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Ε.Δ.:

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα
υπόψη κ. Πρέσβυ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα κατα την εισαγωγή ελληνικών προϊόντων δειγμάτων
εκθεμάτων στα Ρωσικά τελωνεία σε περίπτωση συμμετοχής σε εκθέσεις και
πραγματοποίησης Ελληνικών Επιχειρηματικών Αποστολών- Διάφορα Τελωνειακά
καθεστώτα.

Επειδή παρατηρούνται πολλά προβλήματα πρόσφατα στα Ρωσικά τελωνεία
κατά την εισαγωγή εκθεμάτων-δειγμάτων ελληνικών προϊόντων, λόγω μη ύπαρξης
παραστατικών από ελληνικές επιχειρήσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εκθέσεις, επιχειρηματικές
αποστολές ή δειγματισμό ελληνικών προϊόντων στην Ρωσική Ομοσπονδία θα
πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα τους με σχετικά παραστατικά:
Α) CARNET ATA, Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται στην Ελλάδα από τα κατά
τόπους Επιμελητήρια και περιλαμβάνουν 3 έντυπα με κατάλληλες σφραγίδες απο τα
τελωνεία εξαγωγής. Είναι γνωστόν ότι στα Ρωσικά τελωνεία πολλές φορές
προκύπτουν προβλήματα λόγω του ότι υπάρχουν λάθη δακτυλογράφησης, ενώ θα
πρέπει για όλα τα καρνέτ να υπάρχει μετάφραση στην Ρωσική γλώσσα.
Β) Αποστολή εκ των προτέρων δειγμάτων σε Ρώσο εισαγωγέα. Σημειώνουμε ότι
στην περίπτωση συνεργασίας με Ρώσο εισαγωγέα, θα πρέπει να γίνει εκ των
προτέρων αποστολή δειγμάτων με χρησιμοποίηση εκτελωνιστικού Γραφείου του
εισαγωγέα.
Γ) Δήλωση των προϊόντων στα Τελωνεία (στην κόκκινη γραμμή). Σε περίπτωση μή
ύπαρξης εν λόγω παραστατικών ενδείκνυται το πέρασμα του εξαγωγέα με δήλωση
προϊόντων στην κόκκινη γραμμή και όχι απο την πράσινη γραμμή. Συμβουλεύεται
στην περίπτωση αυτή συνεργασία με εκτελωνιστή ομιλών την Ρωσική γλώσσα, που
το γραφείο μας δύναται να χορηγήσει.
Δ) Συνεργασία με το επίσημο εκτελωνιστικό Γραφείο του Οργανωτή της έκθεσης
Σε περίπτωση συμμετοχής σε εκθέσεις ενδείκνυται η συνεργασία με το
εκτελωνιστικό Γραφείο του Οργανωτή της συγκεκριμένης έκθεσης για τον καλλίτερο
και ευκολότερο τρόπο εκτελωνισμού εκθεμάτων
Σας παραθέτουμε κατωτέρω στοιχεία για το καρνέ ΑΤΑ, το καθεστώς εισαγωγής
τροφίμων με δυσκολίες εισαγωγής προϊόντων λόγω επιπρόσθετων πιστοποιητικών
υγιεινής και τα διάφορα άλλα τελωνειακά καθεστώτα, που ισχύουν στην Ρωσική
Ομοσπονδία καθώς και λίστα γραφείων εκτελωνιστών.

Α. Το παραστατικό ‘CARNET ATA’.
Η Ρωσία ως γνωστόν εισήλθε στην Συμφωνία CARNET ATA (Συμφωνία
Βρυξελλών της 6.12.1961) απο την 15.05.2002.
