ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΞΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το Τμήμα TIR της IRU έλαβε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη νέα απαίτηση για
υποχρεωτική εγγραφή μεταφορέων που δεν κατοικούν στην Ουκρανία, από την 1η
Ιουλίου 2021. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του θέματος και αφού λάβαμε
πρόσθετες διευκρινίσεις από την Ομοσπονδία της Ουκρανίας ASMAP UA, σας
παραθέτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα:
• Ε 1: Τι είναι το "πιστοποιητικό εγγραφής" που πρέπει να συνοδεύει το έντυπο
αίτησης και θα έχει κάποιο από τα ακόλουθα έγγραφα: Άδεια ΕΕ, άδεια για
διεθνή μεταφορά, διμερή άδεια ή άδεια ECMT, και πως θα εξυπηρετήσει αυτόν
τον σκοπό;
Α: σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να
υποβάλει ο ενδιαφερόμενος απόσπασμα από το εθνικό μητρώο του κράτους που να
πιστοποιεί ότι ο ξένος μεταφορέας είναι δεόντως εγκατεστημένος στη χώρα
καταχώρισής του.
• Ε 2: είναι υποχρεωτική η δωρεάν εγγραφή;
Α: είναι δωρεάν η υποβολή της αίτησης, εκτός εάν ο μεταφορέας χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες εκτελωνιστή ή πράκτορα για το σκοπό αυτό.
• Ε 3: Είναι εφικτό να υπάρχει ο κατάλογος των τελωνείων στα οποία μπορεί να
σταλεί ταχυδρομικώς το έντυπο αίτησης;
Α: λεπτομέρειες και διευθύνσεις όλων των τελωνείων διατίθενται στον ακόλουθο
σύνδεσμο https://customs.gov.ua/en/contacts (Περιφερειακές τελωνειακές
επαφές).
• Ε 4: Μπορεί ο οδηγός να υπογράψει το έντυπο αιτήσεως;
Α: Ναι, καθώς ο οδηγός αντιπροσωπεύει την μεταφορική εταιρεία για όλες τις
τελωνειακές ή διαδικασίες logistics. Εντούτοις, ενδέχεται να απαιτείται από τον
οδηγό να υποβάλει αντίγραφο αντιπροσώπου από την άποψη αυτή.
• Ερ. 5: Είναι μια εγγραφή που γίνεται μια φορά από έναν ξένο μεταφορέα;
Α: Ναι, όταν ένας ξένος μεταφορέας λάβει έναν μόνιμο αριθμό ταυτοποίησης, θα
καταχωρηθεί στα τελωνειακά συστήματα και θα επιτρέπει την αναγνώριση αυτού
του μεταφορέα για όλες τις μελλοντικές μεταφορές που θα εκτελούνται στο έδαφος
της Ουκρανίας.

• Ε 6: Θα χρειαστεί να αναφέρεται ο αριθμός ταυτοποίησης στη συνοδευτική
σελίδα ενός δελτίου TIR ή στο TIR-EPD;
Α: Όχι. Τα δελτία TIR θα συνεχίσουν να συμπληρώνονται και να χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τους κανόνες και τη διαδικασία που ορίζει η σύμβαση TIR. Η IRU
διευκρινίζει επιπλέον το ζήτημα σχετικά με την πιθανή προσαρμογή του TIR –EPD,
και θα ενημερώσει τα Μέλη επιπλέον εάν γίνουν τέτοιες αλλαγές στην εφαρμογή.

Πηγή: Ομοσπονδία ASMAP UA

