
 

1 
 

 מדינת ישראל
 רשות המיסים

 
 

 
 
 
 
 
 

 הוראת נוהל 
 
 
 
 
 

 : הסכמי סחר5פרק 
 

: הסכם סחר ושותפות בין מדינת ישראל לבין ממשלת הממלכה המאוחדת 6חלק 
 הצפוניתשל בריטניה הגדולה ואירלנד 

 

 
 
 

 ערוך ע"י:

 דוד חורי, מהנדס, מנהל תחום בכיר

 מינהל המכס -מנהל המחלקה הבינ"ל וכללי מקור

 9.11.22ירושלים 



 

2 
 

 

 

 3 ............................................................................................................................ הנוהל הוראת תוכן .1

 3 ...................................................................................................................................... אסמכתאות .2

 3 ............................................................................................................................................ הגדרות .3

 4 ................................................................................... להסכם 3 נספח לפי מכס העדפת לקבלת תנאים .4

 5 ................................................................................................ .גלם חומרי של  ישראל במדינת צבירה .5

 5 ............................................................................................ גלם חומרי של המאוחדת בממלכה צבירה .6

 5 ................................................................................................................... במישרין ההובלה הוכחת .7

 5 ........................................................... המכס סוכן או היבואן י"ע העדפה מסמך תוכן של הבדיקה חובת .8

 6 ........................... "מקור מוצרי" שאינם וטובין" מקור מוצרי" המכיל משלוח בגין שהוצא העדפה מסמך .9

 6 .......... המאוחדת בממלכה המכס שלטונות י"ע שהונפקה"( DUPLICATE)" מקור תעודת העתק קבלת .10

 ISSUED RETROSPECTIVELY" .................................... 6"– בדיעבד שהונפקה מקור תעודת קבלת .11

 6 ................................... ביותר חריגים במקרים העדפה מסמך בגינם שאין טובין עבור מכס העדפת קבלת .12

 7 ............... יבוא הצהרת בגינם הוגשה ולא לישראל שיובאו לטובין תוקפו שפג העדפה מסמך הגשת אישור .13

 7 ........................................................................................................ השחרור לתהליך נוספות הנחיות .14

 8 ........................................................................לאחסנה המועברים משלוחים בגין העדפה מסמך צירוף .15

 8 .......................................................................................................... אישי ביבוא מכס העדפת קבלת .16

 8 ............................... זמנית בכניסה שיובאו לטובין או מותנה בפטור ששוחררו לטובין מכס העדפת קבלת .17

 8 ...................... בישראל להשאירם היבואן ובדעת א"אט בקרנה תחילה שיובאו לטובין מכס העדפת קבלת .18

 9 ..................................................................... מתאים שאינו מכס בפרט הטובין סיווג עקב בגירעון חיוב .19

 9 ....................................................................................................................... העדפה מסמכי אימות .20

 9 .................................................................................................................................... מעבר תקופת .21

 9 ................................................................................................................................ להסכם נספחים .22

  וערעור ערר .23

 9 .......................................... לשחרור הייבוא הצהרת הגשת בטרם תנועה תעודות לבדיקת הבהרה הערות .24

 11 .............................................. תעודה לבדיקת מפורטות והוראות :"-EUR 1"   תנועה תעודת' א נספח .25

 EUR-1 .......................................................................... 16 מוגבלת בלתי הצהרה חשבונית תוכן בדיקת .26

 EUR-1 .................................................................................. 16 מוגבלת הצהרה חשבונית תוכן בדיקת .27

 17 ............................................... הייבוא הצהרת הגשת בטרם הצהרה חשבוניות לבדיקת הבהרה הערות .28

 

 

 

 



 

3 
 

 תוכן הוראת הנוהל .1

הוראה זו מסדירה את אופן קבלת העדפת מכס לטובין המיובאים בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים בהסכם 

"ישראל"( וממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה  הסחר והשותפות בין מדינת ישראל )להלן:

 1.1.2020, ונכנס לתוקף ביום 18.2.2019ואירלנד הצפונית )להלן: "הממלכה המאוחדת"(, אשר נחתם ביום 

 )להלן: "ההסכם"(. אין בהוראה זו בכדי לגרוע מהוראות הדין בישראל לרבות הסכם הסחר.

 אסמכתאות .2

 בין היתר, הן:האסמכתאות לביצוע פרק זה, 

 .נספחיווההסכם  ( 1)

 ]נוסח חדש[. פקודת המכס(  2)

 .צו תעריף המכס( –צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על הטובין )להלן (  3)

 הגדרות  .3

 בפרק זה, יש לפרש:

הסכם הסחר והשותפות בין מדינת ישראל וממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה – "ההסכם"

 .12.1.1, ונכנס לתוקף ביום 18.2.2019אירלנד, אשר נחתם ביום צפון ו

ההסכם המכונן התאגדות בין הקהילות האירופיות לבין המדינות החברות בהן,  -תיכוני-ים-ההסכם האירופי

 ת.לע תמע, או כפי שתוקן 1995בנובמבר  20-מאחד, ומדינת ישראל, מאידך, שנעשה בבריסל ב

 אירלנד צפון הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ו – "הממלכה המאוחדת"

