
  
  
  
  
  
  
  
  

מכתבים בין הקהילה האירופית לבין  תפיהסכם בצורת חל
מדינת ישראל בנוגע לאמצעי ליברליזציה הדדיים בדבר 

מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים , מוצרים חקלאיים
להסכם  םותיקוני יהםנספחו 2- ו 1החלפת פרוטוקולים  ,ודיג

ים תיכוני המכונן התאגדות בין הקהילות - האירופי
לבין מדינת , ירופיות והמדינות החברות בהן מצד אחדהא

  ישראל מהצד האחר
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  מכתב מהקהילה האירופית. א
  

  ,גבירתי/אדוני
  

ים תיכוני המכונן התאגדות בין - להסכם האירופי 15- ו 14, )4( 9מ שהתקיים לפי סעיפים "אני מתכבד להתייחס למו
שבתוקף ") הסכם ההתאגדות("בין מדינת ישראל מהצד האחר ל, הקהילות האירופיות והמדינות החברות בהן מצד אחד

החוזה את האפשרות להקלות מכס הדדיות נוספות על מוצרים חקלאיים מעובדים וקובע כי הקהילה , 2000בינואר  1- מ
  .ומדינת ישראל ינהיגו בהדרגה ליברליזציה רבה יותר בסחר ביניהן במוצרים חקלאיים ובמוצרי דגים ודיג

  
  

  :התיקונים הבאים  להסכם ההתאגדותמ הסכימו שני הצדים על "המועם סיום 
  
  :הבא  י נוסח"מוחלף ע 7סעיף   .1
  
של השיטה  24עד  1הוראות פרק זה יחולו על מוצרים שמקורם בקהילה ובישראל שאינם אלה הרשומים בפרקים "

  ."GATTשל להסכם בדבר חקלאות  )ii, (1ק "ס, 1ואינם אלה הרשומים בנספח ) CN(המתואמת 
  
  .נמחק 9סעיף   .2
  
  :י"מוחלפת ע 3כותרתו של פרק   .3
  
  ".מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג, מוצרים חקלאיים" 
  
  :י הנוסח הבא"מוחלף ע 10סעיף   .4
  
) CN(של השיטה המתואמת  24עד  1הוראות פרק זה יחולו על מוצרים שמקורם בקהילה ובישראל הרשומים בפרקים "

  ."GATTלהסכם בדבר חקלאות של ) ii, (1ק "ס, 1פח ובנס
  
  :י הנוסח הבא"מוחלף ע 12סעיף   .5
  
יהיו כפופים , עם ייבואם לקהילה, מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג שמקורם בישראל, מוצרים חקלאיים"

  ."3' ובפרוטוקול מס 1' להסדרים המפורטים בפרוטוקול מס
  
  :הנוסח הבאי "מוחלף ע 13סעיף   .6
  
יהיו כפופים , עם ייבואם לישראל, מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג שמקורם בקהילה, מוצרים חקלאיים"

  ."3' ובפרוטוקול מס 2' להסדרים המפורטים בפרוטוקול מס
  
  :י הנוסח הבא"מוחלף ע 14סעיף   .7
  
אשר  בצורת חליפת מכתביםשל הסכם זה  יסתו לתוקףהקהילה האירופית וישראל ייפגשו בעוד שלוש שנים מתאריך כנ" 

כדי לדון באפשרות להעניק זו , 2009בנובמבר  4ע לפי הלוח העברי שהוא יום "ז בחשוון בשנת התש"בתאריך ינחתם 
  ."מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג, וצרים חקלאייםמלזו הקלות נוספות בסחר ב

  
  .נמחק 15סעיף   .8
  
  .נמחקים VIעד  I נספחים  . 9
  

להסכם זה שהינו  בצורה של  2- ו  1ים כנספח המופיעים  אלו י "ונספחיהם מוחלפים ע 2-ו 1פרוטוקולים   .10
  .חליפת מכתבים

  
  .תווסףת כנספח לחליפת מכתבים זו  ההמופיע, הצהרה משותפת בדבר ציונים גיאוגרפיים  .11
  

  .י אחרי תאריך הפקדת מסמך האישור האחרוןהסכם זה ייכנס לתוקף ביום הראשון של החודש השנ
  

  .אודה לך מאוד אם תאשר שממשלתך מסכימה עם תוכנו של מכתב זה
  

  .את רגשי הערכתי הגבוהים ביותר, אדוני, קבל נא
  

  בשם מועצת האיחוד האירופי
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  1פרוטוקול 
  

ים מעובדים ומוצרי דגים ודיג מוצרים חקלאי, מוצרים חקלאיים של בדבר הסדרים החלים על ייבוא לקהילה האירופית
  שמקורם במדינת ישראל

  
כפוף לתנאים ב ייובאו לקהילה האירופית, אשר מקורם בישראללפרוטוקול זה המוצרים המופיעים בנספח   .1

   .להלןבנספח המפורטים 
  
ז "י, 2009בנובמבר  4בריסל בתאריך האשר נחתם בהסכם בצורת חליפת מכתבים הבתאריך כניסתו לתוקף של   .2

שהם  ,)כולל רכיב חקלאי(דמי מכס והיטלים שיש להם תוקף דומה , ") ההסכם בצורת חליפת מכתבים(" ע "חשוון התש
מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג שמקורם , בני החלה על ייבוא לקהילה האירופית של מוצרים חקלאיים

  .רוטוקול זהלפ נספחב 1טבלה למעט כפי שנקבע אחרת ב, בישראל יבוטלו
  
דמי מכס יבוטלו או יופחתו במסגרת , לפרוטוקול זה נספחב 2טבלה למוצרים שמקורם בישראל הרשומים ב  .3

  .לגבי כל אחד מהם' מגבלות מכסות המכס הרשומות בטור ב
  

  .לגבי כל אחד מהם' בשיעור הרשום בטור ג דמי מכס ביחס לכמויות החורגות מהמכסות יופחתו
  

היקפי מכסות המכס יחושבו באופן , לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם בצורת חליפת מכתבים, ונהבשנת ההחלה הראש
  .תוך התחשבות בחלק התקפה שחלף לפני תאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה, יחסי מההיקפים הבסיסיים

  
' א 140סעיף אשר עליהם חל מחיר כניסה בהתאם ל, מוצריםגבי הל, לפרוטוקול זה 2על אף התנאים שבנקודה   .4

ואשר לגביהם תעריף המכס המשותף קובע החלה של מכסים לפי ערך ומכס , 1234/20071' מס (EC)להחלטת המועצה 
  .הביטול חל רק על חלק המכס לפי ערך, ספציפי

  
מכס יהיו כפופים למכסים החלים הדמי , בנספח לפרוטוקול זה 3טבלה למוצרים שמקורם בישראל הרשומים ב  .5

  .'ב-ו' הרשומים בטורים אהעדכניים 
  

                                                 
1 OJ L 299 ,16.11.2007 ,י תקנה "תקנה כפי שתוקנה ע. 1' עמ(EC) 470/2008' מס )OJ L 140 ,30.5.2008 ,עמ '
1.(  
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  1' נספח לפרוטוקול מס

  1טבלה 
  

 אותבטבליחס מועדף לחלק מהמוצרים ברשומים להלן כמצוין . כל המוצרים שאינם כלולים בטבלה שלהלן פטורים ממכס
  3ו  2

  

 ) 1( מ"קוד ש  )2( תיאור

 00 12 0105 גרם 185- תרנגולי הודו חיים במשקל של לא יותר מ

 קפואים, י תרנגולי הודונתחי ושייר

 אווזים או תרנגולי גיניאה, ברווזים בשר של

0207 27 

0207 33 

0207 34 

0207 35 

0207 36 

:Bogue (Boops boops) ובשר , קפואים, נתחי פילה; קפואים ;טריים או צוננים
, מומלחים או שרויים במי מלח, מיובשים, נתחי פילה ;טריים או צוננים, דגים אחר
 עושניםאך לא מ

ex 0302 69 99 

ex 0303 79 98 

ex 0304 19 99 

ex 0304 29 99 

ex 0305 30 90 

Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) and gilt-head sea 

breams (Sparus aurata)  
או צוננים , טריים, פילה דגים ובשר דגים אחר; קפואים ;טריים או צוננים ;חיים

קיבר , חיםקמ; מעושנים; מלחים או שרויים במי מלחמו, מיובשים; קפואים
  ראויים למאכל אדם, וגלולות

ex 0301 99 80 

0302 69 61 

0302 69 95 

0303 79 71 

ex 0303 79 98 

ex 0304 19 39 

ex 0304 19 99 

ex 0304 29 99 

ex 0304 99 99 

ex 0305 10 00 

ex 0305 30 90 

ex 0305 49 80 

ex 0305 59 80 

ex 0305 69 80 

:Sea bass (Dicentrarchus labrax) פילה ; קפואים ;טריים או צוננים; חיים
מומלחים או שרויים , מיובשים; קפואיםאו צוננים , טריים, דגים ובשר דגים אחר

  ראויים למאכל אדם, קיבר וגלולות, קמחים; מעושנים, במי מלח

 

ex 0301 99 80 

0302 69 94 

ex 0303 77 00 

ex 0304 19 39 

ex 0304 19 99 

ex 0304 29 99 

ex 0304 99 99 

ex 0305 10 00 

ex 0305 30 90 

ex 0305 49 80 

ex 0305 59 80 

ex 0305 69 80 

; או לא, של ממתיק אחר אואם מרוכזים או אם כוללים תוספת של סוכר , מי גבינה
תוספת של סוכר או של ממתיק  יםמכיל םאם ה, מוצרים המכילים רכיבי חלב טבעי

  פ"של, או לא, אחר

0404 10 

תוספת של סוכר או של  יםמכיל םאם ה, למאכל אדם, מיובשים, חלמוני ביצים
 ממתיק אחר או לא

0408 11 80 

ראויים למאכל , קפואים או משומרים באופן אחר, )שאינם נוזלים( חלמוני ביצים
להוציא ( תוספת של סוכר או של ממתיק אחר או לא יםמכיל םאם ה, אדם

 )יובשיםמ

0408 19 89 

                                                 
שכן , יש לראות את ניסוח תיאור המוצרים כאילו אין לו אלא ערך מציין, על אף הכללים לפרשנות המינוח המשותף 2

יש לקבוע את תכנית , EXשמצוינים קודי מקום . מ"י כיסוי קודי ש"ע, בהקשר של נספח זה, תכנית ההעדפה נקבעה
  .מ והתיאור המתאים גם יחד"י יישום קודי ש"ההעדפה ע

 
  ).2007באוקטובר  31- מ OJ L 286( 2007/1214' מס (EC)מ מתאימים לתקנה"קודי ש 1
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 ) 1( מ"קוד ש  )2( תיאור

תוספת של סוכר או של ממתיק הן מכילות אם , לא בקליפה, מיובשות ביצי עופות
 )להוציא חלמוני ביצים( למאכל אדם ותראוי, אחר

0408 91 80 

 00 00 0409  דבש טבעי

 00 11 0603  טריים, וניצני פרחים פרחים קטופים

0603 12 00 

0603 13 00 

0603 14 00 

0603 19 10 

0603 19 90 

 50 90 0701  טריים או צוננים, ביוני 30בינואר עד  1- מ, תפוחי אדמה חדשים

 00 00 0702  ותאו צוננ ותטרי, עגבניות

 00 20 0703  ןטרי או צונ, שום

 00 0707  טריים או צוננים, מלפפונים ומלפפונים מערביים

 10 60 0709  טריים או צוננים, פלפלים מתוקים

 70 90 0709  טריים או צוננים, םקישואי

 00 40 0710 פואק, )לא מבושל או מבושל באידוי או בהרתחה במים(תירס מתוק 

, )מבושלים בקיטור או שלוקים במים או  יםלא מבושל( תערובות של ירקות
 קפואים

0710 90 00 

, במי מלח, חמצנית- באמצעות גז גופרית דו, לדוגמה(משומר זמנית , תירס מתוק
אך בלתי מתאים במצב זה לאכילה  )תחרובמי גופרית או בתמיסות משמרות א

 מיידית

0711 90 30  

 30 90 0712  אך ללא הכנה נוספת, שבורות או אבקה, חתוכות, שלמות, עגבניות מיובשות

  10 0805  טריים או מיובשים, תפוזים

 10 20 0805  טריות או מיובשות, קלמנטינות

 50 20 0805  טריים או מיובשים, wilkings- מנדרינות ו

 10 10 0806  טריים, ענבי שולחן

 00 19 0807  להוציא אבטיחים, טריים, מלונים

 00 10 0810 תותים טריים

 10 1509  שמן זית כתית

, םלהוציא נקניקיות ומוצרים דומי(ים משומרמוכנים או , דםפסולת בשר או , בשר
 )ותמציות ומיצי בשר

1602 

שלמים או , מוכנים או משומרים, סרדינלה ובריסלינג או שפרוטים, יםסרדינ
  אך לא טחונים, בנתחים

1604 13 

אך , שלמים או בנתחים, מוכנים או משומרים,  (.Sarda spp)קפצן ופלמודה, טונה
  לא טחונים

1604 14 

 15 1604  אך לא טחונים, למים או בנתחיםש, מוכנים או משומרים, קוליס

  פצןק שאינם Euthynnus של דגים ממין "loins"פילה הידועים כנתחי 
Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ,שלמים או , מוכנים או משומרים

  אך לא טחונים, בנתחים

1604 19 31 

 Euthynnus) שאינם קפצן Euthynnus ממיןמוכנים או משומרים דגים 

(Katsuwonus) pelamis)  ,נתחי  שאינם, טחונים אך לא, שלמים או בנתחים
 "loins"פילה הידועים כ

1604 19 39  

 Scomber scombrus and Scomber קוליס מהמין, הפלמוד, םסרדיני

japonicus ודגים מהמין, מוכנים או משומרים Orcynopsis unicolor 

1604 20 50 

 70 20 1604 מוכנים או משומרים,  Euthynnusממין או דגים אחרים קפצן, טונה

 1701  במצב מוצק, תכימי מבחינה סוכרוזה טהורהו סוכר קנים או סלק

, גלוקוזה ופרוקטוזה בצורה מוצקה, מלטוזה, לרבות לקטוזה, סוכרים אחרים
; סירופים מסוכר שאינם מכילים חומר טעם או צבע נוסף; טהורות מבחינה כימית

