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תוכן העניינים

חלק  - 6.1כללי
 .1תוכן הפרק
פרק זה עניינו נוהלי עבודה ליישום אמנות מכס בינלאומיות.
 .2אסמכתאות חוקיות
האסמכתאות החוקיות המשמשות לביצוע האמור בפרק זה הן ,בן היתר:
א .פקודת המכס.
ב .פרט  6לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין ,כפי שמתפרסם מעת לעת ברשומות.
ג .צו הפיקוח על היצוא הביטחוני.
ד .צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי ,הביולוגי והגרעיני) התשס"ד – .2440
ה .צו יבוא חופשי ,התשס"ו.2446-
ו .צו המכס (איסור יבוא) ,תשס"ה.2445-
ז .אמנת מכס בדבר פנקס מעבר אט"א (( ,)A.T.Aכתב אמנה .)598
ח .אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מקצועי (כתב אמנה .)555
ט .אמנת מכס בדבר הקלות ביבואם של טובין להצגה או לשימוש בתערוכות ,בירידים ,בכינוסים,
או באירועים דומים (כתב אמנה .)549
י .אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד פדגוגי (כתב אמנה .)842
יא .אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מדעי (כתב אמנה .)756
יב .אמנה בינלאומית בדבר יבואם של דוגמאות מסחריות ודברי פרסומת (כתב אמנה .)260
יג .אמנת מכס בדבר יבוא זמני של כלי אריזה (כתב אמנה .)004
 .1הגדרות
בפרק זה יש לפרש:
"אמנת קרנה"
"הנהלה"
"הרשות"
"מוסמך"
"קרנה"
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אמנת מכס  598בדבר פנקס מעבר אט"א (.)A.T.A
הנהלת רשות המסים בישראל.
רשות המסים בישראל.
ממונה יחידת קרנה/יצוא בבית המכס.
פנקס מעבר אט"א לצורך יבוא זמני ,או יצוא זמני של טובין מכוח
אמנת קרנה.
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חלק 6.7

חלק  - 6.6פנקס מעבר אט"א (()A.T.A CARNETקרנה)
 .1תוכן החלק
א .חלק זה עניינו השימוש בקרנה ,לצורך יבוא זמני או יצוא זמני של טובין מכוח אמנת קרנה.
ב .אמנת קרנה נחתמה בבריסל ב ,6.12.61 -נכנסה לתוקף בישראל ביום  ,25.11.66ופורסמה בכתב
אמנה  .598כמו כן ניתן למצוא אותה באתר של ארגון המכס העולמי ,שכתובתו:
www.wcoomd.org
ג .מובהר בזה ,כי האמור באמנת קרנה ובחלק זה חל גם על היבוא עפ"י קרנה לשטחי הרשות
הפלסטינית ,וגם על יצוא כאמור.
 .2עקרונות הקרנה
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

טובין המיובאים על פי קרנה ,יש לייצאם בחזרה לחו"ל באותו מצב כפי שיובאו.
טובין המיובאים על פי קרנה ,יש לייצאם בחזרה לחו"ל עד שנה מיום הוצאת הקרנה.
אין לאשר אחסנה במחסן רשוי של טובין שיובאו על פי קרנה.
הקרנה מונפק על ידי לשכת המסחר בארץ היצוא של הטובין (לגבי טובין המיוצאים מישראל,
יונפק הקרנה על ידי לשכות המסחר ת"א ,חיפה וירושלים).
לשכת המסחר המנפיקה ,מקבלת מבעל הטובין ערובות להבטחת קיום תנאי הקרנה.
לשכת המסחר ערבה כלפי רשויות המכס בארצות היבוא לתשלום מסי היבוא החלים ,אם
הטובין לא ייוצאו בחזרה לפני תפוגת הקרנה.
ניתן לייבא את הטובין המפורטים בקרנה במשלוחים שונים עד מועד תפוגת הקרנה.

 .1מטרת השימוש בקרנה
א .מטרת השימוש בקרנה היא להקל על המעבר הזמני של טובין בין המדינות החתומות על אמנת
קרנה ,המפורטות ברשימה שבנספח  6.7א.
ב .המחזיק בקרנה ,שמייבא טובין ביבוא זמני ,יהיה זכאי בארץ היבוא לתהליך מכס ללא הגשת
רשימון ותשלום מסי יבוא ,הפקדת ערובות או פקדונות בידי רשות המכס ,המצאת רשיון יבוא.
ג .פקיד המכס לא יבדוק את קיומם של תנאי חוקיות היבוא (כגון :תקינה ,סימון) ביבוא טובין
לישראל באמצעות קרנה ,אלא בעת יבוא הטובין המפורטים להלן:
 )1ציוד שידור ותקשורת אלחוטית ( ,)WIRELESSלמעט:
א) טלפונים סלולריים הכלולים ברשימת המכשירים המפורסמת מעת לעת על ידי משרד
התקשורת.
ב) ציוד תקשורת מחשבים בתחום  2.0ג'יגה הרץ בלבד.
ג) מקלט ( G.P.S.ניווט לווייני) למדידת מיקום גיאוגרפי.
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)1
)0
)5

כלי נשק מכל הסוגים.
מיתקני שעשועים ודומיהם.
טובין המיובאים ממדינות האסורות ביבוא.
טובין האסורים ביבוא עפ"י כל דין ,לרבות על פי צו המכס (איסור יבוא) תשס"ה.2445-