( או מסמך מסחרי Delivery Noteחשבונית, תעודת משלוח )– בערכים מוגבלים "   EUR -1 " חשבונית הצהרה

,  להסכם 3הכוללת  הצהרה הערוכה בהתאם לנספח  אחר המפרט את כתובת היצואן ופרטי הטובין המלאים, 

 6,000המונפקת במדינת הייצוא ע"י כל יצואן, כשערך "מוצרי המקור" הכלולים במשלוח אינו עולה על סכום של 

יורו. במידה וערך הטובין ע"ג הצהרת החשבונית נקוב במטבע שאיננו "יורו", קביעת ערך הטובין לצורך הכללתם 

 הרת היבוא.בהצהרת החשבונית תהא ע"פ שער החליפין העדכני במועד הגשת הצ

( או מסמך Delivery Noteחשבונית, תעודת משלוח )– בערכים בלתי מוגבלים "   EUR-1  חשבונית הצהרה

, להסכם 4הנושא הצהרה ערוכה בהתאם לנספח מסחרי אחר המפרט את כתובת היצואן ופרטי הטובין המלאים, 

 המונפקת במדינת הייצוא ע"י יצואנים מאושרים ללא הגבלת ערך "מוצרי המקור" הכלולים במשלוח 

יצואן  שאושר ע"י רשות המכס בממלכה המאוחדת או בישראל ,רשאי  להנפיק חשבונית הצהרה  – יצואן מאושר

 בלתי מוגבלת, המכסה "מוצרי מקור".

 המקור".מדינה ממנה יוצאו "מוצרי  –" מדינת היצוא"

 .כל אחת מאלה: ישראל או הממלכה המאוחדת –" מדינת העדפה"

 להסכם. 3 טובין )חומר או מוצר( אשר עומדים בכללי המקור המוגדרים בנספח – "מוצרי מקור"



 

4 
 

 מסמך המזכה טובין בהעדפת מכס ביבואם למדינת ישראל ע"פ הסכם הסחר. – "מסמך העדפה"

מיצואן אחד למקבל אחד או המכוסים ע"י מסמך תנועה אחד המכסה טובין הנשלחים בו בזמן  – "משלוח" 

 .או בהעדר מסמך כאמור ע"י חשבונית יחידה את משלוחם מהיצואן אל המקבל

בנוגע להגדרת המושג "מוצר מקור" ודרכי שיתוף פעולה  4פרוטוקול ) להסכם כללי מקורנספח  – 3נספח "

 .(מנהלי

המהווה הסכם הובלה בין מזמין שירות ההובלה לבין המוביל,  מסמך–" (BILL OF LADINGשטר מטען )"

", שטר THROUGH BILL OF LADINGלרבות שטר מטען מסוג " –המעניק למחזיק בו בעלות על הטובין 

 MULTIMODAL TRANSPORT", שטר מטען מסוג "COMBINED BILL OF LADINGמטען משולב "

BILL OF LADINGופיתוח. " שהוכר ע"י ארגון האו"ם לסחר 

המועד בו הטובין הכלולים בהצהרת הייבוא קיבלו התרה במערכת הממוחשבת  –" שעת התרת הצהרת הייבוא"

 של המכס.

 :תעודת תנועה

להסכם, שאושרה ע"י רשות המכס במדינת היצוא,  3נספח תעודה ערוכה בהתאם ": EUR -1תעודת תנועה "  

 המעידה כי הטובין הרשומים בה הינם "מוצרי מקור". 

המונפקת ע"י רשות המכס של תעודה  –" MANIPULATION CERTIFICATE-NON" –" תעודת מעבר"

ה מחדש של הטובין, והתנאים ס, תאריך ומקום הפריקה וההעמשל הטובין מדינת המעבר, הכוללת תיאור מדויק

הוכחה לכך כי הטובין נותרו תחת פיקוח רשות המכס במדינת ומשמשת  ,)במדינת המעבר( הטובין שהובהם 

 אותה מדינה.של  נכנסו לסחרהמעבר, ולא 

תקופה בה יוצאו מוצרי מקור מאחד הצדדים להסכם, בטרם כניסת ההסכם לתוקף באותו  – "תקופת מעבר"

 צד, ובמהלך הובלתם או אחסנתם בפיקוח המכס ובטרם שחרורם מפיקוח המכס, נכנס ההסכם לתוקף.