להוציא פרוקטוזה , קרמל; בין אם מעורב בדבש טבעי ובין אם לאו, דבש מלאכותי
 00 50 1702 מפרט טהורה מבחינה כימית

ex 1702 

 ממשקלו יותראו  60%מכיל סוכרוזה בשיעור , מצופה סוכר או לא, גומי לעיסה

 )כולל סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה(

1704 10 90 

 

  :להוציא; וקקא יםמכיל םאינש, םאחרי ממתקי סוכר
  
אחוז ממשקלה אך לא  10- ור של יותר מתמצית ליקוריץ המכילה סוכרוזה בשיע - 

  ;10 90 1704' באה בגדר פרט מס, מכילה חומרים נוספים אחרים
  
  ;30 90 1704' שוקולד לבן הבא בגדר פרט מס - 

ex 1704 90 
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 ) 1( מ"קוד ש  )2( תיאור

  
, ג או יותר"ק 1באריזות מיידיות שמשקל תכולתן נטו , עיסות המכילות מרציפן - 

  51 90 1704' הבא בגדר פרט מס
 

 65%- או יותר אך פחות מ 5%המכילה סוכרוזה בשיעור של  אבקת קקאו
או איזוגלוקוזה המבוטאת  )כולל סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה( ממשקלה
  כסוכרוזה

 

 80%-או יותר אך פחות מ 65%אבקת קקאו המכילה סוכרוזה בשיעור של 
או איזוגלוקוזה המבוטאת  )כולל סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה( ממשקלה
  כסוכרוזה

 

כולל סוכר ( ממשקלה 80%- אבקת קקאו המכילה סוכרוזה בשיעור של יותר מ
 או איזוגלוקוזה המבוטאת כסוכרוזה )הפוך המבוטא כסוכרוזה

1806 10 20 

 

 

 

1806 10 30  

 

 

 

1806 10 90 

שמשקלם עולה  חפיסותבבטבלות או , קקאו בגושים תכשירי מזון אחרים המכילים
במכלים או , בצורת צובר אחרת או אבקה וגרגרים, סהעי, או בצורת נוזל ג"ק 2על 

  ג"ק 2שמשקל תכולתם עולה על , תזובארי

1806 20 

 םאינ, מעמילן או מתמצית לתת, מקיבר, מגריסים, תכשירי מזון אחרים מקמח
ממשקלם המחושב על בסיס  40%- מכילים קקאו בשיעור פחות מ או, קקאו יםמכיל

 םאינ, 0404עד 0401 םשבפרטי רי מזון מטוביןכשית; פ"של, נטול שומן לחלוטין
ממשקלם המחושב על בסיס  5%- או מכילים קקאו בשיעור פחות מ, וקקא יםמכיל

ם ממשקל יותראו  60%מכילים סוכרוזה בשיעור , פ"של, נטול שומן לחלוטין
  או איזוגלוקוזה המבוטאת כסוכרוזה )כולל סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה(

ex 1901 90 99 

ולל כ( ממשקלו 30%- מכיל סוכרוזה בשיעור יותר מ, וכדומה  זנגווילמת יוגעו
  )סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה

1905 20 30 

1905 20 90 

מוכן או משומר בחומץ או בחומצה , Zea mays var. saccharata)( תירס מתוק
  אצטית

2001 90 30  

 ותמכיל, אצטית אחרת מאשר בחומץ או בחומצה ותאו משומר נותמוכ, עגבניות
  ןממשקל 30%-חומר יבש בשיעור יותר מ

2002 90 91 

2002 90 99 

מוכן או משומר אחרת מאשר ,  (Zea mays var. saccharata)תירס מתוק
  קפוא, בחומץ או בחומצה אצטית

2004 90 10 

מוכן או משומר אחרת מאשר , Zea mays var. saccharata)( תירס מתוק
  לא קפוא , טיתבחומץ או בחומצה אצ

2005 80 00 

   ex 2005 99  תערובות של ירקותו ירקות אחרים
 -ו 50 99 2005 להוציא

2005 99 90 

 70 2008  כולל נקטרינות, אפרסקים משומרים

 11 2009  מיץ תפוזים

2009 12 00 

2009 19 

 ex 2009 90   תערובות מיצי הדרים

תה או מתה, תכשירים על בסיס קפה  2101 12 98 

2101 20 98 

, )להוציא תרכיזי חלבון ותחליפי חלבון במרקם( פ"של, תכשירי מזון אחרים
כולל סוכר הפוך המבוטא ( םממשקל יותראו  60%מכילים סוכרוזה בשיעור 

 או איזוגלוקוזה המבוטאת כסוכרוזה )כסוכרוזה

 ex 2106 90 98  

להוציא תירוש  ,תירוש ענבים; ות בתוספת כוהלכולל יינ, יין מענבים טריים
 2009שבפרט 

2204 

 00 43 2905  )סורביטול(גלוציטול - מאניטול ודי

2905 44  

המכילים שומן חלב , ם משקהכיליהמ ם את כל חומרי הטעםכיליתכשירים המ
 5%, האו יותר סוכרוזה או איזוגלוקוז 5% ,או יותר ממשקלם 1.5%בשיעור של 

  או יותר גלוקוזה או עמילן

3302 10 29  

ותולדות גבינין  חומרים גביניניים, םשאיננו לייצור סיבי טקסטיל מחודשי, ביניןג
  אחרות

3501 10 50 

3501 10 90 

3501 90 90 

  למאכל אדם, שאלבומין ביצים מיוב
 מאכל אדםל, אלבומין ביצים אחר

3502 11 90 

3502 19 90 
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 ) 1( מ"קוד ש  )2( תיאור

  למאכל אדם, בשאלבומין חלב מיו

  למאכל אדם, ראלבומין חלב אח
3502 20 91 

3502 20 99 

או על ם דבקים המבוססים על עמילני, עמילנים אחרים שעברו שינוי, דקסטרינים
 ,דקסטרינים או על עמילנים אחרים שעברו שינוי

3505 10 

3505 20  

נושאי צבע להאצת הייבוש או הקיבוע של צבעים או מוצרים , חומרי גימור
מהסוג המשמש בתעשיות , )-mordantsו dressings, למשל(ותכשירים אחרים 

בעלי בסיס של חומרים  ,פ"של, העור או בתעשיות דומות, הנייר, הטקסטיל
 עמילניים

3809 10  

  60 3824 44 2905 חוץ מזה שבפרט משנה, סורביטול
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  2טבלה 
  

  :כמפורטבצורת מכסות מכס ולוחות זמנים  ניתן יחס מועדף המופיעים להלןלמוצרים 
 

  א ב ג

  )2( תיאור

  

  ) 1(מ "קוד ש

הפחתת מכסי 
MFN  מעבר

למכסת תעריף 
נוכחית או 

  (%)אפשרית 

מכסת מכס 
לא , טונות(

אלא , משקל
אם כן צוין 

  )אחרת

הפחתת 
 MFNמכסי 
(%)  

  
  

- 129 920 

 יחידות
הודו חיים שמשקלם אינו עולה רנגולי ת 100

 גרם 185על 

 0105 12 00 

 10 27 0207  קפואים, עצמות ללא תרנגולי הודו נתחי 100 000 4 

 30 27 0207  קפואים, עצמותעם  תרנגולי הודו נתחי  

0207 27 40 

0207 27 50 

0207 27 60 

0207 27 70 

 ךחתו ושאינ, ברווזים ואווזיםבשר  100 560 -
 קפוא, לנתחים

ex 0207 33 

בשר ופסולת בשר אכילים אחרים של    
  טריים או צוננים, ברווזים ואווזים

ex 0207 35 

בשר ופסולת בשר אכילים אחרים של    
 קפואים, ברווזים ואווזים

ex 0207 36 

אם , ומי גבינה שעברו שינוי מי גבינה 100 300 1 -
מרוכזים או אם כוללים תוספת של 

  חומר ממתיק אחר אוסוכר 

 0404 10 

 00 11 0603   טריים, וניצני פרחים פרחים קטופים 100 196 22 -

0603 12 00 

0603 13 00 

0603 14 00 

0603 19 10 

0603 19 90 

טריים אחרים  וניצנים פרחים קטופים 100 840 7 -
 באפריל 15בנובמבר עד  1- מ

 0603 19 90 

בינואר עד  1- מ, תפוחי אדמה חדשים 100 936 33 -
 טריים או צוננים, ביוני 30

 0701 90 50 

3ותצוננ או ותטרי, עגבניות שרי 100  000 28 -
  ex 0702 00 00 

שאינן , טריות או צוננות, עגבניות 100  000 5 -
 עגבניות שרי

ex 0702 00 00 

 05 00 0707   טריים או צוננים, מלפפונים 100 000 1 -

 10 60 0709   טריים או צוננים, פלפלים מתוקים 100 248 17 40

 1-מ, טריים או צוננים, קישואים 100 - -
 סוף פברוארבדצמבר עד 

 0709 90 70 

                                                 
שכן , ןיש לראות את ניסוח תיאור המוצרים כאילו אין לו אלא ערך מציי, על אף הכללים לפרשנות המינוח המשותף 2

יש לקבוע את תכנית , EXמקום שמצוינים קודי . מ"י כיסוי קודי ש"ע, בהקשר של נספח זה, תכנית ההעדפה נקבעה
  .מ והתיאור המתאים גם יחד"י יישום קודי ש"ההעדפה ע

 
  ).2007באוקטובר  31- מ OJ L 286( 2007/1214' מס (EC)מ מתאימים לתקנה"קודי ש 1
 
 OJ, 790/2000' מס (EC)תקנה (וף לתנאים המפורטים בהוראות הקהילה הנוגעות בדבר כותר זה כפ- רישום לפי תת 3

L 95 ובתיקונים עתידיים) 2000באפריל  15- מ.  
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(**) 10 600 100 % 

מחלק המכס 
 + לפי ערך

30 % 

מהרכיב 
 (*) הכלכלי

 00 40 0710  קפוא, תירס מתוק

2004 90 10 

 

(**) 5 400 100 % 

מחלק המכס 
 + לפי ערך

30 % 

מהרכיב 
 (*) הכלכלי

 30 90 0711  .קפואלא , תירס מתוק

20 01 90 30 

20 05 80 00 

, חתוכות, שלמות, גבניות מיובשותע 100 200 1 -
  אך ללא הכנה נוספת, שבורות או אבקה

 0712 90 30 

60 224 000 (
4
 ex 0805 10  טריים, תפוזים 100 (

, wilkings- מנדרינות ו, קלמנטינות 100 000 40 60
   טריים

ex 

ex 

0805 20 10 

0805 20 50  

, wilkings- מנדרינות ו, קלמנטינות 100 680 15 60
 בספטמבר  30במארס עד  15-מ, ייםטר

ex 

ex 

0805 20 10 

0805 20 50  

 31באפריל עד  1- מ טריים, ענבי שולחן 100 - -
 ביולי 

 0806 10 10 

להוציא (ונים טריים אחרים מל 100 000 30 50
  במאי 31באוגוסט עד  1- מ, )םיאבטיח

 0807 19 00 

 30בנובמבר עד  1- מ, םטריי תותים 100 000 5 60
  באפריל

 0810 10 00 

פסולת בשר  של, בשר מוכן או משומר 100 000 5 -
מכילים בשר , של תרנגולי הודו או דם

או  57%עוף או שיירי עוף בשיעור של 
בשר הודו בלתי  שאינם, יותר ממשקלם
  מבושל בלבד

 

פסולת בשר  של, בשר מוכן או משומר
מכילים בשר , של תרנגולי הודו או דם

או  25%עוף בשיעור של  עוף או שיירי
 ממשקלם 57% - יותר אך פחות מ

 1602 31 19 

 

 

 

 

 

1602 31 30 

פסולת בשר  של, בשר מוכן או משומר 100 000 2 -
 Gallus של עופות מהמין או דם

domesticus  ,מכיל בשר עוף או שיירי 
או יותר  57%עוף בשיעור של 

 נו בלתי מבושלשאי, לוממשק

  
פסולת בשר  של, בשר מוכן או משומר

 Gallus של עופות מהמין או דם

domesticus , מכיל בשר עוף או שיירי
או יותר אך  25%עוף בשיעור של 

  לוממשק 57% -פחות מ

 1602 32 19 

 

 

 

 

 

1602 32 30 

אינו , אמצופה סוכר או ל, גומי לעיסה 100 100 (**)
מכילים סוכרוזה בשיעור , מכיל קקאו

לל סוכר כו( ממשקלו יותר או 60%
 )הפוך המבוטא כסוכרוזה

 1704 10 90 

                                                 
לפרק , מופחת לאפס WTO-המכס המוגדר לפי הוראות רשימת ההקלות של הקהילה ל, בתוך מכסת התעריף הזאת 4

שהוא מחיר הכניסה המוסכם בין , יורו לטון 264- א פחות מאם מחיר הכניסה הו, במאי 31בדצמבר עד  1-הזמן מ
מכסת , אחוז ממחיר הכניסה המוסכם 8או  6, 4, 2- אם מכיר הכניסה למשלוח נמוך ב. הקהילה האירופית לבין ישראל

אם מחיר הכניסה למשלוח הוא . אחוז ממחיר כניסה מוסכם זה 8או  6, 4, 2- המכס המפורטת תהיה שווה בהתאמה ל
  .WTOיחול המכס המוגדר הקבוע במסגרת , ממחיר הכניסה המוסכם 92%-מפחות 
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, םאחרי ממתקי סוכר שהם, מארשמלו 100 - -
מכילים סוכר , וקקא יםמכיל םאינ

כולל ( או פחות ממשקלם 45%בשיעור 
 )סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה

ex 1704 90 99 

(**) 2 500 100 % 

מחלק המכס 
 + לפי ערך

15 % 

מהרכיב 
 (*)יהכלכל

מכילה סוכרוזה בשיעור אבקת קקאו ה
כולל סוכר (לה או יותר ממשק 5%

או  )ההפוך המבוטא כסוכרוז
  איזוגלוקוזה המבוטאת כסוכרוזה

 

קקאו  תכשירי מזון אחרים המכילים
שמשקלם  חפיסותבבטבלות או , בגושים

, עיסה, או בצורת נוזל ג"ק 2עולה על 
, בצורת צובר אחרת או ,אבקה וגרגרים

 ןשמשקל תכולת במכלים או באריזות
 .ג"ק 2עולה על 

 1806 10 20 

1806 10 30 

1806 10 90 

1806 20  

 

