או היו"ר  )א( 
 >23.22.2ליף בהתאם לסעיף ויבחרו במח

 
לא עלה בידי הצדדים להסכים כי קיימת הוכחה להפרה של קוד ההתנהגות ע"י בורר, צד רשאי  )ב( 

לבקש מיו"ר בית הדין לבוררות לדון בעניין וליישבו. אם ההתנגדות הועלתה נגד יו"ר בית הדין 
ושג הסכם בין שני הבוררים, יורחק לבוררות, העניין ייבחן על ידי שני הבוררים האחרים. אם לא י

היו"ר. ההחלטה שאומצה על פי כלל זה היא סופית. בחירת הבורר או היו"ר החדשים תיעשה 
 .23.22בהתאם לסעיף 

 
 

 נגד-הגשות ראשוניות והגשות

 
הצד המתלונן ימסור את ההגשה הראשונית בכתב שלו לצד שמתלוננים נגדו ולכל אחד מהבוררים,   .28

 ימים אחר תאריך כינונו של בית הדין לבוררות. 26-וחר מלא יא
 
 

 ההגשה הראשונית בכתב תכלול את האמור להלן; .29
 

 נציג מוסמך מיועד> )א( 
 

כתובת שירות, מספרי טלפון ופקס, וכתובות דואר אלקטרוני שאליהם תישלח תקשורת הנוצרת  )ב( 
 במהלך ההליך>

 
 ות הנוגעות בדבר>סיכום העובדות והנסיב )ג( 

 
פירוט בבירור של תביעת הצד, כולל זיהוי האמצעים הנדונים, ההוראות הנוגעות בדבר של הסכם זה,  )ד( 

 ציון של הבסיס המשפטי לתלונה ובקשה לפסיקה>
 

ראיות תומכות, כולל מידע, ייעוץ טכני או חוות דעת מומחה, ופירוט כל ראיה אחרת שלא ניתן היה  )ה( 
 א במועד ההגשה, אבל יוצגו בפני בית הדין לבוררות לפני או במהלך השימוע הראשון>להמצי

 
 תאריך וחתימה. )ו( 

 
 

הנגד שלו בכתב לצד המתלונן ולכל אחד מהבוררים, -הצד שמתלוננים נגדו יגיש בהמשך את הגשת . :2
 ימים אחרי תאריך קבלת ההגשה הראשונה בכתב. 03-לא יאוחר מ

 
 

 הנגד תכלול את הדברים הבאים;-שתהג . 31
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 נציג מוסמך מיועד> )א( 

 
כתובת שירות, מספרי טלפון ופקס, וכתובות דואר אלקטרוני שאליהם תישלח תקשורת הנוצרת  )ב( 

 במהלך ההליך>
 

 עובדות וטיעונים עליהם מבוססת הגנתו> )ג( 
 

ת מומחה, ופירוט כל ראיה אחרת שלא ניתן היה ראיות תומכות, כולל מידע, ייעוץ טכני או חוות דע )ד( 
 להמציא במועד ההגשה, אבל יוצגו בפני בית הדין לבוררות לפני או במהלך השימוע הראשון>

 
 תאריך וחתימה. )ה( 

 
 

 פעולת בתי דין לבוררות

 
 יו"ר בית הדין לבוררות יישב בראש בכל מפגשיו. . 32
 
 

ים אלה, בית הדין לבוררות רשאי לנהל את פעילויותיו בכל אמצעי אם אין הוראות אחרות בכלל  .33
מתאים, כולל אמצעים טכנולוגיים, כגון טלפון, חיבורי מחשב או ועידת וידאו, ובלבד שזכותו של צד 

 להשתתף בפועל בהליכים נשמרת.
 
 

שר יישמרו בית הדין לבוררות ירשום פרוטוקולים של המפגשים שהתקיימו במהלך כל הליך, א . 34
 בתיקי המחלוקת.

 
 

רק בוררים רשאים לקחת חלק בדיוני בית הדין לבוררות. בית הדין לבוררות רשאי להתיר לעוזרים,  . 35
 מתורגמנים, מתרגמים או קצרנים להיות נוכחים בדיונים כאמור.

 
 

 בית הדין לבוררות, בהתייעצות עם הצדדים, רשאי להעסיק;  . 36
 

 רגמן, מתרגם וקצרן כנדרש לביצוע תפקידיו> וכןעוזר, מתו )א(
 

 מספר נוסף סביר של בני אדם, ככל שייראו לו נחוצים להליך. )ב(
 
 

מקום שמתעוררת שאלת נוהל שאיננה מכוסה על ידי כללים אלה, בית הדין לבוררות, לאחר  . 37
 זה. התייעצות עם הצדדים, רשאי לאמץ נוהל מתאים העולה בקנה אחד עם הסכם

 
 

בית הדין לבוררות, בהסכמה הדדית של הצדדים, רשאי לשנות פרק זמן החל על ההליכים ולבצע   .38
 התאמות נוהליות או מינהליות אחרות כפי שעשוי להידרש במסגרת ההליך.

 
 

 מידע, ייעוץ טכני וחוות דעת מומחה

 
דע, ייעוץ טכני וחוות דעת מומחה מכל לבקשת צד, או מיוזמתו, בית הדין לבוררות רשאי לבקש מי  .39
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צדדים עשויים ה, ובתנאים והתניות נוספים ככל ש03עד  82אדם או גוף שימצא לנכון, בכפוף לכללים 
 להסכים עליהם.

 
 

, הוא יודיע 39לפני שבית הדין לבוררות מבקש מידע, ייעוץ טכני וחוות דעת מומחה, בהתאם לכלל   .:3
מידע, ייעוץ טכני וחוות דעת מומחה, וייתן להם פרק זמן מספיק להגיש הערות, צדדים על כוונתו לבקש ל

 ולהביא בחשבון הערות אלה.
 
 

, בית הדין לבוררות ימסור נימוקים מוצדקים כיאות לבקשת מידע, ייעוץ :3בהודעה הנזכרת בכלל   .41
 יעוץ טכני וחוות דעת מומחה .טכני או חוות דעת מומחה ויזהה את היחיד או גוף שמהם מבוקשים מידע, י

 
 

בית הדין לבוררות יבקש רק מידע, ייעוץ טכני וחוות דעת מומחה המתייחסים לסוגיות העובדתיות   .42
 או המשפטיות שלפניו.

 
 

בית הדין לבוררות ימסור לצדדים עותק של כל מידע, ייעוץ טכני או חוות דעת מומחה שקיבל לפי   .43
 רק זמן מספיק להגיש תגובות.וייתן להם פ 39כלל 

 
 

 39כאשר בית הדין לבוררות מביא בחשבון מידע, ייעוץ טכני או חוות דעת מומחה שקיבל לפי כלל  . 44
בהכנת פסיקתו, הוא יביא בחשבון גם תגובות או הערות שהגישו הצדדים ביחס למידע, ייעוץ טכני או חוות 

 דעת מומחה כאמור.
 
 

ות יקבע מגבלת זמן סבירה להגשת המידע, הייעוץ טכני או חוות דעת המומחה בית הדין לבורר  .45
 ימים, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת. 56, אשר לא תעלה על 39שהתבקשו לפי כלל 

 
 

, בית דין לבוררות 39פי כלל למידע, ייעוץ טכני או חוות דעת מומחה  קבלכאשר מוגשת בקשה ל . 46
זמן החלה על ההליכים עד לתאריך קבלת המידע, הייעוץ הטכני או חוות דעת רשאי להשעות כל מגבלת 

 המומחה ע"י בית הדין לבוררות.
 
 

 סודיות

 
שימועים, מפגשים, דיונים,  וכןלהליך קבוע בפרק זה,  כל התיעוד, ההחלטות והליכים הקשורים . 47

 יקה של בית הדין לבוררות. עם זאת,הפס של בית הדין לבוררות, יהיו סודיים, למעט ושביםומ דיונים
 כחסוי. דיעולבית הדין לבוררות אשר כל אחד מהם מ הצדדים שמסרוכלול כל מידע תהפסיקה לא 

 
 

הצדדים ינקטו את כל הצעדים הסבירים כדי להבטיח שנציגיהם, יועציהם וכל אדם או גוף שיש להם  . 48
יעוד, ההחלטות וההליכים הקשורים לנוהל שנקבע גישה להליכים מטעמם, ישמרו על הסודיות של כל הת

 בפרק זה, וכן מפגשים, שימועים ומושבים של בית הדין לבוררות, להוציא הפסיקה של בית הדין לבוררות.
 
