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 הסכם סחר חופשי בין מדינת ישראל לבין מדינות מרקוסור –3חלק 
 

 הוראת הנוהלתוכן  3.2
 

אשר , ישראל למדינות מרקוסור מדינת החופשי בין הסכם הסחריישום  אופן  הוראה זו מסדירה את
 .(ההסכם -להלן) 18/12/07נחתם ביום 

 .אורוגוואי ופרגוואי, גנטינהאר, ברזילמדינות הכולל את  חופשי  בדרום אמריקהגוש סחר  הואמרקוסור 
 

 ,מול כל מדינה בנפרד ההסכם יכנס לתוקף  .הגוש מדינות החלים לגבי כל דיםעקרונות אחיכולל  סכםהה
 . הנדרשיםפנימיים ה חקיקההליכי ולביצוע תהעל ידי אותה מדינה לאשרורו בכפוף 

 
 .והפטורים ומס קניה על טובין תעריף המכסצו  מותנה בתיקוןסכם בישראל יישום הה

 
מקור בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים  למוצרי העדפת מכסלהקנות  היא, בין היתר, מטרת ההסכם

 .בהסכם
 
 

  חוקיות אסמכתאות 3.3

 :הן, בין היתר, האסמכתאות לביצוע פרק זה
 

 .מרקוסורהמדינות לבין  ישראלהחופשי בין מדינת  סחרההסכם  .א

   (צו תעריף המכס -להלן) ומס קנייה על הטובין  צו תעריף המכס והפטורים .ב

 פקודת המכס .ג
 

 

 הגדרות 3.4

 :יש לפרש, פרק זהב
 

 מרקוסורמדינות הסכם הסחר בין ישראל ל- "ההסכם"
 

 או ראש מינהל המכס/ו מנהל רשות המיסים -"המנהל"
 

 .וכן כל מי שהוסמך על ידו, בהנהלת רשות המסים רמנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקו- "הממונה"
 

המעריך ,  ר יצוא"ממונה תש, יבוא ר"ממונה תש, סגן גובה, גובה מכס- "מוסמך בבית המכסה"
 .י גובה המכס"הראשי וכן כל מי שהוסמך ע

 
, חשבונית או מסמך מסחרי אחר המפרט פרטים מלאים על הטובין הכלולים במשלוח- "חשבונית"

  כמותם ומחירם וכן הפרטים המלאים אודות הספק והלקוח, וגםס, טבעם
 

המונפקת   IVלפרק IIIחשבונית הנושאת הצהרה ערוכה לפי הנוסח שבנספח  -חשבונית הצהרה
הכלולים במשלוח אינו  "טובין המקוריים"הערך כש, יצואן י"עבמדינת הייצוא 

כדין תעודת הצהרה הדין חשבונית  .ב"דולרים של ארה 1,000עולה על סכום של 
במידה וערך  .ובהוראת נוהל זו IVלכללים הקבועים בפרק  הכל בכפוף, מקור

קביעת ,  "דולר"ג חשבונית הצהרה נקוב במטבע מקומי שאיננו מטבע "הטובין ע
י ההוראות "ערך הטובין לצורך הכללתם בחשבונית הצהרה מוגבלת תהא עפ

 .ממונהי ה"והכללים שפורסמו או יפורסמו מעת לעת ע
 
 

( כללי מקור) IVהנחשבים מקוריים לפי הוראות פרק ( חומר או מוצרים)טובין  –"טובין מקוריים"
  .להסכם
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הרפובליקה של , הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל, הרפובליקה הארגנטינית –"מדינות מרקוסור"
 .וואיוהרפובליקה המזרחית של אורוג, פרגוואי

  
 :להכל אחת מא – "מדינת העדפה"

 ישראלמדינת                                
 בהן נכנס ההסכם לתוקף מדינות מרקוסור                               

 
 מדינה שאיננה צד להסכם –"מדינה אחרת","מדינה שלישית", "מעבר"מדינת 

 
 "טובין מקוריים"של מעמד האת  טוביןמדינה בה רכשו   –"מדינת מקור"
 
 

 לא נרכש" מקוריים טובין"מעמדם כגם אם , "טובין מקוריים"צאו ומדינה ממנה י   -"ואמדינת היצ"
  .המדינה באותה 

 
 .המהווה את היעד הסופי של הטובין מרקוסורבגוש  מדינהישראל או  – "עדמדינת הי"
 

 ריםדרכה עובאשר , "מדינת היעד" רקוסור שאיננהבגוש מ" העדפה מדינת" –"מדינת ביניים במרקוסור"
 ".טובין מקוריים"
 

 .ליצוא  בו הוטענו הטוביןנמל  –"נמל טעינה"
 

 .אחדהעדפה י מסמך "הנשלחים מיצואן אחד למקבל אחד או המכוסים ע טובין –"משלוח"
 

או מי  ת המכסי רשויו"שאושרה עלהסכם   IIנספח  ערוכה בהתאם לאמור בתעודת מקור  -"תעודת מקור"
  ."טובין מקוריים"מעידה כי הטובין הרשומים בה הם ה, במדינת היצוא שהוסמך על ידם

 
 ."ת הצהרהחשבוני" ,"מקור  תעודת" – "מסמכי העדפה"

 
מועד בו הטובין הכלולים ברשימון קיבלו התרה במערכת הממוחשבת של ה - שעת התרת הרשימון

 .המכס
 

רות ההובלה לבין הובלה בין מזמין שיהסכם  מסמך המהווה  – "(BILL OF LADING) שטר מטען "
 THROUGH BILL OF"לרבות שטר מטען מסוג   -המעניק למחזיק בו בעלות על הטובין , המוביל

LADING"  ,שטר מטען משולב ""COMBINED BILL OF LADING ,שטר מטען מסוג 
"MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING" ם לסחר ופיתוח"האו י ארגון"שהוכר ע. 