(**) 3 200 100 % 

מחלק המכס 
 + לפי ערך

30 % 

מהרכיב 
 (*) הכלכלי

כרוזה מכיל סו, וכדומה לזנגווית יועוג
כולל ( ממשקלו 30%- בשיעור יותר מ

 .)סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה

 1905 20 30 

1905 20 90 

אחרת  ותאו משומר נותמוכ, עגבניות 100 784 -
, תמאשר בחומץ או בחומצה אצטי

- חומר יבש בשיעור יותר מ ותמכיל
 ממשקלו 30%

 2002 90 91 

2002 90 99 

 ex 2008 70 71 מטוגנים בשמן , פלחי אפרסקים 100 112 -

70 35 000 hl 

of which, 

in packs of 

2 l או less 

not more 

than  

21 280 hl 

  11 2009   מיץ תפוזים 100

2009 12 00 

2009 19 

- 19 656 hl 100 תערובות מיצי הדרים  ex 2009 90 

- 6212 hl  100 ות בתוספת כולל יינ, יין מענבים טריים
להוציא תירוש , תירוש ענבים; כוהל

 2009שבפרט 

 2204 

(
**

או על , דבקים המבוססים על עמילנים 100 250 (
ל עמילנים אחרים דקסטרינים או ע

 שעברו שינוי

 3505 20 

  

                                                 
  :כפי שנקבע ב , הינו החלק הספציפי במכס הקצוב " רכיב חקלאי", למטרה זו *

Regulation (EC) No 1214/2007 (OJ L 286 31.10. 2007, p. 1)  
  .לנספח זה 3למוצרים אלה המכס בר ההחלה מעבר למכסת המכס קבוע בטבלה **       
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  3טבלה 
  

  :מפורט ה לא יעלו עלמכס הדמי   להלןלמוצרים הרשומים 
  

 (3) ב   א 

   )2( תיאור
  

 ) 1(מ "קוד ש
רכיב מכס ספציפי 

(%)  
רכיב מכס לפי 

(%)ערך   

9,4 € / 100 kg net 

eda 

לא מבושל או מבושל בקיטור או , תירס מתוק 0
 פואק, שלוק במים

 0710 40 00  

9,4 € / 100 kg net 

eda 

בגז גופרית , למשל( משומר זמנית, תירס מתוק 0
בתמיסות  אובמי גופרית , במי מלח, חמצנית- דו

אך בלתי מתאים במצב זה  )משמרות אחרות
 לאכילה מיידית

 0711 90 30  

30,90 € / 100 kg / 

net MAX 18,20 % 

מכילים  ,מצופה סוכר או לא, גומי לעיסה 0
ולל כ( ממשקלו יותר או 60%סוכרוזה בשיעור 

 )סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה

 1704 10 90 

 

EA MAX 18,7 % 

+ AD S/Z 

, קקאוים מכיל םאינש, םאחרי ממתקי סוכר 0
 :הוציאל

 

תמצית ליקוריץ המכילה סוכרוזה בשיעור של  - 
אחוז ממשקלה אך לא מכילה  10- יותר מ

' באה בגדר פרט מס, חומרים נוספים אחרים
1704 90 10;  

  
 90 1704' שוקולד לבן הבא בגדר פרט מס - 

30;  
  
באריזות מיידיות , עיסות המכילות מרציפן - 

הבא בגדר , ג או יותר"ק 1שמשקל תכולתן נטו 
  51 90 1704' פרט מס

 

ex 1704 90 

25,2 € / 100 kg / 

net 

 5%אבקת קקאו המכילה סוכרוזה בשיעור של  0
כולל סוכר ( ממשקלה 65%- אך פחות מאו יותר 

או איזוגלוקוזה  )הפוך המבוטא כסוכרוזה
 .המבוטאת כסוכרוזה

 1806 10 20 

31,4 € / 100 kg / 

net 

 65%אבקת קקאו המכילה סוכרוזה בשיעור של  0
כולל סוכר ( ממשקלה 80%- או יותר אך פחות מ

או איזוגלוקוזה  )הפוך המבוטא כסוכרוזה
 .המבוטאת כסוכרוזה

 1806 10 30  

41,9 € / 100 kg / 

net 

אבקת קקאו המכילה סוכרוזה בשיעור של יותר  0
כולל סוכר הפוך המבוטא ( ממשקלה 80%- מ

 או איזוגלוקוזה המבוטאת כסוכרוזה )כסוכרוזה

 1806 10 90 

EA MAX 18,7 % 

+AD S/Z 

, בגושים קקאו תכשירי מזון אחרים המכילים 0
 ג"ק 2לם עולה על שמשק חפיסותבבטבלות או 

או בצורת  אבקה וגרגרים, עיסה, או בצורת נוזל
שמשקל , ותבמכלים או בארי, צובר אחרת

פירורי  להוציא ;ג"ק 2תכולתם עולה על 
 20 1806' שוקולד חלב הבאים בגדר פרט מס

70 

 

ex 1806 20 

                                                 
 1שסכומיהם קבועים בנספח , מתייחסים לרכיב החקלאי ולמכסים הנוספים על סוכר AD S/Z - ו EAמקום שמצוין 3

  ).2007באוקטובר  31- מ OJ L 286( 2007/1214' מס (EC)לתקנה
  
שכן , מצייןיש לראות את ניסוח תיאור המוצרים כאילו אין לו אלא ערך , על אף הכללים לפרשנות המינוח המשותף 2

יש לקבוע את תכנית , EXמקום שמצוינים קודי . מ"י כיסוי קודי ש"ע, בהקשר של נספח זה, תכנית ההעדפה נקבעה
  .מ והתיאור המתאים גם יחד"י יישום קודי ש"ההעדפה ע

 
  ).2007באוקטובר  31- מ OJ L 286( 2007/1214' מס (EC)מ מתאימים לתקנה"קודי ש 1
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EA 0 70 20 1806   פירורי שוקולד חלב 

EA 0 מקיבר, םמגריסי, תכשירי מזון אחרים מקמח ,
, אוקק יםמכיל םאינ, מעמילן או מתמצית לתת

 40%- או מכילים קקאו בשיעור פחות מ
, המחושב על בסיס נטול שומן לחלוטין ממשקלם

עד  0401שבפרטים  ירי מזון מטוביןתכש; פ"של
או מכילים קקאו , ומכיל קקא םאינ, 0404

ממשקלם המחושב על  5%-בשיעור פחות מ
מכילים , פ"של, ןיבסיס נטול שומן לחלוט

ולל כ(ם ממשקל יותראו  60%סוכרוזה בשיעור 
או איזוגלוקוזה  )סוכר הפוך המבוטא כסוכרוזה

 המבוטאת כסוכרוזה

ex 1901 90 99 

24,6 € / 100 kg / 

net 

סוכרוזה בשיעור של מכיל , 'ווכ זנגווילת יועוג 0
כולל (לו ממשק 50%- אך פחות מ 30%- יותר מ

  )וכרוזהסוכר הפוך המבוטא כס

 1905 20 30 

31,4 € / 100 kg / 

net 

מכיל סוכרוזה בשיעור של , 'וזנגוויל וכת יועוג 0
כולל סוכר הפוך ( וממשקל 50%- יותר מ

 )המבוטא כסוכרוזה

 1905 20 90 

9,4 € / 100 kg / 

net eda 

, )Zea mays var. saccharata(וק תירס מת 0
 מוכן או משומר בחומץ או בחומצה אצטית

 2001 90 30 

9,4 € / 100 kg / 

net eda 

, )Zea mays var. saccharata(וק תירס מת 0
מוכן או משומר אחרת מאשר בחומץ או בחומצה 

  קפוא, תאצטי

 2004 90 10 

9,4 € / 100 kg / 

net eda 

, )Zea mays var. saccharata(וק תירס מת 0
מוכן או משומר אחרת מאשר בחומץ או בחומצה 

  קפוא לא, אצטית

 2005 80 00 

EA 0 98 12 2101   תכשירים עם בסיס קפה 

EA 0 98 20 2101    תכשירים עם בסיס תה או מתה 

EA 0 תרכיזי  אלהוצי( פ"של ,תכשירי מזון אחרים
מכילים סוכרוזה  ,)םחלבון ותחליפי חלבון במרק

כולל סוכר (ם ממשקל יותראו  60%בשיעור 
גלוקוזה או איזו )הפוך המבוטא כסוכרוזה

 המבוטאת כסוכרוזה

ex  2106 90 98  

125,8 € / 100 kg / 

net 

 00 43 2905  מניטול 0

 

16,1 € / 100 kg / 

net 

מכיל , בתמיסה מימית) סורביטול(גלוציטול - די 0
, ואו פחות ממשקל 2%מניטול בשיעור של - די

 גלוציטול- מחושב לפי תכולת די

 2905 44 11 

37,8 € / 100 kg / 

net 

מכיל , תבתמיסה מימי) סורביטול(גלוציטול - די 0
, ממשקלו 2%- מניטול בשיעור של יותר מ- די

 גלוציטול- מחושב לפי תכולת די

 2905 44 19 

23 € / 100 kg / net 0 תמיסה שאיננו ב) סורביטול(גלוציטול - די
או  2%מניטול בשיעור של - מכיל די, מימית

 יטולגלוצ- מחושב לפי תכולת די, ופחות ממשקל

 2905 44 91 

53,7 € / 100 kg / 

net 

בתמיסה  שאיננו) סורביטול(גלוציטול - די 0
 2%- מניטול בשיעור של יותר מ- מכיל די, מימית

 גלוציטול- מחושב לפי תכולת די, ממשקלו

 2905 44 99 

EA 0 את כל חומרי הטעם כיליםתכשירים המ 
המכילים שומן חלב בשיעור , ההמאפיינים משק

או יותר  5%, ממשקלם או יותר 1.5%של 
או יותר גלוקוזה  5%, סוכרוזה או איזוגלוקוזה

 או עמילן

 3302 10 29  

, םשאיננו לייצור סיבי טקסטיל מחודשי, גבינין 3% -
 ותולדות גבינין אחרות חומרים גביניניים

 3501 10 50 

 

 90 10 3501   לייצור חומרי מזון או מזון בעלי חיים, גבינין 9% -

 

שאינן דבקי ( ותאחרגבינין ותולדות גבינין  6,4% -
 ) גבינין

 3501 90 90 
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17,7 € / 100 kg / 

net 

 10 10 3505   דקסטרינים 0

17,7 € / 100 kg / 

net 

אך לא  ,עמילנים אחרים שעברו שינוי 0
  אסטריזציה או אתריזציה

 3505 10 90 

4,5 € / 100 kg / 

net MAX 11,5 % 

או על , ם על עמילניםדבקים המבוססי 0
דקסטרינים או על עמילנים אחרים שעברו 

 25%- בשיעור של פחות מ, המכילים, שינוי
עמילנים או דקסטרינים או עמילנים , ממשקלם

 אחרים שעברו שינוי

 3505 20 10 

8,9 € / 100 kg / 

net MAX 11,5 % 

או על , דבקים המבוססים על עמילנים 0
חרים שעברו דקסטרינים או על עמילנים א

אך  25%- בשיעור של יותר מ, כיליםהמ, שינוי
עמילנים או , ממשקלם 55%-פחות מ

 דקסטרינים או עמילנים אחרים שעברו שינוי

 3505 20 30 

14,2 € / 100 kg / 

net MAX 11,5 % 

ו על א, דבקים המבוססים על עמילנים 0
דקסטרינים או על עמילנים אחרים שעברו 

אך  55%- עור של יותר מבשי, המכילים, ישינו
עמילנים או , ממשקלם 80%-פחות מ

  דקסטרינים או עמילנים אחרים שעברו שינוי

 3505 20 50 

17,7 € / 100 kg / 

net MAX 11,5 % 

או על , דבקים המבוססים על עמילנים 0
דקסטרינים או על עמילנים אחרים שעברו 

 80%- בשיעור של יותר מ, המכילים, שינוי
נים או דקסטרינים או עמילנים עמיל, ממשקלם

 אחרים שעברו שינוי

 3505 20 90 

נושאי צבע להאצת הייבוש או , חומרי גימור  
הקיבוע של צבעים או מוצרים ותכשירים אחרים 

מהסוג , )-mordantsו dressings, למשל(
העור או , הנייר, המשמש בתעשיות הטקסטיל

בעלי בסיס של חומרים , פ"של, בתעשיות דומות
 :עמילניים

 

 

8,9 € / 100 kg / 

net MAX 12,8 % 

 -פחות מ חומרים כאמור בשיעור של יםמכיל - 0
 םממשקל 55%

 3809 10 10 

12,4 € / 100 kg / 

net MAX 12,8 % 

או  55%חומרים כאמור בשיעור של יםמכיל - 0
  םממשקל70% -יותר אבל פחות מ

 3809 10 30 

15,1 € / 100 kg / 

net MAX 12,8 % 

 או 70%חומרים כאמור בשיעור של יםמכיל - 0
  םממשקל83% -יותר אבל פחות מ

 3809 10 50 

17,7 € / 100 kg / 

net MAX 12,8 % 

או  83%חומרים כאמור בשיעור של יםמכיל - 0
  םיותר ממשקל

 3809 10 90 

   ;2905 44שאיננו מפרט  ,לסורביטו  

16,1 € / 100 kg / 

net 

  :בתמיסה מימית - 0
  

או פחות  2%מניטול בשיעור של - מכיל די --
 גלוציטול- מחושב לפי תכולת די, ממשקלו

 3824 60 11 

37,8 € / 100 kg / 

net 

 :בתמיסה מימית - 0

 

 2%- מניטול בשיעור של יותר מ- מכיל די --
 גלוציטול- מחושב לפי תכולת די, ממשקלו

 3824 60 19 

23 € / 100 kg / net 0 - מיתנו בתמיסה מינשאי:  
 

או פחות  2%מניטול בשיעור של - מכיל די --
  גלוציטול- מחושב לפי תכולת די, וממשקל

 3824 60 91 

53,7 € / 100 kg / 

net 

  :נו בתמיסה מימיתנשאי - 0
 

 2%- מניטול בשיעור של יותר מ- מכיל די --
 גלוציטול- מחושב לפי תכולת די, לוממשק

 3824 60 99 
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  2' פרוטוקול מס
  

מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג , רים החלים על ייבוא למדינת ישראל של מוצרים חקלאייםבדבר הסד
  שמקורם בקהילה האירופית

  
ייובאו לישראל בכפוף לתנאים , המוצרים המופיעים בנספח לפרוטוקול זה אשר מקורם בקהילה האירופית  .1

