РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

REPUBLIC OF INDIA
Критерій

Характеристика
AD/AS (антидемпінгові/антисубсидиційні розслідування)
Міністерство комерції та промисловості Республіки Індія
Ministry of Commerce and Industry of the Republic of India
http://commerce.nic.in
Генеральний директорат з питань антидемпінгових і споріднених мит
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD)
http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases
Адреса
Department of Commerce
Jeevan Tara Building
4th Floor, 5 Parliament Street
New Delhi - 110 001
Tel: +91 11 233 49 435, +91 11 233 49 437; Fax: +91 11 233 49 436

Орган, що
проводить
розслідування

SG (захисні розслідування)
Міністерство фінансів Республіки Індія
Ministry of Finance of the Republic of India
http://finmin.nic.in
Генеральний директорат із захисних заходів
Directorate General of Safeguards
http://dgsafeguards.gov.in
Адреса
Department of Revenue
Ministry of Finance
2nd Floor, Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, Bhai Veer Singh Marg, Gole Market
New Delhi – 110 001
Tel: +91 11 237 41 544, +91 11 237 41 545; Fax: +91 11 237 41 542
E-mail: dgsafeguards@nic.in

AD/AS
> 60 днів

Терміни
проведення
розслідування

Після
опублікуван
ня рішення

Попередні заходи
Попереднє мито може бути застосовано через 60 днів з дати
порушення розслідування. Попереднє мито залишається в силі
протягом періоду, що не перевищує 6 місяців з можливістю
продовження до 9 місяців при певних обставинах.
Апеляція
Рішення компетентного органу можуть бути оскаржені
протягом 90 днів до Customs, Excise and Service Tax Appellate
Tribunal (CESTAT, http://cestat.gov.in/antidumpng.pdf).

SG
8 місяців

Прийняття рішення
Керівник Генерального директорату із захисних заходів
повинен надати остаточні висновки протягом 8-ми місяців з
дати початку розслідування, або протягом такого періоду, який
визначить уряд.
Впровадження заходів (попередніх та остаточних)
Постійна рада з захисних заходів (під головуванням Міністра
комерції та промисловості Республіки Індія) розглядає
рекомендації Керівника Генерального директорату із захисних
заходів, а потім надає рекомендації щодо введення захисного
мита Міністерству фінансів Республіки Індія, яке і стягує мито.

AD/AS
Верифікація
Верифікація здійснюється після введення попереднього мита, але на практиці
(виїзна перевірка вона відрізняється, усе залежить від конкретного випадку.
на
підприємствах) SG
Верифікація не проводиться.

Доступ до
інформації

Інформацію про розслідування можна знайти на сайтах органів,що проводять
розслідування:
перелік антидемпінгових розслідувань:
http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases
запитальник експортера:
http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-guidelines/exporters-questionnaire
Повідомлення в офіційному виданні The Gazette of India за посиланням:
http://egazette.nic.in
Нотифікації про застосовані заходи можна знайти за посиланням:
http://www.cbec.gov.in/Customs-Notifications

AD/AS
Учасники розслідування можуть подати клопотання до органу, що проводить
розслідування, на проведення слухань. Влада проводить публічні слухання із
запрошенням усіх зацікавлених сторін.
Слухання

SG
Інформація про дату проведення слухань публікується на сайті органу, що
проводить розслідування.

AD/AS/SG
Всі усні зауваження, зроблені під час слухань повинні бути представленими
також в письмовому вигляді.
Юридичне
представництво

Не є обов'язковим.