 להסכם 3 נספחתנאים לקבלת העדפת מכס לפי  .4

ת עבלהסכם  3נספח עדפת מכס ע"פ לישראל יהיו זכאים לקבלת המהממלכה המאוחדת טובין המיוצאים 
 שחרורם מפיקוח המכס בישראל, אם נתקיימו התנאים הבאים במצטבר:

 להסכם. 3נספח ( הטובין הינם מוצרי מקור הממלאים אחר הוראות 1)

, מדינה שאינה צד להסכם לישראל או אם הטובין עברו דרךמהממלכה המאוחדת ( הטובין הובלו במישרין 2)
 להלן. 7היבואן ו/או נציגו המציאו הוכחת הובלה במישרין כמפורט בסעיף ו

משעת התרת הצהרת היבוא בה נרשמו הטובין ( צורף מסמך העדפה קביל להצהרת הייבוא לא יאוחר 3)
 המיובאים.
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  .של חומרי גלם במדינת ישראל צבירה  .5

מדינת ישראל לבין מדינות האיחוד האירופי,  ןחומרי גלם העומדים בכללי המקור שנקבעו בהסכמי הסחר שבי

א וטורקיה המיובאים למדינת ישראל במסגרת הסכם הסחר החופשי המתאים, יוכרו כחומרי גלם "מדינות אפט

שמקורם במדינת ישראל  לצורך קביעה אם מוצר המיוצר במדינת ישראל עומד בכללי המקור שנקבעו בהסכם 

. ובלבד שתהליכי העבודה או העיבוד המתבצעים במדינת ה ה מאוחדתהממלכהסחר שבין מדינת ישראל לבין 

 בהסכם. 3נספח ל 7ישראל חורגים מעבר לפעולות הנזכרות בסעיף 

 של חומרי גלם ממלכה המאוחדתבצבירה  .6
 

לבין מדינות האיחוד   הממלכה המאוחדת ןחומרי גלם העומדים בכללי המקור שנקבעו בהסכמי הסחר שבי

במסגרת הסכם הסחר החופשי המתאים,   ממלכה המאוחדתא וטורקיה המיובאים ל"האירופי, מדינות אפט

עומד  ממלכה המאוחדתלצורך קביעה אם מוצר המיוצר ב  ממלכה המאוחדתיוכרו כחומרי גלם שמקורם ב

. ובלבד שתהליכי העבודה או המאוחדתהממלכה בכללי המקור שנקבעו בהסכם הסחר שבין מדינת ישראל לבין 

 בהסכם. 3נספח ל 7חורגים מעבר לפעולות הנזכרות בסעיף  ממלכה המאוחדתהעיבוד המתבצעים ב

 הוכחת ההובלה במישרין .7

 במישרין.מהממלכה המאוחדת לישראל ( טובין המיובאים לישראל במסגרת ההסכם יובלו 1)

בה נשארו , ו ה שאינה צד להסכםעברו דרך מדינלישראל  מהממלכה המאוחדתשיוצאו במשלוח אחד ( טובין 2)

 במישרין בתנאים הבאים:הובלו  םלישראל, יראו אותם כאילו היובאו תחת פיקוח המכס ולאחר מכן 

  ., או משיקולים הקשורים אך ורק בדרישות הובלהמטעמים גיאוגרפיים מוצדקהמעבר א. 

 .או שינוי באותה מדינה , ניצול, צריכההטובין לא נכנסו לסחר של אותה מדינה ולא נעשה בהם שימוש ב.

 ג. להצהרת היבוא יש לצרף אחת הראיות להלן: 

 שטר מטען המעיד כי הטובין הובלו במישרין ונשארו תחת פיקוח רשות המכס במדינת המעבר; או 

 תעודת מעבר; או 

  המאשר כי לא נעשתה בטובין כל גובה המכס או מי שהוסמך על ידוכל מסמך אחר להנחת דעתו של ,

ע"י פעולה אחרת במדינת המעבר, פרט לפריקתם, הטענתם מחדש, שימור ואריזה, ואשר אושר 

 בית המכס בטרם הגשת הצהרת היבואהמוסמך ב

 

 
 המכסחובת הבדיקה של תוכן מסמך העדפה ע"י היבואן או סוכן   .8

 העדפה מסמך של תוכן וקפדנית מקיפה ,מעמיקה בדיקה לערוך מטעמו המכס סוכן או היבואן של באחריותו

 י"ע אחר או זה אישור מסמך כי בזאת מובהר .התרתה בטרם הייבוא להצהרת צירופו לפני זאת ,בידו המצוי

 יוודא מטעמו המכס סוכן או היבואן. ההסכם סעיפי ביתר הטובין עמידת על להעיד כדי בו אין המכס, בית

בדין לרבות הסכם הסחר  המפורטות ואחת מההוראות אחת כל עם אחד בקנה עולה העדפה מסמך כי בקפדנות

 שער במערכת היבוא רתהצהל מצורףש  ההעדפה מסמך.וערוך במבנה ולפי הפרטים שנקבעו ,זו נוהל הוראתו

 . ומלא ברור הקריאשלם, ניתן ל יהיהעולמי 
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 העדפה שהוצא בגין משלוח המכיל "מוצרי מקור" וטובין שאינם "מוצרי מקור"מסמך  .9

על היבואן או המכוסים על ידי מסמך העדפה,  כלולים בחשבונית הינם מוצרי מקור( במקרה בו כל הטובין ה1)

 סוכן המכס מטעמו להצהיר בהצהרת היבוא בהתאם לאמור במסמך ההעדפה.

