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FAQ 
 
 פטור ממכס? צורךהספק האנגלי שלנו ימשיכו להיות קבילות לשמנפיק  1האם תעודות יורו  .1

 
ביבוא  זכאים להעדפת מכס , טובין המיוצאים מהממלכה המאוחדת יהיו1.1.2021: החל מיום תשובה
 בכפוף לעמידת הטובין בתנאי ההסכם. ע"פ הסכם הסחר בין ישראל לממלכה המאוחדת, לישראל

 לישראל עדיין עומדים הטובין שהוא מייצא האםבממלכה המאוחדת לבחון היצואן על  בהתאם לכך,
  .בהתאם לתנאי ההסכם בכללי המקור

 
- אירופאי יהיה מוכר כחומר גלם מקורי תחת הסכם ישראלההאם חומר גלם שמקורו באיחוד . 2

 הממלכה המאוחדת?
 

: נכון ליום כתיבת מסמך זה, לא. חומרי גלם שמקורם באיחוד האירופי לא יחשבו לחומרים תשובה
הממלכה המאוחדת, הואיל ובין היתר, טרם נחתם הסכם סחר בין האיחוד -מקוריים תחת הסכם ישראל

לבין  -לבין הממלכה המאוחדת כנדרש ע"פ ההסכם. אם וכאשר ייחתם הסכם בין הממלכה המאוחדת 
להסכם  4.5 -ו 3.7 רסם המוסמך בהנהלה הודעה במידה ויתקיימו תנאיי הצבירה ע"פ סעיפים הא"א, יפ

 הממלכה המאוחדת:  -ישראל 
 
 קיום הסכם סחר בין כל המדינות המבקשות להחיל צבירה (1)
 זהים. החלטה של המדינות הנוגעות בדבר כי כללי מקור בכל אחת מהן (2)
ניתן להחיל את הצבירה כאמור. המוסמך בהנהלה פרסום הודעה משותפת של הצדדים לצבירה כי  (3)

 יודיע האם ניתן יהיה להחיל את הצבירה.
 

יצוין כי ישראל והממלכה המאוחדת חתמו על הצהרה משותפת כחלק מהסכם השותפות הכלכלית בינן, 
צדדית לכללי מקור. לפי הצהרה זו, ברגע שיושג הסכם בין הממלכה המאוחדת -בנושא גישה תלת

לכללי מקור  4ירופי, יינקטו הצעדים הנדרשים באופן דחוף, על מנת לעדכן את פרוטוקול לאיחוד הא
 צדדי.-ולאפשר  צבירה עם האיחוד האירופי בסחר התלת

 
הסחר בין ישראל לממלכה המאוחדת ימשיך כרגיל כל עוד נמשכת תקופת המעבר ועד לפרישה . 3

 נדע ? מתי יהיו הוראות נוהל ?איך  - הסופית של הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי
 

, תקופת 31.12.2020 -: כאשר תפרוש סופית הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי לאחר התשובה
המעבר אף היא תסתיים באותו התאריך. במהלך תקופת המעבר, ממשיכים "כרגיל" להנפיק הוכחות 

לכה המאוחדת לתוקף ביום הממ -ים תיכוני. עם כניסת ההסכם ישראל -מקור בהתאם להסכם אירופאי
הממלכה  -, העדפת המכס בסחר עם הממלכה המאוחדת תוסדר בהתאם להסכם ישראל 1.1.2021

 המאוחדת )במקום ההסכם אירופאי ים תיכוני( והוראות הקשורות לאכיפתו יפורסמו בהתאם.
 
 מתי עלינו להתחיל ולבדוק שיגור ישיר מהממלכה המאוחדת לישראל ?. 4
 

. נכון ליום 1.1.2021הממלכה המאוחדת לתוקף, מיום  –ם כניסת ההסכם ישראל : מיד עתשובה
כתיבת מסמך זה, מעבר דרך האיחוד )או כל מדינה שלישית אחרת(, ייחשב כמעבר דרך מדינה 

במילים שלישית ויחויב בהצגת תעודות מעבר במסגרת הסחר בין ישראל לממלכה המאוחדת.  
ככל )במדינה שלישית   trans-shipment  -השוהים בשטעון  שלישיתטובין במעבר במדינה אחרות, 

תעודת מעבר )כגון: סחורות , ניתן יהיה להגיש בגין השהטובין לא נפרקו ונשארו תחת פיקוח המכס(
non-manipulation תחת תנאי ההסכם ולקבל העדפה בגינן  ( יחד עם הוכחות המקור. 