 
י רשות "תעודה המונפקת ע -" NON-MANIPULATION CERTIFICATE"  –"תעודות מעבר"

תחת  ותרונה לכך כי הטובין הוכח הווהומהכוללת תיאור מדויק של הטובין , המכס של מדינת המעבר
 .של אותה מדינה הולא נכנסו לסחר, במדינת המעבר פיקוח רשות המכס

 
בטרם , החתומות על ההסכם ינותמדמהמאחת " טובין מקוריים"בה יוצאו  תקופה –"מעברתקופת "

בפיקוח המכס ובטרם שחרורם  ובמהלך הובלתם או אחסנתם ,באותה מדינה כניסת ההסכם לתוקף
 .במדינת היצואנכנס ההסכם לתוקף , מפיקוח המכס

 
 :כדלהלן רשויות ממשלתיות מוסמכות - "הרשויות המוסמכות"
 

 האוצר מינהל המכס של רשות המיסים הישראלית במשרד - בישראל
 

  - במרקוסור
  או מחליפו ;"Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa"  ;ארגנטינה -
 Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e" ;ברזיל -

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda" ";או מחליפו   
 או מחליפו ;" "Ministerio de Industria y Comercio ;פרגוואי -
 "Ministerio de Economía y Finanzas in Uruguay, Asesoría de Política Comercial" :אורוגוואי -

Unidad de" Origen"; או מחליפו 
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לצורך קבלת  י היבואן או סוכנו"עמערכת המכס ל יםקודים המוזנ –  "למדינות מרקוסור פהדעהקוד "

  :פ ההסכם"ע לישראל טובין ממדינות מרקוסור העדפת מכס ביבוא
 B - 19  -ברזיל 

   A –ארגנטינה 
 U21-  –אורוגוואי 

 P - 20 –פרגוואי 
 

בטרם   הממוחשבת המשודרים למערכת המכסשל עסקת היצוא  הנתונים הלוגים   - "שליפת יצוא"
 ע היצואביצו

 
 .המערכת הממוחשבת לשליפת היצואי "ע הניתן ספר מ- "מספר שליפת היצוא"
 
 
 

 להסכם IVקבלת העדפת מכס ביבוא טובין לישראל לפי פרק  3.5
 
 
 לקבלת העדפת מכסתנאים  .2

להסכם  IVי פרק "העדפת מכס עפלקבלת יהיו זכאים  מרקוסורממדינות החברות בגוש המיוצאים  טובין
 :אם נתקיימו התנאים הבאים במצטבר, רם מפיקוח המכס בישראלשחרובעת 

 
בה  מול מדינה החברה בגוש מרקוסור החלת ההסכם המאפשר  תיקון לצו תעריף המכספורסם  (1

 .פ ההסכם"ע מעמד המקוררכשו הטובין את 
-ו 5, 4, 2סעיפים אחר  לרבות, IVהממלאים אחר הוראות פרק " טובין מקוריים"הטובין הינם  (2

 .להסכם IVלפרק  6
ה או אם הטובין עברו דרך מדינ ,לישראל העדפהמדינות במישרין מנמל טעינה ב הטובין הובלו (3

  .להלן 2בסעיף מפורט הוכחת הובלה במישרין כהמציאו או נציגו /והיבואן , שלישית
. באיםהיבוא בו נרשמו הטובין המיורשימון  התרתלא יאוחר משעת הוגש מסמך העדפה קביל  (4

 .   לרבות הוראת נוהל זו ,ותהוראות הדין הפנימי החללעמוד בההעדפה  ךעל מסמ

 
 הוכחת ההובלה במישרין  .3

 העדפה במרקוסור לישראלבין מדינות " טובין מקוריים"הובלת  .א

  
 אזורכהובלה במישרין עד ליצואם מתיחשב " מדינות ביניים במרקוסור"דרך הובלת טובין 

  .מרקוסור
 

 "שלישיתמדינה "דרך  " טובין מקוריים"הובלת  .ב
 

, שאיננה מדינת העדפה "מדינה שלישית"דרך  לישראל ממרקוסורבמשלוח יחיד  הובלת טובין
יראו אותם כאילו הם מובלים במישרין , "מדינה שלישית"תחת פיקוח רשויות המכס באותה 

 :הבאיםהמצטברים בתנאים 
 

פיים או משיקולים הקשורים אך ורק הכניסה במעבר מוצדקת מנימוקים גיאוגר (1
  ;  לדרישות הובלה

הטובין לא נכנסו לסחרה של אותה מדינה ולא נעשה בהם שימוש או שינוי באותה  (2
 ; מדינה

העמסה מחדש או כל , למעט פריקה "ה השלישיתמדינ"ב פעולות לא עוברים הטובין (3
 ;  פעולה אחרת המיועדת לשמר אותם במצב טוב

 : יבוא צורפו אחת הראיות להלןהלרשימון  (4
 שטר מטען משולב,  "THROUGH BILL OF LADING"שטר מטען מסוג   -

COMBINED" BILL OF LADING" , שטר מטען מסוג"MULTIMODAL 
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TRANSPORT BILL OF LADING" ם לסחר "האו ארגוןי "שהוכר ע
ות ולפי מסמכים אלה ניתן לקבוע כי הטובין נשארו תחת פיקוח רש, ופיתוח

 ;המכס או

  תעודת מעבר -

המתאר באופן מדויק את הטובין והמאשר כי לא נעשתה כל , כל מסמך אחר -
שימור , הטענתם מחדש, פרט לפריקתם, במדינת המעבר בטובין פעולה אחרת

 .י המוסמך בבית המכס בטרם הגשת הרשימון לשחרור"ואשר אושר ע, ואריזה

 
 נציגו  וואן אי היב"חובת הבדיקה של  מסמכי ההעדפה ע .4

מקיפה וקפדנית למסמכי ההעדפה המצויים  ,לערוך בדיקה מעמיקה או נציגו/והיבואן  באחריות .א
או מחדל בבדיקה כאמור על ידי היבואן /היעדר בדיקה ו. וזאת לפני הגשת הרשימון להתרה, בידו

בהר מו. עילה לתיקון מסמכים או להגשת מסמכי העדפה אחרים בדיעבדיהווה לא , או נציגו
אין בו כדי להעיד על עמידת , י המוסמך בבית המכס"כי אישור מסמך זה או אחר ע ,בזאת

 .  הטובין ביתר סעיפי ההסכם

או נציגו יוודא בקפדנות כי מסמכי ההעדפה עולים בקנה אחד עם כל ההוראות /והיבואן   .ב
 .המפורטות בנספחים להוראת נוהל זו

 
 ן מעורבים שמקורם במדינת העדפה ובמדינות אחרותמסמך העדפה שהוצא בגין משלוח טובי .5

יש , מסמך העדפה שהוצא בעבור משלוח המכיל טובין שמקורם הן במדינות ההעדפה והן במדינות אחרות
 :לפעול לגביו כמפורט להלן

או בחשבון הספק אילו טובין מקורם במדינת העדפה ואילו /אם קיים פירוט במסמך ההעדפה ו .א
ולחייב , יש להכיר במסמך ההעדפה –והוצהר על כך ברשימון , אחרותמהם מקורם במדינות 

 .את הטובין שמקורם במדינות אחרות כסבמ
או בחשבון הספק על מקורם של הטובין אך בבדיקת הטובין /אם אין פירוט במסמך ההעדפה ו .ב

ר ניתן להכי –והוצהר על כך ברשימון , התברר כי קיימים טובין שמקורם אינו במדינת העדפה
 ם המכסישול, במסמך ההעדפה לגבי אותם הטובין שמקורם במדינת העדפה ולגבי יתר הטובין

