ΝΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Έναρξη ισχύος νέων διατάξεων του τελωνειακού κώδικα της Ουκρανίας σχετικά με την
υποχρεωτική καταχώριση μετακινούμενων εμπορευμάτων από ξένους μεταφορείς που δεν κατοικούν
στο έδαφος της Ουκρανίας
Η IRU ενημερώθηκε από την Ομοσπονδία στην Ουκρανία, ASMAP UA, για την ισχύ από την 1η
Ιουλίου 2021, των διατάξεων της παραγράφου 61 του Τμήματος XXI του Τελωνειακού Κώδικα της
Ουκρανίας (εφεξής "CCU") σχετικά με την υποχρεωτική καταχώριση ξένων μεταφορέων που δεν είναι
κάτοικοι και οι οποίοι μετακινούν εμπορεύματα υπό τελωνειακό έλεγχο στο έδαφος της Ουκρανίας
(εισαγωγή, εξαγωγή ή διέλευση).
Η μη καταχώριση θα είναι λόγος (σύμφωνα με το άρθρο 445 της CCU) για άρνηση εκτελωνισμού και
διέλευσης των τελωνειακών συνόρων της Ουκρανίας.
Για να εγγραφούν, οι ξένοι μεταφορείς μπορούν να:
• Συμπληρώσουν την αίτηση απευθείας στο σημείο ελέγχου κατά την είσοδο ή έξοδο της Ουκρανίας,
παρέχοντας αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας
εγγραφής.
• Στείλουν εκ των προτέρων συμπληρωμένο έντυπο αίτησης ταχυδρομικώς σε οποιοδήποτε τελωνείο
παρέχοντας αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της
χώρας καταχώρησης.
• Υποβάλουν σε οποιοδήποτε τελωνείο προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή μέσω
εκτελωνιστού, συμπληρωμένο έντυπο αίτησης και αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας καταχώρισης.
Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί στα Ουκρανικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη διεθνή γλώσσα. Για να
επιταχύνετε την επεξεργασία των πληροφοριών, είναι επιθυμητό να την συμπληρώσετε στα Ουκρανικά ή
στα Αγγλικά.
Μετά την εισαγωγή των δεδομένων από την εφαρμογή στο σύστημα πληροφοριών της τελωνειακής
υπηρεσίας, στους ξένους μεταφορείς που δεν είναι κάτοικοι θα εκχωρηθεί προσωρινός αριθμός εγγραφής
εντός μίας (1) ώρας. Αυτός ο προσωρινός αριθμός εγγραφής επιτρέπει στον ξένο μεταφορέα να εκτελεί
όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες χωρίς περιορισμούς. Ο οριστικός αριθμός εγγραφής θα
εκχωρηθεί στον ξένο μεταφορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Η άρνηση εκχώρησης ενός προσωρινού αριθμού εγγραφής είναι δυνατή εάν στην αίτηση λείπουν τα
απαιτούμενα δεδομένα ή εάν ο ξένος μεταφορέας δεν έχει ήδη κάνει εγγραφή.
Πηγή πληροφοριών στην αγγλική γλώσσα: ιστότοπος της Κρατικής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ουκρανίας
- https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/for-non-residents-550.
Το έντυπο αίτησης στην ουκρανική και την αγγλική γλώσσα διατίθεται εδώ: https://customs.gov.ua/en/obliknerezidentiv#scrollTop=0%20.
Η υποχρεωτική εγγραφή για τους ξένους μεταφορείς στην Ουκρανία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου
2021.