 

 שלו לציבור.-ההצהרות של עמדותיואת אין בכללי נוהל אלה דבר שימנע מצד לגלות  . 49
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 שימועים

 
שימוע אחד לפחות בפני בית הדין לבוררות. בית הדין לבוררות רשאי לזמן לכל צד יהיה זכות ל . :4

 שימועים נוספים אם הצדדים מסכימים כל כך.
 
 

הסיוע של  הצד שמתלוננים נגדו יהיה אחראי לניהול הלוגיסטי של הדיונים, בעיקר המקום, . 51
 אחרת.מתורגמנים ואנשי צוות   דרושים אחרים, אלא אם כן הסכימו הצדדים 

 
 

היו"ר יקבע את התאריך והמועד של השימועים בהתייעצות עם הצדדים והבוררים האחרים, ואז  . 52
 ימים לפני השימוע. 26-צדדים בכתב על אותם תאריכים ומועדים, לא יאוחר מליודיע 

 
 

 כל הבוררים יהיו נוכחים בכל השימועים בשלמותם. . 53
 
 

 ם סגורים. אף על פי כן, האנשים הבאים רשאים להיות נוכחים בשימועים;שימועים יתקיימו במושבי . 54
 

 נציגים>  )א(
 

 יועצים> )ב( 
 

 אנשי צוות ומתרגמים> )ג(
 

 עוזרים> וכן )ד( 
 

 קצרנים של בית משפט. )ה( 
 

 רק הנציגים והיועצים רשאים לפנות אל בית הדין לבוררות.
 
 

שיציגו טיעונים  אנשיםם לפני תאריך שימוע, כל צד ימסור רשימת שמות של לא יאוחר מחמישה ימי . 55
 פה או מצגות בשימוע מטעם אותו צד ושל נציגים או יועצים אחרים שישתתפו בשימוע.-בעל

 
 

בית הדין לבוררות ינהל כל שימוע באופן שיבטיח כי הצד המתלונן והצד שמתלוננים נגדו יזכו לזמן   .56
 נגד.-ם, הזמות והזמותשווה לטיעוני

 
 

 בית הדין לבוררות רשאי להפנות שאלות לכל צד בכל עת במהלך השימוע. . 57
 
 

 בית הדין לבוררות ידאג להכנת תמליל של כל שימוע, ובהקדם האפשרי, ימסור עותק לכל צד. . 58
 
 

ימים  21השימוע בתוך כל צד רשאי למסור הגשה משלימה בכתב בנוגע לכל עניין המתעורר במהלך   .59
 מתאריך סיומו של השימוע.

 
 ראיות
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הנגד, אך לא -הצדדים ימסרו את כל הראיות בהקדם האפשרי, ורצוי עם ההגשה הראשונית והגשת . :5

יאוחר מאשר במהלך השימוע הראשון, להוציא ביחס לראיות הקשורות להזמות, תשובות לשאלות והערות 
חריגים להליך זה יינתנו עם הצגת סיבה מוצדקת. במקרים כאמור, לצד  על תשובות שמוסר הצד האחר.

 ראיות שהוגשו זה עתה.בנוגע ל, כפי שבית הדין לבוררות ימצא לנכון, ההאחר יינתן פרק זמן לתגוב
 
 

 הצדדים יישמרו בתיקי המחלוקת שבידי יו"ר בית הדין לבוררות. שהגישוהראיות  כל . 61
 
 

ם מבקשים זאת, בית הדין לבוררות ישמע עדים או מומחים, בנוכחות הצדדים, במקרה שהצדדי . 62
 במהלך השימועים.

 
 

 שאלות בכתב

 
בית הדין לבוררות רשאי בכל עת במהלך ההליכים להפנות שאלות בכתב אל אחד הצדדים או שניהם  . 63

 ש בית הדין לבוררות.ולקבוע מגבלת זמן להגשת תשובותיהם. הצדדים יקבלו עותק מכל שאלה שהגי
 
 

גיש את תשובתו לבית הדין לבוררות בכתב וימציא עותק של תגובתו לצד האחר. לצד תינתן יצד  . 64
 ימים מתאריך קבלתה. 21ההזדמנות למסור תגובות בכתב על תשובתו של הצד האחר בתוך 

 
 

משימוע שנקבע או מפר את  בכל עת שצד אינו מגיש במועד את ההגשה הראשונית בכתב שלו, נעדר . 65
הנהלים בכל דרך אחרת ללא סיבה טובה ומספקת, בית הדין לבוררות, עם הערכת הנסיבות הנ"ל, יחליט 

 מהי השפעתן על המהלך העתידי של ההליכים.
 
 

 פסיקת בוררות

 
ל רכיב וכ 23.24.6פסיקת בוררות תכלול את הפרטים הבאים, נוסף על הרכיבים שלפי הוראות סעיף  . 66

 אחר שבית הדין לבוררות עשוי למצוא לנכון;
 

 הצדדים למחלוקת> )א( 
 

 שמו של כל אחד מהבוררים ותאריך כינונו של בית הדין לבוררות> )ב(
 

 שמותיהם של נציגי הצדדים> )ג( 
 

 ם נושא ההליכים>ההאמצעים ש )ד( 
 

 ו של כל אחד מהצדדים>דוח על התפתחות הליך הבוררות, כולל סיכום טיעוני )ה(
 

 ההחלטה שהתקבלה, בציון הבסיס העובדתי והמשפטי שלה> )ו(
 

 תאריך ומקום ההוצאה> )ז(
 

 חתימת כל הבוררים. )ח( 
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 מגעים  במעמד צד אחד

 
 בית הדין לבוררות לא יפגוש צד ולא ייצור אתו קשר בהעדר הצד האחר. . 67
 
 

יבט כלשהו של נושא ההליכים עם אחד הצדדים או שניהם בהעדר הבוררים בורר אינו רשאי לדון בה . 68
 האחרים.

 
 
 

 שפה

 
 כל ההליכים יתנהלו בשפה אנגלית.       . 69
 
 

כל מסמך שנמסר לשימוש בכל הליך יהיה בשפה האנגלית. אם מסמך מקורי כלשהו אינו בשפה .         :6
 תרגום לאנגלית שלו.האנגלית, הצד המגיש מסמך כאמור ימציא 

 
 

 ציות והשעיית הטבות

 
 להוציא האמור להלן; 23.28כללים אלה יחולו על הליכים שנקבעו לפי סעיף  . 71
 

הצד המבקש את כינונו של בית הדין לבוררות ימסור את ההגשה הראשונית שלו בכתב לצד האחר  )א(
 ו של בית הדין לבוררות>ולכל אחד מהבוררים בתוך חמישה ימים אחרי תאריך כינונ

 
ימים אחר תאריך מסירת ההגשה הראשונית  21הנגד שלו בכתב בתוך -הצד המשיב ימסור את הגשת )ב(

 בכתב>
 

 בית הדין לבוררות יקבע את מגבלת הזמן למסירת כל הגשה נוספת בכתב> וכן )ג( 
 

 חליט לא לזמן שימוע.אלא אם כן הצדדים אינם מסכימים, בית הדין לבוררות רשאי לה )ד( 
 
 

שהבקשה לכינון בית דין לבוררות בהתאם לסעיף  תיוכפלו בכל ע 71פרקי הזמן לפי הוראות כלל  . 72
 ס"ק )ב( לסעיף האמור.-ס"ק )א( והן לתת-נוגעת הן לתת 23.28.2

 
 

 מקרים דחופים

 
התייעצות עם הצדדים, ישנה  , בית הדין לבוררות, אחרי23.24.9במקרים דחופים, הנזכרים בסעיף  . 73

 את מגבלות הזמן הנזכרות בכללים אלה כפי שמתאים ויודיע לצדדים על כל התאמה כאמור.
 
 

 גמול ותשלום הוצאות

 
 גמול לבוררים, לעוזריהם ולמומחים ייקבע ע"י הוועדה המשותפת. . 74
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ת, הגמול לבוררים ולעוזריהם, אלא אם כן הצדדים מסכימים אחרת, בהוצאות בית הדין לבוררו . 75

הוצאות הנסיעה והלינה שלהם, הגמול למומחים,  וכל ההוצאות הכלליות הנצמחות כרגיל ע"י תפקודו 
 השוטף של בית הדין לבוררות, יישאו הצדדים בחלקים שווים.

