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דברי הסבר להסכם החקלאות עם האיחוד האירופי - 1.1.2010
ההסכם החדש בנוגע ל"אמצעי ליברליזציה הדדיים בדבר מוצרים חקלאיים, מוצרים חקלאיים מעובדים 
ומוצרי דגים ודייג" הינו עדכון להסכם קיים העוסק בהפחתת מכסים והיטלים בסחר בין מדינות האיחוד 

האירופי למדינת ישראל. 

ההסכם החדש מציע פטור מלא ממכס ומהיטלים עבור כ- %95 מהמוצרים החקלאיים המעובדים הנסחרים 
בין ישראל לאיחוד האירופי, ועבור כ- %80 מהסחר בתוצרת החקלאית הטרייה. 

ההסכם מגדיל באופן משמעותי את התחרותיות היצואן הישראלי במדינות האיחוד האירופי ופותח חלון 
הזדמנויות משמעותי לסקטור המזון והחקלאות בתעשייה הישראלית  . 

על אילו מוצרים חל ההסכם?

ההסכם חל על ייבוא וייצוא של תוצרת חקלאית טרייה, תוצרת חקלאית מעובדת )מזון מעובד(, דגים ומוצרי 

לתעריף המכס ובמספר מוצרים נוספים*, בין ישראל ומדינות האיחוד  24-1דייג, כפי המוגדר בפרקים 

 האירופי.

. הרשימה עשויה להתעדכן מפעם לפעם .2009* ע"פ רשימת מוצרי החקלאות המעובדים של האיחוד האירופי מינואר 

כיצד ההסכם משפר את המצב הקיים בייצוא מישראל למדינות האיחוד האירופי?

 ההסכם מציע הטבות שונות עבור מוצרים שונים המיוצאים לאיחוד האירופי:* 

אפרסמון, . פטור מלא ממכס ללא מגבלת כמות ומועד הייצוא: בפירות וירקות טריים כגון משמש, אפרסק, 1

, פרי הדר, בצל, כרובית, בטטה, חצילים, תבלינים ועוד. במוצרי חלב כגון יוגורט. בבשר עוף תאנה

מאפה, קפה, פסטה, ובמוצרי מזון מעובדים כגון סלטים, ירקות קפואים, תרכיזי מיצים, שוקולד ומוצרי 

 מזון לבע"ח ועוד .

. פטור מלא ממכס במסגרת הגדלת מכסה קיימת: בעגבניות שרי, מלפפון, מלון, תות, מנדרינות 2

 .יין ועודוקלמנטינות, בשר הודו קפוא ומוצרים מבשר הודו, מי גבינה, אבקת עגבניות, 

* עבור סיווגי המכס כמשתמע מן ההסכם.

ממדינות האיחוד האירופי?ומה לגבי הייבוא 

מוצרים לגביהם ניתנו מכסות חדשות לייבוא  50-גם בייבוא ניתנו הטבות רבות, בין היתר הוספת למעלה מ

 בפטור מלא ממכס כגון: עגבניות מיובשות, שמנים, נקניקים, גלידות, תערובות מיצים ועוד .

אתר משרד הכלכלה בקבל מידע בנושא הגשת בקשות לרישיון ייבוא במסגרת המכסות ניתן ל

  אתר משרד החקלאותוב והתעשייה
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כיצד ניתן לדעת מהי ההטבה שניתנה למוצר שאני מייצא או מייבא מהאיחוד האירופי 
 במסגרת ההסכם?

 שעור המכס שיחול על המוצר במקרה זה הינו תעריף המכס הכללי של האיחוד האירופי )בייצוא(, אותו ניתן למצוא * 

 באתר רשות המיסיםאו תחת תעריף המכס הישראלי )ביבוא(  TARICבאתר האיחוד האירופי 

 

 

 IsraelFTAs@Economy.gov.il  בילטראליים הסכמים לשאלות ניתן לפנות למחלקת

 מסמך זה נועד  למידע כללי בלבד ואינו מהווה פרשנות משפטית כלשהי

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/CustomsBook/Import/CustomsTaarifEntry
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