טובין שאינם מוצרי מקור לפי ההסכם, יש לפעול ובעבור משלוח המכיל מוצרי מקור  שהוצא  ( מסמך העדפה2)

 :לגביו כמפורט להלן

א. מסמך העדפה לרבות מסמך שאליו הוא מפנה, יכלול סימון ברור לצד כל מוצר האם מדובר במוצר מקור או 

 לא. במקרה של הצהרת חשבונית, הצהרת המקור תפנה לסימון זה.

לא הצהיר היבואן או סוכן המכס מטעמו בהצהרת היבוא כי חלק מהטובין אינם מוצרי מקור  ב. במקרים בהם 

העדפה לצורך קבלת העדפת מכס רק לגבי הטובין שצוין ניתן להכיר במסמך בהתאם למסומן במסמך העדפה, 

אין באמור לגביהם מפורשות שהם מקוריים וזכאים להעדפת מכס, ולגבי יתר הטובין ישולמו המיסים במלואם. 

 לטובין שהוצהר לגביהם במסמך ההעדפה כי הם מקוריים בסעיף זה לגרוע מסמכויות המכס לבצע אימות מקור

 או לבחון הטלת סנקציות בגין הגשת הצהרה שאינה נכונה.ו/

, ערך סך כל מוצרי המקור בלבד לא יחרוג מוגבלת חשבוניתג. במקרים של טובין מעורבים הכלולים בהצהרת 

 יורו 6,000-מ

 בממלכה המאוחדת שהונפקה ע"י שלטונות המכס "( DUPLICATE)"קבלת העתק תעודת מקור  .10

( במקרה של גניבה, אובדן או השמדה של תעודת המקור, רשאי היצואן במדינת היצוא להגיש לרשויות המכס 1)

 שהנפיקו את אותה התעודה בקשה לקבלת העתק תעודת המקור על בסיס מסמכי היצוא שברשותם. 

הוראות  " )ראהDUPLICATEהמילה " 7( על העותק המונפק על ידי רשויות המכס תופיע במשבצת מס' 2)

מתאריך זה. מובהר  ההעתק יכנס לתוקף החל  מילוי התעודה להלן( ויצוין תאריך הנפקת התעודה המקורית.

התרת הצהרת היבוא בגין  לפני , או הושמדה אבדהנגנבה ,בזאת, כי סעיף זה מתייחס למקרים בהם התעודה 

  .היבוא הצהרתהטובין המיובאים ואין להגיש את התעודה כאמור לאחר התרת 

 "ISSUED RETROSPECTIVELY"–קבלת תעודת מקור שהונפקה בדיעבד  .11

להסכם, תוכר רק  3 לנספח  18לאחר יצואם של הטובין בהתאם לסעיף באופן חריג ( תעודת מקור שהוצאה 1)

 כאשר נתקיימו התנאים הבאים:

 באנגלית  7" במשבצת מס' הוצאה בדיעבדהמקור הוכתרה במילים "תעודת א. 

חל מתאריך הנפקתה ויש להגישה לפני חלוף מועד תוקף תתוקפה של תעודת המקור אשר הונפקה בדיעבד ב.  

 .צו תעריף המכסלא יאוחר משעת התרת הצהרת הייבוא ע"פ ו תעודת המקור

 קבלת העדפת מכס עבור טובין שאין בגינם מסמך העדפה במקרים חריגים ביותר .12

בהם לא ניתן להנפיק מסמך העדפה במועד היצוא ובטרם הגשת הצהרת היבוא כאשר במקרים חריגים ביותר, 

כגון: טובין אשר עלולים להתקלקל, תרופות שיש  ם תחת פיקוח המכס וקיימת דחיפות לשחרר םמצוייטובין ה

מנהל תחום רשאי גובה המכס בהתייעצות עם  ,וכיו"בצורך לשחררן באופן דחוף, חומר דליק, חומרים מסוכנים 
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זאת בכפוף, בין  ,במועד , לאשר מתן העדפת מכס ללא הגשת מסמך העדפה בכיר יצוא וכללי מקור בהנהלה

 היתר, לתנאים המפורטים להלן:

 ( הבקשה הוגשה לגובה המכס או למי שהוסמך על ידו בטרם הגשת הצהרת הייבוא לשחרור הטובין.1)

היבואן או נציגו ערובה בגובה המסים החלים או בסכום ( אישר גובה המכס שחרור הטובין כאמור, יפקיד 2)

 .במועד שיקבע על ידי גובה המכס שיקבע ע"י גובה המכס או מי שהוסמך על ידו, עד להמצאת מסמך העדפה

 במקרה של אי עמידה בתנאי הערובה, ייגבו מלוא המסים החלים על הטובין.