 
 

ם כול בורר, עוזר ומומחה ינהלו תיעוד וימסרו חשבון סופי לצדדים על גיליון השעות שלה .76
  והוצאותיהם ובית הדין לבוררות ינהל תיעוד וימסור חשבון סופי לצדדים על כל ההוצאות הכלליות.
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 ב'-12נספח 
 קוד התנהגות

 
 הגדרות

 
 לעניין נספח זה:            . 1

 
 פירושו אדם שנשכר ע"י צד לייעץ או לסייע לאותו צד בקשר להליך בית הדין לבוררות; ''יועץ''

 
 ;12.10פירושו בית דין לבוררות שהוקם לפי סעיף  ''בית דין לבוררות''

 
 ;12.10לבוררות שהוקם לפי סעיף  פירושו חבר בית דין ''בורר''

 
פירושו אדם אשר, לפי תנאי מינויו של בורר, עורך תחקיר או מעניק תמיכה מקצועית או מינהלית  ''עוזר''

 אחרת לכל בורר;
 
 פירושו: ''מועמד''

 
 ; או12.8אדם ששמו מופיע ברשימה שהוקמה בהתאם לסעיף  )א(
 

 מגשר או מומחה; ,וךאדם שנשקל מינויו כבורר, מתו )ב(
 
 ;12פירושו פרק  ''פרק''

 
פירושו אדם או קבוצה המספקים מידע, ייעוץ טכני או חוות דעת מומחה לבית דין לבוררות  ''מומחה''

 א';-12של נספח  35עד  28בהתאם לכללים 
 
 פירושו: ''בני משפחה''

 
 בן הזוג של הבורר או המועמד; )א(
 
רבא, ילדים, -הבאים של הבורר או המועמד: הורים, סבים וסבתות , סבים וסבתות קרובי המשפחה   ()ב

רבא -נכדים, נינים , אחים, אחיות, אחיינים, אחייניות, דודים, דודות, בני דודים ראשונים , דודים
 רבא או בן הזוג של אדם כאמור; וכן-ודודות

 
עמד: הורים, סבים וסבתות, אחים, אחיות, קרובי המשפחה הבאים של בן הזוג של הבורר או המו )ג( 

 ילדים ונכדים;
 
 פירושו הליך בבית דין לבוררות; כים''הלי''

 
 פירושו בני אדם בהנחייתו ובפיקוחו של הבורר, או של בית הדין לבוררות, שאינם עוזרים. ''צוות''
 

 
 אחריות הבוררים

 
של התנהגות בלתי הולמת, יהיה בלתי תלוי וחסר  בורר יימנע מהתנהגות בלתי הולמת ומראית עין . 2

פניות, יימנע מניגודי עניינים ישירים ועקיפים וישמור על אמות מידה גבוהות של התנהגות, כך שהיושרה 
לשעבר יקיים את החובות שנקבעו בנספח זה, בורר וחוסר הפניות של יישוב סכסוכים לפי הסכם זה יישמרו. 

 בשינויים המתחייבים.
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 התחייבויות גילוי

 
לפני אישור מינויו כבורר על פי הסכם זה, יגלה מועמד כל אינטרס, קשר או עניין העשויים להשפיע  . 3

על עצמאותו או חוסר הפניות שלו או שסביר כי ייצרו מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או הטיה 
לכל אינטרס, קשר או עניין כאמור.  בהליך. למטרה זו, מועמד יעשה כל מאמץ סביר כדי להיות מודע

אינטרס, קשר או עניין כאמור על ידי מילוי ומסירה של טופס ההתחייבות המצורף לנספח כל המועמד יגלה 
 זה לוועדה המשותפת לעיון הצדדים.

 
 
, מועמדים יגלו, בין היתר, את האינטרסים, הקשרים 3בהתאם להתחייבות לפי הוראות ס"ק   .4

 באים:והעניינים ה
 

 כל אינטרס ישיר או עקיף, כספי, עסקי, קנייני, מקצועי או אישי, בעבר או בהווה, של המועמד: )א( 
 

(i) בהליך או בתוצאותיו;  וכן 
 

(ii)  בהליך מינהל, בוררות או משפט או בהליך אחר של בית דין או ועדה שמעורבים בהם סוגיות
 שהמועמד מועמד לו;שעשויה להתקבל בהן החלטה במסגרת הליך 

 
כל אינטרס ישיר או עקיף, כספי, עסקי, קנייני, מקצועי או אישי, בעבר או בהווה, של המעסיק, בן  )ב( 

 הזוג, השותף העסקי או בן המשפחה של המועמד:
 

(i) בהליך או בתוצאותיו;  וכן 
 

(ii) שמעורבים בהם סוגיות  בהליך מינהל, בוררות או משפט או בהליך אחר של בית דין או ועדה
 ;שעשויה להתקבל בהן החלטה במסגרת הליך שהמועמד מועמד לו

 
 

כל קשר פיננסי, עסקי, מקצועי, משפחתי או חברתי בעבר או בהווה עם אדם או גוף שיש להם עניין  )ג( 
 , או כל קשר כאמור שמעורבים בו המעסיק, בןואו היועץ של צד, נציגבהליך, או עורך הדין של ה

 הזוג, השותף העסקי או בן המשפחה של המועמד: וכן
 

משפטי או אחר הנוגע לסוגיה שנויה  ייצוגתמיכה פומבית, כולל הצהרות של דעה אישית, או  )ד(
 טובין, שירותים, השקעות או רכש ממשלתי. מערבים אותו סוג שלבמחלוקת בהליך או 

 
 
כדי להיות מודע לכל אינטרס, קשר  יםסבירה ציםכל המאמאת מרגע שמונה, בורר ימשיך לעשות   .5

ויגלה אותם ע"י העברתם בכתב לוועדה המשותפת לעיון הצדדים. חובת הגילוי  4-ו 3ועניין הנזכרים בס"ק 
היא חובה מתמשכת, המחייבת את הבורר לגלות כל אינטרס, קשר ועניין כאמור העשויים להתעורר בכל 

 שלב של ההליך.
 

 
ינו קובע אם או באילו נסיבות הצדדים יפסלו מועמד או בורר ממינוי או משירות כחבר נספח זה א  .6

 בית דין לבוררות, על בסיס גילויים שנעשו.
 
 

 
 מילוי תפקידים ע"י בוררים

 
 א'.-12בנוסף לנספח זה, בורר יציית להוראות פרק זה ונספח    .7
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 ות ובמהירות במשך כל ההליך בהגינות ובחריצות.עם בחירתו, בורר ימלא את תפקידיו ביסודי  .8
 

 
בורר ישקול רק את הנושאים שהועלו בהליך והנחוצים למתן פסיקה או החלטה ולא יאצול מתפקידיו   .9

 לכל אדם אחר .
 

 
י צוותו יהיו מודעים לנספח זה שבורר ינקוט את כל הצעדים המתאימים כדי להבטיח שעוזריו ואנ  .10

 ויצייתו לו, בשינויים המתחייבים.
 

 
 בורר לא יקיים תקשורת במעמד צד אחד בנוגע להליך. . 11
 

 
בורר לא יעביר עניינים הנוגעים להפרות בפועל או בכוח של נספח זה , אלא אם כן ההעברה היא  . 12

 י אם בורר הפר או עלול להפר נספח זה.לשני הצדדים או היא דרושה כדי לברר אצל צד שליש
 
 

 
 עצמאות וחוסר פניות של בוררים

 
בורר יהיה עצמאי וחסר פניות. בורר יפעל באופן הוגן ויימנע מיצירת מראית עין של התנהגות בלתי  . 13

 הולמת או משוא פנים.
 

 
ים, דעת הקהל, נאמנות לצד או בורר לא יהיה מושפע מאינטרס עצמי , לחץ חיצוני, שיקולים פוליטי  .14

 פחד מביקורת.
 
בורר, במישרין או בעקיפין, לא ייטול על עצמו כל התחייבות ולא יקבל כל טובת הנאה העשויה  . 15

 להפריע בדרך כלשהי, או להיראות כמפריעה, למילוי הנאות של תפקידי הבורר.
 

