Εξαγωγές στην Κίνα
Η Κίνα από το 2001 είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). Πλέον
κατατάσσεται ως δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων παγκοσμίως και δείχνει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης σε συνδυασμό με το μέγεθος του πληθυσμού αυτής της χώρας δίνουν
τεράστιες δυνατότητες προώθησης ελληνικών προϊόντων. Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται
και σε προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται ή παράγονται στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά
θα πρέπει να γίνει στον τομέα των τροφίμων και ιδίως στα εξής προϊόντα: κρασί, τυρί,
παγωτά, μακαρόνια, σάλτσες ντομάτας, ελαιόλαδο, μπύρα και σοκολάτα.
Οι δυνατότητες οι οποίες δίνονται σε Έλληνες εξαγωγείς από ένα άνοιγμα σε μία αγορά
του μεγέθους τις Κίνας είναι απεριόριστες. Σε κάθε περίπτωση, οι εξαγωγές σε χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση της
Κίνας υπάρχει ειδική διαδικασία εισαγωγής προϊόντων και κάποιες ρυθμίσεις εισαγωγής
για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων οι οποίες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τις
εισαγωγές.
Προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες της και σε αυτό το κομμάτι η Δικηγορική μας
Εταιρεία συνεργάζεται στενά με δικηγορική εταιρεία στη Σαγκάη και μπορεί με αυτόν τον
τρόπο να παρέχει από την Αθήνα τις πρώτες πληροφορίες και βασικές υπηρεσίες σχετικά
με την εξαγωγή προϊόντων στην Κίνα αλλά και με απ' ευθείας επενδύσεις στην Κίνα.
Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές
προς την Κίνα:

Περιορισμοί εισαγωγής προϊόντων
•
•
•
•

•

Πριν την εισαγωγή τους στην Κίνα κάποια προϊόντα πρέπει να πιστοποιηθούν (π.χ.
με το China Compulsory Certificate).
Για συγκεκριμένα προϊόντα χρειάζονται και επί πλέον άδειες για την εισαγωγή τους
(σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναλάβει ο εισαγωγέας την διαδικασία της
αδειοδότησης).
Η εισαγωγή κάποιων προϊόντων απαγορεύεται (όπλα, τοξικές ουσίες, απόβλητα
κλπ.).
Οι εξαγωγείς τροφίμων πρέπει να δηλωθούν εκ των προτέρων στην AQSIQ
(General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Η
δήλωση γίνεται άμεσα και χωρίς κάποιο κόστος, θα πρέπει να αναφερθούν όμως τα
στοιχεία του εισαγωγέα στην Κίνα.
Ο συνεργάτης στην Κίνα πρέπει να κατέχει σχετική άδεια εξωτερικού εμπορίου.
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Νομικό πλαίσιο
•
•
•
•

Η Κίνα έχει υπογράψει την “Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς
πωλήσεις κινητών πραγμάτων” .
Στην Κίνα δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο για το δίκαιο των εμπορικών
αντιπροσώπων, οπότε μπορεί να συμφωνηθεί το πλαίσιο της συνεργασίας με τον
συνεργάτη στην Κίνα ελεύθερα.
Η Κίνα έχει υπογράψει την “Σύμβαση της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και
την εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων”, οπότε συνιστούμε να
συμπεριλαμβάνεται σε συμβάσεις σχετική ρήτρα.
Υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας (Ν.
3331/2005).

Τελωνείο
•
•

•
•
•

Το ύψος των τελών για το κάθε προϊόν μπορείτε να το πληροφορηθείτε από το
Market Access Database της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://madb.europa.eu)
Το ποσό υπολογίζεται κατά κανόνα με βάση την αξία CIF των προϊόντων. Από
αυτό το ποσό μπορούν να αφαιρεθούν τα εξής ποσά εφόσον αναφέρονται
ξεχωριστά στο τιμολόγιο: μεταφορικά και ασφάλιστρα, τα τέλη για την
εγκατάσταση, φόροι.
Για διαφημιστικό υλικό (π.χ. κατάλογοι προϊόντων) χωρίς εμπορική αξία δεν
πρέπει να πληρωθεί τελωνείο.
Για δείγματα χωρίς εμπορική αξία (έως 200 RMB) δεν πρέπει να πληρωθεί
τελωνείο.
Για δείγματα με εμπορική αξία μπορεί να γίνει παρακαταθήκη ποσού εξασφάλισης
(Sicherheitsleistung) για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών.

Λοιπά τέλη εισαγωγής προϊόντων
•
•
•
•

Τέλη διεκπεραίωσης 0,4 % της τελωνειακής αξίας.
Ο ΦΠΑ είναι στα 17 %.
Ο ΦΠΑ για προϊόντα της καθημερινής ανάγκης είναι 13 %.
Ο ΦΠΑ υπολογίζεται βάσει της τελωνειακής αξίας συν των τελών και λοιπών
φόρων.

Συνοδευτικά έγγραφα
•
•
•
•
•

Τιμολόγια (σε δύο αντίγραφα) με όλες τα απαραίτητα στοιχεία.
Ξεχωριστή αναφορά στις αξίες FOB και CIF.
Λεπτομερείς κατάσταση των εμπορευμάτων στα αγγλικά (εφόσον δεν προκύπτει
ήδη από το τιμολόγιο).
Σε όλα τα έγγραφα να χρησιμοποιείται η ονομασία People's Republik of China.
Κατά κανόνα δεν χρειάζεται πιστοποιητικό καταγωγής. Σε περίπτωση που
χρειαστεί αρκεί να αναφέρει μόνο “European Community”.
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