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משרד הכלכלה *2290 חייגו אלינו למספר המקוצר

הודעה בדבר חלוקת מכסות מוצרי חלב במכס מופחת:
בהתאם להחלטת הממשלה להתייעלות במשק החלב, יחולקו מכסות של מוצרי חלב

במכס מופחת בשנת 2014 ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי ©WTO® כמתואר להלן:

תיאור פרט מכס
המוצר

סה"כ 
כמות 
בטון

גובה 
המכס

כמות 
בטון 
ליבואן

מסמכים להגשהשיטת החלוקה 

04.01.4000
04.01.5000

חלב ושמנת 
בלתי 

מרוכזים 
שאינם 
כוללים 

תוספת סוכר 
בעלי תכולת 
שומן העולה 

על 6%.

מכס 750
מופחת 
של20%

20
לפחות

בהתאם לסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל 
משרד הכלכלה מספר 2.7 .

בחלוקת המכסה יילקחו בחשבון 
גם שיקולים הקשורים למדיניות 

המשרד בתחום עידוד התחרות 
והפחתת יוקר המחיה

תינתן עדיפות ליבואן המציג 
התחייבות כתובה ומפורטת להורדת 

מחיר. העדיפות עשויה להתבטא, 
בקבלת המכסה או בשיעורה.

מסמכים בהתאם לסעיף 6 להוראת המנכ"ל   .1
2.7, למעט סעיף 6.4 התעשייה רשאית 

להגיש אישור יצרן מטעם משרד הבריאות 
במקום אישור רישום כיבואן מזון בשירות 

המזון הארצי. 
מסמך התחייבות להפחתת מחיר. המסמך   .2

יהיה חתום על-ידי בעלי החברה ויכיל, בין 
היתר, את הפרטים הבאים: תיאור המוצרים 

עליהם תחול הפחתת המחיר, שיעור 
ההפחתה, תקופת ההפחתה.

חובצה, 04.03
חלב ושמנת 

קרושים, 
יוגורט ,כפיר

מכס 1,250
מופחת 
של20% 

 20
לפחות

בהתאם לסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל 
משרד הכלכלה מספר 2.7 .

בחלוקת המכסה יילקחו בחשבון 
גם שיקולים הקשורים למדיניות 

המשרד בתחום עידוד התחרות 
והפחתת יוקר המחיה

תינתן עדיפות ליבואן המציג 
התחייבות כתובה ומפורטת להורדת 

מחיר. העדיפות עשויה להתבטא, 
בקבלת המכסה או בשיעורה.

מסמכים בהתאם לסעיף 6.0 להוראת מנכ"ל   .1
2.7, למעט סעיף 6.4 התעשייה רשאית 

להגיש אישור יצרן מטעם משרד הבריאות 
במקום אישור רישום כיבואן מזון בשירות 

המזון הארצי. 
מסמך התחייבות להפחתת מחיר. המסמך   .2

יהיה חתום על-ידי בעלי החברה ויכיל, בין 
היתר, את הפרטים הבאים: תיאור המוצרים 

עליהם תחול הפחתת המחיר, שיעור 
ההפחתה, תקופת ההפחתה.

04.05.2000
04.05.9000
 04.05.1099

מכס 750חמאה
מופחת 
של20% 

 20
לפחות

בהתאם לסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל 
משרד הכלכלה 2.7 .

בחלוקת המכסה יילקחו בחשבון 
גם שיקולים הקשורים למדיניות 

המשרד בתחום עידוד התחרות 
והפחתת יוקר המחיה

תינתן עדיפות ליבואן המציג 
התחייבות כתובה ומפורטת להורדת 

מחיר. העדיפות עשויה להתבטא, 
בקבלת המכסה או בשיעורה.

תעשייה ויבואנים אשר יבאו חמאה בשנתיים   .1
האחרונות. על היבואנים להציג רשימוני יבוא 

ומסמכים נוספים כקבוע בסעיף 2 להוראת 
מנכ"ל מספר 2.7. 

לצד כל רשימון יבוא המוגש כאמור בסעיף   .2
1 לעיל, יוגש אישור בנקאי של בעל רישיון 

היבוא על העברת תשלום כספי לספק ממנו 
נרכשו הטובין לשם רכישת הטובין שיובאו 

באותו רשימון. 
מסמכים בהתאם לסעיף 6 להוראת מנכ"ל   .3

מספר 2.7.
הגשת בקשות החל מ- 26.2.14 עד 19.3.14

פרטים נוספים באתר האינטרנט של משרד הכלכלה WWW.ECONOMY.GOV.IL ובטלפון 6662521 - 02 או 6662505 - 02
ניתן להעביר בקשות בדואר לממונה על רישוי ומידע, מינהל התעשיות משרד הכלכלה רח' בנק ישראל 5 ירושלים או לפקס מספר 6662932 - 02


