ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1. Απαιτούμενα παραστατικά κατά την εισαγωγή - ελεύθερες τελωνειακές ζώνες
Ο εισαγωγέας υποχρεούται να συνοδεύει τα προϊόντα του με τιμολόγιο
εξαγωγής, παραστατικό μεταφοράς, πιστοποιητικό προέλευσης και λοιπά
πιστοποιητικά, που απαιτούνται για το συγκεκριμένο προϊόν (προέλευση, ποιότητα,
άδεια).
Παράλληλα, ο εισαγωγέας θα πρέπει να συμπληρώσει στη ρωσική γλώσσα το
τελωνειακό παραστατικό μεταφοράς (customs freight declaration), το οποίο
περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα: συμβόλαιο, εμπορικά έγγραφα, όπως τιμολόγια, λίστες
αποστολής και συσκευασίας, παραστατικό μεταφοράς, άδεια εισαγωγής (αν
απαιτείται), πιστοποιητικό εναρμόνισης (conformity), πιστοποιητικό ασφάλειας,
πιστοποιητικό προέλευσης (αν απαιτείται), και άλλα παραστατικά που εγγυώνται τη
νομιμότητα των δηλουμένων στοιχείων από τους εξαγωγείς και εισαγωγείς.
Οι εξαγωγείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το πιστοποιητικό εξαγωγής, αν
είναι αναγκαίο, για την απόκτηση της σχετικής άδειας εξαγωγής.
Επιπλέον, οι κανονισμοί ελέγχου συναλλάγματος απαιτούν την έκδοση αδείας
για την εισαγωγή και εξαγωγή συναλλάγματος για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα
προϊόντα όσον αφορά την πραγματική αξία, που αναγράφεται στο τιμολόγιο εισαγωγής
και εξαγωγής, με στόχο την καταπολέμηση της υπο-τιμολόγησης και υπερτιμολόγησης
προϊόντων.
2. Ελεύθερες οικονομικές ζώνες - Αποθήκευση
Υπάρχουν ΕΟΖ με αποθήκες για την στήριξη των επενδύσεων. Οι ΕΟΖ αυτές
βρίσκονται σε τελωνειακές περιοχές (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί,
σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων και βιομηχανίες αυτοκινήτων).
Ειδικότερα, η ΕΟΖ του Καλίνινγκραντ χορηγεί ειδικά κίνητρα για επενδυτές και
εξαγωγείς. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα εισαγόμενα προϊόντα στην εν λόγω ζώνη
εξαιρούνται εισαγωγικών και τελωνειακών δασμών. Επιπλέον, όταν εισάγονται
προϊόντα στα οποία προστίθεται προστιθέμενη αξία πάνω από 30% και, ακολούθως,
προωθούνται για μεταφορά σε άλλα σημεία της Ρωσίας, αυτά απαλλάσσονται
τελωνειακών δασμών και ποσοστώσεων.
3. Προϊόντα υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής
9.Γ.3.α. Προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων
Η προσωρινή εισαγωγή προβλέπει χρήση των αγαθών στην Ρωσία για
περιορισμένο χρονικό διάστημα με μερική ή ολική απαλλαγή από επιβαρύνσεις. Τα
προϊόντα που δεν επιβαρύνονται προσδιορίζονται από κυβερνητικές διατάξεις. Όλα τα
υπόλοιπα προϊόντα τυγχάνουν μερικής απαλλαγής. Η μερική απαλλαγή περιλαμβάνει
περιοδικές πληρωμές για κάθε μήνα παραμονής του προϊόντος στη χώρα. Οι πληρωμές
ανέρχονται σε 3% των τελωνειακών επιβαρύνσεων (δασμοί και ΦΠΑ) που θα
αντιστοιχούσαν στο προϊόν αν αυτό εισαγόταν κανονικά στη χώρα. Οι τελωνειακές
αρχές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν την εγγύηση των δασμών και του ΦΠΑ κατά
την διασάφηση. Ορισμένα προϊόντα δύνανται να εισαχθούν στη Ρωσία υπό καθεστώς
προσωρινής εισαγωγής, βάσει σχετικής νομοθεσίας και για διάρκεια δύο ετών περίπου.

