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Περύληψη  
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα έλαο κνριφο αλάπηπμεο είλαη 

ν ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνζθνπεί κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ λένπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (ΔΣΚ), πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, λα θαηαγξάςεη ηα νθέιε γηα ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ζε 

επξσπατθφ επίπεδν αιιά θαη γεληθά ηφζν γηα ηηο εηζαγσγέο φζν θαη γηα ηηο εμαγσγέο. 

Δπίζεο, ε παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ηηο εκπνξεπκαηηθέο ξνέο πνπ εηζήιζαλ θαη 

εμήιζαλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 σο θέληξν 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. Γηα ηνπ παξαπάλσ ιφγνπο πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα 

κέζα απφ ζπλεληεχμεηο αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε ηφζν ζην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην φζν θαη ζηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο. Ζ δηαδηθαζία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ δηήξθεζε απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017. 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θψδηθα, είλαη ε δηαζθάιηζε 

απινχζηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ γηα ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο, ψζηε νη θαηαλαισηέο λα έρνπλ ηαρχηεξε θαη θζελφηεξε 

πξφζβαζε ζηα εκπνξεχκαηα. Δπίζεο, ν εμνξζνινγηζκφο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ, θαζψο θαη ε νινθιήξσζε 

ηεο κεηάβαζεο ζε έλα ηεισλεηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο ραξηί, πιήξσο ειεθηξνληθφ θαη 

δηαιεηηνπξγηθφ, απνηεινχλ δχν αθφκε απφ ηα νθέιε ηνπ θψδηθα. 

Δλ θαηαθιείδη, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη ηα αθφινπζα. Αξρηθά, νη εηζαγσγέο είλαη 

πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο γηα φιν πξψην εμάκελν ηνπ 2017, γεγνλφο 

πνπ επηζεκαίλεη θαη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛΣΑΣ) θαη θξνχεη ηνλ 

θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ην εκπνξηθφ ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο Ωζηφζν, γηα 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη κηα 

κηθξή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αιιά φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Σέινο, ηνλ κήλα 

Ηνχλην παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε φρη κφλν ησλ εηζαγσγψλ αιιά θαη ησλ 

εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο.  
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Abstract  
 

During the economic crisis in Greece a growth leverage is the export sector. This 

thesis is intended at analyzing the new EU Customs Code (TCN), established by the 

European Union, to capture the benefits for transit trade at European level and in 

general both for imports and for exports. Also, this paper analyzes the freight flows 

that entered and left the port of Piraeus in the first semester of 2017 as a center of 

transit trade. For the above reasons, research was conducted through interviews 

between people, who own leading positions in both transit trade and customs 

procedures. The procedure of interviews lasted from June until August 2017. 

The benefits, which result after the code analysis are to ensure simpler and faster 

clearance procedures for traders, so that consumers have faster and cheaper access to 

the goods. Also the rationalization of customs legislation and customs procedures 

across the EU, as well as the completion of the transition to a paperless customs 

environment and fully electronic and interoperable constitute two more benefits of 

code. 

To sum up, the resulting conclusions from the analysis of the statistical data from the 

port of Piraeus are the following. Initially, imports are more than exports for the first 

semester of 2017, according to the Hellenic Statistical Authority, and sounds the 

alarm for the country's trade deficit. However, for the first quarter of 2017, we see a 

slight decrease in imports and a small increase in exports but not at a satisfactory 

level. Finally, in June there is a significant increase not only in imports but also in 

exports in comparison with the previous months. 
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Δηζαγσγή  

 

 Σν δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην είλαη κία εθδνρή ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε. χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηε Γηεζλή Ναπηηθή Έλσζε 

(ΓΝΔ), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 απφ ην εκπνξηθφ ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά δηαθηλήζεθαλ 

ζπλνιηθά 1.155.609 teus κε ηε κνξθή ηξάλδηη θαη 400.294 teus σο ηνπηθά θνξηία. 

Γειαδή, ζπλνιηθά δηαθηλήζεθαλ 1.555.903 teus, λνχκεξν πνπ αγγίδεη ηα πςειφηεξα 

ηνπ 2007. Απηφ ζεκαίλεη δειαδή φηη ε ζέζε ηνπ Πεηξαηά ηνλ θαζηζηά ην πην 

ζεκαληηθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, αθνχ βξίζθεηαη ζην 

θεληξηθφ ζεκείν ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ, πνπ ζπλδένπλ ηε Μεζφγεην 

κε ηε Βφξεηα Δπξψπε, θαη ε πξνλνκηαθή ζέζε ηνπ γίλεηαη ηδαληθή γηα ηα πινία πνπ 

πξνέξρνληαη είηε απφ ην Suez, είηε απφ ην Gibraltar, κε πξννξηζκφ ηνπο ιηκέλεο ησλ 

Βαιθαλίσλ, ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ θαη αληηζηξφθσο. Δίλαη επθαηξία επνκέλσο λα 

αλαδείμνπκε ηελ Διιάδα σο έλαλ θξίζηκν θφκβν πνχ ζπλδέεη ηε Γπηηθή Δπξψπε κε 

ηηο αγνξέο ηεο Αλαηνιήο θαη αληίζηξνθα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα αλαιχζεη ηνλ λέν Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ 

Κψδηθα (ΔΣΚ) πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζηφρν λα θαηαγξάςεη 

ηα νθέιε γηα ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ζε επξσπατθφ επίπεδν αιιά θαη γεληθά. 