 
. בורר יימנע םכלשה יםאישיים או פרטי יםבורר לא ישתמש במעורבותו בהליך כדי לקדם אינטרס . 16

 מהתנהגות העלולה ליצור את הרושם שאחרים נמצאים בעמדה מיוחדת להשפיע עליו.
 

 
בורר לא יתיר לקשרים עסקיים, מקצועיים, משפחתיים או חברתיים להשפיע על התנהגותו או על   .17

 פסיקתו.
 

 
י, מקצועי, או אישי, שסביר כי ישפיע על חוסר הפניות פיננסי, עסק בורר יימנע מלהיכנס לכל קשר  .18

 שלו או העשוי באופן סביר ליצור מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או משוא פנים.
 

 
בורר יממש את מעמדו בלי לקבל או לבקש הוראות מכל ארגון בינלאומי, ממשלתי או לא ממשלתי   .19

ה לו, אלא אם כן הסכימו עברשלב קודם של המחלוקת שהואו מכל מקור פרטי , ולא יהיה מעורב בכל 
 הצדדים אחרת .

 
 
בורר או בורר לשעבר יימנעו מפעולות שעשויות ליצור מראית עין כי הוא היה מוטה בעת מילוי   .20

 נהנה מהפסיקה או ההחלטה של בית הדין לבוררות. כיתפקידיו או 
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 שמירה על סודיות

 
לא יגלו ולא יעשו שימוש במידע שאינו נחלת הציבור בנוגע  ,בכל עת, לשעברבורר או בורר   .21

של בורר, אלא למטרות  דעה כלשהילהליכים או שנרכש במהלך ההליכים, כולל דיוני בית הדין לבוררות או 
ההליכים או להוציא כפי שנדרש ע"י החוק. במקרה שגילוי כאמור נדרש על פי חוק, הבורר ימסור הודעה 

מספיק מראש לצדדים והגילוי לא יהיה נרחב יותר מהנדרש לעמידה במטרה הלגיטימית של הגילוי. זמן 
בכל מקרה, בורר לא יגלה ולא יעשה שימוש בכל מידע כאמור שאינו נחלת הציבור כדי להשיג יתרון 

 לאחרים או להשפיע לרעה על האינטרסים של אחרים.
 

 
קות או החלטות של בית דין לבוררות או חלקים לפני פרסומן בורר או בורר לשעבר לא יגלו פסי  .22

 .12.13.10בהתאם לסעיף 
 
 

 
 מתווכים, מגשרים, עוזרים, מומחים ואנשי צוות

 
ההוראות הכלולות בנספח זה כחלות על בוררים יחולו, בשינויים המתחייבים, על מתווכים, מגשרים,  . 23

 עוזרים ומומחים.
 

 
 לנספח זה יחולו על אנשי צוות. 22-ו 21, 11לות בס"ק ההוראות הכלו .24
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 קולומביה-הסכם סחר החופשי ישראל
 

 התחייבות
 

 בעניין ההליך )כותרת(
 

קולומביה )"קוד -קראתי את קוד ההתנהגות להליכי יישוב סכסוכים לפי הסכם הסחר החופשי ישראל
 את כל ההתחייבויות המפורטות בקוד ההתנהגות. אני מקבל על עצמי וההתנהגות"(, 

 
 למיטב ידיעתי אין שום סיבה לכך שלא אקבל מינוי כבורר/מגשר/מתווך/עוזר/מומחה בהליך זה.

 
לקוד ההתנהגות, העניינים הבאים עלולים להיחשב בכוח כמשפיעים על עצמאותי או חוסר  4-ו 3לפי ס"ק 

 מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או חשש של משוא פנים בהליך:הפניות שלי, או אולי עשויים ליצור 
 

 של קוד ההתנהגות[ 4-ו 3אינטרסים המכוסים ע"י ס"ק ה]ציין את פרטי כל 
 

אני מכיר בכך, שעם מינויי, יש לי חובה מתמשכת לקיים את כל ההתחייבויות המפורטות בקוד התנהגות, 
מודע לכל אינטרס, קשר או עניין הנזכר בקוד ההתנהגות העשוי כולל לעשות כל מאמץ סביר כדי להיות 

להתעורר במהלך כל שלב של ההליך. אגלה בכתב כל אינטרס, קשר או עניין הנוגעים בדבר לוועדה 
 המשותפת ברגע שאהפוך להיות מודע לכך.

 
 ה ______________________________חתימ

 
 ______________________________      שם
 

 ______________________________  תאריך
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 31פרק  

 הוראות מוסדיות 

  

 : הקמת הוועדה המשותפת31.3סעיף  

   

הצדדים מקימים בזאת את הוועדה המשותפת, המורכבת מנציגי שני הצדדים. הנציג העיקרי   .3 
של כל צד יהיה פקיד בדרג של משרד ממשלתי או שר האחראי בעיקר על סחר בינלאומי, או אדם 

 רד ממשלתי או שר.שהועיד הפקיד בדרג של מש
  

התעשייה והתיירות המסחר, בראש הוועדה המשותפת יישבו במשותף נציג משרד  . 2 
("Ministerio de Comercio, Industria y Turismo" בצד הקולומביאני, ונציג של משרד  )

 הכלכלה בצד הישראלי, או מחליפיהם. 
  

 

 : נהלי הוועדה המשותפת31.2סעיף  

  

עדה המשותפת תתכנס אחת לשנתיים. נוסף על כך, מפגשים מיוחדים יזומנו לפי בקשה הוו . 3 
 בכתב של צד. 

  

הוועדה המשותפת תתכנס לסירוגין בבוגוטה ובירושלים, אלא אם כן הצדדים מסכימים  . 2 
 אחרת.

  

 כל החלטות הוועדה המשותפת יתקבלו בהסכמה הדדית. . 1 

  

של  כמו גם, את לוח הזמנים אמץ לעצמה את כללי הנוהל שלה, הוועדה המשותפת ת . 4 
 מפגשיה וסדר היום של מפגשיה.

  
 

 : תפקידי הוועדה המשותפת31.1סעיף  

  

 ותבטיח את יישומו התקין. זה הוועדה המשותפת תהיה אחראית לניהול הסכם . 3 

  

 הוועדה המשותפת:  . 2 

  

הסכם זה והיישום הנכון של הוראותיו, ותשקול דרכים אחרות של הפעלתו קל על תתפקח ו )א(  
 להשגת יעדיו הכלליים;

  

תעריך את התוצאות המתקבלות מיישומו של הסכם זה, בעיקר התפתחות יחסי הסחר  )ב(  
 והכלכלה בין הצדדים;

  

הסכם , שהוקמו לפי מיוחדיםהוועדות, קבוצות העבודה והגופים -תפקח על עבודת כל תת )ג(  
 זה, ותמליץ על כל פעולה דרושה;

  

-תת ע"י כלאליה  ופנהשמתעריך ותאמץ  החלטות כפי שנחזה בהסכם זה ביחס לכל נושא  )ד(  



213- 
 

 שהוקמו לפי הסכם זה; מומחהועדה, קבוצת עבודה וגוף 
  

 תפקח על המשך פיתוחו של הסכם זה; )ה(  

  

 ים בפני הסחר בין הצדדים;ולהסיר מכשול משיךלהתבחן את האפשרות  )ו(  

  

)יישוב מחלוקות( ובהוראות אחרות של הסכם זה, תבחן את הדרך  32בלי לפגוע בפרק  )ז(  
המתאימה ביותר למנוע או לפתור כל קושי העלול להתעורר ביחס לנושאים המכוסים על ידי 

 הסכם זה; וכן
  

 בעל עניין הנוגע להסכם זה.אחר כל נושא תדון ב )ח(  

  

 הוועדה המשותפת רשאית: . 1 

  

להסכים על פתיחה במו"מ, במטרה להעמיק את הליברליזציה שכבר הושגה במגזרים  )א(  
 כוסים ע"י הסכם זה;מה

  

לצדדים לאמץ כל תיקון או שינוי להוראות הסכם זה. כל תיקון או שינוי כאמור מליץ לה )ב(  
 (;הוראות סיום) 1..3ייכנסו לתוקף בהתאם לנוהל שנקבע בסעיף 

  

 של הוועדה המשותפת:  הבהחלט לשנות )ג(  

  

  (i )  במטרה להוסיף פריט )יחס מועדף לטובין חקלאיים( 'ב-2את הלוחות של נספח  ,
 טובין אחד או יותר שלא נכללו בלוח של צד;

