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 . קריטריונים לקביעת מקור המוצר1

 מוצר שהופק במלואו בשטח אחד הצדדים להסכם  1-1

 מקור.ההגדרה היא כללית "מוצר שכולו גודל או יוצר בצד להסכם" הינו מוצר 

  מוצר הכולל תשומות ורכיבים מיובאים  1-2

o  התשומות המיובאות צריכות לעבור "שינוי משמעותי". זה קורה כאשר תהליך העיבוד יוצר מוצר
 חדש השונה מן החומרים המיובאים ממנו נוצר.

o  מערך המוצר המיוצא. 35%סכום ערך החומרים ועלויות הייצור בישראל צריכים להיות לפחות 
  

 קיימים כללים ספציפיים לענף הטקסטיל.

 גמישות בהפעלת הקריטריונים לקביעת מקור המוצראין גמישות.  1-3

 פעולות עיבוד אשר אינן מקנות מעמד של מוצר מקור  1-4

o הרכבה פשוטה 
o פעולות אריזה 
o דילול אשר איננו משנה את מאפייני המוצר 

מתוך  15%כם לצורך קבלת מעמד של מוצר מקורצבירה של תשומות שמקורן באחד הצדדים של ההס  1-5

 הנדרשים להיות תשומה ישראלית, יכולים להיות מקור של ארה"ב. -35%ה

 רציפות תהליך העיבוד בישראל  1-6

 תהליך העיבוד המשמעותי האחרון צריך להעשות בישראל.

 תהליך העיבוד בחו"ל לא גרם לשינוי משמעותי במעמד המקור של המוצר בישראל.  
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 נדרש . שיגור ישיר2

 שיגור דרך שטח של מדינה שלישית אפשרי.  2-1

משלוחים שאוחסנו או שיוטענו במדינה שלישית אפשרי, בתנאי שנשארו תחת פיקוח המכס במדינת   2-2

 המעבר.

 שיגור באמצעות קוי צנורות העוברים במדינות שלישיות לא מאוזכר בהסכם.  2-3

  

 .רן או היצואן על גבי חשבונית המשלוח שהמוצר עומד בכללי המקור שבהסכםהצהרת היצ -חשבון הצהרה . 3
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