 .ובמלוא

אין להכיר , אם אין פירוט במסמך העדפה מהו מקור הטובין והיבואן לא הצהיר על כך ברשימון .ג
 .במסמך ההעדפה

אינו  רייםהטובין המקותתקבל אם ערך סך כל , במקרים של טובין מעורבים, חשבונית הצהרה .ד
 .  ב"דולר ארה 1,000עולה על 

 
 ל"י שלטונות המכס בחו"שהונפקה ע מקורתעודת קבלת העתק  .6

רשאי היצואן במדינת היצוא להגיש , אובדן או השמדה של תעודת המקור, במקרה של גניבה .א
לרשויות המכס שהנפיקו את אותה התעודה בקשה לקבלת העתק תעודת המקור על בסיס מסמכי 

 .שברשותוהיצוא 

המילה  7' המקורי המונפק על ידי רשויות המכס תופיע במשבצת מס  על העותק .ב
"DUPLICATE( "ראה הוראות מילוי התעודה להלן) ,ויצוין תאריך הנפקת התעודה המקורית .

התעודה כי סעיף זה מתייחס למקרים בהם , מובהר בזאת. תאריך זהההעתק ייכנס לתוקף מ
ואין להגיש תעודה כאמור לאחר  בגין הטובין המיובאים רשימוןהגשת ה לפניאבדה התעודה 
 .התרת הרשימון

 
  "ISSUED RETROSPECTIVELY" -שהונפקו בדיעבד מקורקבלת תעודות  .7

 :תוכר רק כאשר נתקיימו התנאים הבאים, תעודת מקור שהוצאה לאחר יצואם של הטובין .א
באחת השפות  7' משבצת מסב" הוצאה לאחר מעשה"תעודת המקור הוכתרה במילים  (1

 .IV)לפרק  17ראה הוראות המילוי להלן וסעיף )המקובלות בהסכם 
 .כי מסמך ההעדפה הונפק ואושר בדיעבד שלא כדין במדינת היצוא אין חשש (2

התעודה לא הונפקה במועד הייצוא בשל נסיבות חריגות בלבד אשר אושרו על ידי המוסמך  (3
כאשר הסיווג שקבע , דעת גרעון בשל סיווג שגויהוצאת הו, למען הסר ספק .בבית המכס

אינו מהווה נסיבות חריגות ועל היבואן , או נציגו ברשימון היבוא אינו מחויב במכס/היבואן ו
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או נציגו לוודא צירוף מסמך העדפה גם אם הטובין מסווגים בפר מכס הפוטר מתשלום /ו
 .מכס

 .יך הנפקתהשל תעודת המקור אשר הונפקה בדיעבד יחל מתאר פהתוק .ב

 תוכר החשבונית שהוצאה בדיעבד, מקרה של הוצאת חשבונית הצהרה לאחר יצואם של הטוביןב .ג
  .בכפוף לתנאי סעיף זה המפורטים לעיל

 

 קבלת תצלום מסמך העדפה במקרים חריגים .8

או נציגו בטרם הגשת רשימון /ומסמך ההעדפה המקורי אינו מצוי בידי היבואן במקרים בהם  .א
מצויים תחת פיקוח המכס וטובין אלה והטובין  צוי בידו תצלום מסמך העדפההיבוא אך מ

חלקי חילוף , חומרים מסוכנים, חומר דליק, רופותכאשר מדובר בתאו , עלולים להתקלקל
העדפת מכס אשר את ניתן ל, שאישר המוסמך בבית המכסטובין אחרים או /וב "צלתעשייה וכיו

 :בכפוף לתנאים הבאים
 

 .בטרם הגשת הרשימון לשחרור הטוביןמוסמך בבית המכס ההעדפה הוגש לתצלום מסמך  (1

או נציגו פיקדון בגובה המסים /ויפקיד היבואן , צירוף מסמך זה בבית המכס אישר המוסמך (2
י שיקול דעתו של "תנאי הפיקדון ייקבעו  עפ. המוסמך בבית המכסהחלים או בגובה שקבע 

ייגבו מלוא המסים החלים על , תנאי הפיקדוןבמקרה של אי עמידה ב. המוסמך בית המכס
 .הטובין

 
יהיה מתאריך אישור מסמך ההעדפה המקורי ויש  מסמך ההעדפהתחילת תוקפו של תצלום  .ב

 (.להסכם IVלפרק  18סעיף   על פי הוראות)להגישו לפני התרת הרשימון 
 

 תרטובין שאין בגינם מסמך העדפה במקרים חריגים ביועבור קבלת העדפת מכס  .2

 
לאשר מתן העדפת מכס ללא הגשת , בהתייעצות עם הממונה ,רשאי גובה המכס, במקרים חריגים ביותר

 ובלבד, להפקדת פיקדון ועמידה בתנאים שקבע גובה המכסזאת בכפוף , מסמך העדפה או תצלום ממנו
 .שאישור כאמור התקבל לפני התרת רשימון היבוא

 
 
 יבואלישראל ולא הוגש בגינם רשימון  הארכת תוקף מסמך העדפה לטובין שיובאו .3

 
 .תוקפו של מסמך העדפה על פי ההסכם הינו שישה חודשים ממועד הנפקתו

הוגש בגינם רשימון  טרםטובין שיובאו לישראל ואשר ניתן להאריך תוקפו של מסמך העדפה המתייחס ל
 :זאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן, יבוא

 
גיש בקשה למוסמך בבית המכס להאריך את תוקפו של מסמך או נציגו יהיה רשאי לה/והיבואן  (1

כי הטובין , בתנאי שיוכח להנחת דעתו של המוסמך, העדפה מעבר למועד של שישה חודשים כמתחייב
 .מצויים בארץ

 .הבקשה תפרט את הנימוקים ואת הסיבות לבקשה להארכת התוקף (2

שיקול דעתו יאריך את תוקף  ולפי, המוסמך יבדוק את הנימוקים ואת הסיבות שפורטו בבקשה (3
יטביע את , "ללא קשר לתקינותו________ מסמך העדפה זה הוצג בתאריך "מסמך ההעדפה ויציין 

 . י המוסמך יהיה לזמן בלתי מוגבל"הארכת תוקף של מסמך העדפה ע .חותמת בית המכס

 .הוצאת התעודה מועדחודשים מ 6הארכת תוקף מסמך ההעדפה תבוצע בתוך התקופה של  (4

 

 השחרור לתהליך מיוחדות הנחיות .4

 מסמך העדפה. או נציגו בעת הגשת רשימון היבוא ולפני התרתו/ומסמך העדפה יימצא בידי היבואן  (1
 . ובהתאם להוראות צו תעריף המכס י הנהלים המקובלים"וגש עפי

