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 הסכם אזור סחר חופשי עם גוש מרקוסור )ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי(

מדינות מרקוסור )השוק הדרומי המשותף(  ההסכם לאזור סחר חופשי )אס"ח( בין ישראל לבין

ביוני  1-ונכנס לתוקפו ב 2007בדצמבר  8-נחתם ב הכולל את ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי

ו יתומטר. זהו הסכם הסחר הראשון של מדינות מרקוסור מחוץ לאמריקה הלטינית. 2010

הסרת החסמים המכסיים בין ישראל למדינות מרקוסור, עידוד  ןהסכם האס"ח הת של והעיקרי

שיתופי פעולה כלכליים, העלאת השקיפות והוודאות המשפטית בנוגע לתנאי הפעילות העסקית 

 ויצירת מסגרת לדיאלוג בין מדינתי המיועד להקל על הסחר בין המדינות

 

 פרקי ההסכם

 ספחים:פרקים ושני נ 13-הסכם האס"ח בנוי מ

 

 כולל הקדמה הצהרתית עם המניעים להסכם ומטרותיו. - הוראות מבוא - Iפרק  .1

 

כולל סעיפים בנושאים שונים הרלוונטיים לסחר, כגון  - הוראות כלליות - IIפרק  .2

הגבלות על מאזן תשלומים, חוקי תחרות ועוד. מאשרר בעיקרו את התחייבויות 

הצדדים במסגרת ארגון הסחר העולמי. כמו כן, דן באפשרות העתידית להסכם 

 בשירותים. 

 

ההטבות אשר  ליבת ההסכם. מציג את תנאי -)ראה הרחבה(  סחר בטובין - IIIפרק  .3

מעניקים הצדדים זה לזה, ואת דרך ישומן. לפרק שני נספחים המפרטים עבור כל מוצר 

 את דרך הטיפול בו:

 ידי מרקוסור-הטבות הניתנות על     Iנספח 

 ידי ישראל -הטבות הניתנות על    IIנספח 

 

 מסדיר את כללי המקור לגבי מוצרים שמקורם -)ראה הרחבה(  כללי מקור - IVפרק  .4

באחת ממדינות מרקוסור או ישראל, הקובעים את הקריטריונים לקבלת מעמד של 

"מוצר מקור" של אחד הצדדים, שהוא אחד התנאים הנדרשים לקבלת העדפת מכס 

 במסגרת הסכם הסחר חופשי בין ישראל למרקוסור.

 

מנגנון קביעת היטל ביטחה )השבת המכס(, במקרה של נזק  - אמצעי הגנה - Vפרק  .5

רציני לתעשייה המקומית של מי מהצדדים, בשל עלייה חדה ביבוא. למנגנון זה כללים 

 ברורים אשר יבטיחו כי לא נעשה בו שימוש לא הולם.

 

מנגנון עדכון הדדי  -( TBT) תקנות טכניות, תקנים ונהלי הערכת התאמה - VIפרק  .6

של ארגון הסחר  TBT-פעולה בנושאי תקינה המבוסס על הוראות הסכם הושיתוף 

 העולמי בדבר חסמים טכניים לסחר, אשר שולבו בפרק והפכו לחלק מההסכם. 
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מנגנוני עדכון הדדי, התייעצות  - (SPS) יםופיטוסניטרי יםסניטרי אמצעים - VIIפרק  .7

בייבוא מוצרי חקלאות ומזון.  ושיתוף פעולה בנושאי אמצעים סניטריים ופיטוסניטריים

עליו הצדדים  SPS-בפרק זה הצדדים מאשרים את התחייבויותיהם לפי הסכם ה

 . WTOחתומים במסגרת 

 

יוצר תשתית לשיתופי פעולה טכנולוגיים  - שיתוף פעולה טכני וטכנולוגי - VIIIפרק  .8

 בין מומחים וחברות מישראל וממדינות המרקוסור.

 

מגדיר את נהלי עבודתה של הוועדה המשותפת, אשר  - יותהוראות מוסד - IXפרק  .9

מתכנסת אחת לתקופה ודנה בסוגיות הנובעות מההסכם, כמו כן, בוחנת דרכים 

 להרחבתו.

 

 מפרט את המנגנונים הבירוקרטיים לעדכון הדדי. - פרסומים והודעות - Xפרק  .10

 

סכסוכים אם מפרט את ההליכים הקשורים ליישוב  – יישוב סכסוכים - XIפרק  .11

נתגלתה מחלוקת הנובעת מפרשנות, החלה, קיום או אי קיום של הוראות ההסכם. 