  

 (ii ) את  ביטול המכס, במטרה להאיץ ותאת תקופות הביטול בשלבים שנקבעו בלוח
 הפחתת המכס;

  

 (iii )  כללי מקור ספציפיים למוצר( א'-1מקור הספציפיים שנקבעו בנספח האת כללי( ,
, הליכים להנפקת תעודות מקור )תעודת מקור( ב'-1תעודת מקור הכלולה בנספח 

, הצהרת ()נהלים להנפקת תעודות מקור אלקטרוניות ד'-1אלקטרוניות בנספח 
, הליכים להנפקת תעודות מקור על נייר הרת חשבונית()הצ ג'-1חשבונית בנספח 

 ו'-1בנספח  1.32, פטורים לסעיף )נהלים להנפקת תעודת מקור על נייר( ה'-1בנספח 
 ;()פטור מעקרון הטריטוריאליות

  

 (iv) א'; וכן-9הרשומים בנספח  הרוכשים את הגופים 

  

 (v ) כללי נוהל להליכי  א'-32ו בנספח את כללי הנוהל להליכי בית דין לבוררות שנקבע(
 . )קוד התנהגות( ב'-32ואת קוד ההתנהגות שנקבע בנספח  בית דין לבוררות(

  

הודעה על מתן כל צד יישם, בכפוף להשלמת ההליכים המשפטיים הפנימיים בני ההחלה שלו ועם  
 כך, כל שינוי כאמור בס"ק זה, בתוך פרק זמן שהצדדים יסכימו עליו. 

  
פרשנויות להוראות הסכם זה. פרשנויות כאמור יילקחו בחשבון על ידי בית דין  לאמץ ד( ) 

ת שאימצה הוועדה יו)יישוב מחלוקות(. אולם פרשנו 32לבוררות שהוקם לפי פרק 
 תיקון או שינוי להוראות הסכם זה; וכןהוו יהמשותפת, לא 
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 .עשויים להסכים עליהכל פעולה אחרת במילוי תפקידיה שהצדדים נקוט ל )ה(   

  

למטרות סעיף זה, הצדדים יחליפו מידע ולבקשת צד, יקיימו התייעצויות במסגרת הוועדה   .4 
 המשותפת. 

  
 

 : מיוחדים, קבוצות עבודה וגופים ועדות-: כינון תת31.4סעיף  

  

 הוועדות הבאות: -הצדדים מכוננים בזה את תת  .3 

  

 ;קולשועדה לגישה -תת )א(  

  

 ועדה למחסומים טכניים בפני סחר;-תת )ב(  

  

 סחר וכללי מקור;ב ההקלמכס, ענייני ועדה ל-תת )ג(  

  

 ועדה לרכש ממשלתי;-תת  )ד( 

  

 ופיתוסניטריים ; יםסניטרי ענייניםלועדה -תת )ה(  
 
 

 כאמור בהסכם זה.מיוחדים  וכן קבוצות עבודה וגופים 
 

המוקמים על פי הסכם זה יכללו נציגים של  ,מיוחד בוצת עבודה או גוףועדה, ק-כל תת . 2 
 מדינת ישראל והרפובליקה של קולומביה.

  

ועדה לפי הוראות הסכם זה מוגדרים בהוראות -טווח הסמכות והתפקידים של כל תת . 1 
 הנוגעות בדבר של כל פרק.

  

אחר ולאצול  מיוחדעבודה, או כל גוף ועדות, קבוצות -הוועדה המשותפת רשאית להקים תת . 4 
על מנת שיסייעו לה במילוי מטלותיה. למטרה זו, הוועדה המשותפת תקבע את  אחריות להם תחומי

 כאלה.מיוחדים ועדות, קבוצות עבודה או גופים -ההרכב, החובות וכללי הנוהל של תת
  

דה המשותפת, די זמן מראש, יודיעו לוועיוחדים המהוועדות, קבוצות העבודה והגופים -תת . . 
הוועדות, קבוצות העבודה והגופים -על לו"ז המפגשים שלהם וסדר היום של מפגשים אלה. תת

 יגישו לוועדה המשותפת סיכומים של מפגשיהם.  המומחים
  

 

 : מתאמי הסכם סחר חופשי..31סעיף  

  

 כל צד ימנה מתאם הסכם סחר חופשי.  . 3 

  

 המתאמים: . 2 

  

 יום; ייפעלו במשותף כדי לפתח סדר )א(  

  

 יערכו הכנות אחרות למפגשי הוועדה המשותפת; )ב(  
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 יקיימו מעקב אחרי החלטות הוועדה המשותפת כפי שמתאים; )ג(  

  

יפעלו כנקודות קשר כדי להקל על תקשורת בין הצדדים בכל עניין המכוסה ע"י הסכם זה,  )ד(  
 בהסכם זה; תראלא אם כן נקבע אח

  

 בהסכם זה; וכן תיקבלו כל הודעה ומידע שנמסרו במסגרת הסכם זה, אלא אם כן נקבע אחר )ה(  

  

 יסייעו לוועדה המשותפת בכל עניין אחר שהוועדה המשותפת תפנה אליהם. )ו(  

  

     עשויים להיפגש לפי הצורך.זה  מתאמי הסכם  . 1 
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 41פרק  

 חריגים 

  
 : חריגים 41.4סעיף  

  

והערות הפרשנות שלו משולבים בהסכם  GATT 1994של  XXלמטרות הסכם זה, סעיף  . 4 
  XX זה והופכים לחלק ממנו,  בשינויים המתחייבים. הצדדים מבינים כי האמצעים הנזכרים בסעיף

ים כדי להגן על החיים או הבריאות של כוללים אמצעים סביבתיים הדרוש GATT 1994)ב( של 
חל על אמצעים המתייחסים לשימור  GATT  4991)ז( של  XX, וכי סעיף האדם, החי או הצומח

 משאבים טבעיים מתכלים חיים ושאינם חיים.
  

 

-ל XIV)סחר בשירותים(, סעיף  44-)השקעות(  ו 41, למטרות פרקים 4על אף הוראות ס"ק  . 2 
GATS כם זה והופך לחלק ממנו,  בשינויים המתחייבים. הצדדים מבינים כי משולב בהס

כוללים אמצעים סביבתיים הדרושים כדי להגן על  GATS-ל)ב(  XIV האמצעים הנזכרים בסעיף 
 XIV. הצדדים מבינים כי האמצעים הנזכרים בסעיף האדם, החי או הצומחהחיים או הבריאות של 

 שמירה על הסדר הציבורי הפנימי. כוללים אמצעים שמטרתם GATS-)א( ל

  
 

 : חריגי ביטחון41.2סעיף  

  

 -צדדים או ייבוא מחדש מלא-אין בהסכם זה, כולל אמצעים המשפיעים על ייצוא מחדש ללא 
 צדדים, דבר שיתפרש: 

  

כמחייב צד למסור או לתת גישה לכל מידע שהוא קובע כי גילויו יהיה בסתירה לאינטרסים  )א(  
 טחוניים החיוניים שלו; אוהבי

  

לפי אמנת האומות  וכמונע מצד להחיל אמצעים הנראים לו נחוצים למילוי התחייבויותי )ב (  
המאוחדות ביחס לשמירה או לשיקום של השלום או הביטחון הבינלאומי, או להגנה על 

למטרות השמירה  האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלו, או לביצוע ההתחייבויות שקיבל על עצמו
 בינלאומי.העל הביטחון 

  
 

 : מיסוי41.1סעיף  

  

 יחול על אמצעי מיסוי. שלהוציא כמפורט בסעיף זה, אין בהסכם זה דבר  . 4 

  

 : 4. על אף הוראות ס"ק 2 

  

 GATT 4991-ל III)יחס לאומי( יחול על אמצעי מיסוי באותה מידה כמו סעיף  2.1סעיף  )א(  
 והערות הפרשנות שלו;  וכן

  

 )מכסים על ייצוא( יחול על אמצעי מיסוי.  2.44סעיף  )ב(  
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 אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמונע מצד לאמץ או לאכוף כל אמצעי: . 1 

  

 שמטרתו להבטיח הטלה וגבייה יעילות ושיוויוניות של מסים ישירים; )א(  

  

וגעות בדבר של החקיקה הפיסקלית הפנימית, כולל אלה המבחין ביישום ההוראות הנ )ב(  
שמטרתן להבטיח הטלה וגבייה של מכסים, בין משלמי מסים שאינם נמצאים באותו המצב, 

 בעיקר ביחס למקום מושבם או ביחס למקום שבו מושקע הונם; או
  

ל שמטרתו למנוע התחמקות או השתמטות ממסים בהתאם לאמנות מס, הוראות מס ש )ג(  
 הסכמים אחרים, או חקיקה פיסקלית פנימית.