על פי אם תוכן מסמך ההעדפה ערוך  המטפליבדוק המעריך ', במקרים בהם נותב הרשימון לתהליך א (2
 .הנקבע בהנחיות שבהוראה זו
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, מסמך ההעדפה המקורי יצורף כצרופה לרשימון היבוא והדבר יצוין במסך הצרופות ברשימון היבוא (3
 .י קודי המחשב שנקבעו לסוג מסמך העדפה במערכת סחר חוץ"עפ

 .ההל זנובהעדפה שתוכנו עומד בניגוד להוראות המפורטות אם הוגש מסמך  אין לאשר העדפת מכס (4
ובמקביל התקבל ', במקרים מסוימים בהם הוגש רשימון ללא העדפת מכס והרשימון נותב לתהליך א (5

רשאי היבואן או נציגו לפנות למוסמך בבית המכס בבקשה לתיקון הרשימון וקבלת , מסמך העדפה
 .העדפת מכס בגין מסמך ההעדפה ובלבד שטרם הותר רשימון היבוא

 .אין כל אפשרות להגיש מסמך העדפה או לתקנו ולתבוע החזר מסים –בוא לאחר התרת רשימון הי (6
 .גם אם הטובין מסווגים בפרט מכס פטור ממכס יש לוודא צירוף מסמך העדפה (7
התעורר ספק סביר ביחס למקור הטובין או , אם על פי ממצאי בדיקה פיזית או על פי ראיות אחרות (8

כנגד הפקדת פיקדון בגובה כל המסים החלים או ישוחררו ן הטובי, טוביןהקשור לביחס לכל מסמך 
ומסמכי ההעדפה יישלחו להנהלת המכס לצורך , בבית המכס כנגד בטוחה אחרת שיקבע המוסמך

 .להלן 18כאמור בסעיף , ביצוע הליכי אימות

 

 משלוחים המועברים לאחסנה או המשוחררים באופן חלקיבגין קבלת העדפת מכס  .22

 . מסמך העדפה המקורי ותקף או נציגו/ויימצא בידי היבואן , הראשוןבטרם השחרור  (1

 . יצורף תצלום מסמך ההעדפה, מ"ג שחלכל רשימון שחרור מסו (2

המוסמך רשאי לבקש מסוכן המכס להציג לו את מסמך ההעדפה המקורי שתצלומו צורף לרישמון  (3
 .מ"השח

אך הסוכן או נציגו אינו עומד , העדפהבמקרה בו ביקש המוסמך מהיבואן או מנציגו שיציג לו מסמך  (4
 .  יפסל מסמך העדפה והטובין יחויבו במלוא המכס, בבקשה זו מכל סיבה שהיא

 .יש לצרף את מסמך ההעדפה המקורי בשחרור האחרון של הטובין (5

ם ג תקבליהמסמך ההעדפה , מ"תקף לרשימון הכנהמקורי במקרים בהם צורף העתק מסמך העדפה  (6
ויש לפעול בהתאם לאנור  אשון יהיה לאחר שישה חודשים מיום הנפקתואם מועד השחרור הר

 .לעיל 6עד  1בסעיפים 
 

 קבלת העדפת מכס ביבוא אישי .23

בכמות , הנשלחים מאנשים פרטיים שמחוץ לישראל לאנשים פרטיים בישראל, מוצרי יבוא מזדמנים
חלק ממטען המהווים חרית או המיועדים אך ורק לשימושם האישי של המקבלים ולא למטרה מס, סבירה

ייהנו מהעדפת מכס בלא  -אישי של  נוסעים או בני משפחותיהם אשר מיובאים שלא למטרה מסחרית 
 :וזאת בכפוף לתנאים המצטברים שלהלן, שיהיה צורך להציג מסמך העדפה

 
אלה " יםטובין מקורי"והוצהר כי , ומקורם באחת ממדינות ההעדפה" טובין מקוריים"הטובין הינם  (1

 משלוחיםבמקרים של . ל"כאשר אין ספק בדבר אמיתות תוכן ההצהרה הנ, IVעומדים בדרישות פרק 
ל על מסמך הצהרה למכס או על גיליון נייר המצורף לאותו "ניתן להגיש את  ההצהרה הנ, בדואר
 .מסמך

 .הטובין  יובאו במישרין (2
ערך הטובין לא יעלה  על הסכום , ר לעילבמקרים בהם מדובר במשלוח בין אנשים פרטיים כאמו (3

 .  חלה חובה להציג מסמך העדפה כדין, מעל לסכום זה. המוסמך במינהל המכסי "שפורסם ע
מוסמך במינהל י ה"ערך הטובין לא יעלה על הסכום שפורסם ע, במקרים של  מטען אישי של נוסע (4

 .חלה חובה להציג מסמך העדפה, מעל לסכום זה. המכס

 
 ביבוא רכב סלת העדפת מכקב .24

 .כל סעיפי הוראת נוהל זו עליוויחולו , דין יבוא רכב חדש כדין יבוא טובין אחרים(    1
, אין צורך להציג מסמך העדפה, ואשר מיובא במישרין, יבוא רכב משומש שמקורו במדינת העדפהב (2

ולא הוגש  דע כאמורקיים מילא אם . ספר השלדהבהתאם למידע אודות מדינת הייצור אם קיים מ
 . לא תינתן העדפת מכס לרכב, בגין הרכב מסמך העדפה

 
 בכניסה זמניתקבלת העדפת מכס לטובין ששוחררו בפטור מותנה או לטובין שיובאו  .25

טובין ששוחררו בפטור מותנה לסוגיו ואשר חדלו לשמש למטרות הפטור או טובין שנכנסו לישראל ביבוא 
בכפוף להמצאת האישורים הנדרשים , להשאיר טובין אלה בישראל דרך קבעמעוניין אך היבואן , זמני

מילוי בכפוף ל, ניתן יהיה לקבל העדפת מכס בגין הטובין, ותשלום המסים החליםמתאים להגשת רשימון 
 : באיםההתנאים 
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יסה או במועד הכנ/מ ו"צורף מסמך העדפה קביל לרשימון במועד יבוא הטובין לישראל בתנאי פט (7

 ;או, (במסגרתו משולמים מסי היבוא)וצורף העתק מסמך העדפה זה לרשימון היבוא , הזמנית

 .תשלום המסים החליםו היבוא צורף מסמך העדפה קביל במועד הגשת רשימון (8

 
 א ובדעת היבואן להשאירם בישראל "קבלת העדפת מכס לטובין שיובאו תחילה בקרנה אט .26

יבוא א ובדעת היבואן להשאירם בישראל ולהגיש בגינם רשימון "טטובין שיובאו לישראל בקרנה א
 :בכפוף לתנאים הבאים, ניתן יהיה לקבל העדפת מכס בגין הטובין, המסים החלים ולשלם את