הוראות הפרק מאפשרות שימוש בהליכי פיוס, גישור ובוררות, כשהליך הבוררות 

. לפרק מצורפים שני WTO-מבוסס בעיקרון על הליכי יישוב הסכסוכים שבמסגרת ה

 נספחים: 

 כי בית דין לבוררותכללי נוהל להלי        Iנספח 

 כללי התנהגות לבוררים בבית דין לבוררות.       IIנספח 

 

מגדיר מספר חריגים להסכם כדוגמת סחר בטחוני ובשר שאינו  - חריגים - XIIפרק  .12

 כשר.

 

דן בסעיפים טכניים חשובים כדוגמת כניסה לתוקף של  - הוראות סיום - XIIIפרק  .13

 ההסכם והרחבתו העתידית למדינות אחרות או לתחומים אחרים. 

 

 נספחי ההסכם:

 פרוטוקול לשיתוף פעולה בין רשויות המכס במדינות השונות. -סיוע הדדי בענייני מכס    Iנספח 

 

להסכם הסחר החופשי בים  IIIנוגע לפרק הצהרה משותפת בין ארגנטינה לבין ישראל ב    IIנספח 

דן בתנאים מיוחדים שנקבעו עבור מספר שורות מכס בתחום הכימיה  -מרקוסור לבין מדינת ישראל 

 אשר לא נכללו בהסכם עבור ארגנטינה.
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 הרחבה:

 סחר בטובין: הטבות ביצוא וביבוא  - IIIפרק  

 מבנה ההטבות בהסכם:

לפרק זה דן  IIואילו נספח  ביצוא מישראל למרקוסור לפרק סחר בטובין דן בהטבות  Iנספח 

 .ביבוא לישראל ממרקוסור בהטבות

. כל הקטגוריות הללו הינן בעלות פטור מלא ממכס  A,B,C,Dבנספחים אלו קיימות הקטגוריות 

משמעה הטבה ספציפית למוצרים תחת  –המפורטת בנפרד  E. קטגוריה 2020החל מינואר 

קטגוריה זו, כאשר יתכן הבדל בהטבה בין המדינות השונות. לא ניתנת הטבה עבור מוצרים שאינם 

 מופיעים בטבלאות נספחים אלו. 

, במקרה של ספק לגבי ההטבה לאורך השנים עם זאת, לאור שינויים ועדכונים בסיווגי המוצרים

יש לבדוק את  או במקרה בו פריט המכס אינו מופיע בנספח הרלוונטי ר המבוקשהניתנת למוצ

 IsraelFTAs@Economy.gov.il.מול אגף מדיניות והסכמי סחר  פרטנית את המוצר

לייצור המקומי. כלומר, מס כי ההסכם אינו דן במיסים אחרים, אשר אינם מפלים בין היבוא  יש לציין

כדוגמת מע"מ המוטל גם על הייצור המקומי, אינו מתבטל תחת ההסכם. זהו הדין גם לגבי מיסי 

 נמל, פריקה או הובלה.  

  כללי מקור - IVפרק 

מוצר המיוצא מישראל למרקוסור או ממרקוסור לישראל יחשב למוצר מקורי ע"פ   -מוצר מקור

 ההסכם ויזכה להעדפת מכס אם:   

 המוצר הושג בשלמותו בשטחי אחד הצדדים.•         

בייצור מוצר שבו כלולים חומרי גלם לא מקוריים, יש לבצע עיבוד או עבודה •         

 כבלתי מספיקות וכן: מעבר לפעולות המוגדרות

 4מקוריים מפרט בעל -תהליך הייצור גורם לשינוי בסיווג החומרים הלא    -

 . HSספרות לפי  4ספרות לפרט אחר בעל 

ממחיר המוצר  50%ערך כל החומרים הלא מקוריים שהשתמשו בהם בייצור המוצר אינו עולה על 

 גלם זר.חומר  60%בשער המפעל. בפרגוואי בלבד ניתן לייצר עם 

 לתעודה לינק –מרקוסור -תעודת מקור ישראל

יות המוסמכות שנקבעו בהסכם וזאת במועד תעודת המקור תאושר ותיחתם ע"י המכס או הרשו

 חודשים מיום חתימת הרשות המוסמכת.   6יצוא הטובין.  תוקף התעודה הינו 

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

 

 בלבד ואינו מהווה פרשנות משפטית כלשהימסמך זה נועד  למידע כללי 
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