 .0יבוא על פי קרנה במסגרת אמנות מכס שונות
א .ניתן לייבא טובין ביבוא זמני על פי קרנה במסגרת האמנות המפורטות בסעיף  6.1.2פיסקאות
ד-י ,לעיל.
להלן דוגמאות:
 )1אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מקצועי
א) אמנת ציוד מקצועי חלה על הציוד המפורט להלן ,המשמש לצורכי עבודתו של מבקר
בישראל.
( )1ציוד לעיתונות או ציוד לשידור (מצלמות ,מסרטות ,ציוד הקלטה ושידור).
( )2כלי נגינה.
( )1תלבושות ,תפאורה וציוד במה.
( )0ציוד עזר להקלטה ,לשידור וכיו"ב (לדוגמא :שעונים ,שעוני עצר ,גנרטורים,
שנאים).
( )5ציוד הסרטה (מצלמות ,מכשירי מדידה ,ציוד תאורה ,עגלות להובלת מצלמות,
סרטים לפני עריכה).
( )6כלי רכב שנועדו או הותאמו במיוחד למטרות אלה (ניידות שידור ,וכיו"ב).
( )7כלי עבודה.
( )8מכשירי מדידה ,בדיקה או בחינה (חום ,לחץ ,מרחק ,גובה ,מהירות ,וכו').
( )9מחשבים ניידים.
( )14ציוד קידוח.
( )11ציוד תקשורת.
( )12ציוד הדרוש לארכיאולוגים ,גיאוגרפים ,זואולוגים ,רופאים ועוד.
ב) יודגש ,כי אין לשחרר במסגרת זאת טובין מן הסוגים המפורטים להלן ,המיובאים ללא
קשר לעבודת מבקר בישראל :ציוד שישמש לייצור תעשייתי ,ציוד לאריזה ,ציוד לבניית
בניינים ,ציוד ליישור קרקע ולעבודות דומות.
 )2אמנת מכס בדבר הקלות ביבואם של טובין להצגה או לשימוש בתערוכות ,בירידים,
בכינוסים ,או באירועים דומים
א) להלן הטובין אשר ניתן לייבא במסגרת אמנה זו:
( )1טובין שנועדו להצגה או להדגמה באירוע.
( )2טובין הנדרשים לשם הדגמת מכונות או מכשירים מחו"ל באירוע.
( )1חומר בינוי וקישוט ,לרבות מתאמים חשמליים ,לדוכנים זמניים של מציגי חו"ל
באירוע.
חומר פרסומת והדגמה הקשור למוצגי חו"ל באירוע.
( )0ציוד ,לרבות ציוד לתרגום ,הקלטה וסרטים בעלי אופי חינוכי ,מדעי או תרבותי,
המיועדים לשימוש בכינוסים ,ועידות ,או קונגרסים בינלאומיים.
ב) אין להעביר טובין כאמור ממקום האירוע שהוצהר למקום אחר ,ללא אישור בכתב של
המוסמך בבית המכס המטפל.
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ג) מובהר בזה כי האמנה חלה על הטובין שיובאו בכמות סבירה ,בהתאם לשיקול דעתו של
פקיד המכס ,ובהתחשב בנסיבות האירוע.
אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד פדגוגי
להלן הטובין אשר ניתן לייבא במסגרת אמנה זו:
א) כל ציוד המשמש למטרות הוראה או הכשרה מקצועית.
ב) מטולי שקפים ושקופיות.
ג) מקרן סרטים.
ד) טלוויזיה במעגל סגור.
ה) שקופיות ,סרטונים ,סרטים ,הקלטות ,סרטי וידאו.
ו) ציוד ביבליוגרפי ואורקולי לספריות.
ז) ספריות ניידות.
ח) מעבדות לשפות.
ט) ציוד תרגום סימולטני.
י) ציוד מיוחד לחינוך והכשרה של אנשים מוגבלים.
יא) לוחות קיר ,תבניות ,מפות ,תכניות ,תצלומים ,תרשימים.
יב) ציוד להדגמה.
יג) מערכות לימוד.
אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מדעי
א) להלן הטובין אשר ניתן לייבא במסגרת אמנה זו:
( )1מכשירים ,מיתקנים ,מכונות ואבזריהם ,המשמשים למטרות מחקר מדעי או
הוראה.
( )2ציוד המיועד לתחזוקה ,בדיקה ,כיול ,או תיקון של ציוד מדעי כאמור.
ב) מובהר בזה כי האמנה חלה על הטובין שיובאו בכמות סבירה על ידי מוסדות מאושרים
לשימושם ,ולא למטרות מסחריות.
אמנה בינלאומית בדבר יבואם של דוגמאות מסחריות ודברי פרסומת
האמנה חלה על דוגמאות מסחריות מכל סוג ,ובלבד שלא נועדו למכירה או להשכרה ,וייוצאו
בחזרה לחו"ל.
אמנת מכס בדבר יבוא זמני של כלי אריזה
להלן הטובין אשר ניתן לייבא במסגרת אמנה זו:
א) כלי אריזה שיובאו ריקים ,והוצהר עליהם ,שייוצאו בחזרה כשהם מלאים.
ב) כלי אריזה שיובאו מלאים ,והוצהר עליהם ,שייוצאו בחזרה כשהם ריקים או מלאים.

ב .בנוסף לכך ,ניתן לייבא ביבוא זמני על פי קרנה ציוד לשימוש באירועי אמנות ,תרבות וספורט,
וסרטים להקרנה לא מסחרית בפני לקוחות פוטנציאליים.
ג .ניתן לייבא כלי רכב עפ"י קרנה רק במסגרת אחת האמנות המפורטות לעיל ,כגון :רכב לתצוגה,
להדגמה ,למטרות מקצועיות המובנות ברכב (ניידות שידור ,ניטור וכיו"ב) ,קרונועים ,רכב משא
או גוררים של קרקסים ועוד ,או יבוא רכב על ידי חברה מסחרית זרה לשימוש עובדיה שאינם
אזרחי ישראל ,שהגיעו לתקופה זמנית לישראל.
ד .אם יובאו טובין על פי קרנה שלא במסגרת האמנות האמורות ,יש לפנות לאחראי על הקרנה
בהנהלה ,לקבלת אישור .אם לא התקבל אישור ,יש לייצא את הטובין מישראל ,או לשחרר את
הטובין שלא על פי הקרנה.
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חלק 6.7