 בגינם הצהרת יבוא הלטובין שיובאו לישראל ולא הוגששפג תוקפו מסמך העדפה  ר הגשתאישו .13

 חודשים ממועד הנפקתו.ארבע תוקפו של מסמך העדפה על פי ההסכם 

על מנת למנוע מצב בו יפוג תוקפו של מסמך העדפה טרם הגשת הצהרת יבוא, היבואן / סוכן המכס מטעמו רשאי 

למערכת שער עולמי  לפני הגשת הצהרת היבוא .  עם הגשת הצהרת היבוא יש לציין העדפה המסמך לשדר את 

 שידורו .  במועדאת המספר שניתן למסמך העדפה על ידי מערכת שער עולמי 

 לתהליך השחרורנוספות הנחיות  .14

 ( מסמך ההעדפה יימצא בידי היבואן ו/או סוכן המכס מטעמו בעת הגשת הצהרת היבוא ולפני התרתה.1)

פני ( מסמך ההעדפה יצורף להצהרת הייבוא. במקרים בהם נדרשה העדפת מכס אך מסמך ההעדפה לא צורף ל2)

 הצהרת הייבוא, תבוטל העדפת המכס ולא תתאפשר הגשת מסמך ההעדפה בדיעבד.התרת 

 יפסל.ו/או על ידי המכס במקרה של תעודת מקור,  או נציגו המוסמך ( מסמך העדפה שלא נחתם על ידי היצואן3)

יבואן או סוכן מכס ובמקביל טרם הותרה ( במקרים בהם הוגשה הצהרת הייבוא ללא העדפת מכס וההצהרה 4)

לצירוף מסמך בית המכס בבקשה ללפנות סוכן המכס מטעמו רשאי היבואן או מסמך העדפה,  מטעמו קיבל

  הייבוא. תהצהר טרם הותרהוזאת קבלת העדפת מכס הצהרת היבוא לצורך לתיקון העדפה ו

 .ה או לתקנו ולתבוע את החזר המסיםך העדפמ( לאחר התרת הצהרת היבוא אין כל אפשרות להגיש מס5)

הטובין נמצאים תחת פיקוח המכס, והוגש בגינם הצהרת יבוא בצירוף מסמך העדפה לפני  ים שבהםבמקר( 6)

ביחס לאמיתות מסמך העדפה,  סביר קיים ספק או  מי שהוסמך על ידו לדעת גובה המכסו, התרת הצהרת היבוא

להסכם הסחר, יכול  3ישות האחרות של פרק למעמד המקור של המוצרים הנוגעים בדבר או למילוי אחר הדר

שחרר הטובין כנגד הפקדת פיקדון בגובה המסים החלים או  להתנות את , או כל מי שהוסמך על ידו גובה המכס

 18ח להנהלת המכס לצורך ביצוע הליכי אימות, כאמור בסעיף ההעדפה ישל ךכנגד בטוחה אחרת שיקבע, ומסמ

 .להלן

ממצאים או ראיות אחרות על מקור הטובין שיתגלו אגב  ,('וכו  assembled in",made in"( סימנים )כגון 7)

בדיקה פיזית או כל בדיקה אחרת, לא ישמשו כעילה לפסילת מסמך העדפה אלא כעילה לפעול לביצוע הליכי 

 .( לעיל6סעיף קטן ) אימות לפי
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 בגין משלוחים המועברים לאחסנהצירוף מסמך העדפה   .15

למחסן )כנ"מ(, יצרף היבואן או סוכן המכס מטעמו את מסמך ( בטרם הגשת הצהרת הייבוא מסוג כניסה 1)

 העדפה להצהרת היבוא מסוג כנ"מ.

קביל לצרף מסמך ההעדפה יהיה ניתן  (, 1) בס"קכאמור ( לא צורף מסמך העדפה להצהרת היבוא מסוג כנ"מ 2)

 ןשחרור ממחס –הרת יבוא מסוג שח"מ הצלכל 

 קבלת העדפת מכס ביבוא אישי .16

או המהווים  ,מאנשים פרטיים שמחוץ לישראל לאנשים פרטיים בישראל קטנות  כאריזותהנשלחים  םמוצרי

ייהנו מהעדפת מכס בלא שיהיה צורך להציג מסמך העדפה, וזאת בכפוף לתנאים חלק ממטען אישי של נוסעים 

 ברים שלהלן:טהמצ

 3נספח , והוצהר כי מוצרי מקור אלה עומדים בדרישות תמהממלכה המאוחדהינם מוצרי מקור ( הטובין 1)

בדואר, ניתן להגיש  הנשלחים מוצרים להסכם, כאשר אין ספק בדבר אמיתות תוכן ההצהרה הנ"ל. במקרים של 

 .מסמך המצורף למשלוחאו על  CN23/CN22   את ההצהרה הנ"ל על מסמך הצהרה למכס 

מוצרי יבוא שהם מזדמנים והמהווים אך ורק מוצרים לשימושם המוצרים אינם מיובאים בדרך של סחר. ( 2)

האישי של המקבלים או הנוסעים או משפחותיהם לא ייחשבו כמיובאים בדרך של סחר, אם מובן מאליו כי לפי 

 טבעם וכמותם אין להם כל מטרה מסחרית.

 ( הטובין יובאו במישרין3)

 הטובין: ( ערך 4)

יורו. מעל לסכום  500במקרים בהם מדובר במשלוח בין אנשים פרטיים כאמור לעיל, ערך הטובין לא יעלה  על 

 זה, חלה חובה להציג מסמך העדפה כדין.  