Δπίζεο, ε παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ηηο εκπνξεπκαηηθέο ξνέο πνπ εηζήιζαλ θαη 

εμήιζαλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 σο θέληξν 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε. ην ζεσξεηηθφ κέξνο αλαιχεηαη ν ηεισλεηαθφο θψδηθαο, ηα βαζηθά 

έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα κηα εμαγσγή θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη κε ηα ηεισλεία ψζηε έλα θπζηθφ πξφζσπν λα θαηέρεη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα εμαγσγή. ην εκπεηξηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά 

θαζψο θαη νξηζκέλα δεδνκέλα πνπ ην θαζηζηνχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ.   
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 9εο Οθησβξίνπ 

2013 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα 

Σεισληαθφο Κψδηθαο 

ΘΕΜΑ 1ο : ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Κεφϊλαιο 1ο:Πεδύο τησ τελωνειακόσ νομοθεςύασ, αποςτολό των 

τελωνειακών αρχών και οριςμού  

Άξζξν 1 

 Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο  

1.Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη ηνλ ελσζηαθφ ηεισλεηαθφ θψδηθα ( ν θψδηθαο), ν 

νπνίνο θαζνξίδεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο θαη ηα θαζεζηψηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 

εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ή εμέξρνληαη απφ 

απηφ.  

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζε άιινπο ηνκείο, ν θψδηθαο εθαξκφδεηαη 

νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξν ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. Οξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο κπνξνχλ επίζεο λα 

εθαξκφδνληαη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, δπλάκεη λνκνζεζίαο πνπ 

δηέπεη εηδηθνχο ηνκείο ή βάζεη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.  

3. Οξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απινπζηεχζεσλ ηηο νπνίεο πξνβιέπεη, εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ηκεκάησλ ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο φπνπ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ ή ηεο νδεγίαο 2008/118/ΔΚ θαη 

ηκεκάησλ ηνπ εδάθνπο απηνχ φπνπ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηέο, ή ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηκεκάησλ ηνπ εδάθνπο απηνχ φπνπ δελ ηζρχνπλ νη ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο. 

Άξζξν 3 

 Απνζηνιή ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ 

 Οη ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη θαηά θχξην ιφγν ππεχζπλεο γηα ηελ επνπηεία ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο Έλσζεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπκβάιινπλ ζην δίθαην θαη 

αλνηθηφ εκπφξην, ζηελ εθαξκνγή ησλ εμσηεξηθψλ πηπρψλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 

ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ινηπψλ θνηλψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Έλσζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην εκπφξην θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή αζθάιεηα ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο εθαξκφδνπλ κέηξα πνπ απνζθνπνχλ 

ηδίσο ζηα αθφινπζα: 
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α) ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο·  

β) ηελ πξνζηαζία ηεο Έλσζεο απφ ην αζέκηην θαη παξάλνκν εκπφξην, κε παξάιιειε 

ππνζηήξημε ησλ λφκηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ·  

γ) ηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο Έλσζεο θαη ησλ θαηνίθσλ 

ηεο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία 

ελδερνκέλσο κε άιιεο αξρέο· θαη  

δ) ηε δηαηήξεζε θαηάιιειεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο θαη 

ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζεκηηνχ εκπνξίνπ 

Άξζξν 5 

 Οξηζκνί  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θψδηθα, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

1) «ηεισλεηαθέο αξρέο»: νη ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο αξρέο 

εμνπζηνδνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, λα εθαξκφδνπλ νξηζκέλεο δηαηάμεηο 

ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο·  

2) «ηεισλεηαθή λνκνζεζία»: ην ζχλνιν λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ απαξηίδεηαη απφ 

φια ηα αθφινπζα:  

α) ηνλ θψδηθα θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηνλ ζπκπιεξψλνπλ ή ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 

πνπ ζεζπίδνληαη ζε ελσζηαθφ ή εζληθφ επίπεδν,  

β) ην θνηλφ δαζκνιφγην,  

γ) ηε λνκνζεζία γηα ηε ζέζπηζε ελσζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθψλ αηειεηψλ,  

δ) δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ πεξηέρνπλ ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ απηέο 

εθαξκφδνληαη ζηελ Έλσζε· 

3)«ηεισλεηαθνί έιεγρνη»: ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ κε ζθνπφ 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ ηεισλεηαθή θαη ινηπή λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ηελ είζνδν, ηελ έμνδν, ηε δηακεηαθφκηζε, ηε δηαθίλεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη 

ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη ρσξψλ ή εδαθψλ εθηφο απηνχ ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ηελ 

πξνζθφκηζε θαη δηαθίλεζε εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο κε 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ θαη εκπνξεπκάησλ ππφ ην θαζεζηψο ηνπ εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ·  

4) «πξφζσπν»: θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ 

απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα αιιά νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 

ελσζηαθφ ή εζληθφ δίθαην, φηη δηαζέηνπλ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα·  
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5) «νηθνλνκηθφο θνξέαο»: πξφζσπν πνπ, ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπ, ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία·  

6) «ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο»: νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν νξίδεηαη απφ 

άιιν πξφζσπν κε ζθνπφ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ δηαηππψζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπ κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο·  