  
 
חלים גם כן בהתאמה בין   EUR-MED  / הצהרת חשבונית  EUR-MEDכללי הצבירה והמצאת . 5

  ירדן וישראל ? טורקיה/ אפט"א/ הממלכה המאוחדת והאיחוד/
 

 : תשובה
יצואן  יצואן מאושר/ חשבונית לרבות הצהרת, מד-יורואו מסוג  1-יורומסוג הוכחות המקור , ככלל -

בהוכחות מקור . למרות זאת, מדובר בהסכמים האירופאים ים תיכוניים ותהמוכר אלול ותזהרגיל, 



תשתית ההסכמים של  בין היתר גם ממצב ם אחר. הזכות להנפקתן נגזרתמונפקות מכוח הסכה
 . עם הממלכה המאוחדת ע"פ הסכם זה (ירדן טורקיה/ אפט"א/כל השותפות )

הממלכה המאוחדת, ניתן יהיה להחיל צבירה רק במקרה בו -במסגרת הסכם הסחר בין ישראל -
הממלכה המאוחדת -להסכם ישראל 4.5 -ו 3.7שלושת התנאים המצטברים הקבועים בסעיפים 

 מתקיימים ובהתאם תצא על כך הודעת המוסמך בהנהלה.
, המאוחדת הממלכההאירופי ולתורכיה אין הסכם סחר עם  לאיחודהיא כי  להיום נכוןהמצב  תמונת -

הממלכה המאוחדת אינם -להסכם ישראל 4.5-ו 3.7הסעיפים  תנאי אלה מדינות שלגביכך 
 המוסמך.  הודעות פרסום אחרכאמור  לעקוב ישואוקראינה,  ירדן"א, אפט לגבי. מתקיימים

 
 
האם אפשר לסכם ולומר כי צריך להתייחס להסכם החדש עם הממלכה המאוחדת כמו . 6

 כמובן בשינויים המחייבים( שמתייחסים להסכם עם תורכיה נניח? )רק מבחינת נהלי המכס
 

 : אכן, מדובר בהסכם סחר חדש. תשובה
 סחר בהסכמי מקור כלליהממלכה המאוחדת דומים ל-הסכם ישראלבעם זאת, לעובדה כי כללי המקור 

שמעות: תתאפשר צבירה בין הממלכה המאוחדת לשאר השותפות יש מ תיכוניים ים אירופאים
 למרות שמדובר בהסכם נפרד.  4.5 -ו 3.7האירופיות ים תיכוניות בכפוף להתקיימות תנאי הסעיפים

 
במידה    האם ההצהרה של "יצואן מאושר" לאיחוד האירופי תהייה קבילה עבור המכס האנגלי?. 7

 האם יש הצהרה אחרת ? –ולא 
 

, יצואן ישראלי שהוסמך על ידי מינהל המכס כיצואן מאושר יהיה רשאי להשתמש באישור : כןתשובה
-וכן, לכשיכנס לתוקף, הסכם ישראלהאירופאים ים תיכוניים שהונפק לו גם במסגרת הסכמי הסחר 

   הממלכה המאוחדת, וזאת עד להודעה חדשה בנדון. 
 