יורו. מעל לסכום זה, חלה חובה להציג מסמך  1,200במקרים של  מטען אישי של נוסע, ערך הטובין לא יעלה על 

 העדפה כדין.

 מכס לטובין ששוחררו בפטור מותנה או לטובין שיובאו בכניסה זמניתקבלת העדפת   .17

טובין ששוחררו בפטור מותנה לסוגיו ואשר חדלו לשמש למטרות הפטור או טובין שנכנסו לישראל ביבוא זמני, 

בכפוף להמצאת תתוקן הצהרת היבוא בהתאם ואך היבואן מעוניין להשאיר טובין אלה בישראל דרך קבע, 

קבל העדפת מכס בגין , ניתן לנדרשים להגשת הצהרת יבוא מתאימה ותשלום המסים החליםהאישורים ה

, ובכפוף הצהרת היבוא במועד יבוא הטובין לישראל בתנאי פט"מלמסמך העדפה קביל בכפוף לצירוף  ,הטובין

 .לעמידת הטובין ביתר תנאי הסכם הסחר לצורך קבלת העדפת מכס

 תחילה בקרנה אט"א ובדעת היבואן להשאירם בישראל קבלת העדפת מכס לטובין שיובאו  .18

תשלום ולהשאירם בישראל ולהגיש בגינם הצהרת יבוא מעוניין טובין שיובאו לישראל בקרנה אט"א והיבואן 

או לחילופין, בכפוף לצירוף מסמך העדפה קביל להצהרת היבוא המסים החלים, ייהנו הטובין מהעדפת מכס, 
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שער עולמי טרם הגשת הצהרת היבוא. בכפוף לעמידת הטובין ביתר תנאי הסכם מסמך ההעדפה שודר למערכת 

 הסחר לצורך קבלת העדפת מכס.

 חיוב בגירעון עקב סיווג הטובין בפרט מכס שאינו מתאים .19

במקרה של סיווג הטובין בפרט מכס שלדעת רשות המסים אינו נכון ובעקבות כך, סווגו הטובין תחת פרט מכס 

היבואן במכס ששיעורו גבוה יותר, לא תותר הגשת מסמך העדפה בדיעבד, אלא יש לצרף את אחר לפיו חויב 

 מסמך העדפה להצהרת היבוא.

 מסמכי העדפהאימות   .20

מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור ע"פ החלטת בנסיבות הקבועות בהסכם הסחר אימות מסמכי העדפה יתבצע 

 להעדפת מכס תקבע בהתאם לתוצאות האימותבמקרה בו בוצע אימות, הזכאות  בהנהלת המכס 

 תקופת מעבר .21

מהממלכה נמצאים במעבר להסכם אשר בטרם כניסת ההסכם   3נספח במוצרי מקור העומדים בכללים שנקבעו  

באחסנה זמנית, במחסני ערובה ומצויים תחת פיקוח המכס  הגיעו למדינת ישראל או המאוחדת למדינת ישראל 

שלעיל   5הובלו במישרין מהממלכה המאוחדת בהתאם לסעיף ו להעדפת מכס אם יזכאו באזורים חופשיים, 

בדיעבד ע"י  שהונפקה EUR.1  תעודת תנועה להצהרת היבוא, לא יאוחר משעת התרת הצהרת היבוא  פהצורו

התעודה תונפק עי רשויות המכס בממלכה המאוחדת  .9רשויות המכס של המדינה המייצאת  בהתאם לסעיף 

  .משנה מיום כניסת ההסכם לתוקףלא יאוחר 

 נספחים להסכם  .22

ישראל משולבים בהסכם בין מדינת -להסכם ההתאגדות האיחוד האירופי 4ב' לפרוטוקול  IVעד  I.נספחים 

 ב' להסכם, ויחולו, בשינויים המתחייבים, IVעד  Iישראל לממלכה המאוחדת  ונכללים בו כנספחים 

 ערר וערעור .23

 תיכוני בעניין זה.-זמנית להסכם האירופאי יםבהתאם להוראות הנוהל 

 הערות הבהרה לבדיקת תעודות תנועה בטרם הגשת הצהרת הייבוא לשחרור .24

 תעודות תנועה ימולאו באחת השפות של מדינות ההסכם. 

 12תאריך הטבעת חותמת רשות המכס במדינת הייצוא במשבצת מס'  – EURמועד הנפקת תעודות תנועה 

 לתעודת התנועה.

 תוקף תעודת תנועה הינו ארבעה חודשים מיום הנפקת ע"י רשות המכס במדינת היצוא. 

תעודת תנועה אשר נכתבה בכתב שאינו קריא ו/או באותיות שאינן אותיות דפוס אינה קבילה ואין לצרפה 

 בהצהרת הייבוא. האמור בסעיף זה לא יחול על שדות רשות. 
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ומחיקות, אלא אם כן התיקון או המחיקה  אושרו בהטבעת חותמת  אין להכיר במסמך העדפה בו נעשו תיקונים

 )הערות( בתעודת התנועה. 7ע"י רשות המכס של מדינת היצוא, והדבר צוין במשבצת 

ניתן להגיש תעודות תנועה  שלא הונפקו בדיעבד ושהתאריך הנקוב בשטר המטען מוקדם עד חמישה ימים ממועד 

 המכס במדינת היצוא. הנפקת תעודות התנועה ע"י שלטונות

ניתן לפנות למוסמך בבית המכס כדי לקבל אישור להגשת תעודת התנועה או מסמך העדפה אחר, בטרם הגשת 

באילו התנאים ניתן יהיה להכיר במסמך ההעדפה עפ"י ויציין במסמך  הצהרת הייבוא לשחרור. המוסמך יקבע 

 המסמך יצורף למסמכי צרופות הצהרת היבוא. שיקול דעתו.