 .0סייגים ליבוא טובין עפ"י קרנה
א .אין לייבא עפ"י קרנה את הטובין הבאים:
 )1טובין המיובאים לצורך עיבוד או תיקון.
 )2כלי רכב לשימוש אישי של תיירים.
 )1כלי רכב המיובאים באמצעות  CARNET DE PASSAGE EN DOUANEהמונפק על ידי
מועדוני המכוניות בעולם מכוח אמנת מכס בדבר יבואם הזמני של כלי רכב פרטיים לדרכים
(כתב אמנה .)204
 )0טובין אשר ישמשו בארץ למטרות השכרה ,השאלה ,או שימוש תמורת תשלום.
 )5טובין מתכלים.
 )6טובין ,שלא ניתנים לזיהוי בעת יצואם בחזרה לחו"ל.
 .6תוקף הקרנה
א .לשכת המסחר המנפיקה את הקרנה תציין על גביו את תאריך התפוגה שלו.
ב .התוקף המקסימלי של קרנה הוא שנה מיום הנפקתו .לשכת המסחר המנפיקה רשאית להנפיק
קרנה לתקופה קצרה יותר.
ג .הארכת תוקף קרנה או טיפול במקרה של אובדן קרנה
במקרה שהקרנה המקורי אבד ,או תוקפו היה פחות משנה ,ניתן לקבל קרנה חלופי במקום
הקרנה המקורי ,ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:
 )1הקרנה החלופי הונפק על ידי לשכת המסחר בחו"ל שהנפיקה את הקרנה המקורי.
 )2הקרנה החלופי הונפק לפני התפוגה של הקרנה המקורי.
 )1תוקף הקרנה החלופי לא יעלה על שנה מיום ההנפקה של הקרנה המקורי.
הבהרה :במקרים שהקרנה המקורי אבד ,על מחזיק הקרנה לפנות ללשכת המסחר שהנפיקה
אותו על מנת לבקש העתק .במקרה זה ,ההעתק ישא אותו מספר ואותו תוקף כמו הקרנה
המקורי ,ותוטבע עליו החותמת.DUPLICATE :
במקרה שתוקף הקרנה המקורי (שהיה פחות משנה) עומד לפוג ומחזיק הקרנה מבקש
להאריכו ,עליו לפנות ללשכת המסחר שהנפיקה אותו לפני שפג תוקפו של הקרנה המקורי,
וזו תנפיק קרנה חלופי שעליו תוטבע החותמת " ."REPLACEMENT CARNETהקרנה
החלופי ישא תאריך תפוגה חדש ,שלא יהיה מאוחר יותר משנה מיום ההנפקה של הקרנה
המקורי.
במקרה זה ,על פקיד המכס להזין את הפעולה למערכת בהקשת קוד סגירה "( 6תעודה
מחליפה") ולפתוח את הקרנה החלופי .יש לתלוש את הספח הלבן ,לחתום עליו ,ולהטביע
חותמת על גבי הדף לפי התאריך של היבוא בקרנה המקורי.
 .6מי רשאי לשחרר טובין על פי קרנה
הרשאים לשחרר טובין שיובאו עפ"י קרנה מפיקוח המכס הם:
א .מחזיק הקרנה ,אשר שמו מצויין במשבצת  )HOLDER( Aבקרנה.
ב .נציגו של מחזיק הקרנה ,אשר שמו מצויין במשבצת  )REPRESENTED BY( Bבקרנה.
ג .אדם אחר ,ובלבד שיש בידיו ייפוי כוח בכתב מאת מחזיק הקרנה ,שאושר לעניין זה על ידי
לשכת המסחר שהנפיקה את הקרנה ,או על ידי לשכת המסחר ת"א.
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חלק 6.7

ד .סוכן מכס ,שקיבל ייפוי כוח כדין ממחזיק הקרנה.
 .8שחרור כלי רכב
א .ניתן לייבא כלי רכב על פי קרנה כאמור בסעיף  6.7.0פיסקה ג.
ב .אין לאשר תנועה בדרכים לכלי רכב המיובא לתצוגה ,אלא יש להובילו ממקום למקום על גבי
מובילית ,למעט במקרים בהם מטרת היבוא של כלי רכב מחייבת תנועה בדרכים (כגון :רכב
מקצועי ,רכב של חברה זרה לשימוש עובדיה ,רכב קרקס) ,או במקרים מיוחדים אחרים ,בכפוף
לאישור האחראי על הקרנה בהנהלה .במקרים אלו יש להפיק טופס מכס  ,161שתוקפו לא יעלה
על תוקף הקרנה.
במקרים בהם אושר ע"י מנהל תחום קרנה בהנהלת המכס לכלי רכב מנועי לנוע בדרכים יש
לפעול כדלקמן-:
-

לפני הפנייה למחלקת הקרנה ,סוכן המכס/היבואן יפיק מב 161/ביחידה הרלוונטית בבית
המכס.
עובד הקרנה יציין נתון זה (תאריך תוקף מב – 161/אישור לנוע בדרכים) בהערות בדף
התנועה ובספח  IMPORTAIONשל הקרנה הזר.
עובד הקרנה יוסיף הערת הגבלה לתקופת שהיית הרכב בישראל בכפוף למועד תוקף
מב 161/שהופק ויחתום בחתימתו בצירוף חותמת המשרד.