מהסכמי ליהנות כפי שנהוג היום תופק עבורו בכדי  תנועההאם תעודת  –יצואן שאינו מוסמך . 8

 האם יש מסמך אחר ?  –הסחר? במידה ולא 
 

, יצואן שאינו "יצואן מאושר" 1.1.2021: כן, בסחר בין ישראל לממלכה המאוחדת, החל מיום תשובה
הצהרת יורו,  6,000-יהיה רשאי להנפיק תעודת תנועה או אם ערכם של הטובין שהוא מייצא אינו חורג מ

על  הממלכה המאוחדת. בהתאם לכך,-חשבונית מוגבלת, בכפוף לעמידת הטובין בתנאי הסכם ישראל
 .בהתאם לתנאי ההסכם החדש בכללי המקור לישראל עומדים הטובין שהוא מייצא האםלבחון  היצואן

 לעיל.  2ראו תשובה לשאלה 
. האם יצואן ישראלי יידרש לציין מקום ייצור הטובין והמיקוד בהוכחות המקור שהוא מנפיק 9

איחוד/ -הממלכה המאוחדת, כפי שנדרש במסגרת ההסכם ישראל-במסגרת הסכם ישראל
 אפט"א?

 
 : כן, ציון מקום הייצור והמיקוד ימשיך להידרש בדומה לסחר עם האיחוד האירופי.תשובה
 

 1האם יהיה להם יורו . 01/01/2021בתאריך מלכה המאוחדת יוצאת מהאיחוד המאני מבין ש. 10
 משלהם? הצהרה משלהם? 

 
 לעיל. 5ראו תשובה לשאלה  :תשובה

 
 

 ?האם ייחשב כקביל במכס -  שייצא בסוף דצמבר 1מה נעשה עם יורו . 11
 

: טובין שבגינם הונפקה הוכחת מקור ביצוא מהממלכה המאוחדת במועד שלפני תום תקופת תשובה
( ואשר יובאו במישרין לישראל, יקבלו העדפת המכס גם אם הוכחת המקור 31.12.2020המעבר )

בגינם תוגש לאחר תום תקופת המעבר. הטובין ייהנו מהעדפת מכס מכוח הסכמי הסחר בה הממלכה 
חשבה כחברה  באיחוד האירופי. יודגש כי על היבואן לדאוג כי הוכחת המקור תוגש המאוחדת עדיין נ

לפני שעת התרת הצהרת הייבוא. אם הטובין עברו ו/או שהו באיחוד האירופי לפני יבואם לישראל לאחר 
 תום תקופת המעבר, יש להוציא תעודת מעבר באיחוד בגינם. 

 
 



 
 
 

, והיצואן האנגלי לא הנפיק 31.12.2020 -וחדת לפני ה. במידה וייבאתי טובין מהממלכה המא12
 לי תעודת תנועה במועד הייצוא, האם הטובין עדיין יהיו זכאים להעדפת מכס בישראל?

: היצואן בממלכה המאוחדת רשאי לבקש מרשות המכס שתונפק לו תעודת תנועה בדיעבד תשובה

סת ההסכם לתוקף ובלבד והטובין הממלכה המאוחדת לאחר מועד כני -בהתאם להסכם סחר ישראל 

 יובאו לישראל במישרין והוכחת המקור הוגשה בגינם במועד התרת הצהרת הייבוא.

 1כידוע בתחילת שנה הבאה הממלכה המאוחדת יוצאת מהאיחוד וככל הנראה טופס היורו .13
שבינתיים  אינו יהיה רלוונטי עוד האם אנו יודעים אם יש כבר איזושהי חלופה עבור היצואנים? או

 ממשיכים עם הטפסי מקור הקיימות?
 

 לעיל.  5: או תשובה לשאלה תשובה
 

. יצואן בממלכה המאוחדת משתמש בחומרי גלם שמקורם האיחוד האירופי כד לייצר רכב אשר 14
האיחוד האירופי במסגרת הסכם עם מדינות  לא יחולוללי הצבירה במידה וכ יובא לישראל בהמשך.

אחוז מוצרי המקור בבריטניה הנדרשים לעמידה בתנאי  ומההסחר בין ישראל לממלכה המאוחדת, 
 המקור?

