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ΘΕΜΑ

: Διαδικαζίερ οπγάνωζηρ εμποπικών ζςναλλαγών ζηην Απμενία.

1) Ένηαξη ζηο Διεθνέρ θεζμικό πλαίζιο οπγάνωζηρ ηος εμποπίος.
Από ην 1999 ε Δ.Δ. έρεη γίλεη ζηξαηεγηθόο εηαίξνο θαη κε ηηο ηξείο ρώξεο ηνπ Ν.
Καπθάζνπ : Αδεξκπατηδάλ, Αξκελία, Γεσξγία (Partnership and Cooperation
Agreement).
Τν 2009 ην εκπόξην κε ηηο ηξεηο ρώξεο αληηπξνζώπεπε ην 30.4% ηνπ ζπλνιηθνύ
εκπνξίνπ ηεο Αξκελίαο θαη αληηζηνίρσο ην 42.8% ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ην 29.4% ζην
εκπόξην ηεο Γεσξγίαο. Όκσο θαη νη ηξείο ρώξεο καδί δελ αληηπξνζσπεύνπλ παξά ην
0.5% ηνπ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ. Δηδηθόηεξα νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ ζηηο ρώξεο ηνπ Ν.
Καπθάζνπ ην 2009 ήηαλ 3.01 δηο επξώ (0.53 δηο € ζηελ Αξκελία, 1.6 δηο € ζην
Αδεξκπατηδάλ θαη 0.88 δηο € ζηε Γεσξγία). Οη εηζαγσγέο ηεο ΔΔ από ηηο ρώξεο απηέο
αλήιζαλ ην 2009 ζε 7.94 δηο επξώ (0.16 δηο € από ηελ Αξκελία, 7.3 δηο € από ην
Αδεξκπατηδάλ θαη 0.48 δηο από ηελ Γεσξγία).
Σεκεηώλεηαη όηη νη εμαγσγέο ηνπ Αδεξκπατηδάλ πξνο ηελ ΔΔ αθνξνύλ θαηά 98.8%
θπζηθό αέξην θαη πεηξέιαην κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ δηαθίλεζήο ηνπ κέζσ ησλ αγσγώλ
από ηελ Καζπία. Αληηζηνίρσο ε Αξκελία εμάγεη πξνο ηελ ΔΔ 64.3% βαζηθά κέηαιια
θαη παξάγσγά ηνπο θαη 18.8% καξγαξηηάξηα θαη άιινπο πνιύηηκνπο ιίζνπο. Ζ Γεσξγία
εμάγεη 71.5% νξπθηά πξντόληα, 9% ρεκηθά πξντόληα θαη 7.1% ιαραληθά.
Ζ ΔΔ εμάγεη ζηελ Αξκελία ζε πνζνζηό 32.7% είδε κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ,
13.6% καξγαξηηάξηα θαη άιινπο αλεπεμέξγαζηνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο, 10.3%
εμνπιηζκό κεηαθνξώλ θαη 9.1% ρεκηθά πξντόληα. Σηελ Γεσξγία εμάγεη 23.9%
αλεπεμέξγαζηεο πξώηεο ύιεο νξπθηνύ πινύηνπ, 21.1% κεραλνινγηθό εμνπιηζκό