חריגה מתקופת השהייה שאושרה לרכב עפ"י מב 161/תהווה הפרת תנאי לשימוש ברכב
המלווה בקרנה ועילה לתביעת המסים מלשכת המסחר.
ג .המעקב אחר כלי הרכב ,שאושרו לתנועה בדרכים ,יבוצע במערכת יבוא זמני רכב בנוסף למעקב
במערכת קרנה.
 .1יבוא/יצוא תכשיטים ושעונים
במקרה של יבוא /יצוא תכשיטים ושעונים מכל הסוגים ,מחזיק הקרנה יצרף לקרנה תצלומים
לצורך זיהויים.
 .14מבנה הקרנה
א .הפרטים הנדרשים למילוי בקרנה מאפשרים לרשויות המכס בארץ היצוא/היבוא לנהל מעקב
אחר תנועת הטובין.
ב .הקרנה מורכב מדפי כריכה ירוקים ,ספחים ודפים (בצבעים צהוב ולבן) כמפורט להלן:
 )1כריכה ירוקה בה ימולאו הפרטים כלהלן:
א) מבקש הקרנה ימלא את הפרטים הבאים:
( )1במשבצת  : Aשם האדם או החברה ,שהם מחזיקי הקרנה.
( )2במשבצת  : Bשם נציגו של מחזיק הקרנה.
( )1במשבצת  : Cהשימוש המיועד בטובין (תערוכה ,ציוד מקצועי ,דוגמה מסחרית,
וכיו"ב).
( )0במשבצת  :Jחתימת מחזיק הקרנה ששמו מופיע במשבצת .A
( )5רשימה מפורטת של הטובין המועברים באמצעות הקרנה תופיע מצדו השני של
הדף כלהלן:
חלק 6.7
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עמודה  - 1מס' רץ של הפריטים.
עמודה  - 2תיאור הטובין ,סימונם ומספרם (אם יש).
עמודה  - 1כמות הפריטים.
עמודה  - 0משקל או נפח.
עמודה  - 5ערך הטובין.
עמודה  - 6ארץ המקור.
עמודות  1ו( 5 -כמות הפריטים וערכם) יסוכמו בתחתית הטבלה.
כאשר בטבלה של פירוט הטובין אין אפשרות לכלול את רשימת כל הפריטים ,ניתן
להוסיף לקרנה דפים נוספים ,באותה מתכונת שצויינה לעיל .במקרה זה ,יש לציין
את מספר הדפים שנוספו לדף המקורי.
( )6על לשכת המסחר בארץ היצוא ,המנפיקה את הקרנה ,למלא את הפרטים הבאים:
( )7במשבצת :G
(א) בסעיף  :aמס' הקרנה ,ומספר הדפים הנוספים.
(ב) בסעיף  :bשם מנפיק הקרנה.
(ג) בסעיף  :cתאריך התפוגה של הקרנה.
( )8במשבצת  :Iמקום ותאריך הנפקת הקרנה ,וחותמת הגורם המנפיק.
ב) משבצת  Hתמולא על ידי רשות המכס בארץ הנפקת הקרנה ,תוך ציון התאריך והטבעת
החותמת שלה.
 )2דפים וספחים צהובים ליצוא ויבוא מחדש ( EXPORTATIONו,)RE-IMPORTATION -
המשמשים את רשות המכס בארץ הנפקת הקרנה בעת היצוא ,ובעת ההחזרה של הטובין.
 )1דפים וספחים לבנים ליבוא ויצוא מחדש (  IMPORTATIONו,)RE-EXPORTATION -
המשמשים את רשות המכס בישראל (או בכל ארץ אליה מגיעים הטובין לצורך כניסה
זמנית) ,בעת הגעת טובין המיובאים עפ"י קרנה שהונפק בחו"ל ובעת החזרתם לחו"ל.
 .11הטיפול בקרנה על ידי פקיד המכס בעת יבוא טובין לישראל
א .קרנה יתקבל לטיפול על ידי פקיד המכס רק אם הוא מודפס בשפות אנגלית או צרפתית .במקרה
בו הקרנה מודפס בשפה לועזית אחרת ,יש לדרוש תרגום לאנגלית/צרפתית ,מאושר על ידי
נוטריון.
ב .על פקיד המכס לבדוק ולוודא את הפרטים הבאים בקרנה:
 )1זהותו של משחרר הטובין בהתאמה למשבצות  Aו B-בכריכה ,או זהותו של סוכן המכס.
 )2בידי הנציג/סוכן המכס ייפוי כוח מאת מחזיק הטובין.
 )1שמה של מדינת ישראל מצויין בכריכת הקרנה.
 )0הקרנה הונפק בארץ אשר מצויינת ברשימת הארצות שבנספח א.
 )5הקרנה תקף וכן לא חלפה שנה מיום הנפקת הקרנה.
 )6בקרנה מצויין מס' סידורי.
 )7הקרנה נחתם בחתימה וחותמת של לשכת המסחר המנפיקה.
 )8הקרנה נחתם בחתימה וחותמת של רשות המכס בארץ ההנפקה.
קרנה שלא נחתם על ידי רשות המכס בארץ ההנפקה ,יתקבל רק אם לשכת המסחר ת"א
תתחייב בכתב ,שהיא תכבד את הקרנה.
 )9הקרנה נחתם על ידי מחזיק הקרנה.
 )14בקרנה קיימת רשימה מפורטת של תיאור הטובין ,סימונם ,מספר סידורי ,מספר קטלוגי (אם
יש) ,כמות האריזות ,מס' שילדה.
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)11
)12
)11
)10

)15

הרשימה המפורטת בקרנה מאפשרת זיהוי ברור וחד-משמעי של הטובין.
רשימת הטובין המפורטת בצד האחורי של הכריכה ,זהה לרשימה המפורטת בצד האחורי של
דף היבוא (הלבן).
מילוי כל הפרטים שבספח הלבן ,וחתימת משחרר הטובין בסעיף  Fלספח הלבן (המהווה
הצהרה על יבוא זמני).
צירוף המסמכים הבאים לקרנה:
א) טופס מכס " - 54בקשה לשחרור טובין (יבוא/יצוא)על פי פנקס מעבר אט"א" (ראה
נספח ב) ,ממולא על כל פרטיו.
ב) שטר מטען.
ג) פקודת מסירה/תעודת שער.
נתוני הקרנה זהים לנתוני המיצהר/שטר המטען /פקודת מסירה/תעודת שער.

ג .אם חסרים נתונים או מסמכים כמפורט בסעיף ב לעיל ,ידרוש פקיד המכס השלמת הפרטים.
ד .אם מצא פקיד המכס כי לא חסרים פרטים ,והפרטים המפורטים לעיל נמצאו נכונים ,יזין את
נתוני הקרנה למערכת סחר חוץ .בעת הזנת נתוני הקרנה ,יש לציין אם הטובין מיועדים לשטח
הרש"פ .במקרה זה ,אם טרם בוצעה התרה אלקטרונית המערכת תתנה אותה בביצוע בדיקה
ביטחונית.
ה .לאחר הזנת נתוני הקרנה למערכת סחר חוץ רשאי פקיד המכס לשדר מסר התרה או לבקש
בדיקה פיזית של הטובין.
ו .במקרה בו נמצא ,לאחר בדיקה פיזית או בעת השחרור ,כי קיימת אי התאמה בין נתוני הקרנה
ליבוא בפועל יש לפעול כלהלן:
 )1אין לשחרר הטובין הרשומים בקרנה .
 )2לבדוק אם מדובר בניסיון הברחה ,או בטעות שבתום לב.
 )1לרשום זאת בחלק ב של טופס ( 54יבוא בחוסר או ביתר) ,ובספח ובדף היבוא הלבן בקרנה.
 )0לגבות את המסים החלים על הטובין שלא פורטו בטופס הקרנה ,או לפעול בהתאם להליכי
החילוט הקבועים בפקודת המכס ,לפי הצורך.
 )5את יתרת הטובין המפורטים בקרנה ,ניתן לשחרר.
ז .אם יובאו טובין עפ"י שטר מטען אחד ,כאשר חלק מהם ישוחרר עפ"י קרנה וחלק אחר ישוחרר
עפ"י רשימון לצריכה בארץ ,יש לפצל את המשלוח כאמור בנוהל מצהרים.
ח .אם יובאו טובין על פי מספר תעודות קרנה ,יש לפצל את המשלוח כאמור בנוהל מצהרים.
ט .עם השלמת הבדיקות ,פקיד המכס יחתום על הדף הלבן במשבצת של היבוא
( ,)IMPORTATIONיציין את הנתונים הנדרשים בספח ,ויטביע את חותמת המכס בשפה
האנגלית.
לאחר מכן יתלוש את הספח הלבן ,אשר יישאר בבית המכס למעקב ,ויצרף את טופס  54ואת
ייפוי הכוח שנתן מחזיק הקרנה לסוכן המכס/לנציגו .יתר המסמכים יוחזרו למחזיק הקרנה.
לאחר ביצוע פעולות אלו ישדר פקיד המכס מסר התרה במערכת סחר חוץ.
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חלק 6.7