 
: הסכם הסחר בהוראותיו מאמץ את כללי המקור בין ישראל לאיחוד האירופי, לרבות הוראות תשובה
כללי מקור ספציפיים בשינויים מחויבים. האמור נכון גם לרכב, אשר בין היתר מחויב בדרישת  – 2נספח 

ממחיר המכירה  40%-"ייצור בו עלות חומרי הגלם הלא מקוריים אינה חורגת מ – 2כלל ספציפי בנספח 
פי של המוצר הסופי בשער המפעל".  נכון ליום כתיבת מסמך זה, חומרי גלם שמקורם באיחוד האירו

הממלכה המאוחדת, זאת מאחר ובין היתר, טרם נחתם -נחשבים ללא מקוריים תחת הסכם ישראל
הסכם סחר בין האיחוד לבין הממלכה המאוחדת כנדרש ע"פ ההסכם. מכאן, שחומרי הגלם מהאיחוד 

. אם וכאשר ייחתם הסכם בין 40%האירופי וחומרי גלם זרים אחרים ייחשבו ביחד לצורך חישוב 
לבין הא"א, יפרסם המוסמך בהנהלה הודעה במידה ויתקיימו תנאיי הצבירה ע"פ  -מאוחדת הממלכה ה

 הממלכה המאוחדת.  -להסכם ישראל  4.5 -ו 3.7 סעיפים 
 

האם נדרש שינוי   ""are of EU preferential originבהצהרות מקור שלנו היום רשום : . 15
קת הנדרשת בחשבונית לפי ההסכם בין במלל לאחר סיום תקופת המעבר ? ומה ההצהרה המדוי

 בריטניה לישראל ?
 

" יהפוך ללא קביל, אם הוכחת המקור הונפקה לאחר EU: נכון ליום כתיבת מסמך זה, המונח "תשובה
תום תקופת המעבר. יצואן בממלכה המאוחדת המבקש לייצא לישראל טובין לאחר תום תקופת המעבר 

בין הממלכה המאוחדת לאיחוד האירופי, יציין במסמכי (, אלא אם יוסכם אחרת 31.12.2020 -)ה
 היצואןעל אותו  ההעדפה מונחים קבילים בלבד אשר יפורסמו על יד המוסמך בהנהלה. בהתאם לכך,

מעמד  .בהתאם לתנאי ההסכם החדש בכללי המקור לישראל עומדים הטובין שהוא מייצא האםלבחון 
שמקורם במדינות שאין אפשרות להחיל עמן המקור של הטובין שנקבע על בסיס חומרי גלם 

הסדר/הסכם צבירה )למשל במקרה של האיחוד האירופי(, לא בהכרח יעמדו בכללי המקור תחת הסכם 
 הממלכה המאוחדת.-ישראל

 
בשעת כאשר  2021טובין יגיעו לארץ בשנת בעוד ש 2020בשנת  שתונפקחשבוניות . הצהרת 16

ללי המקור עם הצבירה האירופאית )תקופת המעבר( הייצור והפקת החשבונית הרכב עמד בכ
האם כלי הרכב הנ"ל יעמדו בכללי המקור )לכלי , ונרשמה על החשבונית הצהרת מקור בהתאם

הרכב יש צבירה באירופה( ? או שלאחר סוף תקופת המעבר יבוטלו מידית הטבות המקור ואנו 
 נדרש לשלם מכס עבור כלי הרכב ?

 
: טובין שבגינם הונפקה הוכחת מקור ביצוא מהממלכה המאוחדת במועד שלפני תום תקופת תשובה

( ואשר יובאו במישרין לישראל, יקבלו העדפת המכס גם אם הוכחת המקור 31.12.2020המעבר )
בגינם תוגש לאחר תום תקופת המעבר. הטובין ייהנו מהעדפת מכס מכוח הסכמי הסחר בה הממלכה 

חשבה כחברה  באיחוד האירופי. יודגש כי על היבואן לדאוג כי הוכחת המקור תוגש המאוחדת עדיין נ



לפני שעת התרת הצהרת הייבוא. אם הטובין עברו ו/או שהו באיחוד האירופי לפני יבואם לישראל לאחר 
 תום תקופת המעבר, יש להוציא תעודת מעבר באיחוד בגינם. 

 
 
 

 בהוראת הנוהל ו/או הודעות המוסמך בהנהלה.יפורסמו  םכל הפרטים הנוספים הרלוונטיי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


