
 פרוטוקול א'

 

 Iסעיף 

 

 להסכם זה. IIהסכם זה יחול על מוצרים המפורטים בפרק 

 

 IIסעיף 

 

המוחלים    MFNהפחתות המכסים ההחלות לפי פרוטוקול זה מתיחסות לשיעורי מכס  .1

 במועד הייבוא בפועל אלא אם מפורט אחרת בפרוטוקול זה.

 

מדיניות סחר ומדיניות ההקלות שמעניקים הצדדים לא ימנעו  את החלתם של אמצעי  .2

  GATT/WTO. חקלאיות הנובעים מהתחייבויותיהם ב

 

 IIIסעיף 

 

  Iטורקיה וישראל יעניקו יחס מועדף זו לזו במוצרי החקלאות והדיג הרשומים בנספח 

 לפרוטוקול זה תוך מילוי אחר הוראות פרוטוקול ב' בדבר כללי מקור. IIובנספח 

 

 VIסעיף 

 

סי ייבוא לרמה המצוינת ב"טור א'" במסגרת המגבלות של ישראל תבטל או תפחית מכ .1

מכסות המכס המצוינות ב"טור ב" ובכפוף להוראות המפורשות המצוינות ב"טור ג'" לגבי 

 שמקורם בטורקיה. Iהמוצרים הרשומים בנספח 

 

 .MFNלגבי הכמויות המיובאות בחריגה ממכסות המכס, יחולו מכסי  .2

 

 Vסעיף 

 

מכסי ייבוא לרמה המצוינת ב"טור א'" במסגרת המגבלות של טורקיה תבטל או תפחית  .1

מכסות המכס המצוינות ב"טור ג'" ובכפוף להוראות המפורשות המצוינות ב"טור ד" לגבי 

 שמקורם בישראל. 2המוצרים הרשומים בנספח 

 

למוצרים חקלאיים מעובדים מסוימים, אשר עבורם קובע המכס הטורקי החלה של מכס  .2

,  טורקיה תבטל או תפחית את המכס לפי ערך IIוב והרשומים בנספח לפי ערך ומכס קצ



כמפורט ב"טור א'" ותחיל מכסים קצובים מלאים או מופחתים כמתואר ב"טור ב'" 

במסגרת המגבלות של מכסות המכס המצוינות ב"טור ג'"  ובכפוף להוראות המפורשות 

ם יהיו המכסים בני ההחלה של נספח זה. המכסים הקצובים המופחתי המצוינות ב"טור ד'"

 על מוצרים שמקורם באיחוד האירופי.

 

 .MFNעל כמויות המיובאות מעבר למכסות מכס, יחולו שיעורי המכס  .3

 

הקלות שטורקיה תעניק לישראל, ביחס לרכיבים תעשייתיים של המוצרים החקלאיים  .4

אירופי המעובדים, בכל אמצעי, לא תיושבנה בצורה נוחה יותר מזו שמעניק האיחוד ה

 לישראל, כיוון שהרכיב התעשייתי הוא במסגרת איחוד המכס.

 

 VIסעיף 

 

 הוועדה המשותפת רשאית להחליט על:

  24-01הרחבת הרשימה של מוצרים חקלאיים, חקלאיים מעובדים ומוצרי דיג לפי פרקים 

 של השיטה המתואמת,

  תיקון המכסים המאוזכרים בנספחI  ובנספחII 

  להעדפות מכס.הכמויות הזכאיות 

 

 VIIסעיף 

 

הצדדים יבחנו באופן סדיר, על בסיס של תועלת הדדית והדדיות, את הסדרי ההעדפה 
שהם מעניקים זה לזה במוצרים חקלאיים, חקלאיים מעובדים ומוצרי דיג. הועדה 

המשותפת או ועדה מיוחדת לחקלאות שתמנה הוועדה המשותפות תטפל בהסדרים 
בעיה הנובעת מהסחר במוצרים המכוסים ע"י פרוטוקול זה.ובכל 



 

 לפרוטוקול א' 2נספח 
 

 הסדרים בני החלה על ייבוא לטורקיה של מוצרים חקלאיים ומוצרים חקלאיים מעובדים שמקורם בישראל
 
 

 
 
 

 קודי מכס של טורקיה

 
 
 

 תיאור המוצר

)%( או % 
הפחתה של 
מכס היטל 

  MFNמכס 

 היטל מיוחד 
(ecu/100 kg) 

 או % הפחתה

מכסת 
תעריף 
 )טונות(

 הוראות מפורשות
 

  A B C D 
  100 - חינם אבוקדו 0804.40
0804.50 EX EX 100 - חינם מנגו  

0810.90.85.00.19 
EX 

EX 100 - חינם אפרסמון  

 50% זרעי ירקות 1209.91
 הפחתה

- 10  

  - EA 0 שוקולד, ממולא 1806.31

1806.32 EX EX 0 ממתקי שוקולד EA -  

1806.90 EX EX 0 חטיפי שוקולד; חלווה עם קקאו EA -  
  - 55,63 0 מתקבל מתירס 1904.10.10
  - 44,21 0 מתקבל מאורז 1904.10.30
  - 62,62 0 אחר 1904.10.90
  15 62,17 0 מצות 1905.90.10
1905.10.90 EX EX 0 כעכים אפויים EA 15  
     אפונה, משומרת 2005.40.90
     גזר, משומר 2005.90.00
 50% אחר )אפונה משומרת( 2005.50.00