י .אם הטובין נמצאים במסוף מטענים ,יש להטביע חותמת על פקודת המסירה/תעודת השער ,תוך
ציון מס' הקרנה ,התאריך ,וערך הטובין המפורטים בקרנה.
פקודת המסירה תימסר למחזיק הקרנה יחד עם הקרנה ,לשם הוצאת הטובין מהמסוף.
יא .במקרים בהם לא הוטבעה חותמת על הקרנה בעת כניסת הטובין לארץ ניתן יהיה להטביע את
חותמת המכס בדיעבד על הספח הלבן.
יב .אם הטובין שוחררו בטעות בעת היבוא באמצעות רשימון יבוא ,רשאי המחזיק בקרנה לפנות
בבקשה לקבלת המס ששולם אם עומד בתנאים הבאים:
 )1הקרנה בתוקף.
 )2הטובין עדיין בישראל.
על המחזיק בקרנה לפנות מייד עם הגילוי ליחידת הקרנה בבית המכס בנמל היבוא ,ולקבל
אישור כי נפתח מעקב אחר הקרנה.
התביעה להחזר מס תוגש בצירוף האישור ליחידת תביעות ,פקדונות וגרעונות (תפ"ג) בבית
המכס בהתאם לנהלים.
 .12יבוא/יצוא של טובין על פי קרנה דרך אולם הנוסעים
א .במקרה שהטובין יובאו/יוצאו כמטען נלווה של נוסע דרך אולם הנוסעים ,פקיד המכס המטפל
יערוך את כל הבדיקות המפורטות בסעיף  11לעיל.
ב .על פקיד המכס לשאול את הנוסע האם הטובין מיועדים לשטח הרש"פ .אם התשובה תהיה
חיובית ,יש לערוך בדיקה ביטחונית ,ולציין את תאריך ביצועה על-גבי דף הקרנה המיועד למעקב.
ג .עם השלמת הבדיקות ,יפעל פקיד המכס כאמור בסעיף  11לעיל ,בכל הנוגע לטיפול בקרנה (למעט
צירוף טופס הבקשה וייפוי כוח לסוכן מכס ,שאינם נדרשים באולם הנוסעים).
ד .ספחי היבוא/יצוא של הקרנה יועברו בסוף כל יום לפקיד המכס המרכז את הטיפול בנושא
הקרנה ,לשם הזנה למערכת הממוחשבת ,כמפורט בסעיף  11לעיל.
מודגש בזה ,כי יש לתלוש רק את ספח היבוא/יצוא ,לפי העניין.
בדף היבוא/יצוא יש לחתום ולהטביע חותמת ,לפי העניין.
 .11יצוא של טובין שיובאו על פי קרנה שהונפק מחוץ לישראל (קרנה זר)
א .טובין המיובאים באמצעות קרנה ,יש לייצאם בחזרה לחו"ל לפני תאריך התפוגה של הקרנה.
ב .בייצואם של הטובין שיובאו זמנית מכוח הקרנה ,לא נדרש רשימון יצוא או רישיון יצוא ,למעט
ביצוא ביטחוני ,כמוגדר בצו הפיקוח על היצוא הבטחוני ,התשס"ז  ,2447 -בו נדרש להמציא
רישיון יצוא.
ג .בעת ייצואם של הטובין ,יציג מחזיק הקרנה בפני פקיד המכס ביח' היצוא או באולם הנוסעים
את הטובין שאותם בדעתו לייצא חזרה ,ואת הקרנה .יש לפעול כך גם ביצוא טובין בדואר.
מודגש ,כי פקידי המכס בלבד מוסמכים לפי סעיף (8א) לאמנת קרנה לאשר על גבי הקרנה את
ייצואם החוזר של הטובין.
במקרים אלו ,יש לצרף טופס מכס ( 54למעט יצוא באולם הנוסעים).
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חלק 6.7

ד .מחזיק הקרנה אינו חייב לרכז את הטובין המיוצאים במשלוח אחד .הוא רשאי לייצא את הטובין
אף במספר משלוחים ,וזאת בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:
 )1בספח המקורי ,המשמש ליצוא חוזר של הטובין ,יירשמו אך ורק אותם הטובין המיוצאים
באותו משלוח.
 )2יש בידו מספיק ספחים לכל משלוחי היצוא.
מחזיק הקרנה רשאי לרשום בספח כאמור ,גם טובין שבעת ייבואם נרשמו בדפים שונים ,ובלבד
שהם רשומים באותו קרנה.
עובד המכס יוודא ,כי קיימת התאמה מלאה בין המוצהר בדף הקרנה שהוא דף מרכז של המכס
שנשאר בקרנה ,לבין הספח המקורי שבו צויינו הטובין המיוצאים.

הספח והדף יוחתמו בחותמת יציאה .הספח המקורי ייתלש ויועבר ליחידת הקרנה להמשך
מעקב .אם אין מספיק ספחים ,לא ניתן לאשר יצוא חלקי.
ה .על הפקיד המטפל לערוך השוואה של נתוני המשקל/מספר האריזות המופיעים בשטר המטען
ובקרנה.
ו .אין להחתים את ספח ואת דף היצוא החוזר בקרנה כל עוד לא המציא המחזיק בו לעובד המטפל
טופס אחסנה במסוף המטענים או במחסני הנמל ,לקראת היצוא.
ז .על מנת לייצא בחזרה את הטובין ,מחזיק הקרנה ישלים את נתוני הספח והדף הלבן ליצוא חוזר
( ,)RE-EXPORTATIONעל כל פרטיו.
ח .לאחר השלמת הבדיקות ואם הכל נמצא תקין ,העובד יציין את שם בית המכס המטפל ,את
התאריך ,יטביע את חותמת בית המכס בשפה האנגלית ויחתום בספח היצוא החוזר ,וכן בדף
היצוא החוזר המקביל המתייחס למס' הזהה המצוין בספח ,ויתלוש את דף היצוא החוזר
האמור ,אשר יישאר בבית המכס לצורך סגירת המעקב ,ואת הקרנה יחזיר למחזיק בו.
ט .אם הטובין יוצאו דרך אולם נוסעים ,העובד המטפל יפעל כאמור בפיסקה ח דלעיל ,ודפי היצוא
החוזר שנתלשו יועברו בסוף כל יום למרכז נושא הקרנה בבית המכס נתב"ג.
י .דפי היצוא החוזר אשר נשארו בבית המכס ישמשו לעדכון המערכת הממוחשבת.
יא .לאחר סיום הטיפול כאמור ,הדפים שנתלשו מהקרנה יתוייקו בבית המכס.
יב .במקרה של חוסר התאמה בין נתוני ספח היצוא החוזר לבין היצוא בפועל ,יש לציין את מהותה
על גבי הספח ועל גבי דף היצוא החוזר.
יג .במקרה של יצוא הטובין לאחר שפג תוקפו של הקרנה:
 )1אין להטביע חותמת על גבי דף היצוא שבקרנה (למעט במקרים שאושרו על ידי המוסמך
לכך).
 )2אם הטובין מיוצאים שלא כמטען נלווה ,יש לדרוש מסמך יצוא חלופי ,כגון רשימון יצוא.
 )1אין להתנות את היצוא בתשלום המסים החלים.
 )0אין לסגור את המעקב במערכת.
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חלק 6.7

