RF ETİKETLEME UYGULAMASI BİLGİ NOTU
11.08.2016 tarihli ve 787 sayılı giysilerin etiketlenmesine yönelik Rusya Federasyonu Hükümet
talimatnamesine göre kürklü mantolar için pilot uygulama Rusya Federasyonunda 12.08.2016
tarihinde başlanmıştır. (Aynı tarihte Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde de başlamıştır.)
Söz konusu zorunlu prosedür ile pilot proje kapsamında, tarafların, doğal kürkten yapılmış her
ürün üzerinde bir “kontrol tanımlama işareti (control identification mark)” eklemesi
gerekmektedir. Bu sayede, ürünün menşeinin izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulama ile
Rusya Federasyonu’nda bir yıl içerisinde yasal ürün miktarı yaklaşık 10 kat artış göstermiştir.
2015 yılında 300.000 adet manto satılmış iken 2017 yılında bu rakam yaklaşık 2.000.000 adet
olmuştur.
RF Başkanı Vladimir PUTİN tarafından 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararı ile
2024 yılına kadar, ürün işaretlemesine ilişkin tek bir ulusal sistem kurulması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu sistemin; tütünden, ilaca; giyim eşyasından bebek mamasına kadar tüm eşyayı
kapsaması planlanmaktadır.
Bu çerçevede; 28.04.2018 tarihli ve 792 sayılı Rusya Federasyonu Hükümet talimatnamesine
göre RF Federal Gümrük Servisince belirlenen aşağıda sayılan eşyalar içinde uygulama
başlayacaktır. Söz konusu uygulama Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde de geçerli olacaktır.
İşbu uygulama ile yasal ve kaliteli ürünlerin satın alınabilmesi, insan sağlığının korunması,
tüketici haklarının korunması, “beyaz piyasanın” büyümesi, rekabetçiliğin artması, maliyet
optimizasyonu, lojistik zincir boyunca eşyanın takibi, “gri piyasanın” azaltılarak verimliliğin
artırılması, gümrük ve vergi gelirlerinde artış sağlanması ile mal piyasasının gözetimi
amaçlanmaktadır.
Mezkur Kararda yer alan ürünlere ilişkin GTİP listesi ile tanımlama başlangıç tarihi aşağıda yer
almaktadır:

Mal tanımı

GTİP

Tanımlama
başlangıç tarihi

1.

Tütün ürünleri

2.

Parfüm ve tuvalet suları

3.

Kauçuktan yeni dış lastikler

4.

Tabii deri veya kompozit deriden elde

2402

1 Mart 2019

3303 00

1 Aralık 2019

4011

1 Aralık 2019

4203 10

1 Aralık 2019

6106

1 Aralık 2019

edilen giyim eşyası
5.

Kadınlar ve kız çocuklar için örme
bluzlar, gömlekler vb.
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6.

Erkekler veya erkek çocuklar için

6201

1 Aralık 2019

6202

1 Aralık 2019

6302

1 Aralık 2019

paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler vb.
7.

Kadın ve kız çocuklar için mantolar,
kabanlar, kolsuz ceketler vb.

8.

Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet
ve mutfak bezleri

9.

Ayakkabı

6401, 6402, 6403,

1 Temmuz 2019

6404, 6405
10.

Fotoğraf makinaları vb.

9006

1 Aralık 2019

Bu ürünlere ek olarak ilaç cinsi eşyanında 2020 yılında etiketlenmesine başlanacaktır.
Söz konusu ürünlerin belirlenmesinde piyasa büyüklüğü, kayıt dışı işlem yoğunluğu, kıymet,
geçerlilik süresi, insan sağlığı gibi belirleyici unsurlar dikkate alınmıştır.
Etiketleme işleminin eşyanın gümrüklenmesi öncesinde tamamlanması gerekmekte olup,
kontroller Federal Gümrük/Vergi Servisince gerçekleştirilecektir. Eşyanın transitinde veya
geçici ithalinde işaretleme gerekmemektedir. Barkodun kaç rakamlı olacağı hususunda Avrasya
Ekonomik Birliği’nde henüz bir karar alınmamış olmakla birlikte, söz konusu barkodun
içerisinde e-imza ile genel bilgilerin yer alacağı belirtilmektedir. Uygulamanın belirli bir süre
mi yoksa devamlı mı olacağı ise henüz netlik kazanmamıştır.
Çiplerin üretiminde ve dağıtımında RF’nin yetkilendireceği kurumlar görevli olacaktır. Şu
aşamada CRPT şirketi (crpt.ru) yetkilendirilmiş durumdadır. (2016 tarihli pilot uygulamada
The Goznak Joint-Stock Company firması Federal Vergi Servisince yetkilendirilmişti. )
Çipler/barkodlar eşyanın niteliğine bağlı olarak, ürünün üzerine veya kutularına
yerleştirilecektir. Örneğin tütün ürünlerinde eşyanın üzerine yerleştirileceği, ayakkabı da ise
kutu üzerine yerleştirileceği ancak özelliği olmayan terlik gibi eşyada ise ürünün üzerine
yerleştirileceği belirtilmektedir. Ancak bu hususta esneklik mevcut olup; üretici ile ithalatçı
ortak karar verebilecektir. Önemli olan husus; gümrükleme esnasında bilginin eşyanın yanında
olmasıdır. Söz konusu çipler/barkodlar ikinci defa kullanılamayacaktır. (İşaretlemeye ilişkin
aşağıdaki örneklere bakınız.)
Çip/barkod yerleştirmede sorumluluk ithalatçıya ait olup, çipler ithalatçı tarafından üreticiye
ulaştırılacak, maliyeti ithalatçı tarafından karşılanacaktır. Malların zorunlu tanımlaması üretim
tesislerinde yapılacaktır. Hazır etiketler ya Türkiye’deki fabrikada (tercihen) veya RF’de
gümrüklemeden önce antrepo deposunda (daha pahalı) yerleştirilebilecektir.
Etiketlemenin yapılmasından sonra, yasal üreticilerin maliyeti azalacaktır. Sistem sayesinde,
üretici malların ne kadarını sattığını ve lojistik zincirlerinin nasıl çalıştığını açıkça bilecek; bu
sayede, iş süreçlerini optimize edecek ve maliyetleri düşürecektir.
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