17.3% ρεκηθά πξντόληα θαη 9.4% εμνπιηζκό κεηαθνξώλ. Τέινο ζην Αδεξκπατηδάλ
εμάγεηαη από ηελ ΔΔ 36% κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, 9.8% ρεκηθά πξντόληα, 9.1%
εμνπιηζκόο κεηαθνξώλ θαη 9% αλεπεμέξγαζηνη πνιύηηκνη ιίζνη.
Καη νη ηξείο ρώξεο έρνπλ εληαρζεί ζην πξνηηκεζηαθό θαζεζηώο εμαγσγήο ησλ
πξντόλησλ ηνπο (Generalized System of Preferences of European Union/GSP), πνπ
ηνπο έρεη εμαζθαιίζεη πξνλνκηαθή πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ
από ην 2009 κέρξη 31.12.2011. θαη ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή πξόλνηα ηνπ ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ γηα ηεο ρώξεο ηνπ Ν. Καπθάζνπ, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο κέρξη ην 2014.
Σύκθσλα κε απηό ην θαζεζηώο ηα ζπκβαιιόκελα κέξε απαγνξεύεηαη λα επηβάιινπλ
δηαθξηηνύο δαζκνύο ζηηο κεηαμύ ηνπο εκπνξηθέο ζρέζεηο ή λα πεξηνξίδνπλ ηελ
πνζόηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνύληαη κεηαμύ ηνπο. Τν ζεκαληηθόηεξν είλαη ε
ζηαδηαθή επζπγξάκκηζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ ρσξώλ-εηαίξσλ θαη
ησλ ζρεηηθώλ λόκσλ πνπ δηέπνπλ ην εκπόξην κε ηα πξόηππα ηεο ΔΔ, κε ζηόρν λα
εκβαζύλεη πεξαηηέξσ ε εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ησλ εηαίξσλ κε ηελ ΔΔ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηνζέηεζεο πνιηηηθώλ θαιύηεξεο πξαθηηθήο πξόζβαζεο
ησλ πξντόλησλ ηεο ζηηο αγνξέο ηεο ΔΔ.
Ζ Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ηε Γεσξγία έρνπλ θαζεκηά μερσξηζηά έλα ζρέδην
δξάζεο ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο ηεο ΔΔ, κε ζθνπό λα βνεζήζεη, κεηαμύ
άιισλ ζηηο ζηελόηεξεο εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κε ηελ ΔΔ,
ηδίσο κέζσ ηεο ζηαδηαθήο ξπζκηζηηθήο επζπγξάκκηζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ
δξάζεο απνζθνπεί επίζεο ζην λα επηηξέςεη ζηηο ρώξεο απηέο λα θαηαζηνύλ ζηαδηαθά
έηνηκεο λα δηαπξαγκαηεπηνύλ, λα εθαξκόζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην θηιόδνμν ζρέδην
γηα "ζθαηξηθή θαη ζε βάζνο" πξνώζεζε ηεο δώλεο ειεύζεξσλ ζπλαιιαγώλ κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Ωζηόζν, κέρξη ζηηγκήο νη ηξεηο ρώξεο ηνπ Ν. Καπθάζνπ έρνπλ
ζεκεηώζεη πεξηνξηζκέλε πξόνδν ζηελ εθπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ δξάζεο
ηνπο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ λόκσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη.
Τν 2008 κάιηζηα, κηα κειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηηο πηζαλέο κειινληηθέο Εώλεο
Διεπζέξσλ Σπλαιιαγώλ (ΕΔΣ) κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη αληίζηνηρα, ηελ Αξκελία θαη ηε
Γεσξγία - θαη νη δύν κέιε ηνπ ΠΟΔ - έδεημαλ όηη ε βαζηά θαη πεξηεθηηθή ΕΔΣ ζα
κπνξνύζε λα απνθέξεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο δύν ρώξεο. Ωζηόζν, θακία
από ηηο δύν ρώξεο δελ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα κελ είλαη, ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπηεί
κηα ηέηνηα εθηεηακέλε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη αθόκε ιηγόηεξν λα
εθαξκόζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο δεζκεύζεηο πνπ ζα απαηηνύζε. Μόιηο θάζε κία
από ηηο δύν ρώξεο επηηύρεη ηελ αλαγθαία πξόνδν ζην ζέκα απηό, νη δηαπξαγκαηεύζεηο
γηα κηα ζθαηξηθή θαη ζε βάζνο δώλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ ζα αξρίζνπλ, ζην πιαίζην
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ησλ επξύηεξσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηηο αληίζηνηρεο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζύλδεζεο
πνπ μεθίλεζε ζηα κέζα Ηνπιίνπ 2010. Σεκεηώλεηαη ραξαθηεξηζηηθά κηα ηδηαίηεξα
ζνβαξή αλεζπρία γηα ηα ρακειά επίπεδα πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη
ζηηο ηξεηο ρώξεο. Ζ Αξκελία σζηόζν ίζσο έρεη θάλεη πεξηζζόηεξα βήκαηα ζηνλ ηνκέα
απηό θαζώο έρεη εθπνλήζεη θαη δεκνζηεύζεη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (βι. ηζηνζειίδα
Γξαθείνπ ΟΔΥ Δξεβάλ : www.agora.mfa.gr/am54) ε νπνία απνκέλεη λα εθαξκνζηεί
καθξηά από γξαθεηνθξαηηθέο ζθνπηκόηεηεο.
Ζ Αξκελία έρεη επηηαρύλεη ηηο δηαδηθαζίεο, ζύκθσλα θαη κε ηηο εθζέζεηο πξνόδνπ
ηόζν ηεο ΔΔ όζν θαη ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ. Ζ εμέιημε ζην ζεζκηθό πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη θπξίσο ησλ
εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ αθνινύζεζε γνξγνύο ξπζκνύο από ην 2003 θαη έπεηηα όηαλ
ε Αξκελία έγηλε δεθηή ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). Σεκεηώλεηαη όηη ε
Γεσξγία έγηλε δεθηή ζηνλ ΠΟΔ ην 2000, ελώ ην Αδεξκπατηδάλ παξόηη έρεη ππνβάιιεη
αίηεζε από ην 1997 αθόκα αλακέλεη ηελ απνδνρή ηεο.

