ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Компанія „СК-ЕКСПО” пропонує послугу тимчасового ввозу для виставкових товарів (митний
режим „імпорт-31”) за наступних умов:
1. Тимчасовий ввіз можливий тільки з метою демонстрації на промисловій або іншій виставці, конференції,
презентації або іншому заході, який є офіційно анонсованим у засобах масової інформації. Також подія має
бути з офіційною назвою, термінами та місцем проведення. Тимчасовий ввіз разом з „СК-ЕКСПО” можливий
тільки для подій у м. Києві.
2. Термін тимчасового ввозу зазвичай обмежений офіційними термінами проведення виставки, за
додаванням часу, необхідного для монтажу і демонтажу експозиції, підготовки зворотної відправки.
Період/строк тимчасового ввозу експонатів визначається митницею (зазвичай, термін тимчасового ввозу
закінчується не пізніш, ніж за 10-15 днів після завершення виставки).
3. Згідно із законодавством України кожен окремий виставковий вантаж потребує дозволу для тимчасового
ввозу. Такий дозвіл надає митниця у відповідь на заявку „СК-ЕКСПО”. Для отримання такого дозволу
необхідні копії таких документів: рахунку-проформи з підписом і печаткою, контракту на послуги компанії
„СК-ЕКСПО” з підписом і печаткою, накладної CMR або AWB, Карнет ТІРу).
4. Згідно із законодавством України усі товари, що є тимчасово ввезеними на митну територію України,
мають:
a) бути вивезені з України в країну походження (або будь-яку іншу країну за межами України);
АБО
б) бути зареєстрованими в режимі „остаточного імпорту” (режим „імпорт-40”).
Переоформлення до режиму „остаточного імпорту” можливе тільки за укладення контракту з українською
компанією, що є юридичною особою та акредитованою на митниці в Україні (продаж фізичним особам
заборонений). Після підписання контракту купівлі-продажу компанія-покупець самостійно оформлює нову
декларацію для остаточного імпорту товарів (режим „імпорт-40”), здійснюючи при цьому усі необхідні
платежі на митницю, а саме: мито, акциз, ПДВ та ін.). Короткотермінове зберігання проданих товарів – не
більше за один (1) тиждень – допускається тільки за наявності контракту, підписаного між експонентом та
покупцем.
5. Виставкові товари можуть бути тимчасово ввезені на територію України тільки на підставі контракту з
компанією „СК-ЕКСПО”. Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання зразку контракту.
!NB! РОЗДРІБНИЙ ПРОДАЖ З ВИСТАВКОВОГО СТЕНДУ СУВОРО ЗАБОРОНЕНИЙ. ЦЕ Є СУТТЄВИМ
ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. БУДЬ-ЯКІ ЕКСПОНАТИ МОЖУТЬ БУТИ ПРОДАНИМИ
ТІЛЬКИ НА ПІДСТАВІ КОНТРАКТУ.
Компанія „СК-ЕКСПО” пропонує послуги остаточного ввозу витратних матеріалів для виставки,
а також сувенірної продукції (митний режим „імпорт-40”) за наступних умов:
Остаточний ввіз можливий тільки для виставкових витратних матеріалів та сувенірної продукції (каталогів,
брошур та іншої друкованої продукції, ручок, ліхтариків, запальничок, інших дрібних сувенірів тощо).
Витратними товарами для виставки є спеціальні товари, які будуть безкоштовно роздані на виставці та не
будуть вертатися до країни відправлення після завершення виставки. Якщо Ваші товари не відносяться до
звичайних товарів для розповсюдження на виставці, а Ви все одно бажаєте залишити їх в Україні після
завершення виставки, будь-ласка, спочатку надішліть нам запит для перевірки можливості остаточного
імпорту даних товарів разом з „СК-ЕКСПО”.
-------------------------------------------------Транспортне страхування
Рекомендуємо страхувати всі Ваші відправлення. Поліс має покривати усі ризики транспортування на
Україну, перебування на Україні, зворотного транспортування.
Цінне зберігання
З метою забезпечення безпеки під час монтажу і демонтажу експозиції просимо Вас давати нам письмові
інструкції щодо зберігання дрібних та/або цінних товарів.
Якщо по завершенню виставки на стенді відсутні товари для зворотного відправлення або для відповідного
митного очищення, експонент несе за це відповідальність, так само як і за сплату мита, ПДВ та інших
платежів, що санкціоновані митними органами! Для того, щоб подібне не траплялося, будь ласка, не
передавайте товари продані на виставці напряму покупцям! Набагато краще буде влаштувати разом з
„СК-ЕКСПО” їх зберігання до того моменту, доки митне оформлення не буде завершене.
Товари особливої уваги
Для товарів 1-24 груп міжнародної товарної номенклатури (продуктів харчування, горілчаних виробів,
безалкогольних напоїв тощо), а також для медичного обладнання, існують спеціальні митні правила. Такі
товари можуть бути ввезені на Україну тільки за наявності спеціальних дозволів відповідних державних
служб.
Будь-які медичні товари або продукти харчування не можуть бути ввезені на Україну без спеціальних
дозволів або відправлені на нашу адресу без спеціального підтвердження від „СК-ЕКСПО”. Окрім
звичайного пакету документів такі товари мають супроводжуватися всіма необхідними сертифікатами.
Пакування
Усі товари мають бути відправленими у пакуванні, що відповідає даному типу товарів. Компанія
„СК-ЕКСПО” не несе відповідальності за будь-якe шкоду, що заподіяна товарам всередині пакування, що
не має зовнішніх ознак ушкодження.