 )5יש להפעיל את הליך הדרישה לתשלום המסים ,כמפורט בסעיף  19להלן.
יד .במקרה של ביטול היצוא לפני השלמתו ,על העובד המטפל לדאוג לביטול החותמות המאשרות
אותו על גבי הקרנה ,וכן את הזנת הפעולה במערכת ,על מנת לחדש את המעקב.
 .10סגירת מעקב אחר קרנה ,או הקפאתו
א .על מחזיק הקרנה או נציגו לייצא את הטובין בחזרה לחו"ל לפני תאריך התפוגה של הקרנה.
במקרה זה ,יש לסגור את המעקב אחר הקרנה ,כמפורט בסעיף זה ובסעיף  15שלהלן.
ב .לא יוצאו הטובין בחזרה לחו"ל לפני המועד האמור ,יפעל גובה המכס לגביית המסים החלים.
ג .לא ניתן היה לייצא את הטובין בחזרה כתוצאה מתפיסה של רשות שלטונית ,הדרישה לייצא את
הטובין תוקפא למשך זמן התפיסה כאמור
ד .במקרים המפורטים להלן ,אם התרחשו לפני תאריך התפוגה של הקרנה ,אין לדרוש את תשלום
מסי היבוא:
 )1הטובין ננטשו על ידי מחזיק הקרנה לרשות המכס ,עפ"י טופס הצהרת נטישה (מכס ,)17
שאושר כדין.
 )2הטובין הושמדו מחמת תאונה ,או אירוע שלא ניתן היה למנוע ,והומצאו הוכחות על כך,
להנחת דעתו של גובה המכס.
 )1הטובין הושמדו באישור המכס ובפיקוחו.
 )0הטובין נתפסו או הוחרמו על ידי רשות המכס.
ה .במקרים המפורטים בפיסקה ג לעיל ,יש לסגור את המעקב אחר הקרנה הפיזי על ידי רישום
מתאים בשפה האנגלית במקום המיועד לרישום היצוא החוזר ,תוך ציון התאריך ,והטבעת
חותמת המכס בשפה האנגלית.
ו .לעניין מקרים נוספים לסגירת מעקב אחר קרנה ,ראה סעיף  15להלן.
 .10סגירת מעקב חלופית אחר קרנה
בנוסף ליצוא חוזר שזהו המקרה הרגיל לסגירת מעקב אחר קרנה ,ניתן לסגור מעקב אחר קרנה
במערכת גם באחד מן המקרים ובתנאים כדלקמן:
א .השארת הטובין בארץ תוך תשלום המסים החלים באמצעות רשימון יבוא ,לפני תפוגת הקרנה
 )1תשלום המסים החלים ניתן לביצוע גם על ידי מי שאינו מחזיק בקרנה המקורי ,וזאת לאחר
העברת הבעלות על הטובין כמקובל ,בצירוף חשבון מכר.
יש לחשב את המסים כלהלן:
א) ערך הטובין ייקבע על פי מועד היבוא ,ולא על פי המועד בו נמכרו לשם צריכה בארץ.
ערך הטובין ייקבע על סמך טובין זהים ,או טובין דומים אשר יובאו לישראל באותה עת
שבה יובאו הטובין המפורטים בקרנה לישראל.
ב) אין לקבל את הערך הנקוב בקרנה או במסמכים שאינם חשבונות מכירה.
ג) ערך הטובין ייקבע לפי סעיף  )7(-)2(114לפקודת המכס.
ד) יש לגבות ריבית והפרשי הצמדה על המסים החלים מיום היבוא.
 )2תשלום המסים החלים מותנה בעמידה בתנאי חוקיות היבוא.
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חלק 6.7

)1
)0

)5
)6

)7

תשלום המסים ייעשה בבית המכס בו אושר הקרנה ,באמצעות הגשת רשימון לצריכה בארץ
(מב ,)7-וזאת רק לאחר קבלת אישור מיחידת הקרנה.
על סוכן המכס לציין ברשימון כ"סוג מזהה מטען"  -קרנה ,ו"כמס' מזהה מטען"  -את מס'
הקרנה ,וכן לציין האם בוצע שחרור מלא או חלקי של הטובין .אם לא ימולאו הנתונים
כאמור  ,לא ייסגר הקרנה ,ובתאריך בו יפוג תוקף הקרנה ,הדבר יגרום לטיפול בקרנה
כאמור בסעיף  19להלן .במקרים אלה יוזן "ליקוי" לסוכן המכס ,תוך הבהרת מהות הליקוי
בשדה "הערות".
על סוכן המכס לנתב את הרשימון לתהליך א ,ולצרף לרשימון הפיזי את הקרנה לצורך עריכת
התאמה וסגירת המעקב.
התרת הרשימון תביא לסגירה אוטומטית של המעקב אחר הקרנה במערכת,
בקוד סגירה  - 2תשלום מסים ,או קוד סגירה  - 9תשלום מסים חלקי (אם סוכן המכס אכן
פעל כנדרש ממנו בפיסקה  )0לעיל).
במקרים של שחרור חלקי של הטובין בקרנה ,על פקיד המכס להזין קוד "כניסה" נוספת של
הקרנה במערכת סחר חוץ עם יתרות הערך והכמות.