2) ηαηιζηικά ζηοισεία για ηην εξέλιξη βαζικών διαδικαζιών ηηρ εμποπικήρ
διαδικαζίαρ.
Διαζςνοπιακέρ εμποπικέρ
ζςναλλαγέρ
Θέζε ζηελ παγθόζκηα
θαηάηαμε ΠΟΔ αλαθνξηθά
κε γξαθεηνθξαηία εκπνξίνπ.
Κόζηνο εμαγσγήο ($ θόζηνο
αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην)
Κόζηνο εηζαγσγήο ($
θόζηνο αλά
εκπνξεπκαηνθηβώηην)
Αξηζκόο απαηηνπκέλσλ
εγγξάθσλ γηα εμαγσγή
Αξηζκόο απαηηνπκέλσλ
εγγξάθσλ γηα εμαγσγή
Σπλνιηθόο ρξόλνο αλακνλήο
γηα νινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ
εμαγσγήο / εκέξεο
Σπλνιηθόο ρξόλνο αλακνλήο
γηα νινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ
εηζαγσγήο / εκέξεο

3)

2008

2009

2010

2011

-----

-----

103

82

1165

1746

1731

1665

1465

2111

2096

2045

6

6

5

3

8

8

7

6

30

30

17

13

24

24

20

18

Απαιηούμενα έγγπαθα και λοιπέρ διαδικαζίερ ειζαγωγήρ.
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Σύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Κώδηθα Τεισλείσλ ηεο Αξκελίαο (βι. ηζηνζειίδα
Γξαθείνπ ΟΔΥ Δξεβάλ : www.agora.mfa.gr/am54) νη δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο
ζπλνπηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνβνιή ησλ θάησζη εγγξάθσλ :
1) Φνξησηηθή (Bill of lading).
2) Πηζηνπνηεηηθό Πξνέιεπζεο πξντόληνο (Certificate of Origin).
3) Δκπνξηθό Τηκνιόγην (Commercial Invoice).
4) Γήισζε δηαζάθεζεο ηεισλείνπ (Customs Import Declaration).
5) Πξνθαηαξθηηθή δήισζε δηαζάθεζεο ηεισλείνπ (Preliminary Import Customs
Declaration).
6) Απνδείμεηο θαηαβνιήο ηειώλ γηα κεηαθνξηθά εληόο ηεισλείνπ (Terminal
handling receipts).
Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηα εηζαγόκελα πξντόληα πξέπεη απαξαηηήησο λα
θέξνπλ ζήκαλζε ρώξαο πξνέιεπζεο (country of origin label). Οη ππεξεζίεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο ηεο Αξκελίαο έρνπλ πηνζεηήζεη θαη ζέζεη ζε ηζρύ θαλνληζκνύο
εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη εηζαγσγείο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ. Ζ εθαξκνγή ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ σζηόζν πάζρεη θαζώο ε πξαθηηθή ζηα ηεισλεία θαη ζεκεία
εηζόδνπ αθνινπζεί αθόκα κε ζπκβαηέο δηαδηθαζίεο πνπ νθείινληαη ζε ηξίηνπο
εμσζεζκηθνύο παξάγνληεο.

