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תאריך:
תיק:
סימוכין
לכבוד
גובה מכס חיפה
גובה מכס נתב"ג
גובה מכס מרכז
גובה מכס אשדוד
גובה מכס ירושלים
גובה מכס אילת
גובה מכס מעברים
גובה מכס מעבר נהר הירדן
מר אמיר שני ,יו"ר אירגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים
מר רונן סמג'י ,יו"ר לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ,מחוז ת"א
מר יוסף טיין לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – דרך העצמאות 33
מר ברי פינטוב ,מנכ"ל ארגון הגג של סוכני המכס
גב מירב וולדמן מנהלת תחום ענפי לשכת המסחר
מר טמלר יוסף ,מנהל אגף יבוא ,מכס ותקינה ,איגוד לשכות המסחר ת"א
מר יאיר ביטון ,יו"ר חטיבת חברות הבלדרות הבינלאומית
מכון היצוא ,מר בועז מלשטיין,
התאחדות התעשיינים ,מר דני קטריבס מר איתי נקש

כ"ט כסלו תשע"ח
 17בדצמבר 2017
633959

הנדון :תאריך חתימת שלטונות המכס על תעודות  EUR-1ו  EUR-MEDביחס
לתאריך שטר המטען ולחתימת היצואן על התעודה–עדכון הוראת נוהל
תאריך חתימת שלטונות המכס על תעודות  EUR-1ו  EUR-MEDביחס לתאריך שטר המטען
 .1בהסכמי אס"ח אירופים-ים תיכונים נקבע כי תעודות תנועה מסוג  EUR-1או ו EUR-
 MEDתאושר ע"י רשות המכס של מדינת היצוא כאשר הטובין המכוסים בתעודה נמצאים
תחת פיקוח המכס או היצוא בגינם הובטח.
 .2עוד נקבע בהסכמים הנ"ל כי במידה וטובין עוזבים את פיקוח המכס (מיוצאים) רשאים
שלטונות המכס במדינת היצוא להנפיק תעודת תנועה בדיעבד ,עפ"י נהלים שנקבעו
בהסכמים ביחס לתעודה מסוג זה.
 .3סעיף (( )3ג) לנספח א' שענינו הוראות מפורטות לבדיקת תוכן מסמכי ההעדפה בהוראות
הנוהל הזמניות להסכם האירופאי ים-תיכוני פרק  :5חלק  1יוחלף ובמקומו יבוא :
"במקרים בהם התאריך הנקוב בשטר המטען מוקדם ממועד הנפקת תעודות התנועה ע"י
שלטונות המכס במדינת היצוא יש להגיש תעודת תנועה שהונפקה בדיעבד עפ"י סעיף 1.10
להוראת הנוהל".
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על אף האמור ניתן להגיש תעודה שלא צוין כי הונפקה בדיעבד במקרים בהם התאריך הנקוב
בשטר המטען מקדים  5ימים לכל היותר את מועד אישור רשות המכס .המוסמך בבית
המכס אינו רשאי לאשר חריגה מהאמור
חתימת שלטונות המכס על תעודות  EUR-1ו  EUR-MEDביחס לתאריך חתימת היצואן
 .1בהסכמי אס"ח האירופאים ים תיכוניים נקבע כי תעודת תנועה מסוג  EUR-1או ו EUR-
 MEDתאושר ע"י רשות המכס במדינת היצוא רק לאחר שהיצואן חתם ואישר את פרטי
התעודה.
 .2בהוראות בדיקת תוכן תעודת EUR-1

 EUR-MEDבמשבצת  12במקום הנוסח הקיים

יבוא "כאן תופיע חתימת היצואן או נציגו המורשה וכן יצוינו המקום והתאריך של מילוי
התעודה .תעודה שבה תאריך חתימת היצואן או נציגו מאוחר מתאריך אישור המכס
במשבצת ( ,)11אינה קבילה.
האמור במכתבי זה מבטל כל הוראה או הנחיה שניתנה או פורסמה בנדון בטרם עדכון זה

בברכה
דוד חורי  -מהנדס
ממונה יחידת יצוא/כללי מקור
העתקים:
מר אבי ארדיטי ראש מנהל המכס
מר אבירם אברמוביץ מנהל תחום בכיר
ד"ר אורי ברוק עוזר למנהל רשות המיסים.
גב ענבל קורקוס עו"ד לשכה משפטית
גב יערה אייזן עו"ד לשכה משפטית
גב הראל כהן יח' פרסום
מעריכים ראשיים
ממוני תשר יבוא
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