 הפחתה
 500  

2005.90.70 EX  תערובת של גזר ואפונה     



 
 
 

 קודי מכס של טורקיה

 
 
 

 תיאור המוצר

)%( או % 
הפחתה של 
מכס היטל 

  MFNמכס 

 היטל מיוחד 
(ecu/100 kg) 

 או % הפחתה

מכסת 
תעריף 
 )טונות(

 הוראות מפורשות
 

  A B C D 
  50 22.19 0 תירס מתוק 2005.80.00

   -  פרי הדר 2008.30

2009.11.19 EX EX 25% מיץ תפוזים 
 הפחתה

- 300  

 -20ק ב”גרם/סמ 1.33אשכוליות, דחיסות העולה על מיץ  2009.20.11.19
 מעלות צלסיוס

 -   

 25% אחר )מיץ ענבים( 2009.60.59.90
 הפחתה

- 50  

2101.11 EX EX 10 - חינם קפה נמס  

2106.10 EX  EX תרכיזי חלבונים  -   
   -  מזון תינוקות דיאטטי )שאינו מכיל שומני חלב, סוכרוזה...( 2106.10.20.00.11
   -  50% אחר )שאינו מכיל שומני חלב, סוכרוזה...( 2106.10.20.00.19
  - -  מזון תינוקות דיאטטי, אחר 2106.10.80.00.11
 2ר' הערת שוליים  - EA 0 אחר, אחר 2106.10.80.00.19

 50% בירה 22.03
 הפחתה

- -  

EX. 2204.21.79,80,  
83,84,94,98,99;  

EX 29% יינות כשרים 
 הפחתה

- -  

2208.20.89 EX ליטר 5000 הפחתה 50% 0 כשר-ברנדי  
  ליטר 2500 הפחתה 50% 0 וודקה 2208.60

 50% תכשירים מהסוג המשמש בהזנת בעלי חיים 23.09
 הפחתה

- 100  

   9.04 0 מאניטול 2905.43
   1.56 0 גלוציטול )סורביטול(-די 2905.44

   EA 0 ריח ותערובותתערובות של חומרים  מפיצי  3302.10.29



 
 
 

 קודי מכס של טורקיה

 
 
 

 תיאור המוצר

)%( או % 
הפחתה של 
מכס היטל 

  MFNמכס 

 היטל מיוחד 
(ecu/100 kg) 

 או % הפחתה

מכסת 
תעריף 
 )טונות(

 הוראות מפורשות
 

  A B C D 
     דבקים 3505.20

ממשקלם עמילנים או דקסטרינים או  -25%המכילים פחות מ 3505.20.10
 אחר

0 1.39   

   2.76 0 עמילנים -55%ממשקלם או יותר אך פחות מ 25%המכילים  3505.20.30
   4.39 0 עמילנים -80%ממשקלם או יותר אך פחות מ 55%המכילים  3505.20.50
   4.59 0 או יותר ממשקלם עמילנים או דקסטרינים 80%המכילים   3505.20.90

     עם בסיס של חומרים עמילניים  3809.10
   2,76 0 ממשקלם חומרים כאמור... -55%המכילים פחות מ 3809.10.10
   3,84 0 או יותר ממשקלם חומרים כאמור אך.. -55%המכילים פחות מ 3809.10.30
   4,68 0 או יותר ממשקלם חומרים כאמור אך.. -70%המכילים פחות מ 3809.10.50
   3,67 0 או יותר ממשקלם חומרים כאמור 83%המכילים  3809.10.90

     2905.44כותר -סורביטול שאינו זה שבתת 3824.60
   2.35 0 מאניטול, בחישוב...-או פחות ממשקלו די 2%מכיל  3824.60.11
   4.48 0 אחר 3824.60.19
   3.3 0 מאניטול, בחישוב...-או פחות ממשקלו די 2%מכיל  3824.60.91
   5.28 0 אחר 3824.60.99

      

 
  



 .1.1.1999: על מוצרים אלה תחול טבלת מירסינג במקביל לאיחוד האירופי  ורכיב היעד החקלאי יושג עד 1
 .1.1.1997במקביל לאיחוד האירופי  ורכיב היעד החקלאי יושג עד  : על מוצרים אלה תחול טבלת מירסינג2
 .-1.1.1999ק"ג ב /ECU100 -6.19ו -1.1.98ב 21,03;  -1.1.97ב -35,86: רכיב חקלאי יופחת ל3
 .-1.1.1999ק"ג ב /ECU 100-19.94ו -1.1.98ב 32,75;  -1.1.97ב -45,55: רכיב חקלאי יופחת ל4

 .-1.1.1999ק"ג ב /ECU100 -12,49ו -1.1.98ב 27,4; -1.1.97ב -42,3. רכיב חקלאי יופחת ל5

 .-1.1.1999ק"ג ב /ECU100 -2,91ו -1.1.98ב 8,91; -1.1.97ב -14,91. רכיב חקלאי יופחת ל6

 

 