 
 .בהתאם להוראות ההסכם, הטובין עומדים בכללי המקור (1
 .הטובין הובלו במישרין (2
הוגש מסמך העדפה , ך העדפה קביל או לחילופיןמסמצורף לרשימון היבוא בעת שחרור הטובין  (3

 . שהיה תקף בעת כניסתם של הטובין לישראל באמצעות הקרנה
 

 חיוב בגירעון עקב סיווג הטובין בפרט מכס שאינו מתאים  .27

ובעקבות כך סווגו הטובין  נכוןבמקרה של סיווג הטובין בפרט מכס שלדעת רשות המסים איננו 
לא תותר הגשת מסמך  ,אן הוצאה הודעת חיוב עקב שינוי הסיווגוליבותחת פרט מכס אחר 

בגינם מסמך  הוגשגם אם התברר כי הטובין עומדים בכללי המקור אך לא , העדפה בדיעבד
 .במועד התרת הרשימון מפיקוח המכס העדפה

 
 "אגב מחאה"תשלום  .28

הקשור או נציגו בעניין /ו לבין היבואן, אם נתגלתה מחלוקת בין הגורמים המוסמכים בבתי המכס (1
או /וישלם היבואן , או בעניין הקשור להוראה זו/המיובאים ומקור הטובין או ל/למסמך העדפה ו

 ". אגב מחאה"נציגו את המסים החלים 
 
או /ו פקדון ואו נציגו יפקיד/והיבואן , המוסמך בבית המכס רשאי לקבוע כי בנסיבות מיוחדות (2

המוסמך בבית המכס רשאי להחליט על , כמו כן. החלים או חלקם בגובה המסיםערבות בנקאית 
  .שיקול דעתובהתאם ל הכל, ביצוע הליכי אימות למסמכי ההעדפה

 
 אימות מסמכי העדפה .29

 :י החלטת המוסמכים  בבתי המכס בנסיבות הבאות"אימות מסמכי ההעדפה ייקבע עפ . א
 

 .דיקה מדגמיתב (1

או הוראת /ן אינם עולים בקנה אחד עם הוראות ההסכם ומסמכי ההעדפה שהוגשו בגין הטובי (2
על דרישות , י בדיקה"על עפ, או הטובין שצוינו בהם אינם עונים לכאורה/הנוהל הנוכחית ו

 .כללי המקור

 .הוצאו במרמה תעודות מקור שקיים לגביהן חשש כי (3

 .נסיבות אחרות המצדיקות ביצוע האימות (4
 

יעביר תעודות אלו  ממונהה. ממונהשהוחלט לבדקם ל בית מכס יעביר את מסמכי ההעדפה .ב
. במדינות ההעדפה רלבנטיותלרשויות המכס ה, י הנהלים המקובלים"לבדיקה ולאימות עפ

מצדיקות אינן אם מצא כי נסיבות העניין , רשאי שלא להתחיל בביצוע הליכי האימות ממונה ה
 .  אימות כאמור והתיק יוחזר לבית המכס

 :מכס אל ההנהלה יצורפו המסמכים הבאים של בתי בפניה .ג
 . מסמך ההעדפה המקורי וצילום ממנו( 1
 .חשבון ספק מקורי וכן צילום ממנו( 2
 (. אם נערכה בדיקה פיזית)הבדיקה  טופס( 3

 :הפניה תכלול את פרטים הבאים .ד
 מספר, .פ.מספר תעודת הזהות שלו או מספר הח, שם היבואן  -פרטי היבואן והמשלוח ( 1

יש . היצואמדינתוכן את , מספר החשבונית או התעודה שלגביה מתבצעת הבדיקה, הרשימון
   .לדאוג שההעתקים או התצלומים יהיו ברורים בכל פרטיהם

 . פירוט הסיבות או מטרות האימות(  2
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יועברו תוצאות האימות , עם קבלת התשובה מרשות המכס אליה הופנתה בקשת האימות .ה
 .אופן הטיפול בעניין לגביס בצירוף הנחיות למוסמך בבית המכ

 
 
 

 ליקויים שנתגלו במסמכי העדפה לאחר הגשת רשימון השחרור  .:2

 .לטובין אשר בגינם הוגש מסמך העדפה לקוימכס  עדפתאין לאשר ה
 
 

 יבוא טובין לישראל בתקופת המעבר .31
 

לגבי אותה  הסכם לתוקףמרקוסור בטרם כניסת הה בגוש אשר יוצאו  ממדינ "טובין מקוריים"
העדפת מכס זכו לי, לגבי אותה מדינה ובמהלך הובלתם או אחסנתם נכנס ההסכם לתוקף ,מדינה

ובכפוף לכל  לעיל 6בהתאם לסעיף תעודת מקור שהונפקה בדיעבד  השחרוראם צורף לרשימון 
 . תנאי ההסכם

 
 ערר וערעור 3.6

 
 הגדרות .א
המוסמכת לדון בעררים המופנים כנגד בבית המכס  דהוע – "הוועדה האזורית לענייני העדפה"

בשאלה הנוגעת לזכאות להעדפת מכס בייבוא טובין לישראל בהתאם , החלטות המוסמך בבית המכס
 .י כללי מקור"י ישראל העוסקים בשאלת מתן העדפת מכס עפ"להסכמים בינלאומיים שאושררו ע

 .התקבלה החלטת המוסמך הוועדה האזורית לענייני העדפה תתכנס בבית המכס בו
 
רים המופנים כנגד החלטות הוועדות עוערכאה המוסמכת לדון בער -"הועדה העליונה לענייני העדפה"

י הסכמים "בשאלה הנוגעת לזכאות להעדפת מכס בייבוא טובין לישראל עפ, האזוריות לענייני העדפה
 .הוועדה תתכנס ותשב בהנהלת רשות המסים בירושלים .בינלאומיים

 
 הרכב הוועדה האזורית לענייני העדפה .ב

 :כמפורט להלן, חברים לכל היותר 5זוגי של עד -מספר אימהוועדה האזורית לענייני העדפה תורכב 
 .סגן גובה או מנהל תחום בכיר או ממונה יחידות –ר הוועדה "יו

 .שהינו עורך דין במקצועו, נציג המחלקה המשפטית בבית המכס       
י כתב מינוי של גובה המכס כאשר כל וועדה אזורית "יקבעו עפ, ר הוועדה"לרבות סגן יו, חבריםיתר ה       