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Σημειώνουμε ότι το CARNET ATA αποτελεί τελωνειακό παραστατικό, το οποίο
επιτρέπει την είσοδο των προϊόντων στην Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς την
προσωρινή καταβολή τελωνειακών δασμών. Τα προϊόντα αυτά που
παρουσιάζονται στα τελωνεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας δύνανται να
προορίζονται για την προώθηση και έρευνα αγοράς (εκθέματα, δείγματα,
επαγγελματικά αγαθά, προϊόντα που προκύπτουν απο την υπογραφή ενός
συμβολαίου, όπως εξοπλισμού, εγκατάστασης, υπηρεσιών μετά την πώληση και
επισκευής προτοτύπων).
Τα προϊόντα υπο καθεστώς CARNET ATA βρίσκονται πάντα στην κυριότητα του
αποστολέα-εξαγωγέα, που συνοδεύει τα προϊόντα και εισέρχονται στα Ρωσικά
τελωνεία χωρίς την προσωρινή καταβολή δασμών ή άλλων φόρων εισαγωγής. Ως
γνωστόν τα προϊόντα αυτά καταμετρούνται στην είσοδο του τελωνειακού χώρου
της Ρωσίας και κατά την έξοδο σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή πώλησης
καταβάλλεται ο τελωνειακός δασμός και ο ΦΠΑ εισαγωγής για εκείνα τα προϊόντα
που λείπουν.
Συμβουλές για την χρήση του CARNET ATA Στην Ελλάδα το τελωνειακό
παραστατικό CARNET ATA εκδίδεται απο τα επι μέρους Επιμελητήρια και εκδίδεται
σε τρία αντίτυπα διαφορετικού χρώματος (ένα σφραγίζεται απο το τελωνείο
εξαγωγής και πρέπει να έχει την σφραγίδα εμφανή, ένα κρατάει το τελωνείο
εισαγωγής και το τρίτο το κρατάει ο εισαγωγέας που το συνοδεύει). Επισημαίνουμε
ότι για τα Ρωσικά τελωνείο απαιτείται το πιστοποιητικό να είναι δακτυλογραφημένο
και όχι χειρόγραφο, να μην έχει λάθη δακτυλογράφησης, να έχει τους σωστούς
αριθμούς σε μονάδες και να μην είναι τοποθετημένες σε άλλες κολώνες. Επι πλέον
για όλα τα CARNET ATA απαιτείται μετάφραση στην ρωσική γλώσσα. Πολλές
φορές οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά την άφιξή τους στα Ρωσικά τελωνεία
αντιμετωπίζουν προβλήματα κατα την ανάγνωση των παραστατικών απο τις
Ρωσικές Αρχές, αφού δέν είναι καλά δακτυλογραφημένα, δέν διαθέτουν σφραγίδα
απο το τελωνείο εξαγωγής, παρουσιάζουν λάθη και δεν έχουν μετάφραση στην
ρωσική γλώσσα. Επίσης, συνιστάτται στους Έλληνες εξαγωγείς να συνεργάζονται
με ρωσικά εκτελωνιστικά Γραφεία, που το Γραφείο μας δύναται να χορηγήσει.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία:
α) στο ωράριο λειτουργίας των τελωνείων εισαγωγής στην Ρωσική ομοσπονδία,
πολλά απο τα οποία έχουν ωράριο απο 10 π.μ. έως 18 μμ., .Στην περίπτωση
εμφάνισης των προιόντων με παραστατικό CARNET ATA, εντός ωραρίου, είναι
καλλίτερα να επιλύονται προβλήματα, που ανακύπτουν.
β) σε μερικές περιπτώσεις τα Ρωσικά τελωνεία εργάζονται όλο το 24ωρο,
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Περιγραφή του προϊόντος
Η περιγραφή του προϊόντος (και η σύνθεσή του) α πρέπει να είναι αρκετά
επακριβής, ούτως ώστε το τελωνείο να μπορέσει να εξακριβώσει σωστά και ο
έλεγχος να είναι εύκολος.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση εισαγωγής κοσμημάτων ή πολυτίμων λίθων θα
πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή και ανάλυση του προϊόντος.