7) «θίλδπλνο»: ε πηζαλφηεηα θαη ν αληίθηππνο ζπκβάληνο φζνλ αθνξά ηελ είζνδν, 

έμνδν, δηακεηαθφκηζε, δηαθίλεζε ή εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

δηαθηλνχληαη κεηαμχ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη ησλ ρσξψλ ή εδαθψλ 

εθηφο ηνπ ελ ιφγσ εδάθνπο, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία εληφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίνη:  

α) ζα παξεκπφδηδαλ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ελσζηαθψλ ή εζληθψλ κέηξσλ,  

β) ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηα δεκνζηνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο, ή  

γ) ζα απνηεινχζαλ απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηεο, γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ, γηα ην 

πεξηβάιινλ ή ηνπο θαηαλαισηέο·  

8) «ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο»: ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα 

πξνβαίλνπλ έλα πξφζσπν θαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία·  

9) «ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ»: ε πξάμε κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν 

ελεκεξψλεη ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, κε ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο θαη δηαδηθαζίεο θαη 

εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, φηη πξφθεηηαη λα εηζέιζνπλ ηα εκπνξεχκαηα ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο· 

10) «ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ»: ε πξάμε κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν 

ελεκεξψλεη ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, κε ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο θαη δηαδηθαζίεο θαη 

εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, φηη πξφθεηηαη λα εμέιζνπλ εκπνξεχκαηα απφ ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο·  

11) «δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο»: ε πξάμε κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν 

δειψλεη, κε ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο θαη δηαδηθαζίεο, φηη εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη 

ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε·  

12) «ηεισλεηαθή δηαζάθεζε»: πξάμε κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν δειψλεη, κε ηνπο 

απαηηνχκελνπο ηχπνπο θαη δηαδηθαζίεο, ηε βνχιεζή ηνπ λα ππαγάγεη εκπνξεχκαηα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, κε αλαθνξά, ελδερνκέλσο, ηπρφλ εηδηθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ·  

13) «δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο»: πξάμε κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν δειψλεη, κε 

ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο θαη δηαδηθαζίεο, ηε βνχιεζή ηνπ λα εμαγάγεη, εθηφο ηνπ 
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ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κε εμαίξεζε ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ ηεινχλ ππφ ην θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο ή ζε πξνζσξηλή 

ελαπφζεζε·  

14) «γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο»: πξάμε κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν δειψλεη, κε 

ηνπο απαηηνχκελνπο ηχπνπο θαη δηαδηθαζίεο, ηε βνχιεζή ηνπ λα εμαγάγεη κε 

ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ ηεινχλ ππφ ην θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο ή ζε 

πξνζσξηλή ελαπφζεζε εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο·  

15) «δηαζαθηζηήο»: πξφζσπν πνπ θαηαζέηεη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, δηαζάθεζε 

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ, ζπλνπηηθή δηαζάθεζε 

εμφδνπ, δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο ή γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο ζην φλνκά ηνπ ή 

ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε ελ ιφγσ δηαζάθεζε ή αλαθνίλσζε·  

16) «ηεισλεηαθφ θαζεζηψο»: νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα θαζεζηψηα ζην νπνίν 

κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ηα εκπνξεχκαηα ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα:  

α) ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία,  

β) εηδηθά θαζεζηψηα,  

γ) εμαγσγή·  

17) «πξνζσξηλή ελαπφζεζε»: ε θαηάζηαζε κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία 

απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε γηα ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 

πξνζθφκηζήο ηνπο ζην ηεισλείν θαη ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή 

ηεο επαλεμαγσγήο ηνπο· 

18) «ηεισλεηαθή νθεηιή»: ε ππνρξέσζε πξνζψπνπ λα θαηαβάιεη ηνλ εηζαγσγηθφ ή 

εμαγσγηθφ δαζκφ πνπ επηβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα ηεισλεηαθή λνκνζεζία·  

19) «νθεηιέηεο»: πξφζσπν ππφρξεν ηεισλεηαθήο νθεηιήο·  

20) «εηζαγσγηθφο δαζκφο»: ν θαηαβιεηένο θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ 

δαζκφο·  

21) «εμαγσγηθφο δαζκφο»: ν θαηαβιεηένο θαηά ηελ εμαγσγή εκπνξεπκάησλ δαζκφο·  

22) «ηεισλεηαθφο ραξαθηήξαο»: ν ραξαθηήξαο εκπνξεχκαηνο σο ελσζηαθνχ ή κε 

ελσζηαθνχ·  

23) «ελσζηαθά εκπνξεχκαηα»: ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

α) εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη εμ νινθιήξνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

ρσξίο λα ελζσκαηψλνληαη ζε απηά εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ ρψξεο ή εδάθε 

εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο,  
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β) εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο απφ ρψξεο ή 

εδάθε εθηφο ηνπ ελ ιφγσ εδάθνπο θαη ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία,  

γ) εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη ή παξάγνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

είηε απνθιεηζηηθά απφ εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β) είηε απφ 

εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β)·  

24) «κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα»: εκπνξεχκαηα άιια απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν 23) ή πνπ έρνπλ απνιέζεη ηνλ ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα σο ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ·  

25) «δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ»: ζπζηεκαηηθφο εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ, ζηνλ 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη, θαη εθαξκνγή θάζε κέηξνπ 

πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πεξηνξηζηεί ε έθζεζε ζε θηλδχλνπο·  

26) «παξάδνζε εκπνξεπκάησλ»: πξάμε κε ηελ νπνία νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

θαζηζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα δηαζέζηκα γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ νξίδεη ην ηεισλεηαθφ 

θαζεζηψο ζην νπνίν ππάγνληαη·  

27) «ηεισλεηαθή επηηήξεζε»: ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ γεληθά νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη, ελδερνκέλσο, άιισλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ 

ην αληηθείκελν απηψλ ησλ ελεξγεηψλ· 

28) «επηζηξνθή»: ε επηζηξνθή πνζνχ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί·  

29) «δηαγξαθή»: ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πνζνχ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ δελ έρεη θαηαβιεζεί·  

30)«κεηαπνηεκέλα πξντφληα»: πξντφληα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζε εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο·  

31) «πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο»:  

α) εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία 

ηνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο,  

β) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, θάζε πξφζσπν πνπ 

έρεη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπ 

δηνίθεζε ή κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε·  

32) «κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε»: ζηαζεξφο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζε κφληκε βάζε νη αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη 

ηερληθνί πφξνη θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ φιν ή ελ κέξεη νη ζρεηηθέο 

κε ηα ηεισλεία πξάμεηο ελφο πξνζψπνπ·  
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33) «πξνζθφκηζε εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν»: γλσζηνπνίεζε ζηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο ζρεηηθά κε ηελ άθημε εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηφπν 

έρεη θαζνξηζηεί ή εγθξηζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ζέζε απηψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ αξρψλ γηα ηεισλεηαθφ έιεγρν·  

34) «θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ»: ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ θπξηφηεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή παξεκθεξέο δηθαίσκα δηάζεζήο ηνπο ή πνπ αζθεί θπζηθφ έιεγρν επ’ 

απηψλ·  

35) «δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο»:  

α) πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

ππνβάιιεηαη ε ελ ιφγσ δηαζάθεζε, ή  

β) πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ κεηαβηβαζζεί ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ζρεηηθά κε έλα ηεισλεηαθφ θαζεζηψο· 

36) «κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο»: κε δαζκνινγηθά κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη, ζην 

πιαίζην ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ππφ κνξθή ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ην δηεζλέο εκπφξην εκπνξεπκάησλ·  

37) «εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο»: κία απφ ηηο αθφινπζεο:  

α) θαηεξγαζία εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ζπλαξκνιφγεζε, ε 

ζπλέλσζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε άιια εκπνξεχκαηα,  

β) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ,  

γ) θαηαζηξνθή εκπνξεπκάησλ,  

δ) επηζθεπή εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε θαη ε ζέζε 

ηνπο ζε ιεηηνπξγία,  

ε) ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία δελ πεξηέρνληαη κελ ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα, επηηξέπνπλ φκσο ή δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ απηψλ, αθφκα θαη αλ αλαιίζθνληαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη θαηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο (βνεζήκαηα παξαγσγήο)·  

38) «ζπληειεζηήο απφδνζεο»: ε πνζφηεηα ή ην πνζνζηφ ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία νξηζκέλεο πνζφηεηαο 

εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο·  

39) «απφθαζε»: θάζε πξάμε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ πνπ αθνξά ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία θαη ξπζκίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη ε νπνία παξάγεη έλλνκα 

απνηειέζκαηα γηα ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα·  

40) «κεηαθνξέαο»:  
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α) ζην πιαίζην ηεο εηζφδνπ, ην πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα ή πνπ θέξεη 

ηελ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο. Ωζηφζν:  

i) ζηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, σο «κεηαθνξέαο» λνείηαη ην πξφζσπν 

πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην κέζν κεηαθνξάο ην νπνίν, αθνχ εηζέιζεη ζην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο, θπθινθνξεί απηφλνκα σο ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο,  

ii) ζε πεξίπησζε ζαιάζζηαο ή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ζην πιαίζην ζπκθσλίαο 

θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο πινίνπ/ αεξνζθάθνπο, σο «κεηαθνξέαο» λνείηαη ην 

πξφζσπν πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε θαη εθδίδεη ζαιάζζηα ή αεξνπνξηθή θνξησηηθή γηα 

ηε κεηαθνξά απηή θαζαπηή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

β) ζην πιαίζην ηεο εμφδνπ, ην πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα ή πνπ θέξεη 

ηελ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο. Ωζηφζν,  

i) ζηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, φηαλ ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο πνπ 

εγθαηαιείπεη ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο απιψο κεηαθέξεη έλα άιιν κέζν 

κεηαθνξάο ην νπνίν, κεηά ηελ άθημε ηνπ ελεξγνχ κέζνπ κεηαθνξάο ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ, ζα θπθινθνξεί απηνδχλακα σο ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο, σο «κεηαθνξέαο» 

λνείηαη ην πξφζσπν πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ην κέζν κεηαθνξάο ην νπνίν ζα 

θπθινθνξεί απηφλνκα, αθφηνπ ην κέζν κεηαθνξάο πνπ εγθαηαιείπεη ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο έρεη θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ,  

ii) ζε πεξίπησζε ζαιάζζηαο ή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ζην πιαίζην ζπκθσλίαο 

θαηακεξηζκνχ ή λαχισζεο πινίνπ/ αεξνζθάθνπο, σο «κεηαθνξέαο» λνείηαη ην 

πξφζσπν πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε θαη εθδίδεη ζαιάζζηα ή αεξνπνξηθή θνξησηηθή γηα 

ηε κεηαθνξά απηή θαζαπηή ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο·  

41) «πξνκήζεηεο αγνξάο»: ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ εηζαγσγέα ζε 

αληηπξφζσπν γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζηελ αγνξά ππφ εθηίκεζε εκπνξεπκάησλ. 