 :לענייני העדפה תמנה בוגרי קורס מעריכים מהיחידות הבאות

 .יחידה מקצועית/ר"יחידת תש -

 .יחידת ייצוא -

 .ג"יחידת תפ -
       

 
 סדרי דין בפני הוועדה האזורית לענייני העדפה. ג     

 
להעדפת הרואה עצמו נפגע מהחלטת המוסמך בבית המכס בשאלה הנוגעת , או נציגו/ויבואן  .א

יום  30רשאי להגיש ערר לוועדה האזורית לענייני העדפה על החלטת המוסמך בתוך  ,מכס
לפי המוקדם , או קבלת הודעת החיוב/או הפקדת הערובה ו/התשלום אגב מחאה ומיום 

 .ביניהם 

ויפרט את , במזכירות בית המכס בו התקבלה ההחלטה עותקים 5 -בכתב הערר יוגש  .ב
  . והנימוקים לבקשה את הסעד המבוקש, השתלשלותן של העובדות

או נציגו יצרף לערר את החלטת המוסמך בבית המכס וכן כל המסמכים התומכים /והיבואן  .ג
 .בערר

ולמספר רץ יצורפו שתי הספרות , מזכירות הוועדה תכתיר את כתב הערר במספר רץ .ד
 10/05לדוגמא )ובסוגריים בית המכס הרלוונטי ואת שם היבואן , האחרונות של השנה

 (. שאולי –( אשדוד)

יום מיום המצאת הערר  30או נציגו רשאי לבקש כי יזומן לדיון בעניינו תוך /והיבואן  .ה
 .להשמעת טיעוניו, למזכירות הוועדה
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י מי שהתמנה לכך על "דה או עי אחד מחברי הווע"הדיון יתועד בכתב בפרוטוקול שינוהל ע .ו
    .יחתמו כל חברי הועדה על הפרוטוקול, דיוןבסוף ה. ר הוועדה"ידי יו

וכן , או לנציגו בשאלה הנוגעת לעניינו/והוועדה תהא רשאית לפנות בכתב ליבואן , לפני הדיון .ז
 .נובעניילקבל ממנו כל מסמך רלוונטי הדרוש להכרעה 

 . ר או סגנו אחד מהם"כאשר היו, חברים 3ות מנין חוקי לדיוני הועדה יהי לפח .ח

וכן לדרוש , או לנציגו כל שאלה הנוגעת לעניין/ורשאית הוועדה להפנות ליבואן , בעת הדיון .ט
 .ממנו שימציא כל מסמך נוסף בתוך פרק זמן מוגדר

או /החלטה מנומקת תישלח ליבואן ו. תוך זמן סביר בנסיבות הענייןהוועדה תכריע  בערר  .י
 .לנציגו

ליושבי ראש הוועדות וכן העתק ההחלטה יועבר למחלקת ייצוא וכללי מקור בהנהלת המכס  .יא
 .האזוריות בבתי המכס האחרים

 
 בקשה להארכת המועד להגשת הערר. ד
 

אם הוגשה בקשה בכתב המפרטת ר הוועדה או סגנו להאריכו "חלף המועד להגשת הערר רשאים יו
 .או כי קיימות סיבות מוצדקות לאי הגשת הערר במועדאו סגנו מצ/ר הועדה ו"נסיבות הבקשה ויו

 
 סילוק ערר על הסף. ה
  

 :                                 רשאי לדחות ערר מבלי לדון בו לגופו במקרים הבאים ר הוועדה האזורית"יו .1
 .או נדחתה הבקשה להארכת המועד להגשת הערר/חלפו המועדים להגשת הערר ו -

 .המכס המוסמךהערר לא הוגש בבית  -

 .הערר חורג מסמכותה של הוועדה -

 .או חסרים מסמכים תומכים/ו כנדרש בהוראות אלוהערר אינו ערוך  -

ולא התקיימו התנאים הנדרשים להכרעה , י הוועדה"המקרה כבר הוכרע בעבר ע -
 .בדרך של עיון חוזר

 .הערר אינו מגלה עילה -
 

רשאית , וטרם חלף מועד הגשת הערר, חדלו מלהתקיים הנסיבות שבגינן נדחה הערר על הסף .2
 .הוועדה האזורית לחזור ולדון בערר לגופו

  
 החלטת הוועדה האזורית לענייני העדפה. ו

 
 :הוועדה רשאית.  החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות חבריה

 .  בבית המכס ולהורות על ביטול מלא או חלקי של החלטת המוסמך, לקבל את הערר .א

 .לדחות את הערר .ב

 .על כל פעולה הנגזרת מביטול ההחלטה או קבלתה להורות .ג
  

 העברת העניין לוועדה העליונה במקרים מיוחדים. ז
 

ר הוועדה יעביר את המקרה להכרעה "יו, או נציגו/וקיבלה הוועדה האזורית את טיעוניו של היבואן 
עולה רר המקרה העלה שאלה עקרונית או כאשר גובה המסים נשוא העאם לדעתו , בוועדה העליונה

 .₪ 50,000על 
לוועדה העליונה לצורך  הדרושיםר הוועדה או סגנו יעביר את כל המסמכים "יו, לצורך ביצוע סעיף זה

 . הכרעה
 

 עיכוב ביצוע החלטת הוועדה האזורית לענייני העדפה. ח

 
, אלא אם כן ביקש היבואן או נציגו מהוועדה האזורית לעכבה, החלטת הוועדה תועבר לביצוע מיידי

 .תוך פירוט נימוקים ענייניים מדוע יש לעכב לדעתו את ביצוע החלטת הוועדה
 .   הוועדה תחליט בבקשה באופן מיידי
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 לענייני העדפההאזורית סופיות החלטת המוסמך והחלטת הוועדה . ט      
 

 על החלטת הוועדה ערעור אובבית המכס או נציגו ערר על החלטת המוסמך /ולא הגיש היבואן 
ועדה העליונה ולולא הועבר העניין , האזורית לענייני העדפה במועדים הקבועים בסעיפים לעיל

 .תקבל ההחלטה תוקף של החלטה סופית ומוחלטת, במקרים המפורטים לעיל
 

 
 הרכב הוועדה העליונה .י
 

 :הועדה העליונה תורכב מהחברים הבאים
 .מקור בהנהלה מנהל תחום בכיר במחלקת ייצוא וכללי -ר הוועדה "יו .א
 .ר הוועדה"סגן יו .ב
 . יתר חברי הוועדה יקבעו על פי כתב מינוי של ראש מינהל המכס 

 

 סדרי דין בפני הוועדה העליונה. יא
 

הרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה האזורית לענייני העדפה בבית המכס בשאלה , או נציגו/ויבואן . א
נה על החלטת הוועדה האזורית לענייני העדפה בתוך לוועדה העליו ערעררשאי ל, הנוגעת לכללי מקור