Επίσης η προσκόμιση ενός εμπορικού καταλόγου και φωτογραφιών πολλές φορές
βοηθάει τις τελωνειακές αρχές.
Η τελωνειακή ονοματολογία δέν απαιτείται στο μέτρο όπου οι κωδικοί δέν είναι
ακόμη τελείως εναρμονισμένοι σε μερικές περιπτώσεις.
Το πιστοποιητικό CARNET ATA θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
-

-

Οι κολώνες ‘Αντιπρόσωπος’ και ‘Κάτοχος’ θα πρέπει να συμπληρώνονται
προσεκτικά. Στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος του εμπορεύματος δέν
είναι ο κάτοχος απαιτείται εξουσιοδότηση.
Για κάθε διόρθωση θα πρέπει να υπάρχει επικύρωση ή καλλίτερα να
ξαναγίνεται από την αρχή.
Η πρώτη σελίδα του CARNET ATA θα πρέπει να έχει την σφραγίδα του
ελληνικού τελωνείου.
Ο κατάλογος προϊόντων πρέπει να είναι στα αγγλικά και μεταφρασμένος
στα ρωσικά.
Στο τέλος του καταλόγου των προϊόντων τα συνολικά ποσά να
μεταφέρονται στην επόμενη σελίδα.
Το νόμισμα στο οποίο υπολογίζεται η αξία των προϊόντων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση όπου τα τελωνεία
κρίνουν ότι το παραστατικό CARNET ATA δέν γίνεται αποδεκτό, τότε τα προϊόντα
μεταφέρονται στις τελωνειακές αποθήκες και στην περίπτωση αυτή πληρώνονται
αποθήκευτρα.
Σε περίπτωση εισαγωγής τροφίμων και μή συνοδείας του CARNET ATA με
ανάλογα πιστοπιοιτικά υγιεινής, με την πάροδο 2 εβδομάδων τα τρόφιμα
καταστρέφονται.
Σε περίπτωση εισαγωγής όπλων, ηλεκτρονικών προϊόντων και κινητών τηλεφώνων
απαιτείται προηγούμενη έγκριση αρμόδιων Υπουργείων.
Οι πληροφορίες για την τελωνειακή διαδικασία στα Ρωσικά τελωνεία δύνανται να
αντληθούν απο την ιστοσελίδα της Αρχής των τελωνείων, που είναι στα Ρωσικά.
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http://www.customs.ru/ru/
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει την ιστοσελίδα:
http://mkaccdb.eu.int/
Όπου οι κοινοτικοί επιχειρηματίες δύνανται να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με
το επίπεδο δασμών εισαγωγής και την ονοματολογία εμπορευμάτων στην Ρωσική
Ομοσπονδία.
Β. Καθεστώς εισαγωγής δειγμάτων τροφίμων στην Ρωσική Ομοσπονδία.
Η εισαγωγή τροφίμων στην Ρωσία και ιδιαίτερα η εισαγωγή προϊόντων
ζωϊκής προέλευσης παρουσιάζει σύνθετα προβλήματα στην Ρωσία, αφού
απαιτούνται διάφορα πιστοποιητικκά για την έκδοση των οποίων απαιτείται η
συνεργασία του εξαγωγέα με τον εισαγωγέα.
Ο εξαγωγέας για την εξαγωγή τροφίμων ζωϊκής προέλευσης στην Ρωσία, θα
πρέπει πρίν την εξαγωγή να προχωρήσει σε συγκεκριμένες διαδικασίες στην Ελλάδα
(ιδιαίτερα για την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού), αλλά κατόπιν θα
πρέπει να γίνουν στην Ρωσία συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και απαιτείται η καλή
συνεργασία και οι καλές σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα.
