
פרטי המכסה
W.T.O קוד מכסה - 1511 ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי

פרטי מכס - 15.09.101000, 15.09.903100.
קוד מכסה - 1522 מהאיחוד האירופי

פרטי מכס - 15.09.101000, 15.09.109000, 15.09.903100, 15.09.903900.
קוד מכסה - 1509 מירדן

פרטי מכס - 15.09.101000, 15.09.109000, 15.09.903100, 15.09.903900, 15.09.909000
הכמות העומדת לחלוקה הינה 2,325 בהתאם לחלוקה הבאה:

    יבוא בצוברים - 1,750 טון        יבוא בבקבוקים - 575 טון

יובהר כי הזוכים בהקצאות ליבוא בקבוקים יוכלו להמירם ליבוא בצוברים
אם ברצונם לבקבק את שמן הזית בישראל. תוקף הרשיונות עד 30.9.2018.

אופן הקצאת המכסה על פי החלטת הוועדה שפורסמה ביום 4.3.18
https://goo.gl/d2kANa

דירוג הבקשות לקבלת הקצאות יתבצע על בסיס היקפי מכירות של בקבוקי שמן 
זית לשוק הקמעונאי, זאת תוך הסתמכות על:

נתוני חברת נילסן לתקופה 1 לינואר-31 למרץ 2018  

של  בלבד,  קמעונאים  ללקוחות  בקבוקים  למכירת  בנוגע  רו"ח  של  חתום  דיווח   
מותג/י החברה המבקשת מכסה בלבד, לתקופה 1 לינואר-31 למרץ 2018.

אישור חתום של רשתות ונקודות מכירה קמעונאיות על רכישת בקבוקי שמן זית של   
מותג/י החברה המבקשת מכסה בלבד, לתקופה 1 לינואר-31 למרץ 2018

היקף  בגין  קביעתה  את  לבסס  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הועדה  זאת  עם  יחד   
המכירות לשוק הקמעונאי של החברה המבקשת על נתונים רלוונטיים נוספים אשר 
יובאו בפניה. כמו גם לבחון את התפתחות המחיר לצרכן של הבקבוק אותו משווקת 

החברה בשוק הקמעונאי, החל מסוף שנת 2017 ועד למועד החלוקה.
כמו כן, הועדה שומרת לעצמה את הזכות לחלק:  

לכל אחד מהזוכים במכסות יבוא בצוברים - יחולק חלק יחסי ביבוא מירדן וחלק   ∞
יחסי נוסף ביבוא ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי.

לכל אחד מזוכים במכסות יבוא בבקבוקים - יחולק חלק יחסי ביבוא מהאיחוד   ∞
האירופי וחלק יחסי נוסף ביבוא ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי.

משרד הכלכלה והתעשייה, מינהל התעשיות וועדת מכסות
מודיעים על פתיחת מכסה של שמן זית למאכל כתית לשנת 2018

בקשות ניתן להגיש החל מיום 9.4.18 עד יום 16.4.18 בשעה 16:00
יש למלא את הבקשה לרישיון יבוא על גבי טופס מקוון באתר האינטרנט

www.economy.gov.il/michsot
הרישיונות יחולקו בכפוף לחתימת הצו ע"י שר האוצר

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת ועדת מכסות
פאני דוויק הכהן בטלפון - 02-6662399


