מדינת ישראל
האוצר/רשות המסים בישראל
הנהלה
תאריך:
תיק:
סימוכין

כ"ג תמוז תשע"ג
 0יולי2300 ,
566555

לכבוד
גובה מכס חיפה
גובה מכס נתב"ג
גובה מכס ת"א יפו
גובה מכס אשדוד
גובה מכס ירושלים
גובה מכס אילת
גובה מכס מעברים
גובה מכס מעבר נהר הירדן
משרד הכלכלה – מר אוהד כהן ,ראש המינהל לסחר חוץ
איגוד לשכות המסחר -רח' החשמונאים  48ת"א  56300מר טמלר פקס30-5283352 :
לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בישראל רונן סימגי – שד' רוטשילד  022ת"א
לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – דרך העצמאות  00חיפה
ארגון התאגידים – לשכת המסחר ,רח' החשמונאים  48ת"א  – 56300גב' לבנת קיזנר
יו"ר סקציית הבלדרים ,מר אודי שרון  -רח' החשמונאים  48ת"א
חטיבת השינוע – משרד הביטחון ,הקריה ת"א ,פקס30-5265054 :
מכון היצוא – מר בועז מלשטיין ,רח' המרד  22ת"א ,פקס30-5082248 :
התאחדות התעשיינים  -מר דני קטריבס – רח' המרד  22ת"א

הנדון :הוראת נוהל בדבר הכללת הרפובליקה של קרואטיה בהסכם הסחר
החופשי שבין ישראל לבין הקהילה האירופאית
הריני להביא לידיעתכם ,כי האיחוד האירופי החליט לצרף אליו את הרפובליקה של קרואטיה
החל מיום.0.36.2300 -
על פי סעיף  )2(20לשער  IIלהסכם האירופאי-ים-תיכוני ,מדינת ישראל והאיחוד האירופי הגיעו
להסכם בדבר הכללת הרפובליקה של קרואטיה בהסכם האירופאי ים תיכוני בין הקהילה
האירופית לבין מדינת ישראל (להלן -הסכם הסחר) החל מיום ה.30.36.2300-
להלן הוראות נוהל המתייחסות להצטרפות הרפובליקה של קרואטיה להסכם הסחר:

 .1החלת הוראות התאמ"ו והנוהל המתייחסים להסכם הסחר
הוראות התאמ"ו והוראת הנוהל הזמנית ליישום הסכם הסחר האירופאי ים – תיכוני
עם הקהילה האירופית יחולו גם על טובין המיובאים במסגרת ההסכם מהרפובליקה
של קרואטיה.
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 .2קבלת העדפת מכס ביבוא טובין מהרפובליקה של קרואטיה העומדים
בכללים שנקבעו בהסכם הסחר
לגבי טובין שיובאו מהרפובליקה של קרואטיה לאחר  0.6.00אך לא יאוחר מיום ,0.03.00
או טובין המאוחסנים במחסנים רשויים ביום  ,0.6.00וטרם הוגש בגינם רשימון שחרור,
אשר עומדים בכל הכללים שנקבעו בהסכם האירופאי ים תיכוני ,ולא התקבל בגינם
מסמך העדפה במועד השחרור מפיקוח המכס ,ניתן יהיה לקבל העדפת מכס אם תוגש
לגביהם תעודת תנועה  EUR-1או  EUR-MEDשהונפקה בדיעבד.
במקרים אלה ,היבואן ישחרר את הטובין בהפקדת פיקדון בגובה המכס ,ימסור הצהרה
בבית המכס הרלבנטי בעת הגשת הרשימון לשחרור (ובטרם שחרור הטובין) ,כי הטובין
מקוריים ועומדים בכללי מקור וביתר סעיפי הסכם הסחר  ,וזאת עד להמצאת מסמך
העדפה כאמור ובהתאם למועדים שיקבעו על ידי הגורם המוסמך בית המכס.

 .3הנפקת תעודות תנועה  EUR-1בדיעבד בגין טובין שיוצאו מישראל
טובין שיוצאו מישראל לרפובליקה של קרואטיה לפני ה 076700 -ויובאו אליה החל מיום
 076700ואילך ,אשר עמדו במועד יצואם בכללי מקור שנקבעו בהסכם הסחר ,תונפק
בגינם תעודת תנועה בדיעבד ע"י הגורמים המוסמכים במינהל המכס ובתנאי שהטובין
עומדים בכל סעיפי ההסכם ולא ניתן בגינם הישבון.

 .8חובת ציון מקום רכישת מעמד המקור ע"ג מסמכי ההעדפה  EUR-1או
EUR-MED
החל מיום ,0.6.00יש להחיל את הוראת הנוהל "מרכיבים טכניים שיש לכלול ביישום
פרוטוקול  4בהסכם אירופאי ים תיכוני– לצורך ציון מקום קבלת מעמד מקור במסמכי
העדפה"ביצוא מישראל לרפובליקה של קרואטיה במסגרת הסכם הסחר.

בברכה
דוד חורי  -מהנדס
ממונה יחידת יצוא/כללי מקור
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העתקים:
מר משה אשר -מנהל רשות המיסים
מר דורון ארבלי-ראש מינהל המכס
מר אורי קלינר-היועץ המשפטי לרשות המסים
מר ערן יעקב-סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה
גב איריס וינברגר עו"ד-סגן בכיר ליועץ המשפטי
גב עידית לב זרחיה דוברת
גב שרה ביטון -מנהלת המחלקה הבינ"ל
גב מיכל אחיטוב -נספחת בריסל
חברי המטה
יח היצוא
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