  . המפורטים בנספח להלן
  
ז בחשוון בשנת "בתאריך י, בבריסלההסכם בצורת חליפת מכתבים אשר נחתם  בתאריך כניסתו לתוקף של  .2

דמי מכס והיטלים שיש להם , ") ההסכם בצורת חליפת מכתבים(" 2009בנובמבר  4ע לפי הלוח העברי שהוא יום "התש
חקלאיים מוצרים , שהם בני החלה על ייבוא למדינת ישראל של מוצרים חקלאיים ,)כולל רכיב חקלאי(תוקף דומה 

  .לפרוטוקול זה נספחב 1טבלה למעט כפי שנקבע אחרת ב, מעובדים ומוצרי דגים ודיג שמקורם בקהילה האירופית יבוטלו
  
דמי מכס יבוטלו או יופחתו , נספח לפרוטוקול זהב 2טבלה למוצרים שמקורם בקהילה האירופית הרשומים ב  .3

  .אחד מהם לגבי כל' במסגרת מגבלות מכסות המכס הרשומות בטור ב
  

  .לגבי כל אחד מהם' דמי מכס ביחס לכמויות החורגות מהמכסות יופחתו בשיעור הרשום בטור ג
  

היקפי מכסות המכס יחושבו באופן  ,לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם בצורת חליפת מכתבים בשנת ההחלה הראשונה
  .סתו לתוקף של הסכם זהתוך התחשבות בחלק התקפה שחלף לפני תאריך כני, יחסי מההיקפים הבסיסיים

  
" לפי ערך"דמי מכס המוחלים , נספח לפרוטוקול זהב 3טבלה למוצרים שמקורם בקהילה האירופית הרשומים ב  .4

מכסים חלים ספציפיים יהיו כפופים במסגרת המגבלה הרשומה בטור , 'יהיו כפופים במסגרת המגבלה הרשומה בטור א
.'ב



 15 

  
  2' נספח לפרוטוקול מס

  1טבלה 
  

 2יחס מועדף לחלק מהמוצרים ברשומים להלן כמצוין בטבלה . המוצרים שאינם כלולים בטבלה שלהלן פטורים ממכסכל 
  :3ובטבלה 
  

  )2( תיאור
מ או קוד "קוד ש

 ) 1(ישראלי 

 ex.0102 90  עגלים המיועדים לשחיטה

 10 0104 : כבשים חיות

 20 10 0104  החמישית התוספתבמסגרת  -

 90 10 0104  אחרים -

 20 0104 :עזים חיות

 90 20 0104  אחרים -

 12 0105 'ג 185שמשקלם אינו עולה על , תרנגולי הודו חיים

 10 12 0105 ח ליחידה"ש 12שערכם אינו עולה על  -

 80 12 0105 החמישית התוספתבמסגרת  -

 19 0105 'ג 185שמשקלם אינו עולה על , ברווזים ותרנגולי גיניאה חיים, אווזים

 10 19 0105 ח ליחידה"ש 12שערכם אינו עולה על  -

 80 19 0105 החמישית התוספתבמסגרת  -

  :אחרים

 Gallus domesticus עופות מהמין -

  אחרים -
0105 94 

0105 99 

 psittaciformes  90 32 0106 )מקאו וקקדו, כולל תוכים(חיים 

 psittaciformes: 0106 39-ן ציפורי טרף ושאינ ציפורים חיות

 19 39 0106  ציפורי שיר וציפורי שעשוע, ציפורי נוי -

 0201  ןאו צונ ירט, בקרבשר 

 0204  קפואאו  ןצונ, טרי, כבשים או עזיםבשר 

 10 0206 טריים או צוננים, ם של בשר בקרשיירים אכילי

 00 80 0206  צוננים טריים או ,רמכים או פרדים ,חמורים ,סוסים ,עזים, בשיםשל בשר כ שיירים אכילים

 0207 קפואיםאו צוננים , רייםט ,01.05 טשל העופות שבפר, בשר ושיירים אכילים

 00 20 0210  מיובש או מעושן, במלחת, ומלחמ, בשר בקר

 91 0210 : מיובש או מעושן, במלחת, מומלח ,של יונקים עילאיים

 10 91 0210 בשר ופסולת בקר -

 0301  דגים חיים

 : להוציא

0301 10 10 

0301 91 10 

0301 92 10  

0301 92 90 

0301 93 10 

0301 94 10 

0301 94 90 

0301 95 10 

0301 95 90 

0301 99 10 

                                                 
שכן , יש לראות את ניסוח תיאור המוצרים כאילו אין לו אלא ערך מציין, ת המינוח המשותףעל אף הכללים לפרשנו 2

יש לקבוע את תכנית , EXמקום שמצוינים קודי . מ"י כיסוי קודי ש"ע, בהקשר של נספח זה, תכנית ההעדפה נקבעה
  .מ והתיאור המתאים גם יחד"י יישום קודי ש"ההעדפה ע

 
  ).2007באוקטובר  31- מ OJ L 286( 2007/1214' מס (EC)מ מתאימים לתקנה"קודי ש 1
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 0302 03.04ובשר דגים אחר שבפרט  פילה דגים להוציא, טריים או צוננים, דגים

 : להוציא

0302 40 20 

0302 50 20 

0302 62 20 

0302 63 20 

0302 64 10 

0302 65 20 

0302 66 10 

0302 68 10 

0302 70 10 

 0303 03.04 ובשר דגים אחר שבפרט פילה דגים להוציא, קפואים, דגים

 : להוציא

0303 11 10 

0303 19 10 

0303 22 10 

0303 29 10 

0303 43 30 

0303 51 10 

0303 52 10 

0303 71 30 

0303 72 10 

0303 73 10 

0303 74 10 

0303 75 10 

0303 76 10 

0303 78 10 

0303 79 30 

0303 79 51 

0303 80 10 

 0304  קפואאו  ןצונ, טרי ,)אם טחון או לא(ובשר דגים אחר  פילה דגים

 : להוציא

0304 11 10 

0304 12 10 

0304 19 22 

0304 19 92 

0304 22 00 

0304 29 22 

0304 29 42 

0304 29 92 

0304 91 10 

0304 92 10 

0304 99 20 

 ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha) אילתית האוקינוס השקט

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), אילתית האוקינוס האטלנטי 

(Salmo salar) ואילתית הדנובה (Hucho hucho),  , מעושנים כולל פילה  
  

0305 41 00 

 Oncorhynchus) אילתית האוקינוס השקט שאינם, כולל פילה, דגים מעושנים אחרים

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and 

Oncorhynchus rhodurus), אילתית האוקינוס האטלנטי (Salmo salar)  ואילתית
 (Clupea harengus, Clupea pallasii) ומליחים ,(Hucho hucho) הדנובה

0305 49 00 
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מומלחים או שרויים , מיובשים, קפואים ,םניצונ, טריים, חיים, אם בשריונם או לאו, סרטנים
, קפואים, אם צוננים ,י הרתחה במים"ע אומבושלים באדים , סרטנים בשריונם; במי מלח

ראויים  ,של סרטנים קיבר וגלולות, קמחים ;אם לאו מומלחים או שרויים במי מלח, שיםמיוב
  למאכל אדם

0306 

 : להוציא

0306 11 10 

0306 12 10 

0306 14 20 

0306 19 20 

0306 21 10 

0306 22 10 

0306 24 20 

0306 29 10 

0306 29 92 

 ותאו שרוי ותמומלח, ותמיובש, ותקפוא, ותצוננ, ותטרי, ותחי, אם בשריונן או לאו, רכיכות
, איםקפו, צוננים, טריים, חיים, חסרי חוליות החיים במים שאינם סרטנים ורכיכות ;במי מלח
חסרי חוליות החיים במים  קיבר וגלולות, קמחים ;מומלחים או שרויים במי מלח, מיובשים

  ראויים למאכל אדם, שאינם סרטנים ורכיכות

0307 

 : להוציא

0307 10 20 

0307 21 20 

0307 29 20 

0307 31 20 

0307 39 20 

0307 60 10 

0307 60 92 

0307 91 20 

0307 99 20 

 0401 שאינם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר בלתי מרוכזים או, חלב ושמנת

 0402 מרוכזים או כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר, חלב ושמנת

, קפיר וכן חלב ושמנת אחרים שהותססו או שהוחמצו, גורטחלב ושמנת קרושים יו, חובצה
אם מרוכזים או אם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר או של חומרים נותני טעם 

 או לא, של אגוזים או של קקאו, או אם כוללים תוספת של פרי

0403 

צרים המכילים מו; חרשל ממתיק א אותוספת של סוכר  מכיליםאם מרוכזים או אם , מי גבינה
 פ"של, תוספת של סוכר או של ממתיק אחר ליםמכים אם ה, רכיבי חלב טבעי

0404 

 

 0405 :ממרחי תוצרת חלב ;המופקים מחלב שומנים ושמנים אחריםוחמאה 

 10 0405 :חמאה -

  :ג"ק 1באריזות שתכולתן נטו איננה עולה על  --

 31 10 0405 החמישית התוספתבמסגרת  ---

 39 10 0405 יםאחר ---

   :ג"ק 1באריזות שתכולתן נטו איננה עולה על  --

 91 10 0405 החמישית התוספתבמסגרת  ---

 99 10 0405 אחרים ---

 20 0405 :ממרחי תוצרת חלב -

 10 20 0405 החמישית התוספתבמסגרת  --

 90 20 0405  אחרים --

   :המופקים מחלב שומנים ושמנים אחרים -

 19 90 0405 החמישית התוספת במסגרת --

 90 90 0405 אחרים --

 0406  גבינה וקום

 0407 ותאו מבושל ותמשומר, ותטרי, פתןבקלי, ביצי עופות 

  להוציא

0407 00 10 

הרתחה  י"או ע קיטורמבושלים ב, מיובשים, טריים, חלמוני ביציםתן ולא בקליפביצי עופות 
תוספת של סוכר או של  הם מכיליםאם , אופן אחרקפואים או משומרים ב, מתובנתים, במים

 , ממתיק אחר או לא

0408 

 0409  דבש טבעי

 0701 : טריים או צוננים, תפוחי אדמה

 90 0701 שאינם זרעים -

 0702  ותאו צוננ ותטרי, עגבניות

 0703  טריים או צוננים, ירקות שומיים אחריםוכרשה , םשו, םבצלצולי, בצלים

 0704  ריים או צונניםט, כרוב עלים ומיני כרוב דומים, קולרבי, תכרובי, כרוב

 11 0705  נתאו צונ יהטרי, חסה

0705 19 
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הראויים  צנון וצנונית ושורשים דומים, סלריאק, זקן התיש, סלק אדום לסלט, לפת, גזר
  טריים או צוננים ,למאכל

0706 

 0707  טריים או צוננים, מלפפונים ומלפפונים מערביים

 0708  טריים או צוננים, םבתרמילים או בלי תרמילי תירקות ממשפחת הקטניו

  להוציא

0708 90 20 

 20 0709  ןטרי או צונ, אספרגוס

 30 0709  טריים או צוננים, חצילים

 40 0709  ןטרי או צונ, מלבד סלריאק, כרפס

  51 0709 : ותאו צוננ ותיטר ,תפטריו

0709 59 

 Agaricus 0709 51 90 מהמין פטריות -

 90 59 0709 אחרים -

 60 0709  טריים או צוננים ,Pimentaן מהמי או Capsicum מהמין פירות

 70 0709  טריים או צוננים, זילנדי ותרד גינה-תרד ניו, תרד

 90 0709  טריים או צוננים, אחרים טרייםירקות 

 10 0710 קפואים, )במים יםשלוקאו  קיטורב יםאו מבושל יםלא מבושל(תפוחי אדמה 

 קיטורב יםאו מבושל יםלא מבושל( בתרמילים או בלי תרמילים (Pisum sativum) האפונ
 קפואים, )במים שלוקיםאו 

0710 21 

או  תלא מבושל( בתרמילים או בלי תרמילים (.Vigna spp., Phaseolus spp) שעועית
 הקפוא, )במים השלוקאו  קיטורב תמבושל

0710 22 

 יםאו מבושל יםלא מבושל( בתרמילים או בלי תרמילים, ממשפחת הקטניות אחרים קותיר
 קפואים, )במים שלוקיםאו  קיטורב

0710 29 

  להוציא

0710 29 20 

, )במים שלוקיםאו  קיטורב יםאו מבושל יםלא מבושל(זילנדי ותרד גינה -תרד ניו, תרד
 קפואים

0710 30 

 40 0710 קפוא, יטור או שלוק במיםלא מבושל או מבושל בק, תירס מתוק

 eu 5 0710 80 10)( קפואים, סלרי ,פלפלים, כרוב, כרשה ,ברוקולי ,כרובית ,םגזרי

 40 80 0710 קפוא גזר

   :קפואים אחרים ירקות

 80 80 0710 החמישית התוספתבמסגרת  -

 90 80 0710  אחרים -

 90 0710 קפואים, )םבמי שלוקיםאו באידוי  יםאו מבושל יםלא מבושל( תערובות של ירקות

בתמיסות  או במי גופרית, במי מלח, חמצנית- בגז גופרית דו, למשל(ת ירקות משומרים זמני
 אך בלתי מתאימים במצב זה לאכילה מיידית )תמשמרות אחרו

0711 

 20 0711  זיתים -

 40 0711  מלפפונים ומלפפונים מערביים -

 90 0711  יםתערובות של ירקות וירקות אחר -

 0712 : אך ללא הכנה נוספת, או אבקה יםשבור, יםחתוכ, יםשלמ, ירקות מיובשים

 20 0712  בצלים -

 90 0712  תערובות של ירקות, םאחרי ירקות מיובשים -

 להוציא

0712 90 40 

0712 90 70 

 0713 20 (garbanzos) חומוס מיובש

 20 0714 רוסות או בצורת גלולות פ ,ותמיובש או ותקפוא ,צוננות ,יותטר ,בטטות

 90 11 0802  טריים או מיובשים ,םהותיבקליפ שקדים

 90 12 0802  טריים או מיובשים ,שקדים מקולפים

 31 0802  מקולפים או בקליפותיהם, ים או מיובשיםטרי, ךאגוזי מל

0802 32 

 60 0802  מקולפים או בקליפותיהם, םטריים או מיובשי, אגוזי מקדמיה

 20 90 0802  מקולפים או בקליפותיהם ,או מיובשים, טריים, ןאגוזי פקא

  :אגוזים אחרים

 92 90 0802 החמישית התוספתבמסגרת  -

 99 90 0802 אגוזים אחרים -

 10 00 0803  טריים ,כולל מודגבה, בננות

 10 0804 טריים תמרים

 20 0804 טריות או מיובשות תאנים
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 10 30 0804 טרי אננס

