כללי מקור
קנדה  -הסכם אס"ח ,כללי מקור
מפתח עניינים
 .1קריטריונים לקביעת מקור המוצר
 1-1מוצר שהופק במלואו בשטח אחד הצדדים להסכם
 1-2מוצר הכולל תשומות ורכיבים מיובאים
 1-3גמישות בהפעלת הקריטריונים לקביעת מקור המוצר
 1-4פעולות עיבוד אשר אינן מקנות מעמד של מוצר מקור
 1-5צבירה של תשומות שמקורן באחד הצדדים של ההסכם לצורך קבלת מעמד של מוצר מקור
 1-6רציפות תהליך העיבוד בישראל
 .3שיגור ישיר
 2-1שיגור דרך שטח של מדינה שלישית
 2-2משלוחים שאוחסנו או שיוטענו במדינה שלישית
 2-3שיגור באמצעות קוי צנורות העוברים במדינות שלישיות
 .3תעודות מקור וחתימה על התעודה
 .4זכאות להישבון

***************
 .1קריטריונים לקביעת מקור המוצר
 1-1מוצר שהופק במלואו בשטח אחד הצדדים להסכם
יש הגדרה מפורטת של מוצרים מופקים במלואם הדומה לזו של האיחוד האירופי.
 1-2מוצר הכולל תשומות ורכיבים מיובאים
כל אחד מהחומרים הבלתי מקוריים שישמשו בייצורו של המוצר צריך לעבור שינוי מתאים בסיווג המכס
כפי שנקבע לגבי אותו מוצר בנספח  3.1להסכם.
 1-3גמישות בהפעלת הקריטריונים לקביעת מקור המוצר
יש גמישות ,ניתן להשתמש בתשומה לא מקורית ובלבד שערכה לא יחרוג יעלה על  -10%מהערך פ.ו.ב
של המוצר המיוצא .הגמישות לא חלה על רשימה של מוצרים הנזכרים בסעיף  3.2של ההסכם.

·

 1-4פעולות עיבוד אשר אינן מקנות מעמד של מוצר מקור
דילול פשוט שאיננו משנה את מאפייני המוצר.
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·

ניקוי כולל הסרת חלודה.

·

צביעה או ציפוי.

·

קיבוץ חלקים מיותרים.

·

אריזה.

·

תיקון ,שינוי ,כיבוס וכד'.

·

פעולות קלות בטקסטילים.

·

פעולות גימור קלות בבגדים.

 1-5צבירה של תשומות שמקורן באחד הצדדים של ההסכם לצורך קבלת מעמד של מוצר
מקור
יש צבירה מלאה של מקור בין ישראל וקנדה .תיתכן בעתיד צבירה גם עם ארה"ב.
 1-6רציפות תהליך העיבוד בישראל
נדרשת רציפות מלאה בעיבוד בישראל.

תיתכן בעתיד אפשרות של חריגה שתאפשר עיבוד בארה"ב בדרך לקנדה  -הסדר זה טרם הופעל.
 .2שיגור ישיר
נדרש.
 2-1שיגור דרך שטח של מדינה שלישית
אפשרי.
 2-2משלוחים שאוחסנו או שיוטענו במדינה שלישית
אפשרי ,בתנאי שנשארו תחת פיקוח המכס במדינת המעבר.
 2-3שיגור באמצעות קוי צנורות העוברים במדינות שלישיות
לא מאוזכר בהסכם.

 .3תעודות מקור וחתימה על התעודה
 C.O.O CANADAבחתימת היצואן בלבד.

 .4זכאות להישבון
אפשרי.

___________________________________________________
·

המידע הועבר באמצעות מכון היצוא הישראלי ,אגף שרותי יצוא ,המחלקה הכלכלית.
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