  

אין בהסכם זה דבר שישפיע על הזכויות וההתחייבויות של כל צד לפי כל אמנת מס. במקרה  . 1 
 ההתאמה. -התאמה  בין הסכם זה לבין אמנת מס כלשהי, תכריע האמנה במידת אי-של אי

  

 למטרות סעיף זה:  . 5 

  

הסכמים או הסדרים הנוגעים בשלמותם או בעיקרם למיסוי, כולל מניעת  אמנות, האמנת מס פירוש 
 כפל מס ; וכן

  

 : יםכולל םמסים ואמצעי מיסוי אינ 

  

 )הגדרות כלליות(; וכן 4.5מכס כהגדרתו בסעיף  )א( 

  

 )הגדרות כלליות(.  4.5)ג( להגדרת מכס בסעיף -האמצעים המפורטים בחריגים )ב( ו )ב( 

  
 

 : הגבלות על ייבוא41.1יף: סע 

  

 ההגבלה על ייבוא בשר לא כשר לישראל לא תיחשב כאמצעי המפר הסכם זה. 

  
 

 : גילוי מידע41.5סעיף  

  

אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמחייב צד למסור או לאפשר גישה למידע סודי שגילויו יפגע באכיפת  
רי, או יפגע באינטרסים המסחריים הלגיטימיים החוק, או יהיה מנוגד בדרך אחרת לאינטרס הציבו

 44.2של יחידים או מיזמים מסוימים, ציבוריים או פרטיים, כולל כל ספק שירות כהגדרתו בסעיף 
 (. הגדרות)
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 51פרק  

 הוראות סיום 

  
 

 : נספחים51.5סעיף  

  

 הנספחים להסכם זה ולפרקיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

  
 

 : תיקונים51.1סעיף  

  

 הצדדים רשאים להסכים על כל תיקון להסכם זה. . 5 

  

בהתאם להליכים תיקונים להסכם זה ייכנסו לתוקף ויהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה  . 1 
 . 51.1המפורטים בסעיף 

  

 

 : כניסה לתוקף51.1סעיף  

  

האיגרת הדיפלומטית האחרונה שבאמצעותה תאריך ימים אחרי  06הסכם זה ייכנס לתוקף  . 5 
יודיעו הצדדים זה לזה כי ההליכים המשפטיים הפנימיים שלהם לכניסתו לתוקף של ההסכם 

 הושלמו.
  

, ניתן להחיל הסכם זה באופן זמני. למטרה זו, ישראל עשויה להודיע 5"ק בלי לפגוע בס . 1 
שלימה את ההליכים המשפטיים הפנימיים שלה לכניסתו לתוקף של ההסכם יא הקולומביה כי הל

ולהציע את החלתו הזמנית. גם קולומביה עשויה להציע החלה זמנית של ההסכם ברגע שישראל 
ימים.  16את ההצעה ישיב בתוך מקבל שימיים שלה. הצד השלימה את ההליכים המשפטיים הפנ

הודעת תאריך ימים ממועד  06במקרה שהצעה להחלה זמנית התקבלה, ההסכם יוחל באופן זמני 
ההחלה הזמנית תסתיים  תתקופהקבלה יועברו באיגרות דיפלומטיות. וההצעה הודעות  הקבלה.

 . 5בתאריך כניסתו של הסכם זה לתוקף בהתאם לס"ק 
  

 

 : משך והסתלקות51.1סעיף  

  

 הסכם זה יהיה בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל.  . 5 

  

לצד האחר. הסתלקות כאמור  בכתב כל צד רשאי להסתלק מהסכם זה באיגרת דיפלומטית . 1 
 תיכנס לתוקף שישה חודשים אחרי תאריך קבלת הודעה כאמור ע"י הצד האחר. 

  

 WTOם : שינויים בהסכ51.1סעיף  

  

הסכם זה, משולבת עם כל תיקון שנכנס בששולבה  WTOהצדדים מבינים כי כל הוראה של הסכם  
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 לתוקף במועד החלתה של הוראה כאמור. 
 
 

  

 ולראיה, החתומים מטה, שהוסמכו כדין איש על ידי ממשלתו, חתמו על הסכם זה. 

  

  ____ב ___ ________א יום  , שהו___________________-נעשה בירושלים, ישראל, ב 
לפי הלוח העברי  בשני עותקי מקורי, כל אחד בשפות עברית, ספרדית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין 

 מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות או כל אי התאמה ,יכריע הנוסח האנגלי. 
    

    
    

 

     

_____________________________ ________________________ 
קולומביה של הרפובליקה ממשלת בשם ישראל מדינת ממשלת בשם   
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ANNEX-A 

ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS 

 

 

 



 

 ANNEX A-2 

 

ARTICLE 1: DEFINITIONS 

 

For the purposes of the present Annex; 

 

1. Customs Authorities shall mean, in the State of Israel, the Customs Directorate 

of the Israel Tax Authority of the Ministry of Finance and in the Republic of Colombia, 

the Directorate on National Taxes and Customs (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales - DIAN); 

 

2.  customs laws shall mean such laws and regulations in force in the customs 

territories of the Parties, concerning the importation, exportation, and transit of goods, 

as they relate, inter alia, to customs duties, charges and other taxes or to prohibitions, 

restrictions and other controls in respect of the movement of goods across national 

boundaries;  

 

3. information shall mean any data including, inter alia, reports, records, 

documents and documentation, whether computerized or not, as well as certified copies 

thereof; 

 

4. customs offense shall mean any violation of the customs laws as well as any 

attempted violation thereof; 

 

5. requesting Customs Authority shall mean the Customs Cuthority that makes a 

request for assistance under this Annex or that receives such assistance on a Customs 

Authority's own initiative; 

 

6. requested Customs Authority shall mean the Customs Authority that receives 

a request for assistance under this Annex or that provides such assistance on its own 

initiative. 

 

 

ARTICLE 2: SCOPE OF AGREEMENT 

 

1. The Parties shall provide each other assistance in order to insure the proper 

application of the customs laws, the accurate assessment of customs duties and taxes on 

the importation and exportation of goods and the correct determination of the 

classification, value and origin of such goods.  

 

2. The Parties shall also assist each other in the prevention, investigation, 

combating and prosecution of customs offenses. 

 

3. Assistance under this Annex shall be provided in accordance with the domestic 

law of the requested Party. 

 

4. Assistance under this Annex shall be provided by the Customs Authorities of the 

Parties in accordance with their competence. 

 



 

 ANNEX A-3 

5. The provisions of this Annex are intended solely to provide for mutual 

assistance in customs matters between the Parties. Notwithstanding personal data 

protection in accordance with domestic law, these provisions shall in no way give rise 

to a right on the part of any private person or legal entity to obtain, suppress or exclude 

any evidence, or to impede the execution of a request. 

 

6. Assistance pursuant to this Annex shall not include the arrest or detention of 

persons nor the collection or forced collection of customs duties, other taxes, fines, or 

other monies.  

 

 

ARTICLE 3: SPECIAL INSTANCES OF ASSISTANCE 

 

1. Upon request and in accordance with the domestic law of the requested Party, 

the Customs Authorities shall inform each other whether goods exported from or 

imported into the customs territory of one Party have been lawfully imported into or 

exported from the customs territory of the other Party. This information shall, upon 

request, contain the customs procedure used for clearing the goods. 

 

2. To the extent of its competence and in accordance with the domestic law of the 

requested Party, the requested Customs Authority, either upon request or on its own 

initiative, subject to the subsequent written approval of the requesting Customs 

Authority, shall exercise special surveillance over: 

 

(a) means of transportation suspected of being used in the commission of 

customs offenses in the customs territory of the requesting Party; 

 

(b) goods designated by the requesting Customs Authority as being a subject 

of a potential or actual extensive illegal trade destined for the customs 

territory of the requesting Party; 

 

(c) specific natural or legal persons known to be or suspected of being 

engaged in the commission of a customs offense in the customs territory 

of the requesting Party; 

 

(d) particular places where stocks of goods have been accumulated, giving 

reason to assume that they are to be used for illegal importation into the 

customs territory of the requesting Party. 