 10 40 0804 טריאבוקדו 

 50 0804  טריים, מנגו ומנגוסטינים, גויאבות

  להוציא

0804 50 90 

 10 10 0805 טריים תפוזים

ופירות הדר בני  wilkings , ,קלמנטינות ;)הרין וסאטסומ'כולל טנג( ותטרימנדרינות 
 כלאיים דומים אחרים

0805 20 10 

 10 40 0805 כולל פומלות, אשכוליות טריות

 Citrus aurantifolia, Citrus)ולימטה  (Citrus limon, Citrus limonum) לימונים

latifolia) טריים 

0805 50 10 

 11 90 0805 טריים ,ולימטה קומקוואט,  (Citrus medica)אתרוגים

 19 90 0805 פירות הדר טריים אחרים

 0806  טריים או מיובשים, ענבים

 0807  טריים ,ופפאיה )כולל אבטיחים( מלונים

 0808  טריים, גסים וחבושיםא, תפוחים

 0809  טריים, שזיפים ושזיפי ברו לרבות נקטרינים( אפרסקים, דובדבנים, משמשים

 10 0810 טריים תותים

 20 0810 טריים ,ודובדבן לוגן mulberries תות, blackberriesאוכמניות מסוג , פטל

 50 0810 טריים ,יפרי הקיוו 

 60 0810 טריים, ירות דוריאןפ 

 90 0810 אחרים פירות טריים

 יםמכיל הםאם , קפואים, במים יםבקיטור או שלוק יםאו מבושל יםמבושללא , פירות ואגוזים
  תוספת של סוכר או של ממתיק אחר או לא

0811 

 10 0811  תותים -

 דומדמניות, לוגןודובדבן  mulberries תות ,blackberriesאוכמניות מסוג , פטל -
currants and gooseberries לבנות או אדומות, שחורות;  

  

 20 20 0811  החמישית התוספתבמסגרת  --

 90 20 0811 אחרים --

 90 0811 אחרים, פירות ואגוזים -

 אובמי גופרית , במי מלח, חמצנית- בגז גופרית דו, למשל( זמנית יםמשומר, פירות ואגוזים

 .אך בלתי מתאימים במצב זה לאכילה מיידית )אחרותבתמיסות משמרות 

0812 

 20 0813  ; שזיפים מיובשים

 20 20 0813 החמישית התוספתבמסגרת  -

 99 20 0813 אחרים -

 00 40 0813 פירות מיובשים אחרים

 50 0813 08 מפרק תערובות אגוזים או פירות מיובשים

 מהמין או Capsicum מהמיןם או טחונים מרוסקי אומיובשים פירות ;  Piperמהמין פלפל
Pimenta 

0904 

 91 10 0910 זנגוויל שישוחרר מהחודשים אוקטובר עד ינואר

 90 99 0910  תבלינים אחרים

 1001  חיטה וחיטה מעורבת בשיפון

 10 90 1005 מהסוג פופקורן (corn) תירס

 00 20 1105  תפוחי אדמה של גרעינים וכדוריות, פתיתים

 11 1108 יםעמילנ

1108 12 

1108 13 

1108 14 

1108 19 

 00 10 1202 בקליפה ,אאם שבורים או ל ,תמבושלים אחר אולא קלויים , אגוזי אדמה

אם שבורים או , אם בקליפתם או לא ,תמבושלים אחר או לא קלויים, זי אדמה מקולפיםאגו
 לא

1202 20 90 

 90 00 1206 שבורים או לא אם ,זרעי חמניות אחרים

 00 20 1207 זרעי כותנה

 20 99 1207 זרעי שמן קיק

 29 91 1209 זרעי דלעת

 20 99 1209 זרעי אבטיחים

 19 90 1404  שאינם מיועדים להזנת בעלי חיים-אחרים ,פולן
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 1501 ;1503או  0209למעט אלה שבפרט , ושומן עופות) לרבות חלב חזיר(שומן חזיר 

 1507 אך שלא עבר שינוי כימי, קק או לאמזו, שמן מפולי סויה ופיצוליו

 00 10 1508 אך שלא עבר שינוי כימי, מזוקק או לא, שמן גולמי מאגוזי אדמה ופיצוליו

לא  לא גולמי - אך שלא עבר שינוי כימי, מזוקק או לא, ופיצוליושמן אגוזי אדמה  ,םאחרי
  למאכל

1508 90 90 

 1509 כימיאך שלא עבר שינוי , מזוקק או לא, שמן זית

י אך שלא עברו שינו, מזוקקים או לא, שהתקבלו אך ורק מזיתים ,שמנים אחרים ופיצוליהם
 15.09 מפרט עם שמנים או פיצוליםכולל מזיגות של שמנים או פיצולים אלה  ,יכימ

1510 

 20 10 1511 אך שלא עבר שינוי כימי, מזוקק או לא, ופיצוליושמן דקלים גולמי 

 90 90 1511  למאכל לא גולמי ולא ,אך שלא עבר שינוי כימי, מזוקקים או לא ,ווליופיצ יםשמן דקל

 11 1512  הםופיצולי שמן חמניות או שמן חריע

1512 19 

 90 21 1512  אם הוסר ממנו גוסיפול או לא, ופיצוליו גולמי שמן זרעי כותנה

 90 29 1512 למאכללמי ולא א גול, אם הוסר ממנו גוסיפול או לא, ופיצוליו שמן זרעי כותנה

, מזוקקים או לא ,יהםופיצולשמן גלעיני דקלים או שמן באבאסו , )קופרה(שמן אגוזי קוקוס 
 אך שלא עברו שינוי כימי

1513 

 1514 אך שלא עברו שינוי כימי, מזוקקים או לא ,שמן כרוב הנפוס או שמן חרדל, שמן לפתית

  להוציא

1514 91 19 

1514 99 19 

, מזוקקים או לא, ופיצוליהם )הכולל שמן חוחוב(ח ושמנים קבועים אחרים מהצומ שומנים
 :אך שלא עברו שינוי כימי

1515 

   : ופיצוליו שמן פשתן -

 90 11 1515  לא למאכל ,ישמן גולמ --

 90 19 1515  לא למאכל ,אחרים --

   : ופיצוליו (corn) שמן תירס -

 20 21 1515  לא למאכל, שמן גולמי --

 90 29 1515  לא למאכל ,םאחרי --

 00 30 1515  ופיצוליושמן קיק  -

 90 50 1515  ופיצוליושמן שומשום  ,ללמאכ לא אחרים -

 90 1515 :אחרים -

 22 90 1515 12.12או  08.02של אגוזים או של חרצנים וגלעיני פירות המפורטים בפרטים , שמן אחר-- 

 30 90 1515 אחרים --

חלקי ) hydrogenated( שעברו מימון, ים ושמנים צמחיים או מבעלי חיים ופיצוליהםשומנ
אך שלא , אם מזוקקים או לא, elaidinised או re-esterified ,inter-esterified, או מלא

  :עברו הכנה נוספת

1516 

 10 1516 :עלי חיים ופיצוליהםמבשומנים ושמנים  -

 11 10 1516  שומנים מוצקים למאכל --

 19 10 1516  שומנים מוצקים ,אחרים --

 20 1516 : ושמנים ופיצוליהם שומנים מהצומח -

 19 20 1516  שומנים מוצקים ,אחרים --

 91 20 1516 שמן קיק --

 92 20 1516  שמן פשתן --

 99 20 1516 אחרים --

ל שמנים או פיצולים שאו מ ,םם למאכל משומן בעלי חיים או צמחיתערובות או תכשירי
 מפרט שמנים או שומנים שונים למאכל או פיצוליהם שאינם ,מפרק זה םשומנים שוני

  שמן זית ותמכיל, 15.16

1517 90 21 

פיצולים של שמנים או או מ ,םם למאכל משומן בעלי חיים או צמחיתערובות או תכשירי
 מפרט וליהםשמנים או שומנים שונים למאכל או פיצ שאינם ,מפרק זה םשומנים שוני

   (corn) שמן תירס, דמן זרעי כותנה, שמן חריע, שמן חמניות, המכילות שמן סויה, 15.16
 או שמן לפתית

1517 90 22 

 21 00 1518  שמן קיק

תכשירי מזון המבוססים על מוצרים ; משיירי בשר או מדם, מבשר, נקניקים ומוצרים דומים
  אלה

1601 

 1602 או משומריםמעובדים , שיירי בשר או דם, בשר

 91 20 1602  מכיל כבד עוףמכבד של בעל חיים כלשהו -

 99 20 1602 אחרים ,וכבד של בעל חיים כלשהמ- 

 90 31 1602 תרנגולי הודומ -
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 Gallus domesticus 1602 32 90 ןעופות מהמימ -

 90 39 1602  01.05 פרטעופות אחרים ממ - 

   מחזיר -

 00 41 1602 קותלי חזיר ונתחיהם --

 00 42 1602 כתפיים ונתחיהם --

 90 49 1602  כולל תערובות ,םאחרי --

 ex 1602 50 :מבקר -

 80 50 1602 החמישית התוספתבמסגרת  --

 91 50 1602 בשר עוף, לפי משקל, 20%-המכיל יותר מ --

 99 50 1602 אחרים --

 90 90 1602 לרבות תכשירים מדם של בעל חיים כלשהו, אחרים -

חוליות אחרים  ישל רכיכות או של חסר, של דגים או של סרטנים, תמציות ומיצים של בשר
 החיים במים

1603 

קוויאר ותחליפים של קוויאר שהוכנו מביצי דגים; דגים מעובדים או משומרים   1604 

  להוציא

1604 11 20 

1604 12 10 

1604 19 20 

1604 15 20 

1604 20 10 

1604 20 20 

זה במצב נוזליגלוקו  1702 30 10 

של בסיס גומי  10%-פחות מ, לפי המשקל, המכיל ,מצופה סוכר או לא, גומי לעיס אחר
 לעיסה

1704 10 90 

-מ או יותר לפי משקל או לא פחות 10%המכילים ביצים בשיעור של  -רקיקים מתוקים 
  חלבוני חלב 2.5%-שומני חלב ולא פחות מ 1.5%

1905 31 10 

 20 32 1905 ללא מילוי ,אחרים - אפיפיותו תוקיםרקיקים מ

- ולא פחות מ ,שומני חלב 1.5%- מ לא פחות מכילים, עם מילוי - אפיפיותו רקיקים מתוקים
  חלבוני חלב 2.5%

1905 32 30 

אפיפיותו רקיקים מתוקים  90 32 1905  עם מילוי – 

 מצה נוצרית; קקאו או לא אם מכילים, אפיפיות ומיני מאפה אחרים, רקיקים, עוגות, לחם
(communion wafers), אפיפיות, לשימוש פרמצבטי וסות ריקות מהסוג המתאיםכמ 

(sealing wafers), נייר אורז (rice paper) אחרים, ומוצרים דומים 

1905 90 

 30 90 1905 19.05בצק שעבר קדם בישול להכנת המוצרים שבפרט 

 1.5%- מ לא פחותאבל , או יותר לפי משקל 10%המכילים ביצים בשיעור של , אחרים
  חלבוני חלב 2.5%- שומני חלב ולא פחות מ

1905 90 91 

 92 90 1905 ממשקל 15%המכילים קמח שאינו חיטה בכמות העולה על , אחרים -

מוכן או משומר בחומץ או בחומצה  אגוזים וחלקי צמחים אכילים אחרים, פירות, ירקות
 , אצטית

2001 

 2002 , אחרת מאשר בחומץ או בחומצה אצטית ותאו משומר נותמוכ, עגבניות

ם שאינ, קפואים, אחרת מאשר בחומץ או בחומצה אצטית יםאו משומר ניםמוכ, ירקות אחרים
 2006מוצרים מפרט 

2004 

 10 10 2004 מוצרים מקמח או מקיבר -מה תפוחי אד -

 90 10 2004 אחרים, תפוחי אדמה -

   :ים עשויים קמח או קיברמוצרי ירקות אחר -

 11 90 2004 החמישית התוספתבמסגרת  --

 19 90 2004 אחרים --

   ירקות אחרים -

 91 90 2004 החמישית התוספתבמסגרת  --

 93 90 2004   תירס מתוק --

 94 90 2004  קטניות --

 99 90 2004 ירקות אחרים --

 פואיםק, חומץ או בחומצה אצטיתמעובדים או משומרים אחרת מאשר ב ירקות אחרים
 2006ם מוצרים מפרט שאינ

2005 

 10 20 2005  גרגירים וגלולות, פתיתים, אבקה, קיבר, מוצרים מקמח - תפוחי אדמה 

 90 20 2005  תפוחי אדמה, אחרים -

 10 40 2005 מוצרים מקמח או מקיבר - (Pisum sativum) האפונ -

 2005 40 90 (Pisum sativum) אפונה, םאחרי -
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 00 51 2005  מקולפים ,שעועית -

 10 59 2005  מוצרים העשויים קמח או קיבר, אחרים ,שעועית -

 90 59 2005 אחרים ,שעועית -

 00 60 2005 אספרגוס -

 70 2005  זיתים -

 80 2005  תירס מתוק, אחריםו, תירס גמדי -

   :ירקות אחרים -

 10 99 2005 מוצרים מקמח או מקיבר --

 30 99 2005 9020למעט שסיווגו בפרט משנה , גזר --

 40 99 2005 חימצה -- 

 50 99 2005  מלפפונים --

 80 99 2005 החמישית התוספתבמסגרת  --

 90 99 2005  אחרים --

, מסוננים(משומרים בסוכר , קליפת פירות וחלקי צמחים אחרים, אגוזים, פירות, ירקות
 )מצופים או מגובשים

2006 00 

בהיותם , מחיות פירות או אגוזים וממרחי פירות או אגוזים, מרמלדות, קרישי פירות, ריבות
 המכילים תוספת סוכר או חומר ממתיק אחר או לא, תכשירים מבושלים

2007 

 00 91 2007  פרי הדר -

  99 2007  אחרים -

  להוציא

2007 99 93 

 אם הם מכילים, מוכנים או משומרים, מאכלאגוזים וחלקי צמחים אחרים הראויים ל, פירות
 :פ", או לאכוהל  או שלתוספת של סוכר או של ממתיק אחר 