Τα τελωνεία της Ρωσίας εκδίδουν την άδεια προσωρινής εισαγωγής μετά από
σχετική αίτηση του εισαγωγέα.

Το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής μπορεί να διαρκέσει για δύο χρόνια. Στο
τέλος της περιόδου αυτής, τα προϊόντα πρέπει να εξαχθούν. Σε περίπτωση που
παραμείνουν στη χώρα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες πληρωμές.
9.Γ.3.β. Προσωρινή εισαγωγή για εκθέματα (ΑΤΑ)
Η Ρωσία έχει υπογράψει την Τελωνειακή Συμφωνία ATA, που διευκολύνει την
προσωρινή εισαγωγή εκθεμάτων, την 15.05.2002. Τα προϊόντα υπο το καθεστώς αυτό
ανήκουν στην ιδιοκτησία του εξαγωγέα και πρέπει να επανέλθουν στη χώρα
προορισμού τους, μετά το δειγματισμό τους.
Πολλές φορές, στα Ρωσικά τελωνεία έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες κατά την
είσοδο των προϊόντων υπό καθεστώς ΑΤΑ. Απαιτείται κυρίως η ύπαρξη carnet ΑΤΑ
στη ρωσική γλώσσα, ενώ όλα τα παραστατικά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.
Εξάλλου, οι ρωσικές αρχές απαιτούν την παράθεση φωτογραφιών κάθε δείγματος,
καθώς και τη συμπλήρωση όλων των σελίδων του carnet, ακόμα και αυτών που
αφορούν στην transit μεταφορά των δειγμάτων.
Ο Έλληνας εξαγωγέας καλό είναι να λαμβάνει υπ’ όψιν τα κατωτέρω:
- τις ώρες εργασίας των υπηρεσιών των τελωνείων που ελέγχουν τα carnet ΑΤΑ
(άλλες υπηρεσίες είναι ανοιχτές όλο το 24ωρο, ενώ άλλες ακολουθούν
κανονικό ωράριο δημοσίων υπηρεσιών).
- τη σωστή και ακριβή περιγραφή των προϊόντων (καθώς και σύσταση, αν είναι
αναγκαία, του προϊόντος)
- η χορήγηση εμπορικού καταλόγου ή φωτογραφιών των προϊόντων κρίνεται
απαραίτητη για την διευκόλυνση της διαδικασίας κατά την είσοδο ή και έξοδο
των εκθεμάτων από τη χώρα.
- την τελωνειακή ονοματολογία η οποία, αν και δεν απαιτείται, λόγω μη
εναρμονισμένης ονοματολογίας των εμπορευμάτων, η ύπαρξή της δύναται να
βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας.
- την αποφυγή λαθών κατά την συμπλήρωση των carnet ΑΤΑ.
- τη σφράγιση του πρώτου μέρους (πρώτη σελίδα) από το ελληνικό τελωνείο.
- την περιγραφή με το ίδιο νόμισμα
Σύμφωνα με τη διαδικασία, το carnet ΑΤΑ συμπληρώνεται σε μία από τις
προβλεπόμενες γλώσσες ωστόσο, στο παρελθόν, έχουν υπάρξει περιστατικά κατά τα
οποία τα ρωσικά τελωνεία ζητούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στη ρωσική.
Για το λόγο αυτό η μετάφραση των carnet στη ρωσική αποτελεί έναν ακόμα τρόπο
αποφυγής πιθανών προβλημάτων. Η σωστή πληροφόρηση πριν την εξαγωγή των
εκθεμάτων και, πιθανόν, η συνεργασία με κάποιον έμπειρο εκτελωνιστή κρίνονται
σκόπιμες για την αποφυγή προβλημάτων.