רשימת מונחים קבילים שניתן לציין במסמכי ההעדפה במקרים החלת צבירה או במקרים בהם מדינת המקור 

 להוראה זו.  5.6בכפוף לאמור בסעיפים  הינה במדינת צבירה,
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 והוראות מפורטות לבדיקת תעודה :"-EUR 1" תנועה  תעודת  ח א'ספנ .25
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      MOVEMENT CERTIFICATE 

1. Exporter  (Name, full address, country) 
  EUR.1   No   A 000.000 

 
See notes overleaf before completing this form. 

 2. Certificate used in preferential trade between 
 

  ....................................................................................... 

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)  And 
 
  ....................................................................................... 

      (Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 

 4. Country, group of 

countries or territory 

in which the products 

are considered as 

originating 

 

 

5. Country, group of 

countries or territory of 

destination 
 

 

 

 

6. Transport details (Optional) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Remarks 
 

 

 

 

 

 

 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); 

Description of goods 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gross mass 

(kg) or other 

measure 

(litres, m3., 

etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Invoices 
 (Optional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 

Declaration certified 

Export document (2) 

Form  ..................................No  ….……... 

Of  ………………………………………. 

Customs office  .................................…… 

Issuing country or territory  ......................   Stamp 

................................................................... 

................................................................... 

Place and date  ……………...................... 

................................................................... 

……............................................................ 
                         (Signature) 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 

I, the undersigned, declare that the goods 

described above meet the conditions required for 

the issue of this certificate. 

 

 

Place and date  ………………........................ 

 

 

 

.......................................................................... 
                            (Signature) 

 

                                                 
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate 
(2).Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.  
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13. REQUEST FOR VERIFICATION, to 
 

14. RESULT OF VERIFICATION 

 Verification carried out shows that this certificate (1) 

 

 was issued by the customs office indicated and 
      that the information contained therein is accurate. 
 

 does not meet the requirements as to authenticity 
      and accuracy (see remarks appended). 
 

 
Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is 
requested. 
 
 
 
...............................................…………….................................  

(Place and date) 
 
 
          Stamp 
 
.....................................................…… 

(Signature) 
 
 

 
 
 
 
 
 
.........................................……………………………….. 

(Place and date) 
 
         Stamp 
 
 
.....................................................… 

(Signature) 
_____________ 
(1) Insert X in the appropriate box. 

 

 

NOTES 

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect 

particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate 
and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory. 

 
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be precede by an item number. A horizontal 

line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later 
additions impossible. 

 
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 
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 -Exporter (Name, Full Address, country (1משבצת )

 תכלול את הפרטים המלאים של היצואן, או של נציגו פרטים חסרים יובילו לפסילת התעודה. 

 )-Certificate used in preferential trade between: 2משבצת )

במידה ותופיע התייחסות להסכם עם אש"ף הממלכה המאוחדת  ואת ישראל עם תכלול את הצדדים להסכם 

אי ציון הפרטים בשדה זה יוביל לפסילת  –שדה זה הינו שדה חובה גישה. או הרש"פ התעודה תיפסל ואין לה

 התעודה. 

 -Consignee (Name, full address, country) (Optional)  -(3משבצת )

 במשבצת זו ניתן לציין את שם הנמען המשבצת אופציונאלית ואין חובה לציין את שם הנמען. 

 Country, Group of county or territory in which the products are considered as( 4משבצת )

originating   "הממלכה  –במשבצת זו יש לציין את שם המדינה בה הטובין השיגו את המעמד של "מוצרי מקור

 המאוחדת או ישראל

  Country' group of countries or territory of destination (5משבצת )

 מדינת היעד.על התעודה לשאת את שם 

ניתן לציין במשבצת זו האזורים הנמצאים בשליטת הרש"פ כגון "הרשות הפלסטינאית", המועצה הפלסטינית, 

( או  שם של עיר בשטח הרש"פ ובלבד שלא  יצוין המושג "פלסטין" West Bankרצועת עזה, הגדה המערבית )

(PALESTINE.בארץ היעד ) 

 Transport detail  (Optional)    (6משבצת )

 במשבצת זו ניתן לציין את פרטי ההובלה ואין חובה לציין פרטים אלה 

 Remarks( .7משבצת )

 ISSUEDבמשבצת זו יציינו רשויות המכס במדינת הייצוא הערות, כגון: הוצא בדיעבד

RETROSPECTIVELY   או העתק- DUPLICATE  .וכן הערות אחרות 

 Item number: marks and numbers, )…( :description of the goods(   . 8משבצת )

8 .Item number: marks and numbers, )…( :description of the goods 

יופיעו בבירור פרטים אודות המשלוח כגון: סימנים ומספרים, כמות וסוג אריזה, משקל או   -( 9)-( ו8משבצת )

 יחידת מידה, תיאור הטובין שבמשלוח וכד'. 