2008 

 11 2008 : אגוזי אדמה -

 20 11 2008  קלויים --

 90 11 2008 אחרים --

 32 19 2008  קלויים, אחריםשקדים  -

 39 19 2008  קלויים אחרים וזרעים אחרים גוזיםא -

 40 19 2008 בנפח 2%בתוספת כוהל בכמות העולה על  - אחרים זרעיםואחרים  אגוזים -

 91 19 2008  שקדים ,םאחרי -

 99 19 2008 אחרים זרעיםו, אגוזים, אחרים -

 20 2008  אננס -

 30 2008 :פרי הדר -

 20 30 2008 בנפח 2%בתוספת כוהל בכמות העולה על  --

 90 30 2008 אחרים --

 40 2008  אגסים -

 50 2008  םשמשימ -

 60 2008  דובדבנים -

 70 2008 : לרבות נקטרינות אפרסקים -

 20 70 2008 בנפח 2%בתוספת כוהל בכמות העולה על  --

 80 70 2008 החמישית התוספתבמסגרת  --

 80 2008 תותים -

 91 2008  ליבות דקלים -

 92 2008  תערובות - 

   :שזיפים -

 12 99 2008 בנפח 2%הל בכמות העולה על בתוספת כו --

 19 99 2008  אחרים --

   אחרים; אגוזים וחלקי צמחים אכילים אחרים, פירות -

 30 99 2008 בנפח 2%בתוספת כוהל בכמות העולה על  --

 90 99 2008  אחרים --

 11 2009  מיץ תפוזים

2009 12 

2009 19 

  להוציא

2009 11 11 

2009 11 40 

2009 19 11 
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 21 2009  מיץ אשכוליות

2009 29 

  להוציא

2009 29 11 

 31 2009 אחרהדר יחיד מיץ של כל פרי 

2009 39 

 50 2009  עגבניותמיץ 

 61 2009  )כולל תירוש ענבים(מיץ ענבים 

2009 69 

 71 2009 מיץ תפוחים

2009 79 

 80 2009 אחראו ירק יחיד מיץ של כל פרי 

 10 80 2009 החמישית התוספתבמסגרת  - 

 29 80 2009 אחרים ,מיצים מרוכזים -

 90 80 2009 מיצים, אחרים -

 90 2009 תערובות מיצים

 10 10 2104  ותכשירים להכנתם (soups and broths) מרקים

 00 2105 אם מכילים קקאו או לא, גלידה ומוצרי קרח אחרים הראויים למאכל

 11 00 2105  שומן חלב 3%- המכילה פחות מ -

 12 00 2105 שומן חלב 7%- שומן חלב או יותר אך פחות מ 3%המכילה  -

 13 00 2105 או יותר שומן חלב 7%מכילה  -

 2204 20.09להוציא תירוש שבפרט , תירוש ענבים; ות בתוספת כוהלכולל יינ, יין מענבים טריים

 2205 מתובלים בצמחים או בחמרים ארומטיים, וורמוט ויין אחר מענבים טריים

של משקאות  תערובת; )שיכר אגסים ותמד, כגון שיכר תפוחים(משקאות מותססים אחרים 
 פ"של ,םלכוהולייא ת של משקאות מותססים עם משקאות שאינםומותססים וכן תערוב

2206 

 מיועד לשימוש; או יותר 80%הוא , לפי נפח, שחוזקו הכוהלי, כוהל אתילי בלתי מפוגל
ובלבד שמטרתו , י יצרן מורשה של משקאות אלכוהוליים"בייצור משקה אלכוהולי ע
 ;המיועדת היא כפי שמוצהר

2207 10 

 51 10 2207  כוהל ענבים -

  80 10 2207 החמישית התוספתבמסגרת  -

 90 10 2207 אחרים; או יותר 80%הוא , לפי נפח, שחוזקו הכוהלי, כוהל אתילי בלתי מפוגל

 91 10 2207  כוהל ענבים -

או  17%המכילים ,ענבים (marc) י זיקוק יין ענבים או דורכאות"ים לשתיה המופקים עכוהל
, דולר 0.05- על סכום בשקלים השווה ל ל אינו עולה"שמחירם לכל ס, יותר כוהל בנפח

 במסגרת התוספת החמישית

2208 20 91 

או  17%ם המכילי,ענבים (marc) י זיקוק יין ענבים או דורכאות"כוהלים לשתיה המופקים ע
 דולר 0.05- על סכום בשקלים השווה ל ל אינו עולה"שמחירם לכל ס, יותר כוהל בנפח

2208 20 99 

הנובעים מהפקת , טחונים או בצורת כדוריות או לא, שמן מוצק ומשקעים מוצקים אחרים
 סויה שמן

2304 

ממיצוי המתקבלים , אם טחונים או בצורת גלולות או לא, כוספה ושיירים מוצקים אחרים
 23.05 או 23.04חוץ מאלה שבפרט , שומנים או שמנים של צמחים

2306 

 10 2309 הנתון באריזה למכירה קמעונית, מזון כלבים או חתולים

  להוציא

2309 10 90 

באריזה  ניםנתו, מזון כלבים או חתולים שאינם, תכשירים מהסוג המשמש להזנת בעלי חיים
 למכירה קמעונית

2309 90 

- חמרים חלבוניים ולא פחות מ 35%-ולא יותר מ 15%- לא פחות מ, לפי משקל, ליםהמכי -
 חמרים שומניים 4%

2309 90 20 

 11 3502 :אלבומין ביצים

3502 19 

 10 11 3502 החמישית התוספתבמסגרת , מיובשים -

 90 11 3502  אחרים, מיובשים -

 10 19 3502 החמישית התוספתבמסגרת  ,שאינם מיובשים -

 90 19 3502  אחרים ,שאינם מיובשים -

או  מקפאי-עמילנים לאחר טיפול קדם, למשל(דקסטרינים ועמילנים אחרים לאחר שינוי 
 :או על דקסטרינים או על עמילנים שלא עברו שינוי, דבקים המבוססים על עמילנים; אסטרי

3505  

 waxy corn)( 3505 10 21 על בסיס חיטה או תירס למעט תירס דונגי

 00 20 3505  דבקים -
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  2בלה ט
  

  :ניתן יחס מועדף בצורת מכסות מכס כרשום להלן 1לכמה מהמוצרים הרשומים בטבלה 
 

 א ב ג

  )2( תיאור

  

 ) 1(מ "קוד ש
הפחתת מכסי 

MFN  מעבר
למכסת תעריף 

  (%)נוכחית 

, טונות(מכסת מכס 
אלא אם כן צוין 

  )אחרת

הפחתת מכסי 
MFN (%)  
  
  

 ex 0102 90 לשחיטההמיועדים  גליםע 100 200 1 -

רנגולי הודו ותרנגולי ת, ברווזים, אווזים 100 יחידות 000 060 2 -
שמשקלם אינו עולה על , ייםגיניאה ח

 גרם 185

ex 0105 12 

0105 19 

 0201   ןטרי או צונ, בשר בקר 100 120 1 -

או  ןצונ, טרי, כבשים או עזיםבשר  100 800 -
 קפוא

 0204 

של עופות לול , בשר ושיירים אכילים 100 200 1 -
   צוננים, טריים, 01.05וחצר שבפרט 

בשר או ( ברווזים לא כולל, או קפואים
  כבד

ex 0207 

 ex 0207 34  שומניים אווז כבדי 100 100 -

 ex  0207 36 קפואים ,בשר וכבד אווז 100 500 -

 מהסוג המפורט בפרט משנה 100 250 -
טונוס גדול  בלבד 00 31 0302

)Albacore ( או טונוס ארך סנפירים
)Thunnus alalunga( 

 0302 31 20 

 מהסוג המפורט בפרט משנה 100 100 25
 שטצד גמלוני בלבד 00 31 0303

(Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, 

Hippoglossus stenolepis) 

 0303 31 10 

 נהמהסוג המפורט בפרט מש  
  (.Solea spp) סול בלבד 00 33 0303

 

 0303 33 10 

 מהסוג המפורט בפרט משנה  
 שאינם(בלבד  00 39 0303

Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, 

Hippoglossus stenolepis, 

Pleuronectes platessa, Solea 

spp).  

 0303 39 10 

ת אישר שהם ל משרד החקלאו"שמנכ 10 - -
דגים מסוגים שאינם גדלים או נידוגים 

  בישראל או בים התיכון

 0303 79 91  

                                                 
שכן , יש לראות את ניסוח תיאור המוצרים כאילו אין לו אלא ערך מציין, על אף הכללים לפרשנות המינוח המשותף 2

יש לקבוע את תכנית , EXמקום שמצוינים קודי . מ"י כיסוי קודי ש"ע, בהקשר של נספח זה, תכנית ההעדפה נקבעה
  .מ והתיאור המתאים גם יחד"י יישום קודי ש"ע ההעדפה

 
  ).2007באוקטובר  31- מ OJ L 286( 2007/1214' מס (EC)מ מתאימים לתקנה"קודי ש 1
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 מהסוג המפורט בפרט משנה 100 50 -
 בלבד 40 19 0304

(Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Thunnus, 

Skipjack, Euthynnus pelamis, 

Herrings, Cod, סרדינים, 

Haddock, Coalfish, יסקול, 

Dogfish, Anguilla, Hake, Red 

Fish, Nile Perch) 

 

 0304 19 41 

בגרגרים או , חלב ושמנת באבקה 100 180 2 -
עלי תכולת ב, בצורות מוצקות אחרות

שאינה עולה על , לפי משקל, שומן
1.5%  

 0402 10 21 

בגרגרים או , חלב ושמנת באבקה 55 180 2 -
 בעלי תכולת, בצורות מוצקות אחרות

שאינה עולה על , לפי משקל, שומן
1.5%  

 0402 10 10 

בגרגרים או , חלב ושמנת באבקה 100 420 4 -
עלי תכולת ב, בצורות מוצקות אחרות

לא  1.5%עולה על ה, לפי משקל, שומן
ממתיק של  ותוספת של סוכר אה מכיל

 חרא

 0402 21 

 

 ex חלב מעובה 100 100 -

ex 

0402 91 

0402 99 

- 

רטים עבור יוגו
, המכילים קקאו
או /חומרי טעם ו
 –תוספת סוכר 

בהתייחסל מרכיב 
החקלאי בלבד 

(**) 

, חלב ושמנת קרושים יוגורט, חובצה 100 200
קפיר וכן חלב ושמנת אחרים שהותססו 

אם מרוכזים או אם , או שהוחמצו
כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק 
אחר או של חומרים נותני טעם או אם 

של אגוזים או , ספת של פריכוללים תו
  או לא, של קקאו

 0403 

 

 

 

 

 

אם מרוכזים או אם כוללים , מי גבינה 100 400 1 -
 ;רשל ממתיק אח אותוספת של סוכר 

אם , מוצרים המכילים רכיבי חלב טבעי
תוספת של סוכר או של  יםמכיל םה

 פ"של, ממתיק אחר

 0404 

ים המופק שומנים ושמנים אחריםחמאה  100 650 -
 :ממרחי תוצרת חלב ; מחלב

 0405 

 10 0405  : חמאה -  

באריזות שתכולתן נטו איננה עולה  --  
 :ג"ק 1על 

  

 31 10 0405  החמישית התוספתבמסגרת  ---  

 39 10 0405  אחרים ---  

באריזות שתכולתן נטו איננה עולה  --  
 :ג"ק 1על 

   

 91 10 0405  החמישית התוספתבמסגרת  ---  

 99 10 0405  אחרים ---  

 20 0405  :ממרחי תוצרת חלב -  

 10 20 0405  החמישית התוספתבמסגרת  --  

 90 20 0405  אחרים --  

 םאחרים המופקישומנים ושמנים  -  
 :מחלב

   

 19 90 0405  החמישית התוספתבמסגרת  --  
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 90 90 0405  אחרים --  

 0406   ינה וקוםגב 100 830 -

-  800 004 8  
 ידותיח

משומרים , טריים, בקליפה ,ביצי עופות 100
  לצריכה או מבושלים

ex 0407  

 ex 0407  לדגירה, טריים, בקליפה, ביצי עופות 100 יחידות  000 50 -

  ex 0409  דבש טבעי 100 180 -

באריזות שמשקלן עולה על  טבעי דבש 100 300 -
 ג"ק 50

ex 0409  

שאינם , טריים או צוננים, תפוחי אדמה 100 380 6 -
 זרעים

 0701 90 

 10 0703   טריים או צוננים, בצלים ובצלצולים 100 300 2 -

 20 0703   ןאו צונ יטר, שום 100 230 25

 ex 0709 20  נןצו טרי או, לבן ,סאספרגו 100 100 -

  להוציא אלה  ,ותצוננ או ותטרי, פטריות 100 200 -
  עד ספטמבר יונישישוחררו בחודשים 

ex 

ex 

0709 51 

0709 59 

מבושלים או  יםלא מבושל( תפוחי אדמה 100 250 -
 פואיםק, )בקיטור או שלוקים במים 

 0710 10 

בתרמילים  (Pisum sativum) יםאפונ 100 090 1 -
או  יםלא מבושל (או בלי תרמילים

, )מבושלים בקיטור או שלוקים במים
 קפואים

 0710 21 

  שעועית  100 460 1 -
(Vigna spp., Phaseolus spp.)  