Ιδιαίτερα στον τομέα αλλιευμάτων και γαλακτοκομικών προϊόντων, οι
ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες, πράγμα που έγινε πρόσφατα με
την αποστολή καταλόγου ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών απο το Ελληνικό
Υπουργείο Γεωργίας και ήδη είναι ανερτημένες στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Πολλές φορές η πιστοποίηση ξένων εταιρειών και ξένων εξαγωγέων στην
Ρωσική Ομοσπονδία απαιτεί, σε μερικές περιπτώσεις, επίσκεψη Ρώσων
εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα.
Πιό συγκεκριμένα, κάθε αποστολή τροφίμων και προϊόντων ζωικής
προέλευσης στην Ρωσία θα πρέπει να συνοδεύεται απο συγκέντρωση πολλών
παραστατικών, τα οποία αποδεικνύουν την πιστοποίηση από το ένα μέρος και
συνοδεύουν το προϊόν κατά την μεταφορά του από το άλλο μέρος.
Κάθε αποστολή τροφίμων στην Ρωσική Ομοσπονδία απο έναν Έλληνα
εξαγωγέα, θα πρέπει να συνοδεύεται απο πληθώρα παραστατικών, όπως
πιστοποιητικά, παραστατικά συνοδείας του προϊόντος και δικαιολογητικά
μεταφορών.
Οι διαδικασίες για την απόκτηση των πιστοποιητικών έχει ως εξής:
-Με την πρωτοβουλία του εξαγωγέα εκδίδεται το κτηνιατρικό πιστοποιητικό,
απο την αρμόδια Αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε.
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα –Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
ul. Spiridonovka 14, 123001 Moscow
Τηλ.: +7 495 644-32-70/71/72/73/74, Fax: +7 495 644-32-75
e-mail: ecocom-moscow@mfa.gr Web: www.agora.mfa.gr/russia

5

-Με την πρωτοβουλία του εισαγωγές συγκεντρώνονται για να υποβληθούν
όλα τα άλλα πιστοποιητικά, παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει έλεγχος στους χώρους
του παραγωγού. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ελληνα
εξαγωγέα και Ρώσου εισαγωγέα. Έτσι συγκεντρώνονται σε συνεργασία των δύο
πλευρών το πιστοποιητικό προέλευσης, το πιστοποιητικό υγείας, το πιστοποιητικό
καταλληλότητας.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής τροφίμων, που απαιτούνται στην Ρωσία είναι
πολλών τύπων. Για τον λόγο αυτόν είναι προτιμότερο να αφήσουμε τον εισαγωγέα
να τα συγκεντρώσει. Πολλές φορές όμως απαιτείται ο έλεγχος στους χώρους
παραγωγής απο Ρώσους εμπειρογνόμωνες.
Παρακάτω παραθέτουμε περιληπτικά τα πιστοποιητικά και τις διαδικασίες
που εφαρμόζονται στις χώρες εξαγωγής και εισαγωγής.
Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό.
Η κτηνιατρική πιστοποίηση προκύπτει απο 2 παραστατικά, ήτοι το
πιστοποιητικό που προετοιμάζεται απο τον εισαγωγέα και εκείνο απο τον
εξαγωγέα.
Ο εξαγωγέας προμηθεύει το κτηνιατρικό πιστοποιητικό, από το οποίο
αποδεικνύεται η ποιότητα υγιεινής του προϊόντος και χορηγείται απο την αρμόδια
Αρχή της χώρας προέλευσης του προϊόντος.
Ο εισαγωγέας θα πρέπει με την σειρά του να απαιτήσει μία άδεια
κτηνιατρικής για εκ των προτέρων εισαγωγή προϊόντος, η οποία καθορίζει τον τύπο
του κρέατος, την ανώτατη ποσότητα, την χρονική διάρκεια της εισαγωγής.
ΣΧΗΜΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Εισαγωγέας
Εξαγωγέας
-Πιστοποιητικό εισαγωγής
-Πιστοποιητικό υγείας και καταλληλότητας
Εκδοθέν απο Ρωσική Αρχή
με τα ρωσικά στάνταρς
-Ισχύς σε διάρκεια έτους
-Εκδοθέν απο αρμόδια Υπηρεσία Ελλάδας
-Για μία ανωτάτη ποσότητα -Αναγκαίο για κάθε αποστολή.Το πιστοποιη-Διάρκεια απόκτησης (1 εβδομάδα) τικό αυτό εγγυάται την απουσία
ασθενειών ζώων που επηρεάζουν τον
ανθρώπινο οργανισμό.
Το Πιστοποιητικό Υγιεινής
Ο εισαγωγέας πρέπει να υποβάλλει το πιστοποιητικό υγιεινής του οποίου τα
χαρακτηριστικά περιγράφονται κατωτέρω. Το πιστοποιητικό ποιότητας
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παραγωγού δύναται να εκδοθεί απο τον Οργανισμό τυποποίησης. Σε μερικές
περιπτώσεις τα πιστοποιητικά ΙSO (ISO 22000) είναι ισοδύναμα.
Το πιστοποιητικό Ποιότητας Παραγωγού είναι αναγκαίο για κάθε προϊόν το
οποίο έρχεται σε επαφή και εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό.
Ο εισαγωγέας μπορεί να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
-στον τοπικό τομέα της Υπηρεσίας ROSTEST, η οποία είναι ανεξάρτητη
Υπηρεσία, υπεύθυνη για ελέγχους τυποποίησης, ποιοτικούς ελέγχους και
μετρολογία ή σε ελληνικό φορέα ο οποίος συνεργάζεται με την ROSTEST.
-η διάρκεια απόκτησης του πιστοποιητικού διαρκεί 3-5 ημέρες και
απαιτούνται 3-4 κιλά δείγματα αναγκαία για δοκιμές και την έκδοση
του πιστοποιητικού.
Αναγκαίο επίσης είναι:
- το πιστοποιητικό ποιότητας παραγωγού, που χορηγείται από τον
παραγωγό.
- η διάρκεια ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού είναι η ίδια με την διάρκεια
του συμβολαίου.
Το πιστοποιητικό Ασφάλειας
Ο εισαγωγέας πρέπει να προμηθεύσει το σχετικό πιστοποιητικό ασφάλειας
του οποίου τα χαρακτηριστικά περιγράφονται κατωτέρω.
Το πιστοποιητικό αυτό εγγυάται ότι δέν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του
καταναλωτή.
Ετσι ο εισαγωγέας απευθύνεται :
στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου και Μετρολογίας
GOSTANDART
- διάρκεια απόκτησης 5-7 ημέρες και χορήγηση δειγμάτων 5 κιλών
αναγκαία για δοκιμές για την έκδοση πιστοποιητικού.
- Πιστοποιητικό υγιεινής, που προϋπάρχει
- Ισχύει μόνο για μία αποστολή.
Το πιστοποιητικό καταλληλότητας
Πρόκειται για το πιό σημαντικό πιστοποιητικό , που ισχύει. Δίδεται σύμφωνα
με τους κοινοτικούς κανονισμούς και δεν είναι μόνο υποχρεωτικό, αλλά και
σημαντικό στα μάτια του καταναλωτή. Το εν λόγω πιστοποιητικό εγγυάται τον
σεβασμό των ανάλογων κανονισμών της Ρωσίας ήτοι της ROSTEST και της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικού Ελέγχου και Μετρολογίας GOSTANDART.
To εν λόγω πιστοποιητικό :
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εκδίδεται απο το GOSSTANDART
η απο την ανάλογη οργάνωση ROSTEST
είναι το λεγόμενο πιστοποιητικό ‘GOST-R’
σε τρείς μορφές ήτοι: για κάθε αποστολή, ετήσιο και τριμηνιαίο.

Το πιστοποιητικό προέλευσης.
Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών κατά
την είσοδο στην Ρωσική Ομοσπονδία.
-εκδίδεται απο την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Υγειονομικής και
Επιδημιολογικής Επίβλεψης (GOSKOMSANEPIMEMBADZOR)
-ισχύει για μία αποστολή.
