השר כץ אישר את המשך יבוא החמאה,

שר החקלאות מתנגד

שר האוצר ישראל כץ לא נענה לבקשתו של שר החקלאות אלון שוסטר לעצור יבוא
חופשי ללא מכס של חמאה .לפני צו היבוא החופשי ,הוטל מכס על חמאה למעט
מכסות ללא מכס ליבואנים ..שוסטר "עמדתי שונה מעמדת מנכ"ל משרד החקלאות
בנושא זה" .בקרוב ייפגשו השניים לדון בסוגיה •
שר האוצר ישראל כץ ,החליט לאשר את המשך הייבוא
החופשי של חמאה ,ללא מכס .זאת למרות בקשתו של שר
החקלאות אלון שוסטר ,לבטל את הייבוא החופשי ולחזור
לייבוא עם מכס ,הכולל מכסות פטורות ממכס .בענף
החלב חוששים שייבוא חופשי יפגע בתכנון של
משק החלב בישראל ,שבנוי על ויסות כמויות השומן
וניתובן לייצור חמאה.

שוסטר פונה לכץ

שר החקלאות הנכנס ,אלון שוסטר ,פנה לכץ ,בבקשה
לעצור את היבוא החופשי ללא מכס של חמאה ולחזור
להטיל מכס על יבוא או להקצות מכסות יבוא פטורות
ממכס .השר כיהן בשנה האחרונה כיו"ר משותף בשדולה
החקלאית בכנסת" .עם כניסתי לתפקידי ,אני פונה אליך
בנושא יבוא חמאה ללא מכס והעתירות שהוגשו בעניין",
כתב לשר האוצר .השר שוסטר" :קודמך בתפקיד חתם על
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת
שעה מס'  ,)3התש"ף ,2020-המעניק פטור ממכס ליבוא
חמאה ללא מגבלה כמותית .זאת ,לאחר שהסתמך ,בין
השאר ,על מכתבו של מנכ"ל משרדי ,מתאריך 30/12/19
ובו מדגיש המנכ"ל כי הוא "תומך בהצעה לביטול המכס
על יבוא החמאה לישראל' מהנימוק שכאשר יש קונפליקט
בין טובת החקלאים לבין טובת הצרכנים' טובת הצרכנים
עדיפה .עמדתי שונה מעמדת המנכ"ל .אני שותף לעמדתם
של חלק מגורמי המקצוע הבכירים במשרד וסבור כי ישנן

הצו שהוצא אינו מידתי ופוגע בצרכנים וברפתנים .השר שוסטר

חלופות ראויות לפתיחה הגורפת ,חלופות שתאפשרנה
צריכה סדירה של תוצרת מקומית ,איכותית ,במחיר
סביר .הצו שהוצא הינו בלתי מידתי ועתיד להסב נזקים
לא סבירים לצרכנים ,למשק החלב ולתכנון הענף בהתאם
לחוק .מכיוון שידוע לי כי הסמכות להחלטות בנושא מכס
הינה באחריותך הבלעדית ,ומכיוון שקיימות חלופות
ראויות לפתיחה הגורפת של הייבוא ,אבקשך להנחות
את גורמי המקצוע במשרדך לדון בנושא זה מחדש
עם גורמי המקצוע במשרדי"▲ .
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