Κεφϊλαιο 2ο: Δικαιώματα και υποχρεώςεισ προςώπων όςον αφορϊ 

την τελωνειακό νομοθεςύα  

2.1 Παροχό  πληροφοριών 

Άξζξν 9 

 Καηαρψξηζε  

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο θαηαρσξίδνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ 

ηφπν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη.  

2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαηαρσξίδνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ είλαη 
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ππεχζπλεο γηα ηνλ ηφπν φπνπ θαηαζέηνπλ γηα πξψηε θνξά δηαζάθεζε ή αίηεζε 

απφθαζεο.  

3. Δθηφο εάλ νξίδεηαη άιισο, δελ απαηηείηαη λα θαηαρσξίδνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο άιια πξφζσπα πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

ε πεξίπησζε απαίηεζεο θαηαρψξηζεο πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην 

εδάθην, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

α) εάλ είλαη εγθαηεζηεκέλα εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, 

θαηαρσξίδνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ ηφπν φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα, 

β) εάλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλα εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, 

θαηαρσξίδνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ ηφπν φπνπ 

θαηαζέηνπλ γηα πξψηε θνξά δηαζάθεζε ή αίηεζε απφθαζεο.  

4. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο αθπξψλνπλ ηελ θαηαρψξηζε. 

  

2.2  Σελωνειακό αντιπροςώπευςη  

Άξζξν 18  

Σεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο  

1. Κάζε πξφζσπν κπνξεί λα νξίζεη ηεισλεηαθφ αληηπξφζσπν.  

Ζ ελ ιφγσ αληηπξνζψπεπζε κπνξεί λα είλαη είηε άκεζε, νπφηε ν ηεισλεηαθφο 

αληηπξφζσπνο ελεξγεί εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ, είηε 

έκκεζε, νπφηε ν ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο ελεξγεί εμ νλφκαηφο ηνπ, αιιά γηα 

ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ.  

2. Ο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο.  

Δθηφο αλ νξίδεηαη άιισο, ε ελ ιφγσ απαίηεζε αίξεηαη εάλ ν ηεισλεηαθφο 

αληηπξφζσπνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ πξνζψπσλ ηα νπνία δελ ππνρξενχληαη λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλα εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο.  

3. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ, ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ δίθαην, ηνπο 

φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο έλαο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο κπνξεί λα παξέρεη 

ππεξεζίεο ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Δληνχηνηο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ιηγφηεξν απζηεξψλ θξηηεξίσλ απφ ην ζρεηηθφ θξάηνο 

κέινο, ν ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 39 ζηνηρεία 

α) έσο δ) έρεη ην δηθαίσκα λα παξέρεη ππεξεζίεο απηνχ ηνπ είδνπο ζε θξάηνο κέινο 

άιιν απφ ην θξάηνο κέινο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ.  
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4. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ θαζνξίζεη ζχκθσλα 

κε ηελ πξψηε πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηνπο ηεισλεηαθνχο αληηπξνζψπνπο πνπ 

δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο. 

Άξζξν 19  

Δμνπζηνδφηεζε γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε  

1. Καηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, ν ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο 

αλαθέξεη φηη ελεξγεί εμ νλφκαηνο ηνπ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπεί θαη δηεπθξηλίδεη 

θαηά πφζνλ ε αληηπξνζψπεπζε είλαη άκεζε ή έκκεζε.  

Σν πξφζσπν πνπ δελ δειψλεη φηη ελεξγεί σο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο ή πνπ 

δειψλεη φηη ελεξγεί σο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο ρσξίο λα έρεη ζρεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε, ζεσξείηαη φηη ελεξγεί εμ νλφκαηφο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν 

δειψλεη φηη ελεξγεί σο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο, λα παξάζρεη ζηνηρεία πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηεη εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη.  

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ απαηηνχλ ηελ πξνζθφκηζε ηέηνησλ 

απνδείμεσλ.  

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ δεηνχλ απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί σο ηεισλεηαθφο 

αληηπξφζσπνο θαη δηεθπεξαηψλεη ηαθηηθά πξάμεηο θαη δηαηππψζεηο λα πξνζθνκίδεη 

θάζε θνξά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηεη εμνπζηνδφηεζε, ζηνλ βαζκφ 

πνπ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία απηά ζηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 

2.3 Εγκεκριμϋνοσ οικονομικόσ φορϋασ  

 

Άξζξν 38 

 Αίηεζε θαη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ  

1. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 39 κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο, εάλ ρξεηαζηεί κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε άιιεο αξκφδηεο 

αξρέο, ρνξεγνχλ ηελ ελ ιφγσ ηδηφηεηα, πνπ ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε.  