 

3. The Customs Authorities of the Parties shall, in accordance with the domestic 

law of the requested Party, furnish each other with any necessary information likely to 

be of use to the requesting Customs Authority, regarding acts related to customs 

offenses that have been committed or are expected to be committed within the customs 

territory of the other Party. In cases which could cause substantial damage to the 

economy, public health, security or any other vital interest of the other Party, such 

information shall be supplied, whenever possible, without being requested. 

 

 

ARTICLE 4: PROFESSIONAL AND TECHNICAL COOPERATION AND ASSISTANCE 

 



 

 ANNEX A-4 

1. The Customs Authorities of the Parties, on their own initiative or upon request, 

shall provide each other with information regarding:  

 

(a) enforcement actions that might be useful in preventing customs offenses 

and, in particular, special means of combating customs offenses; 

 

(b) new methods used in committing customs offenses; 

 

(c) observations and findings resulting from the successful application of 

new enforcement aids and techniques; 

 

(d) techniques and improved methods of processing passengers and cargo; 

and 

 

(e) information on their respective customs laws. 

 

2. The Parties, through their respective Customs Authorities, shall seek to 

cooperate in, inter alia: 

 

(a) initiating, developing or improving specific training programs for 

their personnel; 

 

(b) establishing and maintaining channels of communication between 

their Customs Authorities to facilitate the secure and rapid 

exchange of information; 

 

(c) facilitating effective coordination between their Customs 

Authorities including the exchange of personnel, experts and the 

posting of liaison officers; 

 

(d) the consideration and testing of new equipment and procedures; 

 

(e) the simplification and harmonization of their respective customs 

procedures;  

 

(f) any other general administrative matters that may, from time to 

time, require their joint action; and 

 

(g) other customs matters as the Parties may agree. 

 

 

ARTICLE 5: COMMUNICATION OF REQUESTS 

 

1. Requests pursuant to the present Annex shall be made in written form or 

through a secure means that will be agreed upon by the Customs Authorities, 

including but not limited to email and faxes. Documents that may be of help in the 

execution of such requests shall, when available, accompany them. When required, 

because of the urgency of the situation, oral requests may also be accepted, but they 

shall be promptly confirmed in writing. 
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2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following 

information: 

 

(a) the authority making the request; 

 

(b) the nature of the proceedings; 

 

(c) the assistance sought, the object of and the reason for the 

request; 

 

(d) the names and addresses of the parties involved in the request, if 

known; 

 

(e) the laws, rules and other legal instruments involved;  

 

(f) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out; and 

 

(g) the connection between the assistance sought and the matter to 

which it relates. 

 

3. All requests shall be submitted in the English language. 

 

4. If a request does not meet the formal requirements as per paragraph 2 of this 

Article, its correction or completion may be requested. If necessary, such correction 

or completion shall not delay the taking of precautionary measures that must be 

taken immediately. 

 

5. Assistance shall be carried out by direct communication between the 

respective Customs Authorities. 

 

 

ARTICLE 6: EXECUTION OF REQUESTS 

 

1. The requested Customs Authority shall take all reasonable measures to execute a 

request within a reasonable amount of time depending on the type of assistance 

requested and, if necessary, shall initiate any measure necessary for the carrying out 

thereof.  

 

2. If the requested Customs Authority does not have the information requested, it 

shall take any necessary measures to obtain such information. If necessary, the 

requested Customs Authority may be assisted by another Competent Authority of the 

requested Party in providing the assistance. However, answers to requests shall be 

conveyed solely by the requested Customs Authority.  

 

3. In cases where the requested Customs Authority is not the appropriate authority 

to comply with a request, it shall either promptly transmit the request to the appropriate 

authority, which shall act upon the request according to its powers under the domestic 

law of the requested Party, or advise the requesting Customs Authority of the 

appropriate procedure to be followed regarding such a request. 
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4. If, after taking necessary measures to comply with a request, the requested 

Customs Authority is unable to obtain the requested information, it shall promptly 

notify the requesting Customs Authority of that fact and shall inform it of the reasons 

thereof. 

 

5. The Customs Authority of either Party shall, upon the request of the Customs 

Authority of the other Party, conduct any necessary investigation and undertake 

verifications, inspections and fact-finding inquiries in connection with the matters 

referred to in this Annex.  

 

6. In cases requiring questioning of experts and witnesses or persons suspected of 

having committed an offense, or carrying out other procedures that are not under its 

competence, the requested Customs Authority shall promptly transfer the request to the 

competent authority of the relevant party in order for it to execute the request.  

 

7. The results of such investigations, verifications, inspections and fact-finding 

inquiries shall be communicated as soon as possible to the requesting Customs 

Authority. 

 

(a)  upon request, and under any terms and conditions it may set, the 

requested Customs Authority may allow officials of the requesting 

Customs Authority to be present in the territory of the requested Party, 

when its officials are investigating customs offenses which are of 

concern to the latter, including allowing their presence at investigations;  

 

(b)  the presence of officials of the requesting Customs Authority in the 

territory of the requested Party shall be solely in an advisory capacity. 

Nothing in subparagraph (a), above shall be construed to allow them to 

exercise any legal or investigative power granted to customs officials of 

the requested Customs Authority under the domestic law of the requested 

Party. 

  

8. When officials of the requesting Customs Authority are present in the territory 

of the requested Party pursuant to this Annex, they must be able, at all times, to furnish 

proof of their identity and shall be responsible for any offenses they might commit. 

 

9. Officials of the requesting Customs Authority, authorized to investigate offenses 

against customs laws, may ask that officials of the requested Customs Authority 

examine any relevant information, including books, registers and other documents or 

data in electronic form, and supply copies thereof or provide any other information 

relating to the customs offense. 

 

10. The requesting Customs Authority shall, if it so requests, be advised of the time and 

place of the action to be taken in response to a request so that such action may be 

coordinated. 

 

 

ARTICLE 7: FILES, DOCUMENTS AND WITNESSES 
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1. The Customs Authorities of the Parties shall, upon request and in accordance 

with the domestic law of the requested Party, provide information relating to the 

transportation and shipment of goods showing the value, origin, disposition and 

destination of those goods. 

 

2. Upon specific request, copies of information and other materials provided 

pursuant to this Annex shall be appropriately certified by the Customs Authorities. In 

the case of the Colombian Customs Authority, any document provided by the Israeli 

Customs Authority shall be held authentic for administrative and judicial purposes, and 

will not need further certification. Originals of such information and other materials 

shall only be requested in cases wherein copies would be insufficient. 

 

3. The provision of the originals of information and other materials pursuant to this 

Annex shall not affect the rights of the requested Customs Authority nor of third parties 

thereto. Such originals shall be returned as soon as possible. Upon request, originals 

necessary for adjudicative or similar purposes shall be returned without delay. 

 

4. The requested Customs Authority shall supply, together with the information 

provided, all necessary instructions for its interpretation or utilization. 

 

5. Upon request of the Customs Authority of a Party, the Customs Authority of the 

other Party shall authorize its officials, if such officials so consent, to appear as 

witnesses in judicial or administrative proceedings in the territory of the requesting 

Party, and to produce such files, documents, or other materials, or authenticated copies 

thereof, as may be considered essential for the proceedings. Such a request shall include 

the date and type of the proceeding, the names of the parties involved, and the capacity 

in which the official is to appear. 

 

 

ARTICLE 8: SERVICE OF DOCUMENTS 

 

1. Upon request, the requested Customs Authority shall, in accordance with the 

domestic law of the requested party, take all necessary measures in order to serve all 

documents and to notify all decisions falling within the scope of this annex to an addressee 

residing or established in its territory. 

 

2. The requested Customs Authority shall, to the extent possible, return a proof of 

service or notification in the manner specified in the request. If this is not possible or if the 

request cannot be carried out in the manner specified, the requesting Customs Authority 

shall be so informed and shall be advised of the reasons thereof. 

 

 

ARTICLE 9: CONTROLLED DELIVERY 

 

1. The Customs Authorities shall take necessary measures, within their capacity 

and in accordance with the domestic law of the Parties, to allow for the appropriate use 

of controlled delivery at the international level with the aim of: 

 

(a)  identifying persons involved in trade in goods potentially in breach 

of customs legislation;  
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(b) gathering evidence, and taking legal action against persons 

mentioned in subparagraph (a). 