Ετικέτες τροφίμων- Ετικετοποίηση
Τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην Ρωσική αγορά θα πρέπει να έχουν
ετικέτες στην ρωσική γλώσσα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή για τις
ετικέτες τροφίμων. Θα πρέπει να αναγράφεται η θρεπτική αξία, η ασφάλεια
υγιεινής, η ημερομηνία λήξης, ο εισαγωγέας, η χώρα προέλευσης και άλλα
στοιχεία στην ρωσική γλώσσα. Η ετικέτα πρέπει να επικολλάται σε κάθε
προϊόν (κυτίο, πλαστική συσκευασία) και επικολλάται απο τον εξαγωγέα ήτοι
στις αποθήκες των Ρωσικών τελωνείων.
Παράλληλα παρατηρήσαμε ότι πρόσφατα δόθηκε επικαιροποιημένο σχέδιο
διατάγματος σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και εναρμόνιση των
πιστοποιητικών. Επί πλέον γίνονται προσπάθειες για εναρμόνιση των
Οργανισμών έκδοσης πιστοποιητικών. Το εν λόγω σχέδιο διατάγματος αφήνει
περιθώριο διάρκειας 3 μηνών στα δύο Ρωσικά Υπουργεία Γεωργίας και Υγείας
να εκδώσουν το σχετικό δευτερογενές δίκαιο (αποφάσεις) και αποσκοπεί στον
συντονισμό και την εναρμόνιση δραστηριοτήτων των δύο Οργανισμών ήτοι
του Rosselkhoznadzor (Veterinary Phytosanitary Service under Agriculture
Ministry, που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας και του Rospotrebnadzor
(Consumer Protection Service under Health Ministry, του Υπουργείου Υγείας.
Σημειώνουμε ότι οι δύο Οργανισμοί προς το παρόν τουλάχιστον δέν
συντονίζουν τις ενέργειές τους σχετικά με την ανάλυση του προϊόντος, την
εγγραφή τους και την έκδοση απο κοινού των πισοποιητικών.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Δ/νση Υγιεινής για την προστασία Υγιεινής, που υπάγεται στο Υπουργείο
Υγείας Gossanepidnadzor
Valkovskyiper 18/20
127994 moscow t:007-495-9732666 f:007-495-9731549
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Κέντρο Πιστοποίησης Rostest
Nakhimovsky prosp , 31
117418 moscow t.007495-3329826 f. 007-495-1249996 http://www.rostest.ru
Γ. Διάφορα Τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής στην Ρωσική Ομοσπονδία.
Σύμφωνα με τον νέο Τελωνειακό κώδικα που ισχύει στην Ρωσική Ομοσπονδία από
1.1,2004 και που από 1.7.2010 θα αποτελέσει τη βάση για τον νέο τελωνειακό
κώδικα της τελωνειακής ένωσης τριών χωρών (Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν)
θεσπίσθηκαν διατάξεις για την βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών και
εναρμόνισή τους στο διεθνές περιβάλλον.
Ως γνωστόν η νέα έκδοση του τελωνειακού Κώδικα της Ρωσίας ευρίσκεται στην
ιστοσελία:
http://www.customs.ru/tk.en
H Ρωσία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Τελωνείων (ΟMD) από την
8/7/1993.
Α) Το καθεστώς εναποθήκευσης ‘entrepot”
Σύμφωνα με τα άρθρα 215-233 του Ρωσικού τελωνειακού κώδικα επιτρέπεται η
εναποθήκευση των προϊόντων, μετά από σχετική τελωνειακή άδεια, σε τελωνειακό
χώρο επιχείρησης χωρίς καταβολή δασμών και άλλων φόρων, έως ότου γίνει ο
τελικός εκτελωνισμός εμπορευμάτων σε περίπτωση πώλησής των. Σημειώνουμ ότι
το καθεστώς αυτό γίνεται για μία μέγιστη περίοδο τριών ετών. Είναι γεγονός ότι η
σχέση μεταξύ του εισαγωγέα και του κατόχου του καθεστώτος εναποθήκευσης
καταγράφεται σε σχετικό συμβόλαιο.