2. Ζ ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα είδε 

πηζηνπνηεηηθνχ:  

α) απηφ ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε πηζηνπνηεηηθφ σο πξνο ηηο 

ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνιαχεη νξηζκέλσλ απινπζηεχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ή  
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β) απηφ ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε πηζηνπνηεηηθφ σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ δηεπθνιχλζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία.  

3. Δίλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε θαηνρή θαη ησλ δχν εηδψλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.  

4. Ζ ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαγλσξίδεηαη, ππφ ηνπο φξνπο 

ησλ άξζξσλ 39, 40 θαη 41, απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

5. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο, εθφζνλ αλαγλσξίζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα κε πηζηνπνηεηηθφ σο πξνο ηηο ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο θαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο απινχζηεπζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, παξέρνπλ ηελ άδεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα λα επσθειεζεί απφ ηελ απινχζηεπζε. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ 

επαλεμεηάδνπλ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

6. Ο εγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 απνιαχεη 

επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο απφ ηνπο ινηπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο φζνλ αθνξά ηνπο 

ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ηνπ έρεη 

ρνξεγεζεί, ππνβαιιφκελνο, κεηαμχ άιισλ, ζε ιηγφηεξνπο θπζηθνχο ειέγρνπο θαη 

ειέγρνπο εγγξάθσλ.  

7. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ρνξεγνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε ρψξεο 

ή εδάθε εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ ή εδαθψλ, εθφζνλ νη φξνη θαη νη ππνρξεψζεηο απηέο 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Έλσζε σο ηζνδχλακνη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο. Ζ ρνξήγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

απηψλ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, εθηφο αλ απνθαζηζηεί άιισο απφ ηελ 

Έλσζε, θαη ζηεξίδεηαη απφ δηεζλή ζπκθσλία ή ελσζηαθή ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο. 

Άξζξν 39  

Υνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο  

Σα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

είλαη ηα εμήο:  

α) ε απνπζία ηζηνξηθνχ ζνβαξήο παξάβαζεο ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνπζίαο ηζηνξηθνχ ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηηνχληνο,  
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β) ε επίδεημε απφ ηνλ αηηνχληα πςεινχ επηπέδνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θαη ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ θαη, 

θαηά πεξίπησζε, κεηαθνξηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ην νπνίν λα επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή 

θαηάιιεισλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ,  

γ) ε νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα, ε νπνία ηεθκαίξεηαη εάλ ν αηηψλ δηαζέηεη 

ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή επηθάλεηα πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε δεφλησο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο 

ηεο αζθνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  

δ) φζνλ αθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 38 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν α), πξαθηηθά θξηηήξηα επάξθεηαο ή επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα, θαη  

ε) φζνλ αθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 38 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν β), ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, ηα νπνία 

ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη εάλ ν αηηψλ απνδείμεη φηη εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δηεζλνχο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, κεηαμχ άιισλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο πιηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ησλ ειέγρσλ πξφζβαζεο, ησλ 

πιηθνηερληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ εκπνξεπκάησλ, 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηνπ. 

2.4 Έλεγχοσ εμπορευμϊτων  

 

Άξζξν 46  

Γηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηεισλεηαθνί έιεγρνη  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ νπνηνλδήπνηε ηεισλεηαθφ έιεγρν 

ζεσξνχλ απαξαίηεην.  

Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη, κπνξνχλ, εηδηθφηεξα, λα ζπλίζηαληαη ζηελ εμέηαζε 

εκπνξεπκάησλ, ζηε δεηγκαηνιεςία, ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε δηαζάθεζε ή γλσζηνπνίεζε θαη 

ηεο χπαξμεο, ηεο γλεζηφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ηζρχνο εγγξάθσλ, ζηελ εμέηαζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη άιισλ θαηαρσξίζεσλ, ζηνλ έιεγρν ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζηελ επηζεψξεζε ησλ απνζθεπψλ θαη άιισλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ κεηαθέξνληαη ή θέξνληαη απφ πξφζσπα θαη ζηε δηελέξγεηα επίζεκσλ εξεπλψλ 

θαη ζε άιιεο παξεκθεξείο πξάμεηο.  

2. Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη, εθηφο απφ ηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο, βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε 

ζέζπηζε ησλ απαξαίηεησλ αληηκέηξσλ, κε βάζε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

εζληθφ, ελσζηαθφ θαη, ελδερνκέλσο, δηεζλέο επίπεδν.  
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3. Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη δηεμάγνληαη εληφο θνηλνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ 

θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ θαη θαζνξίδεη θνηλά θξηηήξηα θαη 

πξφηππα θηλδχλσλ, κέηξα ειέγρνπ θαη ηνκείο ειέγρσλ κε πξνηεξαηφηεηα.  

Οη έιεγρνη πνπ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο θαη ζε θξηηήξηα απηνχ ηνπ είδνπο 

δηεμάγνληαη ρσξίο λα ζίγνληαη άιινη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ή άιιεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

4. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηα επίπεδα θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε εκπνξεχκαηα ππφ 

ηεισλεηαθφ έιεγρν ή ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη λα θαζνξίζνπλ εάλ ηα εκπνξεχκαηα 

ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηδηθψλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη, εάλ λαη, πνχ.  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, ε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, ε αίηεζε γηα δξάζε θαη ε 

αλάιεςε δξάζεο θαη ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη επαλεμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, βάζεη δηεζλψλ, ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ πεγψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ.  

5. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ φηαλ:  

α) κηα ηεισλεηαθή αξρή θξίλεη φηη νη θίλδπλνη είλαη ζεκαληηθνί θαη φηη πξέπεη λα 

δηελεξγεζεί ηεισλεηαθφο έιεγρνο, ηα δε απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνδεηθλχνπλ φηη 

έρεη πξάγκαηη ζπκβεί ην γεγνλφο πνπ επηθέξεη ηνπο θηλδχλνπο, ή  

β) ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ απνδεηθλχνπλ κελ φηη ην γεγνλφο πνπ επηθέξεη 

ηνπο θηλδχλνπο έρεη ζπκβεί, αιιά ε νηθεία ηεισλεηαθή αξρή ζεσξεί φηη ε απεηιή 

ελέρεη πςειφ θίλδπλν αιινχ ζηελ Έλσζε.  

6. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψλ θξηηεξίσλ θαη πξνηχπσλ θηλδχλσλ, ησλ κέηξσλ 

ειέγρνπ θαη ησλ ηνκέσλ ειέγρσλ κε πξνηεξαηφηεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3, ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα αθφινπζα:  

α) ε αλαινγηθφηεηα πξνο ηνλ θίλδπλν,  

β) ν επείγσλ ραξαθηήξαο ηεο αλαγθαίαο εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ,  

γ) νη πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε ξνή ηνπ εκπνξίνπ, ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε θαη ζηνπο 

πφξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ειέγρνπο.  

7. Σα θνηλά θξηηήξηα θαη πξφηππα θηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα αθφινπζα:  

α) πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ,  



21 
 

β) ηνπο παξάγνληεο ή ηνπο δείθηεο θηλδχλνπ βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη ηα 

εκπνξεχκαηα ή νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηεισλεηαθφ έιεγρν,  

γ) ηε θχζε ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πξνβνχλ νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο,  

δ) ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν 

γ) 

8. Οη ηνκείο ειέγρσλ κε πξνηεξαηφηεηα θαιχπηνπλ ηδηαίηεξα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα, 

είδε εκπνξεπκάησλ, νδνχο δηαθίλεζεο, ηξφπνπο κεηαθνξάο ή νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

πνπ ππφθεηληαη γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε απμεκέλα επίπεδα αλάιπζεο 

θηλδχλνπ θαη ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ζπλήζσο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

Άξζξν 47 

 πλεξγαζία κεηαμχ αξρψλ  

1. Όηαλ, φζνλ αθνξά ηα ίδηα εκπνξεχκαηα, πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ έιεγρνη άιινη 

απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο απφ αξκφδηεο αξρέο άιιεο απφ ηηο ηεισλεηαθέο, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο σο άλσ άιιεο αξρέο, θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο ψζηε νη έιεγρνη απηνί λα δηεμάγνληαη, εη δπλαηφλ, ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή θαη ζην ίδην κέξνο κε ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο (κνλναπεπζπληηθή 

δηαδηθαζία). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ 

ζπληνληζηηθφ ξφιν.  

2. ην πιαίζην ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ηκήκα, νη ηεισλεηαθέο θαη 

άιιεο αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, λα αληαιιάζζνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο 

φζν θαη κε ηελ Δπηηξνπή, ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπλ ζρεηηθά κε ηελ είζνδν, ηελ έμνδν, 

ηε δηακεηαθφκηζε, ηε δηαθίλεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ 

εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαρπδξνκηθήο δηαθίλεζεο, πνπ 

κεηαθέξνληαη κεηαμχ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη ρσξψλ ή εδαθψλ 

εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη κε ηελ παξνπζία θαη ηελ 

θίλεζε εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ 

θαη εκπνξεπκάησλ ππφ ην θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα 

ελδερφκελσλ ειέγρσλ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ε Δπηηξνπή κπνξνχλ επίζεο λα 

αληαιιάζζνπλ ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εληαία εθαξκνγή 

ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.  

Άξζξν 48  

Δθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

επαιεζεχνπλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζε 
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κηα ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, ζπλνπηηθή 

δηαζάθεζε εηζφδνπ, ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ, δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο ή 

γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε, ηε γλεζηφηεηα, ηελ αθξίβεηα 

θαη ηελ ηζρχ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ θαη λα εμεηάδνπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ δηαζαθηζηή θαη άιιεο θαηαρσξίζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα, θαζψο θαη κε πξνγελέζηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο εκπνξηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα ίδηα εκπνξεχκαηα κεηά ηελ 

παξάδνζή ηνπο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ επίζεο λα εμεηάδνπλ ηα εκπνξεχκαηα 

θαη/ή λα ιακβάλνπλ δείγκαηα, εθφζνλ απηφ είλαη αθφκα δπλαηφλ λα γίλεη.  

Οη έιεγρνη απηνί κπνξεί λα δηελεξγνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηφρνπ ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηφρνπ, θάζε άιινπ πξνζψπνπ πνπ 

εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζηηο ελ ιφγσ πξάμεηο, θαζψο 

θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο ηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαη ζηνηρεία. 