לא ( בתרמילים או בלי תרמילים
או מבושלים בקיטור או  יםמבושל

 קפואים, )שלוקים במים

 0710 22 

, ממשפחת הקטניות אחריםירקות  100 660 -
לא ( בתרמילים או בלי תרמילים

או מבושלים בקיטור או  יםבושלמ
 קפואים, )שלוקים במים

 0710 29 

לא ( זילנדי ותרד גינה-תרד ניו, תרד 100 650 -
מבושל או מבושל בקיטור או שלוק 

 קפוא, )במים

 0710 30 

או  יםבושללא מ( ירקות אחרים 100 580 1 -
, )מבושלים בקיטור או שלוקים במים

   קפואים
  

לא ( תרמילים, תערובות של ירקות
או מבושלים בקיטור או  יםבושלמ

 קפואים, )ים במיםשלוק

 0710 80 

 

 

 

0710 90 

, תערובות של ירקות וירקות אחרים 100 350 -
או  יםשבור, יםחתוכ, יםשלמ, מיובשים

 שאינם, אך ללא הכנה נוספת אבקה
 ,בתרמילים עועיתש, תירס מתוק

 מיובשות עגבניותו שום, ברוקולי

ex 0712 90 

שבור או , ךחתו, םשל, מיובש, שום 100 60 -
  אך ללא הכנה נוספת, האבק

 0712 90 81 

, חתוכות, שלמות, עגבניות מיובשות 100 230 1 -
  אך ללא הכנה נוספת, שבורות או אבקה

  
, כותואו חתלמות ש שאינם עגבניות

ת מאשר בחומץ או מוכן או משומר אחר
 בצורת אבקה, תבחומצה אצטי

ex 0712 90 30 

 

 

2002 90 20 
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 טריים או מיובשים, אגוזי מקדמיה 100 560 15

  מקולפים או בקליפותיהם

  
ריים או ט, אגוזים אחרים אגוזי פקאן
 ,ו בקליפותיהםקלופים א, מיובשים
 pine-ו יהמקדמ, ןאגוזי פקא להוציא

nuts 

 

 

 

ex 

0802 60 

 

 

0802 90 

 ex 0804 20 מיובשות, תאנים 100 560 20

 10 10 0805   טריים, תפוזים 100 000 1 -

רין 'כולל טנג( ותטרימנדרינות  100 000 2 -
 wilkings ,,קלמנטינות; )וסאטסומה

 ופירות הדר בני כלאיים דומים אחרים

 0805 20 10 

  לימונים 100 500 -
 (Citrus limon, Citrus limonum) 

 ולימטה
Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia)  
  

 טריים

 0805 50 10 

 10 0806   טריים, ענבים 100 500 -

 20 0806   מיובשים, ענבים 100 120 25

 11 0807   טריים, אבטיחים 100 750 -

 19 0807   טריים, מלונים 100 300 -

 10 0808   טריים, פוחיםת 100 280 3 -

  ex 0808 20  טריים, אגסים 100 140 2 -

  ex 0808 20  טריים, חבושים 100 380 -

 10 0809   טריים, משמשים 100 300 -

 20 0809   טריים, דובדבנים 100 100 -

 30 0809  לרבות נקטרינות , אפרסקים 100 300 -

 40 0809  שזיפים ושזיפי בר  100 500 -

 50 0810   טריים ,קיווי 100 200 -

,  blackberriesג מסואוכמניות , פטל 100 160 -
 ,ודובדבן לוגן (mulberries) תות

 (gooseberries, currants) דומדמניות

בקיטור או  ליםאו מבוש יםלא מבושל
 לא מומתקים ,םקפואי, במים יםשלוק

ex 0811 20  

 

או  יםלא מבושל ,אחרים פירות ואגוזים 100 660 -
, במים יםבקיטור או שלוק יםמבושל
תוספת של  אם הם מכילים, קפואים

 סוכר או של ממתיק אחר או לא

 0811 90 

בגז , למשל( תזמני יםמשומר, דובדבנים 100 620 -
במי , במי מלח, חמצנית- גופרית דו
 ,)תבתמיסות משמרות אחרו אוגופרית 

אך בלתי מתאימים במצב זה לאכילה 
 .מיידית

 0812 10 

אך בלתי  משומרים זמנית ,םתותי 100 100 -
 .מתאימים במצב זה לאכילה מיידית

 0812 90 10 

  20 0813   מיובשים , שזיפים 100 730 -

 ,Pimenta או Capsicumמהמין פירות 100 110 -
 מיובשים או מרוסקים או טחונים

 0904 20  

 10 1001   חיטת דורום 100 640 10 -

 90 1001   חיטה ומסלין אחרים 100 840 190 -

 חיטה ומסלין אחרים 100 000 300 -
2

 ex 1001 90  למזון 

 20 99 1209   זרעים ,אבטיח 100 560 -

                                                 
  ל משרד החקלאות"באישור מנכ 2
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, אם הוסר ממנו שרף או לא, שמן גלמי 100 000 5 40
  למאכל

 1507 10 10 

1507 90 10 

 כתית ,יתשמן ז 100 300 -

  למאכל ,כתית שאינםשמן זית 

 1509 10 

1509 90 30 

 90 90 1509   למאכללא , כתיתו שאינשמן זית   100 700 -

שמן חריע או שמן זרעי , שמן חמניות 40  ללא הגבלה -
, ים או לאמזוקק, יצולים מהםופ כותנה

  למאכל ,יאך שלא עברו שינוי כימ

ex 1512 

שמן כרוב הנפוס ושמן , שמן לפתית 40  ללא הגבלה -
   אם מזוקקים או, חרדל ופיצולים מהם

 למאכל ,אך שלא עברו שינוי כימי, לא 

ex 1514 

משיירי , מבשר, נקניקים ומוצרים דומים 100 500 -
מבוססים ה מזון תכשירי; בשר או מדם

 על מוצרים אלה

 1601 

או שיירי בשר מוכנים או בשר  100 000 5 -
  תרנגולי הודומ משומרים

 1602 31  

או שיירי בשר מוכנים או בשר  100 000 2 -
 Gallus עופות מהמיןמ משומרים

domesticus 

 1602 32 

 50 1602   מבקר שיירי בשר מוכנים ומשומרים 100 340 -

  10 11 1604  בכלי קיבול אטימי אוויר, אלתית 100 100 -

 90 12 1604  אחרים 50  ללא הגבלה -

 13 1604  סרדינים 100 230 -

 14 1604   טונה 100 330 -

 ex 1604 15 90  קוליס 100 80 -

 00 16 1604   ובי'אנצ 50  ללא הגבלה -

- 150 100 Cod, coalfish, hake, Alaska 

Polack  
ex 1604 19 90 

- 100 100 Herring, swordfish, קוליס  

 

ex 1604 20 90 

 30 1604  קוויאר ותחליפי קוויאר 100 25 -

 10 30 1702  גלוקוזה במצב נוזלי 15  ללא הגבלה -

אם מצופה סוכר או לא , גומי לעיסה 100 75 (*)
או יותר של  10%, לפי המשקל, המכיל

  בסיס גומי לעיסה

 1704 10 90 

(*) 

 

 

 

 

(*) 

 

 

(*) 

 

 

 

(*) 

המכילים ביצים , רקיקים מתוקים 100 1200
או יותר לפי משקל  10%בשיעור של 
שומני חלב ולא  1.5%-מ או לא פחות

  חלבוני חלב 2.5%-פחות מ

 

, בלתי ממולאים, רקיקים ואפיפיות
  אחרים

 

לא  המכילים ממולאים רקיקים ואפיפיות
- שומני חלב ולא פחות מ 1.5%-מ פחות
  חלבוני חלב 2.5%

  
 אחרים

 1905 31 10 

 

 

 

 

1905 32 20 

 

 

1905 32 30 

 

 

 

1905 32 90 

 ניםמוכ, מלפפונים ומלפפונים מערביים 17 60 -
  בחומץ או בחומצה אצטית יםאו משומר

 2001 10  

מלפפונים ומלפפונים שאינם , אחרים 100 000 1 -
     תירס מתוק , זיתים ,מערביים

 (Zea  mays var. saccharata), 
יאם ותפוחי אדמה מתוקים וחלקי 

עמילנים  צמחים דומים אחרים המכילים
 או יותר ממשקלם 5%בשיעור של 

בחומץ או בחומצה  יםאו משומר ניםמוכ
  אצטית

 2001 90 90 
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שעובדו  ,או בחתיכות מותשל ,עגבניות 100 100 -
או שומרו אחרת מאשר בחומץ או 

 בחומצה אצטית

 2002 10 

ל משרד "י מנכ"שאושר ע, רסק עגבניות 50 030 1 -
  ליצרני קטשופ, והתעשייה

ex 

ex 

2002 90 10 

2002 90 90  

, תערובות של ירקות וירקות אחרים 100 340 -
   ,ההומוגניזצי ולהוציא תכשירים שעבר

 בצורת קמח או קיבר  

ex 2004 90 

 ולהוציא תכשירים שעבר, ירקות אחרים 65  ללא הגבלה -
 ההומוגניזצי

ex 2004 90 

 יםאו משומר ניםמוכ, תפוחי אדמה 100 250 -
אחרת מאשר בחומץ או בחומצה 

 לא קפואים , אצטית

 2005 20 90 

 ולהוציא תכשירים שעבר ,אפונה 100 300 -
אחרת  תאו משומר נהמוכ ,ההומוגניזצי

לא , מאשר בחומץ או בחומצה אצטית
 הקפוא

 2005 40 90 

 תאו משומר נהמוכ םמקולפי, ועיתשע 100 300 -
אחרת מאשר בחומץ או בחומצה 

 הלא קפוא, אצטית

 2005 51 

אחרת  יםאו משומר ניםמוכ, זיתים 100 250 -
לא , מאשר בחומץ או בחומצה אצטית

 קפואים

 2005 70 

 ,תערובות של ירקות וירקות אחרים 100 310 1 -
אחרת מאשר  יםאו משומר ניםמוכ

 לא קפואים, אצטית בחומץ או בחומצה

 2005 99 90 

קליפת פירות , אגוזים, פירות, ירקות 100 100 -
משומרים בסוכר , וחלקי צמחים אחרים

 )מצופים או מגובשים, מסוננים(

 2006 00 

מחית , מרמלדות, קרישי פירות, ריבות 100 430 1 -
   מפירות או מאגוזים וממרחי פירות

ל שהתקבלו על ידי בישו, או אגוזים 
 30%בתכולת סוכר בשיעור העולה על 

  להוציא תותים, מהמשקל

ex 2007 99 

 40 2008   אחרת מוכנים או משומרים ,אגסים 100 500 -

 50 2008  אחרת וכנים או משומריםמ, משמשים 100 520 -

מוכנים או , חמוצים דובדבנים 92 270 -
אבל  שאינם מכילים כוהל, משומרים

 בתוספת סוכר 

ex 2008 60  

מוכנים או  ,לרבות נקטרינות ,אפרסקים 100 240 2 -
 תאחר משומרים

 2008 70  

, אחרת מוכנים או משומרים, תותים 100 220 -
ג "ק 4.5-באריזות שמשקלן אינו פחות מ

   )להוציא תוספת סוכר או כוהל(

ex 2008 80 

בלי , תערובות של פירות טרופיים 100 560 -
 ר אגוזים ופרי הד, תותים

ex 2008 92  

וחלקי צמחים  אחרים אגוזים, פירות 100 500 -
שעובדו או , אחרים הראויים למאכל

אם מכילים , בצורה אחרת שומרו
תוספת של סוכר או של חומר ממתיק 

  פ"של, לא או אחר או כוהל

 2008 99 

מותסס  לא, אקפוא ולא קפו ,םמיץ תפוזי 100  ללא הגבלה -
אם הוא  ,לוולא מכיל תוספת אלכוה

יק תוספת של סוכר או של ממת מכיל
שערך הבריקס שלו אינו  ,ר או לאאח

 230באריזות המכילות  ,67 עולה על
 ג או יותר"ק

ex 

ex 

2009 11 

2009 19 
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לא מותסס ולא מכיל  ,מיץ אשכוליות   
אם הוא מכיל תוספת  ,ולתוספת אלכוה

 ,ר או לאשל סוכר או של ממתיק אח
 ,67 אינו עולה עלשערך הבריקס שלו 
 ג או יותר"ק 230באריזות המכילות 

ex 2009 29 

א מותסס ולא מכיל תוספת ל, מיץ לימון 100 560 -
של תוספת של סוכר לא מכיל , אלכוהול

שערך הבריקס שלו , חומר ממתיק אחר
 20 אינו עולה על

ex 2009 31 

לא מותסס ולא מכיל , מיץ לימון אחר 100 080 1 -
תוספת  אם הוא מכיל ,לותוספת אלכוה

 ,או לא,של סוכר או של ממתיק אחר
 50 שערך הבריקס שלו עולה על

ex 2009 39 11 

לא , )כולל תירוש ענבים( מיץ ענבים 100 230 -
אם  ,ולמותסס ולא מכיל תוספת אלכוה

תוספת של סוכר או של הוא מכיל 
שערך הבריקס שלו  ,או לא ממתיק אחר

  30 אינו עולה על

 2009 61 

לא , )כולל תירוש ענבים( מיץ ענבים  
אם  ,ולמותסס ולא מכיל תוספת אלכוה

הוא מכיל תוספת של סוכר או של 
שערך הבריקס שלו  ,או לא ממתיק אחר

  67 עולה על

ex 2009 69 

לא מותסס ולא מכיל , תפוחים מיץ 100 790 -
אם הוא מכיל תוספת  ,ולתוספת אלכוה

 ,או לא של סוכר או של ממתיק אחר
  20 עולה על אינו שערך הבריקס שלו

 2009 71 

אם הוא מכיל תוספת  ,חרא תפוחיםמיץ  100 670 1 -
 ,או לא של סוכר או של ממתיק אחר
 20 שערך הבריקס שלו עולה על

ex 2009 79 

יחיד  מיץ של כל פרי או של כל ירק 100 880 -
א מותסס ולא מכיל תוספת ל, אחר

ל תוספת של אם הוא מכי ,לאלכוהו
שערך  ,או לא סוכר או של ממתיק אחר

 67 הבריקס שלו עולה על

ex 2009 80 

 ענבים להוציא ,תערובות של מיצים 100 600 -

עולה  הןשערך הבריקס של, ועגבניות
 20 על

ex 2009 90 

הפחתה של  30% 500 (*)
  הרכיב החקלאי

(**) 

גלידה ומוצרי קרח אחרים הראויים 
 קקאו או לא אם מכילים, למאכל

 2105 00 

- 4 300 hl 100 לרבות יינות בתוספת , יין מענבים טריים
מתירוש  ץחו, תירוש ענבים; כוהל

 20.09שבפרט 

 2204 

- 2 000 hl 100 וורמוט ויין אחר מענבים טריים ,
תובלים בצמחים או בחומרים מ

 ארומטיים

 2205 10 

2205 90 

המתקבל , כוהל אתילי בלתי מפוגל 100 450 3 (*)
הוא , לפי נפח, שחוזקו הכוהלי, מענבים
 או יותר 80%

 2207 10 51 

2207 10 91 

(*) 2000 Hpa 100 י זיקוק יין "כוהלים לשתיה המופקים ע
המכילים  (marc) ענבים או דורכאות

שמחירם , למאה כוהל בנפח 17-פחות מ
ל אינו עולה על סכום בשקלים "לכל ס

  דולר 0.05-השווה ל

 2208 20 91 
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אם , כוספה ושיירים מוצקים אחרים 100 220 5 -
כוספה  ,טחונים או בצורת גלולות או לא