 

2. Decisions to use controlled delivery shall be made on a case-by-case basis and, 

where necessary, in accordance with any arrangements or agreements which may have 

been reached by the Customs Authorities concerning a particular case. 

 

3. For the purposes of paragraph 1, by mutual consent of the Customs Authorities, 

consignments whose controlled delivery is agreed to, may be intercepted and allowed to 

continue intact or removed in part. 

 

 

ARTICLE 10: EXEMPTIONS FROM ASSISTANCE 

 

1. In cases where the requested Party is of the opinion that the provision of 

assistance under this Annex would infringe upon its sovereignty, security, public policy, 

or any other substantive national interest, or involve the violation of a commercial, 

industrial, or professional secret duly protected by law or public policy, assistance may 

be refused or compliance may be conditioned upon the satisfaction of certain conditions 

or requirements. 

 

2. In the event that a request is refused or cannot be complied with in full or in 

part, the requesting Customs Authority shall be promptly notified of the fact and 

informed of the reasons thereof. 

 

3. If the requesting Customs Authority requests assistance which it, itself, would 

not be able to provide, it shall draw attention to that fact in the request. Compliance 

with such a request shall then be within the discretion of the requested Customs 

Authority. 

 

4. Assistance may be postponed by the requested Customs Authority on the ground 

that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a 

case, the requested Customs Authority shall consult with the requesting Customs 

Authority to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as 

the requested Customs Authority may require. 

 

 

ARTICLE 11: CONFIDENTIALITY 

 

1. Information and other communications received pursuant to this Annex may be 

used only for the purposes specified therein, except in cases where the requested 

Customs Authority has authorized in writing their use for other purposes. 

 

2 Any information or other communications received by the Customs Authority of 

either Party pursuant to this Annex, shall be treated as confidential and shall not be 

communicated to any person or entity outside the requesting Customs Authority that 

received them, except as provided for in this Annex. 
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3. Information and other communications received pursuant to this Annex may be 

used in investigations and in judicial and administrative proceedings.  

 

4. Information on offenses relating to the public health, public security or 

environmental protection of the Party whose Customs Authority received the 

information may be conveyed to the competent governmental authorities dealing with 

such matters. Such information shall be treated as confidential and shall enjoy any and 

all protection afforded to similar information under the laws of confidentiality and 

secrecy as provided for in the domestic law of the Party whose Customs Authority 

received them. 

 

5. The requesting Customs Authority shall not use evidence or information 

obtained under this Annex for purposes other than those stated in the request without 

the prior written consent of the requested Customs Authority. 

 

 

ARTICLE 12: COSTS 

 

1. The Customs Authorities of the Parties shall normally waive all claims for the 

reimbursement of costs incurred in the execution of this Annex, with the exception of 

expenses for witnesses, fees of experts and the cost of interpreters other than 

government employees. 

 

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are, or will, be required to 

execute a request, the Customs Authorities of the Parties shall consult to determine the 

terms and conditions under which the request will be carried out, as well as the manner 

in which the costs shall be borne. 

 

 

ARTICLE 13: TERRITORIAL APPLICABILITY 

 

This Annex shall apply to the customs territories of the Parties. 

 

 

ARTICLE 14: IMPLEMENTATION OF THE ANNEX 

 

The Customs Authorities shall be responsible for the implementation of this Annex. They 

shall, inter alia; 

 

(a) communicate directly for the purpose of dealing with matters arising out of 

this Annex; 

 

(b) after consultation, if necessary, issue any administrative directives or agreed 

upon procedures for the implementation of this Annex; 

 

(c) endeavor by mutual consent to resolve any problems or doubts arising from 

the application of this Annex or any other customs matter which may arise 

between them;  
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(d) agree to meet, if one of them so requests, in order to discuss the application 

of this Annex or any other customs matters arising out of the relationship 

between them; and 

 

(e) arrange for their investigation departments to be in direct contact with one 

another. 

 

 



 

1 -בנספח   
 

 נספח ב'
 מסחר אלקטרוני

 
 
 : יעד ועקרונות1סעיף  

  
הצדדים, בהכירם בכך שמסחר אלקטרוני מגביר הזדמנויות סחר במגזרים רבים, מסכימים  להגביר את  . 1

 שיח בסוגיות שהועלו ע"י מסחר אלקטרוני לפי הוראות נספח זה.-שיתוף הפעולה והדו
 
וח של מסחר אלקטרוני חייבים להיות כפופים לדין של כל אחד הצדדים מסכימים כי הניהול והפית . 2

מהם ויעלו בקנה אחד עם התקנים הבינלאומיים של הגנה על נתונים, על מנת להבטיח את אמון המשתמשים 
 במסחר אלקטרוני.

 
 11הצדדים מסכימים כי משלוחים באמצעים אלקטרוניים ייחשבו כמתן שירותים, כמשמעותו בפרק  . 3

 בשירותים(, אשר אינם יכול להיות כפופים למכסים. )סחר
 
 
 : היבטי רגולציה של מסחר אלקטרוני2סעיף  

 
, בין היתר, יעסוקשיח על סוגיות רגולציה שהועלו ע"י מסחר אלקטרוני, אשר -הצדדים יקיימו דו . 1

 בסוגיות הבאות:
 

 וקידום שירותי הסמכה חוצי גבולות;ההכרה בתעודות של חתימות אלקטרוניות שהונפקו לציבור  )א(
 

 האחריות של ספקי ביניים של שירותים ביחס להעברה או לאחסון של מידע; )ב(
 

 הטיפול בתקשורת מסחרית אלקטרונית לא רצויה; )ג(
 

ההגנה על צרכנים בתחום המסחר האלקטרוני, בין היתר מפני נהגים מסחריים כוזבים ומטעים בהקשר  )ד(
 ולות;חוצה הגב

 
 ההגנה על נתונים אישיים; )ה(

 
 קידום המסחר ללא נייר; )ו( 

 
 כל עניין אחר הנוגע לפיתוח מסחר אלקטרוני. )ז( 

 
הצדדים ינהלו שיתוף פעולה כאמור, בין היתר, בצורה של חילופי מידע על חקיקה ותורת המשפט, אם  . 2

 נים אלה, וכן על יישום חקיקה כאמור.נוגע בדבר, של כל צד בעניי
 
 

 : הגנה על נתונים אישיים3סעיף 
 
אין בנספח זה דבר המגביל את זכותו של צד להגן על נתונים אישיים, פרטיות אישית וסודיות של  . 1

 רשומות וחשבונות של יחידים, ומידע אחר המוגן לפי החוק של אותו צד.
 
דלו, במסגרת סמכויותיהם, לפתח או לקיים, לפי המקרה, דין מקומי בדבר במידת האפשר, הצדדים ישת . 2

 ההגנה על נתונים אישיים.
 
 



 

2 -בנספח   
 

 : ניהול סחר חוץ ללא נייר4סעיף 
 
במידת האפשר, במסגרת סמכויותיהם, צדדים ישתדלו להפוך מסמכי ניהול סחר חוץ לזמינים לציבור  . 1

 בצורה אלקטרונית.
 

שהוגשו  1חוץ סגרת סמכויותיהם, הצדדים ישתדלו לקבל מסמכי ניהול סחרבמידת האפשר, במ . 2
 לגרסת הנייר שלהם. משפטייםאלקטרונית כשווי ערך 

 
 
 
 : הגנה על הצרכן5סעיף  

 
הצדדים מכירים בחשיבות הקיום והאימוץ של אמצעים שקופים ויעילים להגנה על צרכנים מפני נהגים  . 1

 אשר הם עוסקים בעסקאות של מסחר אלקטרוני.מסחריים כוזבים ומטעים כ
 
הצדדים מכירים בחשיבות חיזוק ההגנה על הצרכן ושיתוף הפעולה בין רשויות לאומיות להגנה על  . 2

 הצרכן בפעילויות הקשורות למסחר אלקטרוני.
 

 

 

 

 

                                                           
1
ו יצואן חייבים למלא בקשר לייבוא או ליתר ביטחון, "מסמכי ניהול סחר" פירושו טפסים שצד מוציא או שולט בהם שיבואן א   

 של טובין.  אלייצו
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