ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΟΥΛ
Συστάσεις προς Ελληνικές επιχειρήσεις για διμερές εμπόριο Ελλάδας-Κορέας
Με βάση την εμπειρία των τελευταίων έξη (6) μηνών και κατόπιν συζητήσεων με
επιχειρηματίες και Συμβούλους ΟΕΥ άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. στη Σεούλ, θα θέλαμε να
επιστήσουμε την προσοχή των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εμπορικά με την
Νότια Κορέα τα εξής:
1. Μεγάλη προσοχή στις ετικέτες των προϊόντων προς εξαγωγή, καθώς η εγχώρια
νομοθεσία είναι αυστηρή και η ερμηνεία των προβλεπομένων από τη Συμφωνία Ελευθέρων
Συναλλαγών ιδιαίτερα “στενή”. Για παράδειγμα, οι αναγραφές στην ετικέτα:


Εξαιρετικής ποιότητας (Τι το καθιστά εξαιρετικό; Ποιος το βεβαιώνει αυτό; Σε τι
διαφέρει από το μέσο προϊόν;)



Με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλάτι (Ποια είναι η φυσιολογική περιεκτικότητα;
Πόσο μειωμένη; Ποιος το πιστοποιεί αυτό; Ο Οργανισμός που το βεβαιώνει είναι
πιστοποιημένος; Ποια η ακριβής επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία από ένα προϊόν με
μειωμένη ποσότητα αλατιού;)



Υγιεινό προϊόν (Τι ακριβώς το καθιστά τέτοιο; Πώς και από ποιόν πιστοποιείται αυτό;)

δεν γίνονται αποδεκτές και είναι εξαιρετικά πιθανό τα κορεατικά τελωνεία να μην
επιτρέψουν την εισαγωγή του προϊόντος και να επιβάλλουν την επιστροφή του στην χώρα
προέλευσης. Παρακαλούνται οι Έλληνες επιχειρηματίες να είναι προσεκτικοί και φειδωλοί με τις
ετικέτες τους. Ότι αναγράφεται θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα, για
παράδειγμα αν ένα προϊόν έχει λάβει κάποιο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό, αυτό μπορεί να
αναγραφεί στην ετικέτα εφόσον η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό.
2. Για αξία εμπορεύματος άνω των 6.000 ευρώ, ο Έλληνας εξαγωγέας θα πρέπει να ζητήσει
από την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια “Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα” (βλ. αναλυτικές
οδηγίες Γραφείου μας στον σύνδεσμο
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http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/63565). Στη συνέχεια, όπως προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο Χ, Title 5 της
Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145192.pdf ), συντάσσεται “Δήλωση
Προτιμησιακής Καταγωγής”, στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο
ως ακολούθως:
«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…..
(Αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης του εξαγωγέα από το τελωνείο)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of …… (αναφέρεται η καταγωγή των προϊόντων)».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη ρήτρα απευθείας μεταφοράς (Τίτλος ΙΙΙ, άρθρο
13 του ως άνω πρωτοκόλλου), σύμφωνα με την οποία η μεταφορά των εμπορευμάτων πρέπει να
γίνεται απευθείας μεταξύ Ε.Ε. και Κορέας ή, εφόσον υπάρχει μεταφόρτωση, απαγορεύεται η
ελεύθερη κυκλοφορία και η αποθήκευση των προϊόντων στον ενδιάμεσο σταθμό:
The preferential treatment provided for under this Agreement applies only to products, satisfying
the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Parties. However,
products constituting one single consignment may be transported through other territories with,
should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided
that they are not released for free circulation in the country of transit or warehousing and do not
undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them
in good condition.
3. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα εξαπάτησης, ιδίως κατά τις εισαγωγές μας από την Κορέα.
Δεν είναι γενικευμένα αλλά πάντως μας αναφέρθηκαν. Οι Έλληνες επιχειρηματίες που
προβαίνουν σε παραγγελίες από την Κορέα θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην καταβάλλουν
δυσανάλογα μεγάλες προκαταβολές και να χρησιμοποιούν τα έγκυρα εργαλεία του διεθνούς
εμπορίου όπως οι ενέγγυες πιστώσεις (διατραπεζική πληρωμή μετά την παράδοση του φορτίου)
και οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.).
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