ניתן לפרט את כל  הפרטים הדרושים לזיהוי הטובין במשבצות אלה, ניתן להפנות מהתעודה לחשבונית כאשר לא 

 (.10של העסקה או למסמכים מסחריים אחרים בתנאי  שמספרי החשבוניות מצוינים במשבצת )

 במידה ואין כלל התאמה בין הפרטים המופיעים במשבצת זו לבין הבדיקה הפיזית שבוצעה בפועל, תיפסל

 התעודה ללא אפשרות להעבירה לאימות.
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 Gross weight (kg) or other measure (liters, cu.m. etc.)( 9משבצת )

 8ראה משבצת 

   Invoices (10משבצת )

במידה והמשבצת כולל  במשבצת זו ניתן לציין את מספרי החשבוניות. אין חובה לציין את מספר החשבוניות.

טובין המקוריים זהים בתיאורם ובכמותם הן בתעודה והן בחשבון המוגשים את מספר חשבונית יש לוודא שה

 עבורם.

  CUSTOMS ENDORSEMENT . (11משבצת )

במשבצת זו מיועדת לחתימת המכס במדינת היצוא. חותמת המכס המקורית והמוכרת של רשות המכס במדינת 

 היצוא וכן חתימת המוסמך ותאריך הוצאת התעודה.

 מות ע"י רשות המכס במדינת היצוא אינן קבילות ואין להגישן.תעודות שאינן חתו

 DECLARATION BY THE EXPORTER ( 12משבצת )

במשבצת זו יחתום היצואן או נציגו וכן יצוינו המקום והתאריך של מילוי התעודה. במקרה בו תאריך חתימת 

 .(13משבצת )(, התעודה אינה קבילה 11התעודה ע"י היצואן או נציגו מאוחר מתאריך אישור המכס במשבצת )

 מקור לאימות.משבצת זו מיועדת לשימוש  רשויות המכס במדינת היבוא לצורך שיגור תעודת 

 (14משבצת )

משבצת זו משמשת את רשויות המכס במדינת היצוא לצורך הודעה על תוצאות אימות. היה ויסומן ע"י רשויות 

המכס במדינת היצוא כי התעודה פסולה, די בכך להסיק כי מסמך ההעדפה אינו קביל, וייגבו המסים בגינו ללא 

 צורך במכתב נלווה.
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  EUR-1בדיקת תוכן חשבונית הצהרה בלתי מוגבלת  .26

 להלן הנוסח האנגלי )כדוגמא( של הצהרת יצואן מאושר.        

 
 

English version 
 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) 
preferential origin. 
 

…………………………………………………………….............................................              

                                                                (Place __________, and date (3)) 

 

(  את 1)-ע"י שלטונות המכס בממלכה המאוחדת כ"יצואן מאושר", ימלא ב א. יצואן שאושר

 המספר שניתן לו.

( את המדינה בה רכשו הטובין מעמד מקור, ישראל או הממלכה 2)-ב. יצואן מאושר יציין ב

 המאוחדת.

( את מקום הנפקת החשבונית ואת תאריך עריכתה, במידה ופרטים 3) -ג. יצואן מאושר יציין ב

 אלה אינם מופיעים ע"ג החשבונית. 

 ד. יצואן מאושר אינו נדרש לחתום או לציין שמו על חשבונית ההצהרה. 

  EUR-1בדיקת תוכן חשבונית הצהרה מוגבלת  .27

 

 שאיננו יצואן מאושר.להלן הנוסח האנגלי )של הצהרת יצואן 

 
English version 

 
 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, 
these products are of (1) ……  preferential origin. 

 
…………………………………………………………….............................................           

                                                              (Place __________, and date(2)) 

                                  ……………………………………………………………….............................. (3) 

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)  
 

 ( את המדינה לצדדים בה רכשו הטובין מעמד מקור 1)-א. יצואן יציין ב

 ( את מקום הנפקת החשבונית ואת תאריך עריכתה. 2) -ב. היצואן יציין ב

 ( ולציין את שמו המלא על גבי החשבונית. 3) -ג. על היצואן לחתום ב
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 הערות הבהרה לבדיקת חשבוניות הצהרה בטרם הגשת הצהרת הייבוא .28

המעידה כי הטובין עונים על כללי המקור וזכאים  ,דין הצהרת יצואן מוסמך כדין תעודת תנועה .א

 להעדפת מכס. 

היצואן יציין בחשבונית את השם או הקיצור הרשמי של כל מדינה לגבי כל פריט בחשבונית,  .ב

 ו( לעיל.-)ה3בהתאם להערות הבהרה 

 אין לכלול תחת הצהרת היצואן מוצרים שאינם מוצרים מקוריים.  .ג

 

 

 

 


