
 מדינת ישראל
 

 רשות המסים בישראלהאוצר/ 
 הנהלה

 

 91002ירושלים  320, ת"ד  5רח' בנק ישראל 
www.mof .gov. i l / taxes 

 
 

 

                                       אדר תש"פ בכ" תאריך: 
 2020במרס  18  
 

 
 

 קורונה תיק:

 
 

 אל

 גובי המכס

 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 

 סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, חיפה לשכת  ,מר גדי כהן

 מר ברי פינטוב, מנכ"ל ארגון הגג של סוכני המכס

 מנהלת תחום איגוד  לשכות המסחר  ת"א ,גב מירב וולדמן  עו"ד

 מר רז הילמן, מנהל אגף יבוא, מכס ותקינה, איגוד לשכות המסחר ת"א

 מר יאיר ביטון, יו"ר חטיבת הבלדרות הבינ"ל 

 שטיין, מכון היצואמר בועז מיל

 מר דני קטריבס, מר איתי נקש התאחדות התעשיינים

 
 

 MED-EUR -ו EUR-1 תחליפים להנפקת תעודות  תנועה  מסוג הנדון:
 

עם מדינות האיחוד האירופי,מדינות אפט"א בכדי ליצא טובין במסגרת הסכמי סחר  ,כידוע

היצוא בהם ט המקרים למע, EUR-MED -ו EUR-1נדרש להנפיק תעודת תנועה רקיה ווט

אינו המקורים ערך הטובין ש או, "יצואן מאושרי יצואן שהוכר עי רשויות המכס כ"מתבצע ע"

 יורו. 6,000עולה על 

את להמשיך ובכדי   ,הנ"ל במסגרת הסכמי הסחרהמיוצא בכדי למנוע פגיעה ביצוא הישראלי 

 הוחלט כדלקמן: ,בצל משבר הקורנההתקינה הסחר שגרת 

הסכמי הסחר שלעיל, רשאים שנקבעו בעומדים בכללי מקור שן המייצאים טובייצואנים  .1

כתחליף להנפקת תעודת מקור מקור על גבי חשבונית או מסמך מסחרי להצהיר הצהרת 

EUR-1 ו- EUR-MED. 

)אות דפוס  Kולאחריו יש להוסיף את האות  של היצואן  את מס' הח.פ.ההצהרה תכלול  .2

 מצ"ב. ותהצהר ינוסח .K/999999999בלבד( באופן הבא: 
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לתשומת ליבכם, יש לעמוד בכל התנאים שנקבעו בהסכמי האס"ח ובהוראות הנוהל בדבר  .3

 עמידת הטובין בכללי המקור.  

מקרים הלמעט לבית המכס לצורך הנפקת תעודת תנועה,  תלהגיע פיזי אין צורךלאור האמור  .4

 יתבביחידות היצוא עילות של שעות הפ .תנועההלקוח עומד על דרישתו להנפקת תעודת בהם 

 מכס יפורסמו.ה

 

 הוראה זו תחול ממועד פרסומה ועד להודעה חדשה.

 

 

 

 
 ,בברכה

 
  אבי ארדיטי

 ראש מינהל המכס
 
 
 
 
 

 :העתקים
 מנהל רשות המיסים ,מר ערן יעקב

 משרד הכלכלה -מר אוהד כהן, סמנכ"ל ומנהל מינהל סחר חוץ
 הכלכלהמשרד  -מינהל סחר חוץ, גב רחל הירשלר

 , יועץ למנהל רשות המסיםר אורי ברוק"ד
 בבריסלרשות המסים ת נציג ,גלי בר עוז גב'

 מנהל תחום בכיר ,מר חורי דוד
 מנהלת תחום בכירה ,שרה ביטון 'גב
 בכירה ליועמ"ש ת סגני ,יעל נווה עו"ד 'גב

 גב' ענבל קורקוס, עו"ד לשכה משפטית
 גב' יערה אייזן, עו"ד לשכה משפטית

 מטהחברי 
 מעריכים ראשיים

 ממוני תש"ר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