 .או לנציגו/ומיום המצאת ההחלטה ליבואן , יום 30
, עותקים במזכירות מחלקת ייצוא וכללי מקור שבהנהלת רשות המסים בירושלים 5 -הערר יוגש ב.ב

 :בצירוף המסמכים הבאים

 .החלטת הוועדה האזורית -
 .החלטת המוסמך בבית המכס -

 .וכן הערר לוועדה האזורית, ן או נציגו שהוגשו בבית המכסבקשות היבוא -
טיעוניו המפורטים של היבואן או נציגו מדוע הוא זכאי לקבל , ר יפרט את הסעדים המבוקשיםעוהער.ג

 .את הסעד המבוקש ומדוע טעתה הוועדה האזורית לדעתו
 .היבואן או נציגו יצרף לערר את כל המסמכים הרלוונטיים נשוא העניין.ד 

ולמספר רץ יצורפו שתי הספרות , מזכירות הוועדה העליונה תכתיר את כתב הערר במספר רץ.ה
 (.שאולי  -( עליונה) –  10/05לדוגמא )ואת שם היבואן " עליונה"ובסוגריים , האחרונות של השנה

ר יום מיום המצאת הער 30או נציגו רשאי לבקש כי יזומן לדיון בעניינו לוועדה תוך /היבואן ו.ו
 .להשמעת טיעוניו, למזכירות הוועדה

ר "י מי שהתמנה לכך על ידי יו"י אחד מחברי הוועדה או ע"הדיון יתועד בכתב בפרוטוקול שינוהל ע. ז
החלטת הועדה המנומקת תועבר ליבואן . יחתמו כל חברי הוועדה על הפרוטוקול, בסוף הדיון. הוועדה

 .או לנציגו/ו
וכן לקבל מהיבואן , ת לפנות בכתב ליבואן בכל שאלה הנוגעת לעניינוהוועדה תהא רשאי, לפני הדיון.ח

 .כל מסמך רלוונטי הדרוש להכרעה בעניין
 . ר הועדה או סגנו"כולל יו, דיוני הועדה יתקיימו ברוב חבריה.ט 

וכן לדרוש מהיבואן שימציא כל , רשאית הוועדה להפנות ליבואן כל שאלה הנוגעת לעניין, בעת הדיון.י
 .נוסף בתוך פרק זמן מוגדרמסמך 

  .בערעור תוך זמן סבירהוועדה תכריע  .יא 
הועדה ר "וכן יועבר ליו, לה לצורך תיוקההעתק ההחלטה ישמר במחלקת יצוא וכללי מקור בהנה.יב

 .וכן ליושבי ראש הוועדות האזוריות בבתי המכס האחרים, האזורית שטפלה במקרה
 

 רעורבקשה להארכת המועד להגשת הע .יב
 

אם הוגשה בקשה ר הוועדה או סגנו להאריכו "רשאים יו, לעיל ר הקבועעוחלף המועד להגשת הער
או סגנו מצאו כי קיימות סיבות מוצדקות לאי הגשת /ר הועדה ו"בכתב המפרטת נסיבות הבקשה ויו

 .ר במועדעוהער
-  
 

 ר על הסףעוסילוק ער .יג
  
ר מבלי לדון בו לגופו עושאי לדחות ערר, ר"ר הוועדה העליונה בהתייעצות עם סגן היו"יו .1

 :                                 במקרים הבאים
 .רעואו נדחתה הבקשה להארכת המועד להגשת הער/ר ועוחלפו המועדים להגשת הער -

 .ר חורג מסמכותה של הוועדהעוהער -
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 .או חסרים מסמכים תומכים/ג לעיל ו-ב ו(14. )ק.ר אינו ערוך כאמור בסעוהער -

ולא התקיימו התנאים הנדרשים להכרעה בדרך , י הוועדה"רה כבר הוכרע בעבר עהמק -
 .של עיון חוזר

 .ר אינו מגלה עילהעוהער -
 

, רעווטרם חלף מועד הגשת הער, ר על הסףעוחדלו מלהתקיים הנסיבות שבגינן נדחה הער .2
 .ר לגופועורשאית הוועדה העליונה לחזור ולדון בער

 
 

 הוועדה העליונה במקרים שאינם סובלים דיחוי  סדרי דין בפני .יד       
 

 אלולפעול שלא בהתאם להוראות  הועדה ר"רשאי יו, במקרים דחופים אשר טיפולם אינו סובל דיחוי
לפי התנאים שייקבעו , או נציגו/ו ובלבד וישמעו טיעוניו של היבואן, או לוותר על חלק מהוראות אלו

 .ר הוועדה"י יו"ע
 

 העליונההחלטת הוועדה  .טו
 

 :הוועדה רשאית.  החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות חבריה
 רעולקבל את הער .א

ולהורות על ביצוע מיידי , לאשר את החלטת הוועדה האזורית לענייני העדפה, רעולדחות את הער .ב
 .אלא אם כן קיבלה הוועדה את בקשת היבואן או נציגו לעיכוב ביצוע ההחלטה, של ההחלטה

 .ה הנגזרת מביטול ההחלטה או קבלתהלהורות על כל פעול .ג
 

 עיון חוזר .טז
 

אם התגלו , היבואן רשאי להגיש בקשה לעיון חוזר בפניה, בערעור העליונה הכריעה לאחר שהוועדה
את החלטת  אשר עשויים, או מסמכים שלא הובאו לידיעת הוועדה בזמן החלטתה/עובדות חדשות ו

או מסמכים לפני שהתקבלה /להציג את אותן עובדות וכאשר לא הייתה ליבואן כל אפשרות , הוועדה
 .יום מתאריך החלטת הוועדה 45הנהלת רשות המסים תוך להבקשה תוגש . ההחלטה בעניין
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 'נספח א
 תעודת המקור

 והוראות מפורטות לבדיקת תעודה
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CERTIFICATE OF ORIGIN - ISRAEL- MERCOSUR FTA 
 

1. Exporter (name, address, country) 

      

2. Certificate no.  

      

3. Importer (name, full address, country)  

      

4.Country of Origin 

      

 

5. Port of shipment and Transport Details (Optional) 

      

6.  Country of destination 

        

7. Observations 

      

8.  Commercial invoices 

      

  9. Description of goods  

 Tariff  item number 

  

      

   

 Origin 

criteria 

 

      

Description of the goods 

 

      

 

 

Gross, weight or 

other  measure 

      

ORIGIN CERTIFICATION 

 

10. Declaration by: 

      

 

    The Producer            

    The Exporter (if not the producer) 

      

 

The undersigned hereby declares that he has read the 

instructions for filling out this Certificate, and that the 

goods comply with the origin requirements specified in 

the Agreement. 