ב .השארת הטובין בארץ תוך תשלום המסים החלים באמצעות רשימון יבוא ,לאחר תפוגת הקרנה
במקרה בו מוגשת בקשה לתשלום מסים ,לאחר שפג תוקף הקרנה ,על יחידת הקרנה להעביר את
הבקשה בצירוף הערות והמלצות של ממונה יח' קרנה לאחראי על נושא הקרנה בהנהלה,
לאישורו .בכל מקרה ,תשלום המסים החלים מותנה בעמידה בתנאי חוקיות היבוא.
לגבי בקשה שתאושר בהנהלה ,יש לבצע את תשלום המסים תוך  10ימי עבודה מיום האישור.
יש לחשב את המסים כאמור בפיסקה א לעיל ובתוספת קנס פיגורים.
ג .הגשת רשימון פטור מותנה (פט"מ)
אם יתברר כי הטובין שיובאו עומדים בתנאי פרט מותנה ,ניתן לסגור את הקרנה על ידי הגשת
רשימון מסוג פט"מ ,וזאת באישור האחראי על פטור מותנה בהנהלה ,ובתיאום עם יח' פטור
מותנה האזורית שבתחומה נמצא עיסקו או מפעלו של היבואן.
ד .תשלום המסים באמצעות לשכת המסחר
ראה סעיף  19להלן.
 .16יצוא של טובין על פי קרנה שהונפק בישראל
א .במקרה של הוצאת טובין זמנית על פי קרנה שהונפק בלשכות המסחר בישראל ,יש צורך להגיע
ליחידת היצוא בבית המכס ובמעברי הגבול ,לצורך הסדרת היצוא וההזנה למערכת סחר חוץ.
במקרה זה ,אין צורך להגיש רשיון יצוא ,או רשימון יצוא ,למעט ביצוא בטחוני ,כמוגדר בצו
הפיקוח על היצוא הבטחוני התשס"ז – .2447
ב .בעת יצוא הטובין ,פקיד המכס ביחידת היצוא יפעל כאמור בסעיף  11לעיל ,בשינויים המחוייבים.
יש להקפיד על הטבעת חותמת המכס בשפה האנגלית ,וציון התאריך על גבי כריכת הקרנה
(במשבצת  )Hעל מנת לאפשר את השימוש בקרנה בארצות היעד וכדי למנוע תקלות ואי-הבנות
ליצואן בארצות האחרות.
בנוסף לכך ,בעת ביצוע היצוא הראשוני ,יש לציין במשבצת המיועדת לאישור המכס האם בוצעה
בדיקה של הטובין.
פקיד המכס יטביע את חותמת המכס בשפה האנגלית על גבי דף היצוא הצהוב ועל גבי ספח
היצוא המקביל המתייחס למס' הזהה המצויין בדף ,ויתלוש את ספח היצוא האמור אשר יישאר
בבית המכס.
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חלק 6.7

ג .מצא פקיד המכס בעת היצוא ,כי הטובין המיוצאים נושאים עליהם מס' סידורי ( SERIAL
 ,)NUMBERאך המספר לא נרשם בתיאור הטובין שבקרנה ,יוסיף אותו בכתב ידו.
ד .עם קבלת טופס האחסנה של הטובין במסוף מטענים או בנמל ,לקראת היצוא ,יש להזין את נתוני
הקרנה הישראלי למערכת ,במידה ולא הוזנו על ידי לשכת המסחר.
ה .יצואן המבקש הדרכה לגבי אופן השימוש בקרנה ישראלי בחו"ל ,יש להפנות אותו לקבלת המידע
בלשכות המסחר בירושלים או ת"א.
 .16יבוא מוחזר של טובין שיוצאו על פי קרנה שהונפק בישראל
א .בעת יבואם החוזר של הטובין מחו"ל ,פקיד המכס יפעל כאמור לעיל בסעיף  ,11למעט הדרישה
לטופס מכס .54
ב .היה והיצואן הישראלי יבקש אישור חריג של המכס בישראל בדבר יבואם של הטובין בחזרה
(עקב אי-החתמת ספחי היצוא בחו"ל) ,יש לפעול כלהלן:
 )1יש לבצע בדיקה פיזית לטובין לצורך זיהויים בבית המכס או במקום הימצאם.
 )2אם לא ניתן לזהות את הטובין בוודאות  -לא תאושר הבקשה.
 )1אם זוהו הטובין בוודאות – תאושר הבקשה ויינתן למחזיק הקרנה אישור לרשויות המכס
בחו"ל על גבי טופס מכס .11
ג .ניתן לאשר יבוא מוחזר של טובין שיוצאו על פי קרנה ישראלי אף לאחר תפוגת הקרנה.
ד .אין לייצא על פי קרנה ישראלי טובין המאוחסנים במחסן רשוי ,או טובין שיובאו ביבוא זמני ללא
תשלום מסים.
ה .מסמכי הקרנה שהונפקו בישראל ירוכזו ביחידת הקרנה בבית המכס לתקופה של  5שנים.
ו .לאחר השלמת הטיפול ביבוא החוזר של הטובין שיוצאו עפ"י קרנה ישראלי ,על העובד להזין את
פרטי היבוא למערכת ,תוך שימת לב אם הטובין הוחזרו במלואם או בחלקם.
אם בעת היבוא מתגלה כי נתוני הקרנה לא הוזנו למערכת בטעות בעת היצוא ,על בית המכס
שאישר את הקרנה ,להזין את נתוני היצוא.
 .18יבוא של פנקסי מעבר אט"א
פנקסי מעבר אט"א הנשלחים מחו"ל ללשכת מסחר ישראלית ,פטורים ממסי יבוא ומרשיון יבוא,
עפ"י סעיף  11לאמנת קרנה.
 .11טיפול בקרנה ,שפג תוקפו והטובין לא הוצאו מהארץ או שלא שולמו בגינם המסים החלים
א .הטיפול בקרנה ,שפג תוקפו והטובין לא יוצאו מהארץ או שלא שולמו בגינם המסים החלים,
יהיה רק מול לשכת המסחר בת"א.
ב .אחת לחודש ,פקיד המכס האחראי על נושא הקרנה ,יפיק דו"ח ממוחשב של קרנה שפג תוקפם
וישווה מול מסמכי הקרנה שביחידה.
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חלק 6.7