Β)Το καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης.
Το καθεστώς αυτό προβλέπεται απο τα άρθρα 173-186 του Ρωσικού τελωνειακού
κώδικα και αφορά το εν λόγω καθεστώς, που ισχύει και στις χώρες της Ε.Ε.
Πρόκειται κυρίως για εισαγωγή προϊόντων χωρίς επιβολή δασμών και φόρων, τα
οποία εισάγονται στην Ρωσία για να υποστούν κάποια τελειοποίηση (εργασία
φασόν) και να επανεξαχθούν. Το καθεστώς αυτό χορηγείται κατόπιν αδείας απο
την αρμόδια Ρωσική Αρχή Τελωνείων.
Γ) Προσωρινή εισαγωγή Προϊόντων
Το καθεστώς αυτό ορίζεται απο τα άρθρα 209-214 του Ρωσικού τελωνειακού
κώδικα και επιτρέπει την προσωρινή εισαγωγή προϊόντων με γενική ή μερική
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απαλλαγή δασμών ή φόρων για προϊόντα που εισάγονται προσωρινά για να
υποστούν επανεξαγωγή, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία ή εργασία φασόν.
Δ) Εισαγωγή προϊόντων υπό καθεστώς CARNET ATA.
Το καθεστώς αυτό περιγράψαμε ανωτέρω
Ο Προϊστάμενος

Ιωάννης Μάρκος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

Συνημμένα: σελ. 2
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ (CUSTOMS CLEARANCE)
GeoLogistics CIS Services, Inc.
107140, Moscow, ulitsa Rusakovskaya 13,
Tel. +7 495 987 33 84, Fax +7 495 987 33 85
Contact Person:
Inga Lukasheva
Customer Service Specialist
ilukasheva@agilitylogistics.com
Irina Grigoryan
Chief Customer Service Manager
IGrigoryan@agilitylogistics.com
www.agilitylogistics.com
NATIONAL CUSTOMS BROKER
143391, Moscow region, Naro-Fominskiy dist.
Kryokshino vil., Tupikoviy passage, con. 1.
Contact person:
Berezutskaya Dzhamilya-Business development manager
tel./fax: +7 495 926 53 98
E-mail: dberezutskaya@ntbroker.ru
www.ntbcargo.ru

ALTAFIDES
106055, Moscow, 21/25, Olkhovskaya str.
Contact person:
Yannis Nikolopoulos
Tel.: +7 903 750 77 25
E-mail: info@altafides.ru
www.altafides.ru

GTK-SERVICE
129343, Moscow, ulitsa Urzhumskaya 4, stroenie 2 office №303.
Tel./Fax: +7 495 510-64-74, 221-84-20
E-mail: info@gtk-s.ru
Site Web www.gtk-s.ru
MASTER-BROKER
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121374, Moscow, Bagritskogo street, 4
Tel.: +7 495 2345911
Fax: +7 495 4401496
E-mail: info@master-broker.ru
Site Web: www.master-broker.ru
BALTKOMPLEKT
195035, Sankt Petersburg, ulitsa Dvinskaya 10, korpus 2
Tel./Fax: +7 812 7186479, +7 812 7186785, +7 812 7186971
E-mail: custom@baltkomplekt.ru, logistic@baltkomplekt.ru
Site Web: www.baltkomplekt.ru
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
BUREAU VERITAS RUSSIA
Offices 3-5, 3-7
15/2, Akademika Tupoleva Emb.
15 korp. 2, tel.+ 7 495 937 57 77, fax.+ 7 495 937 57 58
"Tupolev Plaza"
MOSCOW 105005
Web Site: www.bureau-veritas.ru
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