אם טחונים או , ושיירים מוצקים אחרים
המתקבלים , בצורת גלולות או לא

  ממיצוי שמנים של פולי סויה 
 

 2304  

 : מכס בר החלה 000 10 -

2,5% 

 00 30 2306  כוספה ושיירים מוצקים אחרים

 : מכס בר החלה 920 3 -

4,5% 

 41 2306   קיבר של זרעי לפתית

הנתון באריזה , מזון כלבים או חתולים 100 150 1 -
, לפי משקל, המכיל ,למכירה קמעונית

 35%-ולא יותר מ 15%-לא פחות מ
 4%- חומרים חלבוניים ולא פחות מ

  חומרים שומניים

 2309 10 20 

שמש להזנת תכשירים אחרים מהסוג המ 100 610 1 -
לא , לפי משקל, המכילים, בעלי חיים

 35%-ולא יותר מ 15%-פחות מ
 4%- חומרים חלבוניים ולא פחות מ

ומזון מוכן לדגי נוי  חומרים שומניים
 ויולציפורי נ

 2309 90 20 

 

 11 3502   אלבומין ביצים 100 50 (*)

3502 19 

  
  
  
  
  

  .לנספח זה 3וע בטבלה למוצרים אלה המכס בר ההחלה מעבר למכסת המכס קב *
המיושם על ידי פיצוי ה מנגנוןלגבי , ההבנותבמזכר שנקבעו נחיות הלהקבע על פי ה ךחקלאי ימשיהרכיב ה**       
שפורסם על , הקהילה האירופית - ישראלההתאגדות הסכם  מכוסה על ידימעובדת העבור תוצרת חקלאית בישראל מדינת 

לקהילה ישראל תודיע . 2536 'מס 1995ספטמבר  ,מינהל סחר חוץ, סחרמשרד התעשייה והמ, ידי מדינת ישראל
  . האירופית על כל שינוי בערכי רכיבים חקלאיים אלה
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  3טבלה 
  

  :לא יעלו על המפורט מכס הדמי   להלןלמוצרים הרשומים 
  

מכסים 
ספציפיים 
 שיחויבו

(2) 

תעריפים 
לפי ערך 
 שיחויבו

(%) 

קוד ישראלי 
(1) 

)ב( )א(    

  110 0104 10 90 

  60 0105 12 10 

  60 0105 19 10 

  110 0105 94 00 

  110 0105 99 00 

  50 0204 10 19 

  50 0204 10 99 

  50 0204 21 19 

  50 0204 21 99 

  50 0204 22 19 

  50 0204 22 99 

  50 0204 23 19 

  50 0204 23 99 

  50 0204 30 90 

  50 0204 41 90 

  50 0204 42 90 

  50 0204 43 90 

  50 0204 50 19 

  60 0206 80 00 

  80 0207 11 10 

  80 0207 11 90 

  80 0207 12 10 

  80 0207 12 90 

  110 0207 13 00 

  110 0207 14 10 

  110 0207 14 90 

  80 0207 24 00 

  80 0207 25 00 

  110 0207 26 00 

  110 0207 27 10 

  110 0207 27 90 

  110 0210 20 00 

  110 0408 91 00 

 110 0408 99 00 

 150 0702 00 10 

 150 0702 00 90 

 75 0703 90 00 

 75 0704 10 10 

 75 0704 10 20 

 75 0704 10 90 

 75 0704 20 00 

 75 0704 90 10 

 75 0704 90 20 

 75 0704 90 30 

 75 0704 90 90 

 60 0705 11 00 

 60 0705 19 00 

 75 0706 90 10 

מכסים 
ספציפיים 
 שיחויבו

(2) 

תעריפים 
לפי ערך 
 שיחויבו

(%) 

קוד ישראלי 
(1) 

)ב( )א(    

 75 0706 90 30 

 110 0706 90 50 

  75 0706 90 90 

  75 0708 10 00 

  75 0708 20 00 

  75 0708 90 10 

  75 0709 20 00 

  60 0709 40 00 

  60 0709 51 90 

  60 0709 59 90 

  80 0709 70 00 

  75 0709 90 31 

  75 0709 90 33 

  75 0709 90 90 

  20 0710 29 90 

  30 0710 30 90 

0.63 

ח "ש
ג"לק  

0 0710 40 00 

0.55 

ח "ש
ג"לק  

0 0711 90 41 

  90 0805 40 10 

  120 0805 50 10 

 100 0805 90 11 

 75 0805 90 19 

 150 0806 10 00 

 150 0806 20 90 

 50 0807 11 10 

 70 0807 19 90 

 80 0808 20 19 

 60 0809 10 90 

 50 0809 30 90 

 60 0809 40 90 

 30 0810 20 00 

 12 0811 20 90 

 20 0811 90 11 

 30 0811 90 19 

 12 0812 90 90 

 20 0813 40 00 

 8 0904 11 00 

מכסים 
ספציפיים 
 שיחויבו

(2) 

תעריפים 
לפי ערך 
 שיחויבו

(%) 

קוד ישראלי 
(1) 

)ב( )א(    

 15 0904 12 00 

 12 0904 20 90 

 15 0910 99 90 

 50 1001 10 90 

 50 1001 90 90 

 14,4 1105 20 00 

 15 1108 11 00 

 8 1108 12 10 

 12 1108 12 90 

 8 1108 13 00 

 8 1108 14 00 

 8 1108 19 00 

 12 1209 91 29 

 19,5 1404 90 19 

 12 1501 00 00 

  8 1507 10 90 

  8 1507 90 90 

  8 1508 10 00 

  8 1508 90 90 

  8 1510 00 90 

  8 1511 10 20 

  8 1511 90 90 

  8 1512 11 90 

  8 1512 19 90 

  8 1512 21 90 

  8 1512 29 90 

  8 1513 11 90 

  8 1513 19 90 

  8 1513 21 20 

  8 1513 29 90 

  8 1514 11 90 

  8 1514 19 90 

  8 1514 91 90 

  8 1514 99 90 

  4 1515 11 90 

  4 1515 19 90 

  8 1515 21 20 

  8 1515 29 90 

  8 1515 30 00 

  8 1515 50 90 

  8 1515 90 22 

  8 1515 90 30 

  28 1516 10 11 

  8 1516 20 19 

  12 1516 20 91 
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מכסים 
ספציפיים 
 שיחויבו

(2) 

תעריפים 
לפי ערך 
 שיחויבו

(%) 

קוד ישראלי 
(1) 

)ב( )א(    

  4 1516 20 92 

  8 1516 20 99 

  12 1601 00 90 

  12 1602 20 99 

  12 1602 41 00 

  12 1602 42 00 

  12 1602 49 90 

  12 1602 50 91 

  12 1602 50 99 

  12 1602 90 90 

  12 1603 00 00 

0.11 

ח "ש
 ג"לק

0 1704 10 90 

1.05 
ח "ש
ג "לק

אולם לא 
 -יותר מ

112%  

0 1905 31 10 

0.42 
ח "ש
ג "לק

אולם לא 
- יותר מ

112%  

0 1905 32 20 

1.05. 
ח "ש
ג "לק

אולם לא 
- יותר מ

112%  

0 1905 32 30 

0.42 

ח "ש
ג "לק

אולם לא 
- יותר מ

112%  

0 1905 32 90 

 6,3 1905 90 30 

0.71 

ח "ש
 ג"לק

0 2001 90 30 

1.95 

ח "ש
 ג "לק

0 2001 90 40 

 8 2004 10 10 

 8 2004 90 19 

0.71 

ח "ש
0 2004 90 93 

מכסים 
ספציפיים 
 שיחויבו

(2) 

תעריפים 
לפי ערך 
 שיחויבו

(%) 

קוד ישראלי 
(1) 

)ב( )א(    

 ג"לק

 8 2005 20 10 

 5,8 2005 40 10 

  12 2005 51 00 

 6,3 2005 59 10 

  12 2005 60 00 

0.71 

ח "ש
ג "לק

 אולם לא
 -יותר מ
12% 

0 2005 80 20 

- 12 2005 80 91 

0.71 

ח "ש
 ג"לק

0 2005 80 99 

 6 2005 99 10 

  12 2006 00 00 

  12 2007 91 00 

 12 2007 99 91 

 12 2007 99 92 

 40 2008 19 32 

 12 2008 19 40 

 30 2008 19 91 

 12 2008 20 20 

 12 2008 20 90 

 12 2008 30 20 

 12 2008 40 20 

 12 2008 50 20 

  12 2008 60 20 

  12 2008 70 20 

  12 2008 80 20 

 12 2008 91 00 

  12 2008 92 30 

  12 2008 99 12 

  40 2008 99 19 

  12 2008 99 30 

  30 2009 11 19 

  45 2009 11 20 

  30 2009 11 90 

  30 2009 12 90 

  30 2009 19 19 

  30 2009 21 90 

  30 2009 29 19 

  45 2009 29 90 

  12 2009 31 10 

 12 2009 31 90 

 12 2009 39 11 

 12 2009 39 19 

 12 2009 39 90 

 25 2009 71 10 

 30 2009 71 90 

מכסים 
ספציפיים 
 שיחויבו

(2) 

תעריפים 
לפי ערך 
 שיחויבו

(%) 

קוד ישראלי 
(1) 

)ב( )א(    

  20 2009 79 30 

  45 2009 79 90 

  35 2009 90 21 

  30 2009 90 24 

 8 2104 10 10 

0.24 

ח "ש
 ג"לק

א אולם ל
 יותר

85% 

0 2105 00 11 

1.22 

ח "ש
ג "לק

אולם לא 
- יותר מ
85% 

0 2105 00 12 

1.87 

ח "ש
ג "לק

אולם לא 
      יותר 

 85%-מ

0 2105 00 13 

 20 2205 10 00 

 20 2205 90 00 

8.90 
ח "ש

לליטר 
 כוהל

0 2207 10 51 

8.90 

ח "ש
לליטר 
 כוהל

0 2207 10 91 

7.5  
ח "ש

לליטר 
 כוהל

0 2208 20 99 

8.4  
ח "ש
ג "לק

אולם לא 
 -יותר מ
50%  

0 3502 11 90 

3.25 

ח "ש
ג "לק

אולם לא 
 -יותר מ
50% 

0 3502 19 90 

 8 3505 10 21 

 8 3505 20 00 

 30 Ex 0810 90 
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  נספח להסכם ההתאגדות
  

  בדבר ציונים גיאוגרפיים הצהרה משותפת
  

כם אפשרי בדבר הגנה על ציונים גיאוגרפיים למוצרים על מנת לדון בהס, הצדדים מסכימים לחזור במועד המתאים
  .חקלאיים ולמוצרי מזון אחרים

  
  מכתב ממדינת ישראל. ב
  

  :המנוסח כלהלן, אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מתאריך היום
  
  ,גבירתי/אדוני" 
  

כונן התאגדות בין ים תיכוני המ- להסכם האירופי 15- ו 14 ,)4(9מ שהתקיים לפי סעיפים "אני מתכבד להתייחס למו
שבתוקף ") הסכם ההתאגדות("לבין מדינת ישראל מהצד האחר , הקהילות האירופיות והמדינות החברות בהן מצד אחד

החוזה את האפשרות להקלות מכס הדדיות נוספות על מוצרים חקלאיים מעובדים וקובע כי הקהילה , 2000בינואר  - 1מ
  .בה יותר בסחר ביניהן במוצרים חקלאיים ובמוצרי דגים ודיגומדינת ישראל ינהיגו בהדרגה ליברליזציה ר

  
  : הסכם ההתאגדותהתיקונים הבאים למ הסכימו שני הצדים על "עם סיום המו

  
  :י הנוסח הבא"מוחלף ע 7סעיף   .1
  
של השיטה  24עד  1הוראות פרק זה יחולו על מוצרים שמקורם בקהילה ובישראל שאינם אלה הרשומים בפרקים "

  ."GATTלהסכם בדבר חקלאות של ) ii (,1ק "ס, 1ואינם אלה הרשומים בנספח ) CN(ת המתואמ
  
  .נמחק 9סעיף   .2
  
  :י"מוחלפת ע 3כותרתו של פרק   .3
  
  ".מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג, מוצרים חקלאיים" 
  
  :י הנוסח הבא"מוחלף ע 10סעיף   .4
  
) CN(של השיטה המתואמת  24עד  1בקהילה ובישראל הרשומים בפרקים הוראות פרק זה יחולו על מוצרים שמקורם "

  ."GATTלהסכם בדבר חקלאות של ) ii( ,1ק "ס, 1ובנספח 
  
  :י הנוסח הבא"מוחלף ע 12סעיף   .5
  
יהיו כפופים , עם ייבואם לקהילה, מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג שמקורם בישראל, מוצרים חקלאיים"

  ."3' ובפרוטוקול מס 1' פורטים בפרוטוקול מסלהסדרים המ
  
  :י הנוסח הבא"מוחלף ע 13סעיף   .6
  
יהיו כפופים , עם ייבואם לישראל, מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג שמקורם בקהילה, מוצרים חקלאיים"

  ."3' ובפרוטוקול מס 2' להסדרים המפורטים בפרוטוקול מס
  
  :ח הבאי הנוס"מוחלף ע 14סעיף   .7
  
אשר  בצורת חליפת מכתביםהקהילה האירופית וישראל ייפגשו בעוד שלוש שנים מתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה " 

כדי לדון באפשרות להעניק זו  , 2009בנובמבר  4 ע לפי הלוח העברי שהוא יום"ז בחשוון בשנת התש"י נחתם בתאריך
  ."חקלאיים מעובדים ומוצרי דגים ודיג מוצרים, וצרים חקלאייםמלזו הקלות נוספות בסחר ב

  
  .נמחק 15סעיף   .8
  
  ..נמחקים VI עד  Iנספחים   . 9
  

להסכם זה שהינו בצורה   2- ו 1ים כנספח המופיעים , אלוי "להסכם ונספחיהם מוחלפים ע 2-ו 1פרוטוקולים   .10
  .חליפת מכתבים זושל  

  
  .תתווסף, כנספח לחליפת מכתבים זו המופיעה , הצהרה משותפת בדבר ציונים גיאוגרפיים  .11
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  ."הסכם זה ייכנס לתוקף ביום הראשון של החודש השני אחרי תאריך הפקדת מסמך האישור האחרון

  
  .מדינת ישראל מתכבדת לאשר את הסכמתה לתוכנו של מכתב זה

  
  .את רגשי הערכתי הגבוהים ביותר, גבירתי/אדוני, י נא/קבל

  בשם מדינת ישראל


