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צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) ,התשע"ו278 .. . . 2015-

צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית
של קוריאה) ,התשע"ו2015-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט,11979-
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק
העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מצווה לאמור:
הגדרות

	.1

רישיון ייצוא טובין

	.2

צירוף רישיון ייצוא

	.3

מקום שנדרש אדם לפי צו זה להמציא רישיון ייצוא ,יצרף היצואן את רישיון הייצוא
לרשימון הייצוא לפני ייצוא הטובין.

מועדי מתן רישיון
ייצוא

	.4

(א) רישיון ייצוא לפי צו זה או החלטה לסרב לתתו ,יינתנו למבקש על ידי הרשות
המוסמכת בתוך  14ימי עבודה מיום קבלת הבקשה; החלטת סירוב תהיה מנומקת.

תחילה

	.5

בצו זה -
"ייצוא"  -הוצאה או גרם הוצאה של טובין מישראל דרך הים ,היבשה או האוויר ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה;
"צפון קוריאה"  -הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה;
"רישיון ייצוא"  -רישיון שנתנה רשות מוסמכת ,לייצא טובין;
"הרשות המוסמכת"  -מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא במשרד הכלכלה (להלן
המשרד) ,סגנו או מי שהשר מינהו להנפיק רישיון ייצוא.(א) לא ייצא אדם טובין לצפון קוריאה ,אלא על פי רישיון ייצוא מאת הרשות
המוסמכת.
(ב) טובין המנויים בתוספת הראשונה אסורים בייצוא לצפון קוריאה ולא יינתן
לגביהם רישיון ייצוא.

(ב) מניין הימים האמור בסעיף קטן (א) יחל ביום קבלת כל המסמכים הדרושים
לקבלת רישיון הייצוא.
(ג) בקשה לקבלת רישיון ייצוא מאת הרשות המוסמכת יש להגיש על גבי הטופס
המפורסם בתוספת השנייה.
תחילתו של צו זה חודשיים מיום פרסומו.

תוספת ראשונה
(סעיף (2ב))
	.1

יינות;

	.2

משקאות חריפים (מכל סוג);

	.3

מוצרי טבק;

	.4

קוויאר;

	.5

סרטנים (וכל סוגי הלובסטרים);

	.6

שבלולים;

	.7

רכיכות וחסרי חוליות תת–ימיים (למשל צדפה ,שבלול ,חילזון);

__________
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
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	.8

מכוניות וכל סוגי הרכבים המיועדים להיסעים של בני אדם;

	.9

יאכטות ושאר סירות תענוגות;

 	.10בשמים ומי טואלט;
 	.11כל מוצרי הקוסמטיקה;
 	.12פרוות;
 	.13מתכות יקרות ,כולל זהב וכסף;
 	.14תכשיטים;
 	.15אבנים יקרות וחצי–יקרות ,כולל יהלומים ופנינים;
 	.16כוסות משקה (בעיקר קריסטלים);
 	.17עבודות וחפצי אמנות;
 	.18עטי נביעה;
 	.19שעונים מכל הסוגים;
 	.20שטיחים;
 	.21מוצרי עור הקשורים במוצרי נסיעה ,אופנה ולבוש;
 	.22אלקטרוניקה צרכנית (טלוויזיות ,וידיאו ,DVD ,טבלטים ודומיהם ,לפטופים ,נגני MP3
וכיוצא באלה);
 	.23ציוד צילום;
 	.24ציוד בידור אלקטרוני ותכנות לציוד בידור אלקטרוני;
 	.25ציוד ספורט.

תוספת שנייה
(סעיף (4ג))
בקשה לקבלת רישיון ייצוא
לפי צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של
קוריאה) ,התשע"ו2015-
פרטי היצואן:
שם היצואן:
סוג עיסוק:

מס' יצואן:

□

□ יצואן

יצרן

□ אחר

תיאור עיסוק יצואן:
כתובת היצואן

רחוב ומס':

יישוב:

איש קשר ותפקידו:
דואר אלקטרוני:
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ת"ד:

טלפון:

מיקוד:
פקס':

אתר אינטרנט:
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פרטי הטובין המיועדים לייצוא:
הטובין לייצוא:
תיאור הטובין:
סיווג (לפי :)H.S
כמות:

שם מסחרי של הטובין:
יחידת מידה:

סוג האריזה:

ערך דולרים:

האם ייצוא זהה או דומה נעשה בעבר □ :לא
האם נדחה או הוגבל ייצוא זהה או דומה בעבר□ :
מס' רישיון ייצוא:

בקשה קודמת:

כן

תאריך הנפקה:

המועד הסופי לתקופת היצוא עד
ייעוד השימוש:
פרטי הלקוח:
שם הלקוח:
כתובת:
טלפון:
איש קשר ותפקידו:

טלפון:

דואר אלקטרוני:

פקס'   :

אתר אינטרנט:

תיאור עיסוק הלקוח:
הצהרה בדבר נכונות הפרטים:
אנו מצהירים שכל פרטי בקשה זו נכונים ,כמו כן ידוע לנו כי מסירת ידיעות לא נכונות
מהווה עבירה פלילית.
אנו מתחייבים בזאת לקיים כל תנאי ברישיון שיינתן על יסוד בקשה זו.
.........................................................
תאריך

שם החותם ,תפקידו בחברה ומס' זהות

חתימה וחותמת החברה

רישיון ייצוא לצפון קוריאה מס' .................................
הניתן למבקש לייצוא של הטובין הרשומים לעיל ,ובנספח המצורף והחתום בידי הרשות
המוסמכת
 .1תוקף הרישיון עד יום ................................
 .2הרישיון אינו ניתן להעברה.
 .3לפני כל משלוח על היצואן למלא רשימון ייצוא.
רשות מוסמכת.................................... :

ניתן בתאריך.............................. :
א' בטבת התשע"ו ( 13בדצמבר )2015
(חמ )3-5102

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר הכלכלה
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