Ωζηόζν απνδειηηώλνπκε ηα ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ

πξέπεη ν εμαγσγέαο πξνο ηελ Αξκελία λα έρεη ππόςε ηνπ ζύκθσλα κε ην ζεζκηθό
πιαίζην πνπ νξίδεη ην Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ είλαη αξκόδην γηα ζέκαηα
Αζθάιεηαο Υγείαο (βι. ζρεηηθό λόκν ζηελ ηζηνζειίδα Γξαθείνπ ΟΔΥ Δξεβάλ :
www.agora.mfa.gr/am54) :
1) Γηαδηθαζίεο εγγξαθήο - Έγγξαθα ζηα νπνία εκθαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ηόπνπ
παξαγσγήο (Registration of Food/Feed Facilities),
2) Πξνθόξκα γλσζηνπνίεζεο ηνπ εηζαγνκέλνπ θνξηίνπ (Prior Notice of Imported
Food Shipments),
3)

Γηαδηθαζίεο

δηαθξάηεζεο

ζην

ηεισλείν

ησλ

πξνο

εηζαγσγή

πξντόλησλ

(Administrative Detention and Maintenance), θαη
4) Γηαδηθαζίεο επηζεώξεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ (Inspection of Records),
από ηηο νπνίεο εμαξηάηαη νπζηαζηηθά θαη ν ρξόλνο νινθιήξσζεο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο
δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο.

4) Διαδικαζία και ηύπορ ζήμανζηρ πποϊόνηορ.
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Ζ έγθξηζε ηεο εηηθέηαο γίλεηαη επίζεο από ην Υπνπξγείν Γεσξγίαο ηεο
Αξκελίαο. H εηηθέηα θέξεη ζηελ αξκεληθή ηα εμήο ζηνηρεία ππνρξεσηηθά:


Τν όνομα ηνπ πξντόληνο (Statement of product - Identity), ην νπνίν αλαγξάθεηαη κε

έληνλνπο ραξαθηήξεο.


Τν βάπορ ηνπ πξντόληνο, ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην Δπξσπατθό Μεηξηθό

Σύζηεκα.


Τν μέγεθορ ηων γπαμμάηων και απιθμών ηεο εηηθέηαο κπνξεί λα είλαη θαη

κηθξόηεξν από 1 mm θαζώο έρεη επηθξαηήζεη νη εηαηξείεο πνπ εμάγνπλ παλνκνηόηππα
πξντόληα ζε άιιεο αγνξέο λα ζέηνπλ ζε πξντόληα ηνπο κνλάρα απηνθόιιεηε εηηθέηα
ζηελ αξκεληθή γιώζζα κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα λα απνθύγνπλ επηπξόζζεην θόζηνο
αιιαγήο ζπζθεπαζίαο.


Τνλ πλήπη καηάλογο ηων ζςζηαηικών, ηα νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά

ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο εθ ησλ άλσ.


Warning Statement: γηα νξηζκέλα πξντόληα είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη εάλ ε

ζπζθεπαζία είλαη αεξνζηεγήο, εάλ ππάξρνπλ ηρλνζηνηρεία δηαηηεηηθά κε βάζε
πξσηεΐλεο, εάλ πεξηέρνπλ ζαθραξίλε ή λα γίλεηαη κλεία, εάλ ππάξρνπλ, πιηθώλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πγεία.
Πξναηξεηηθά ζηελ εηηθέηα αλαθέξνληαη ηα θπεπηικά ζηοισεία ηος πποϊόνηορ
(nutrition facts). H αλαθνξά ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ
πνζόηεηα θαη ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζύλνιν. Ζ εηηθέηα δειαδή, πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη ηελ πνζόηεηα θαηά κεξίδα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεξίδσλ θαηά
πεξηερόκελν.