ג .על פקיד המכס להעביר את הקרנה הממוחשב ממצב של התרה למצב של מעקב .ובמקביל עליו
לפתוח תיק קרנה למעקב.
ד .עם העברת הקרנה במחשב למצב של מעקב ,יפיק פקיד המכס מכתב ראשון של קרנה במעקב,
ובמקביל ישודר המכתב אוטומטית ממערכת סחר חוץ ללשכת המסחר .במכתב ללשכת המסחר
יצויין כי פג תוקפו של הקרנה והטובין לא יוצאו ,או לא שולמו בגינם המסים החלים.
ה .פקיד המכס יסרוק את מסמכי הקרנה ויעבירם ללשכת המסחר כצרופה למכתב ששודר כאמור
בפיסקה ד לעיל.
ו .על לשכת המסחר להמציא הוכחה בדבר יצוא הטובין/תשלום המסים תוך  6חודשים מיום
הוצאת המכתב.
ז .בכל מקרה שלשכת המסחר המציאה צילום של דף היצוא של הקרנה כשהוא חתום על ידי יחידה
מיחידות המכס הישראלי ,או אישור על תשלום המסים ,מבלי שהדבר קיבל ביטוי במערכת,
הממונה יבטל את הדרישה מלשכת המסחר ,יעדכן את הנתונים בקרנה ,יסגור את הקרנה ,וישלח
מכתב ללשכת המסחר בדבר סגירת תיק התביעה.
ח .אם לשכת המסחר לא תמציא את ההוכחות כאמור לעיל ,יש לדרוש ממנה באופן מיידי את
תשלום המסים החלים על הטובין ,באמצעות הודעת חיוב שתופק במערכת ,ותישלח ישירות
ללשכת המסחר ,וזאת תוך  6החודשים ממועד הדרישה הראשונה.
ט .על לשכת המסחר להעביר את תשלום המסים במסלקה בנקאית (מס"ב).
י .על אף האמור לעיל ,אין לדרוש תשלום מסי יבוא במקרים המפורטים בסעיף  10פיסקאות ג-ד.
לעיל.
יא .כהוכחה על ייצואם של טובין ,ניתן לקבל גם את דף היבוא מהקרנה כשהוא מאושר על ידי
רשויות המכס בחו"ל ,או תעודת מכס מארץ בחו"ל ,המעידים כי הטובין הגיעו לאותה ארץ
בתאריך מאוחר לתאריך הכניסה של הטובין לישראל ,וקודם לתאריך תפוגת הקרנה.
במקרה זה יש ליידע את האחראי בהנהלה שירכז את המידע לגבי מקרים אלה ,על מנת למנוע
נסיונות מרמה.
יב .במקרים בהם שולמו המסים על ידי לשכת המסחר ,ולאחר  1חודשים מיום תשלום המסים לא
הוכח כי הטובין יוצאו מהארץ ,יש לבדוק האם מדובר בטובין מהסוגים המחייבים עמידה בתנאי
חוקיות היבוא.
לדוגמא :לגבי כלי רכב ,נגררים -יש לפנות לאחראי על הקרנה בהנהלה שלאחר התייעצות עם
הלשכה המשפטית ,יחליט האם לתת אישור מוקדם לחילוט הטובין.
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חלק 6.7

נספח א  -רשימת המדינות החתומות על אמנת קרנה אט"א
(סעיף )6.7.1

אוסטריה ()AT
אוסטרליה ()AU
אוקראינה ()UA
** איחוד האמירויות (-)AE
החל מ41.40.11-
איטליה ()IT
איסלנד ()IS
אירלנד ()IE
* אירן ()IR
* אלג'יריה ()DZ
אנגליה ()GB
אנדורה ()AD
אסטוניה ()EE
ארה"ב ()US
בולגריה ()BG
** בוסניה (- )BA
החל מ18.40.11-
** בחריין ( – )BHהחל מ-
41.46.10
בלגיה ()BE
בלרוס ()BY
גיברלטר ()GI
גרמניה ()DE
דנמרק ()DK
דרום-אפריקה ()ZA
הודו ()IN
הולנד ()NL
הונגריה ()HU
הונג-קונג ()HK
חוף-השנהב ((CI

** טוניסיה ()TN
טורקיה ()TR
יוון ()GR
ישראל ()IL

סנגל ()SN
ספרד ()ES
*** סרביה ()RS
סרי-לנקה ()LK

יפן ()JP
*לבנון ()LB
לוקסמבורג ()BE
לטביה ()LV
ליטא ()LT
מאוריציוס ()MU
מולדובה ()MD
מונגוליה ()MN
*** מונטנגרו ()ME
** מלזיה ()MY
מלטה ()MT

פולין ()PL
פורטוגל ()PT
פינלנד ()FI
** פקיסטן ()PK
צ'ילה ()CL
צ'כיה ()CZ
צרפת ()FR
* קוריאה ()KR
קנדה ()CA
קפריסין ()CY
קרואטיה ()HR

מקאו ((MO

רומניה ()RO

מקדוניה ()MK
מקסיקו ()MX
** מרוקו ()MA
נורבגיה ()NO
ניו-זילנד ()NZ
סין ()CN
סינגפור ()SG
סלובניה ()SI
סלובקיה ()SK

רוסיה ()RU
שוודיה ()SE
שוויץ ()CH
תאילנד ()TH

* מדינות אשר אין לישראל עימן יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין
מישראל ,והיבוא מהן חייב ברישוי בהתאם להוראת מנכ"ל  2.0של משרד
התמ"ת.
** מדינות אשר אין לישראל עימן יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין
מישראל ,ויבוא מהן פטור באופן זמני מחובת רישוי עד  ,11.12.11בתנאים
המפורטים בהוראת מנכ"ל  2.0של משרד התמ"ת.
*** מדינות אשר ישראל אינה קשורה עימן בהסכם בינלאומי הכולל סעיף
"אומה מעודפת ביותר" ( ,)M.F.N.או המגבילות יבוא טובין מישראל,
ויבוא מהן פטור באופן זמני מחובת רישוי עד  ,11.12.11כמפורט בהוראת
מנכ"ל  2.0של משרד התמ"ת.

הערה :רפובליקת סין (טיוואן)( )TWלא צורפה כמדינה לאמנת קרנה אט"א ,ולכן נחתם הסכם
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חלק 6.7

בילטרלי בין לשכת המסחר ת"א ( )TCCוהמועצה הסינית לסחר חוץ ולפיתוח ( ,)CETRAלפיו הן
מקבלות על עצמן את כל החובות והנהלים החלים מכוח אמנת קרנה אט"א.
ההסכם אושר על ידי שתי המדינות ועל ידי לשכת המסחר הבינלאומית.
לצורך יישום ההסכם ,שתי המדינות ישתמשו ,האחת בתחום רעותה ,בפנקסי אט"א הזהים למקובל
בעולם מכוח אמנת קרנה אט"א ,בשינויים המחוייבים (הפנקסים הם בצבע כתום ולא מתייחסים
לקרנה  ,A.T.A.אלא לקרנה  .)CETRA/TCCכל ההוראות המפורטות בחלק  6.7לנוהלי המכס,
חלות גם על קרנה .CETRA/TCC
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חלק 6.7

נספח ב  -בקשה לשחרור טובין (יבוא/יצוא) על פי פנקס מעבר אט"א
(טופס מכס )04
(סעיף )6.7.11
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חלק 6.7

