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דחוף וחשוב ביותר-הנדון :שינוי הגדרת מוצר ישראלי – משמעויות חשובות עבורך
 .1כידוע ,תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה ,1991-קובעות כי במכרזים
של משרדי הממשלה תינתן עדיפות למציע מוצר ישראלי (עד מקסימום של  11%יתרון
בהעדפה ,רכש גומלין ,תו מיוצר בישראל.)...
 .2כיום ,ההגדרה של מוצר ישראלי קובעת כי "מוצר ישראלי" הוא מוצר שיוצר ,או שנעשה
בו שינוי מהותי שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים ,בישראל או באזור על
ידי אזרח ישראל ,או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל ,ואשר מחיר המרכיב
הישראלי בו ,כפי שעולה מאישור רו"ח או יועץ מס ,מהווה  53%לפחות ממחיר המוצר
בשער המפעל.
 .3לאחרונה ,הוקמה ועדה עם נציגי משרד הכלכלה והתעשייה  ,המכס ומשרד האוצר
שמטרתה לשנות את הקריטריונים להגדרת מוצר ישראלי.
 .4הכלל המרכזי בטיוטה קובע כי המוצר ייחשב כמוצר מקור ישראלי אם לפחות 51%
הרכיבים הזרים (שאינם ישראליים) שבו עברו שינוי באחת מ 4-הספרות הראשונות של
פרט המכס.
 .3מטרת מכתב זה הינה למפות את ענפי האיגוד שעלולים לא להיחשב "כמוצר ישראלי"
בשיטה החדשה.
לצורך כך הנך מתבקש למלא את הטבלה המצורפת כדי שנבדוק שאכן המוצר הסופי
במפעלך ימשיך לעמוד בהגדרת מוצר ישראלי .
חשוב לציין כי הטיוטה המוצעת מאפשרת ליצור כללים ספציפיים לענפי תעשייה
מסוימים ,ובכך לאפשר גם למוצרים שבהם לא מתקיים כלל שינוי הסיווג ,להיחשב
למוצרים ישראליים ולכן חשיבות הסקר המצ"ב גבוהה.
מפגישות שנערכו בענפים השונים עלו קשיים פרטניים להם ננסה למצוא פתרונות

לדוגמא:


בתעשיית התכנה והאלקטרוניקה:
( )1ייבוא של חלקים והרכבתם למוצר סופי ,כאשר החלקים והמוצר הסופי מסווגים
באותו פרט מכס.
( )2הקשחות של מוצרי אלקטרוניקה .למרות שמדובר בפעולות ייצור משמעותיים
יחסית ,פרט המכס אינו משתנה.



תעשיית הכימיה:
זיקוק מחומרי גלם לשמנים בסיסיים לא מביא לשינוי בסיווג .הדבר רלוונטי גם
לתחום הפולימרים.



תעשיית המתכת:
ביחס לייצור של המוצרים הבאים  -ברזים ושסתומים ,מגופים ,ארונות חשמל,
מאווררים ,קלנועיות ,מדי חום ועוד רבים  -קיימים מצבים שבהם לא יתקיים שינוי
סיווג.

***** רק התייחסויות שיגיעו אלינו למייל  inbarc@industry.org.ilעד ה 05.2.02 -ייבדקו
וייבחנו****
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