5) Πιζηοποιηηικά Τγειονομικού Ελέγσος.
Ζ Κπβέξλεζε έρεη πξνζπαζήζεη λα απινπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
γηα ην ιόγν απηό γίλνληαη δεθηά ηα πηζηνπνηεηηθά πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ πνπ εθδίδνπλ
νη ρώξεο εμαγσγήο πξνο ηελ Αξκελία, εηδηθώο δε εθ ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ. Ωζηόζν εάλ
θαηά ηε δηάξθεηα εθηεισληζκνύ νη αξκόδηνη επηζεσξεηέο εθηηκήζνπλ όηη πξέπεη λα
πξνβνύλ ζε έιεγρν δηαπίζησζεο ηεο πνηόηεηαο εμ΄ απόςεσο πγηεηνλνκηθήο
απνζηέιινπλ δείγκα ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα ζηελ Αξκελία (ζηελ ηζηνζειίδα
Γξαθείνπ ΟΔΥ Δξεβάλ : www.agora.mfa.gr/am54). Τα απνηειέζκαηα απηά θαηηζρύνπλ
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ ρώξα εμαγσγήο, είλαη σζηόζν καρεηά
ελώπηνλ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ζηελ Αξκελία. Πξνο ηνλ ζθνπό κάιηζηα ζπληνληζκνύ
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ηνπ Υγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ, νη ηξείο δηαθνξεηηθέο κνλάδεο επηζεώξεζεο πνπ
ιεηηνπξγνύλ ππό ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, πξόθεηηαη λα
ζπγρσλεπζνύλ, θαζώο έρεη δηαπηζησζεί όηη ζεκαληηθό κέξνο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο νθείιεηαη ζηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία απηώλ ησλ κνλάδσλ.
Τν Δζληθό Ηλζηηηνύην Πξνηύπσλ, πνπ επίζεο ιεηηνπξγεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ
Υπ. Γεσξγίαο ηεο Αξκελίαο, έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ρνξήγεζεο
πηζηνπνηεηηθώλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ πνηόηεηαο. Δπίζεο
θαζνξίδεη θαη ειέγρεη όιεο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηεξνύλ γηα ηελ
πγεηνλνκηθή επάξθεηά ηνπο ηα πξντόληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αγνξά, είηε ηνπηθήο
παξαγσγήο, είηε εηζαγόκελα.
Σηνπο ζπλεκκέλνπο θαηαιόγνπο κε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα κπνξεί λα
πξνζθύγεη ν εηζαγσγέαο ώζηε λα εμαζθαιίζεη θαη άιιε γλσκνδόηεζε-πηζηνπνηεηηθό
γηα ηελ πγεηνλνκηθή επάξθεηα ησλ εηζαγνκέλσλ πξντόλησλ θαη λα ην ζπλππνβάιιεη
ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. Δπίζεο ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη θαη
λα ππνβιεζεί ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο γηα ηελ άξζε ελδερόκελεο δέζκεπζεο ησλ
εηζαγνκέλσλ πξντόλησλ έλεθα ακθηζβήηεζεο από ηνπο επηζεσξεηέο.
Σε θάζε πεξίπησζε ν εμαγσγέαο ρξεηάδεηαη, ζύκθσλα θαη κε ηνλ Τεισλεηαθό
Κώδηθα ηεο Αξκελίαο λα πξνζιάβεη επηρώξην εηζαγσγέα (ν λόκνο αλαθέξεη ζαθώο όηη
πξέπεη λα έρεη ππεθνόηεηα αξκεληθή ν δηεθπεξαηώλσλ ηελ εηζαγσγή γηα ινγαξηαζκό
ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πνπ εμάγεη ηα πξντόληα ηεο). Ο αξκέληνο εηζαγσγέαο νθείιεη
λα ππνβάιιεη έγθαηξα όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ώζηε λα κελ παξακείλνπλ ηα
εκπνξεύκαηα επί καθξόλ ζηηο απνζήθεο ηνπ ηεισλείνπ. Μάιηζηα κπνξεί λα
πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια θαη έγθαηξα ε εηζαγσγή ώζηε λα εθκεηαιιεπηεί ν εμαγσγέαο
ηελ λέα δηαδηθαζία πνπ πηνζέηεζαλ ηα ηεισλεία δηαρσξίδνληαο ηα εηζαγόκελα
εκπνξεύκαηα αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο θαη ηελ εππάζεηά ηνπο.
Ο Πξντζηάκελνο
Κσλζηαληίλνο Γαζθαιόπνπινο
Γξακκαηέαο Β΄ ΟΔΥ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : Υπήζιμα κείμενα.

1) Νόκνο γηα ηελ Αζθάιεηα Τξνθίκσλ:
http://www.parliament.am/law_docs/301299HO25eng.pdf?lang=eng
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2) Τεισλεηαθόο Νόκνο:
http://www.armeniaemb.org/BusinessEconomy/TaxCustoms/Customs/Custo
msCode.htm
3) Δζληθό Ηλζηηηνύην Πξνηύπσλ : http://www.sarm.am/en/content/kat
4) Ηλζηηηνύηα Πηζηνπνίεζεο πξντόλησλ :
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad6CE9EACCEDITED%20CERTIFI
CATION%20BUDIES.pdf
5) Πηζηνπνηεκέλα Δξγαζηήξηα :
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radA4D0FACCREDITED%20TESTI
NG%20LABORATORIES.pdf
6) Οδεγόο εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ από ηελ Υπεξεζία Τεισλείσλ ηεο
Αξκελίαο :
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad7128DGUIDE%20ONE%20IMPO
RTING%20AND%20EXPORTING%20IN%20ARMENIA.pdf
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