      

Date:           

 

Stamp and signature 

 

11.Certification by the Issuing Authority: 

      

 

____________________________________________ 

Name of the issuing authority 

 

      

 

We hereby certify the authenticity of this certificate and that it 

was issued in accordance with the provisions of the Agreement. 

 

 

  Date:      

 

Stamp and signature 
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 ת מקור ביבואתעוד בדיקתהוראות מפורטות ל

 
 הנחיות כלליות .א
 

 .את תעודת המקור ניתן להוריד מהאתר האינטרנט הרשמי של המכס הישראלי
 

 .בדיו שחור A4תעודת המקור  על נייר מסוג  היצואן ידאג להדפסת
 

 .בהדפסה או בכתב יד קריא באותיות דפוס" תעודת המקור"יש למלא את 
 
  

  לבדיקת תעודה הנחיות ספציפיות .ב
 
 

 Exporter (name, address, country –( 1)משבצת 
 

או /יון שם היצואן ומסמך העדפה ללא צ. לרבות מענו, את הפרטים המלאים של היצואן משבצת זו תכלול
 .מענו יפסל

 
  .Certificate no  –( 2)משבצת 

 
 .ה לתעודת המקורהרשות המוסמכת של המדינה המייצאת תציין כאן את המספר שהקצת

 
 Importer (name, full address, country)  –( 3)משבצת 

 
ין את פרטי היבואן במקרים שלא ניתן לצי. היבואן במדינת היעד הסופי את פרטי משבצת זו תכלול
 (לא ידוע" )unknown" יש לציין את המילה, מסיבות מסחריות

 . תיפסל" unknown"תעודה אשר בה לא יצוינו פרטי היבואן או המונח 
 

 Country of Origin –( 4)משבצת 
 

י "המכוסים ע טוביןאם מקור ה. שם ארץ בה הטובין רכשו את מעמד המקור שלהםתכלול את   משבצת זו
 ".8ראה משבצת "יש לציין במשבצת זו , ביותר ממדינה אחת מקורודת התע

ניתן להסתייע במסמכים נלווים ולוודא כי ארץ המקור , כאמור לעיל, לא צוין שם ארץ מקור הטובין
התעודה , לפי המסמכים או כל תיעוד אחר, במידה ולא ניתן לזהות את מדינת המקור .כלולה בהסכמים

 . תיפסל
 

 Port of shipment and Transport Details (Optional) -פרטי ההובלה  – (5)משבצת 
 

 .שדה זה הינו שדה רשות
 
 

 Country of destination     –( 6)משבצת 
 

 .שם ארץ היעד יצויןעל התעודה . א
 .ניתן להכיר בתעודה, י המסמכים הנלווים את יעד הטובין"לא צוין שם ארץ היעד אך ניתן לוודא עפ. ב
 

                                                                           Observations  –( 7)משבצת 
 Issued ISSUEDהוצא בדיעבד : כגון , משמשת את רשויות המכס במדינות ההעדפה לרישום הערות

RETROSPECTIVELY  או העתק- DUPLICATE  וכן הערות אחרות. 
 .לעיל ראה הסברים מפורטים
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 Commercial invoices   -(8)משבצת 
 

אם מסיבות מסחריות אי אפשר לציין את . י התעודה"מספרי החשבוניות המכוסות ע יצוינומשבצת זו ב
 ".unknown"ציון ימלא היצואן את המשבצת ב, מספרי החשבונית

 .התעודה תיפסל" unknown"חשבון במשבצת זו או לא צוין ' שהי לא צוין מסאם מסיבה כל
 

 Description of goods -( 9)משבצת 
י "ים המכוסים ע/ספרות של המוצר 6יצוין פרט המכס ברמה של , Tariff item number""בשדה  -

 .התעודה
ים את מעמדם /בהתאם לאופן בו רכשו המוצר  Cאו  A ,Bצוינו האותיות י, "Origin Criteria"בשדה  -

 .המקורי
סימנים  -: יופיעו בבירור פרטים אודות המשלוח כדלהלן" Description of the goods"בשדה  - 

בהיעדר אחד או יותר . 'תיאור הטובין שבמשלוח וכד, משקל או יחידת מידה, כמות וסוג אריזה, ומספרים
שוכנע שהתעודה מתייחסת בבית המכס אך המוסמך , או כאשר יש אי בהירות לגביהם, ל"מהפרטים הנ

 .ן להכיר בתעודהנית, למשלוח האמור
יש להפנות לפירוט בחשבונית י תעודת המקור ביותר ממדינה אחת "אם מקור המוצרים המכוסים ע

 .אודות מדינות המקור
 (.8)שמספרי החשבוניות מצוינים במשבצת כי , יש לוודא

סל תיפ, במידה ואין כלל התאמה בין הפרטים המופיעים במשבצת זו לבין הבדיקה הפיזית שבוצעה בפועל
 .התעודה ללא אפשרות להעבירה לאימות

 
 :Declaration by –( 10)  משבצת

 
  . בלבד" יצואן"עליו לסמן " יצרן"אינו  במידה והיצואן ."יצרן"סמן בשדה המתאים האם הוא גם היצואן י

, (11)י היצואן או נציגו מאוחר מתאריך אישור המכס במשבצת "במקרה בו תאריך חתימת התעודה ע
 .אינה קבילה ואין להגישה אלא אם כן החליט המוסמך בבית המכס לאשרההתעודה 

 
 :Certification by the Issuing Authority  –( 11)' משבצת מס

 
במדינת היצוא וכן  המוסמכתרשות ההתעודה חייבת לשאת חותמת המכס המקורית והמוכרת של 

 .חתימת המוסמך ותאריך הוצאת התעודה
 .במדינת היצוא אינן קבילות ואין להגישןהמוסמכת י רשות "עתעודות שאינן חתומות 

 .אינה קבילהתעודה שעליה חותמת מודפסת או מצולמת 
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 'בנספח 
 חשבונית הצהרה

 והוראות בדיקת תוכן מסמך
 

 

 

 

The exporter of the products covered by this document declares that these 

products comply with the provisions of the Free Trade Agreement between Israel 

and the Member States of MERCOSUR, and the products  

originated in : _________(1) 

 

 

 

Date and Signature of the Exporter: __________________(2) 
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 ואחשבונית הצהרה ביב בדיקתהוראות מפורטות ל

 
 . מקורהמעמד את את המדינה בה רכשו הטובין ( 1)-יצואן יציין ב. א

 . במקומות המיועדים לכך חתום על גבי החשבוניתההצהרה וי את תאריך עריכת( 2) -היצואן יציין ב. ב

 .ההצהרהתיפסל  ,לא צוינו הפרטים לעילבמידה ו. ג

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