ΘΕΜΑ 2Ο: ΣΟΙΦΕΙΑ ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΥΑΡΜΟΖΟΝΣΑΙ 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ Ή ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΔΑΜΟ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο: Κοινό δαςμολόγιο και δαςμολογικό κατϊταξη των 

εμπορευμϊτων  
 

Άξζξν 56  

Κνηλφ δαζκνιφγην θαη επηηήξεζε 

1. Ο νθεηιφκελνο εηζαγσγηθφο θαη εμαγσγηθφο δαζκφο βαζίδεηαη ζην θνηλφ 

δαζκνιφγην.  

Άιια κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ελσζηαθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, 

ζχκθσλα κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εθάζηνηε εκπνξεπκάησλ. 

2. Σν θνηλφ δαζκνιφγην πεξηέρεη φια ηα αθφινπζα:  

α) ηε ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία εκπνξεπκάησλ, πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87,  

β) θάζε άιιε νλνκαηνινγία πνπ βαζίδεηαη, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ζηε 

ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία ή πξνζζέηεη ππνδηαηξέζεηο, θαη ε νπνία ζεζπίδεηαη κε 

ελσζηαθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο γηα ηελ εθαξκνγή 

δαζκνινγηθψλ κέηξσλ ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ,  
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γ) ηνλ ζπκβαηηθφ ή θαλνληθφ απηφλνκν δαζκφ πνπ εθαξκφδεηαη ζε εκπνξεχκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηε ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία,  

δ) ηα πξνηηκεζηαθά δαζκνινγηθά κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκθσλίεο πνπ 

έρεη ζπλάςεη ε Έλσζε κε νξηζκέλεο ρψξεο ή εδάθε εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο ή κε νκάδεο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ ή εδαθψλ,  

ε) πξνηηκεζηαθά δαζκνινγηθά κέηξα πνπ απνθαζίδνληαη κνλνκεξψο ή απφ ηελ 

Έλσζε ππέξ νξηζκέλσλ ρσξψλ ή εδαθψλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο ή νκάδσλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ ή εδαθψλ,  

ζη) απηφλνκα κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ κεηψζεηο ηνπ δαζκνχ ή απαιιαγέο απφ ηνλ 

δαζκφ πνπ επηβάιιεηαη ζε νξηζκέλα εκπνξεχκαηα,  

δ) επλντθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε γηα νξηζκέλα εκπνξεχκαηα, ιφγσ ηεο θχζεψο 

ηνπο ή ηνπ εηδηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ, ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζηνηρεία γ) έσο ζη) ή ε),  

ε) άιια δαζκνινγηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία ζηνλ 

γεσξγηθφ, εκπνξηθφ ή άιιν ηνκέα.  

3. Δθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα κέηξα πνπ 

ζεζπίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρεία δ) έσο δ), ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελ 

ιφγσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή, ζηε ζέζε απηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν γ) ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. Ζ αίηεζε απηή κπνξεί λα 

ππνβιεζεί αλαδξνκηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο θαη νη φξνη πνπ 

ζεζπίδεη ην ζρεηηθφ κέηξν ή ν θψδηθαο.  

4. Δθφζνλ ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, ζηνηρεία δ) 

έσο δ), ή ε απαιιαγή απφ ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν ε) απηήο, 

πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλν φγθν εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ, ε εθαξκνγή ή ε απαιιαγή, 

ζηελ πεξίπησζε δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ, παχεη κφιηο επηηεπρζεί ν 

θαζνξηζκέλνο φγθνο εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ.  

ηελ πεξίπησζε δαζκνινγηθψλ αλσηάησλ νξίσλ ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ 

παχεη δπλάκεη λνκηθήο πξάμεο ηεο Έλσζεο.  

5. Ζ ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή ε εμαγσγή εκπνξεπκάησλ, ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν επηηήξεζεο.  

Άξζξν 57  

Γαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ  

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ δαζκνινγίνπ, ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο απφ ηηο δηαθξίζεηο ή πεξαηηέξσ 
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ππνδηαηξέζεηο ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη ηα ελ 

ιφγσ εκπνξεχκαηα.  

2. Γηα ηελ εθαξκνγή κε δαζκνινγηθψλ κέηξσλ, ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο απφ ηηο δηαθξίζεηο ή πεξαηηέξσ 

ππνδηαηξέζεηο ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

νλνκαηνινγίαο ζεζπίδνπλ νη ελσζηαθέο δηαηάμεηο θαη ε νπνία βαζίδεηαη, εμ 

νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ζηε ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία ή πξνβιέπεη πεξαηηέξσ 

ππνδηαηξέζεηο, ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα.  

3. Ζ δηάθξηζε ή πεξαηηέξσ ππνδηαίξεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ελ ιφγσ δηάθξηζε.  

4. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ζεζπίδεη κέηξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δαζκνινγηθήο 

θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Καταγωγό των εμπορευμϊτων  

2.1 Μη προτιμηςιακό καταγωγό 

 

Άξζξν 59  

Πεδίν εθαξκνγήο  

Σα άξζξα 60 θαη 61 ζεζπίδνπλ θαλφλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κε πξνηηκεζηαθήο 

θαηαγσγήο εκπνξεπκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αθνινχζσλ:  

α) ηνπ θνηλνχ δαζκνινγίνπ, κε εμαίξεζε ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 56 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία δ) θαη ε),  

β) κέηξσλ, εθηφο ησλ δαζκνινγηθψλ, πνπ ζεζπίδνληαη απφ ελσζηαθέο ξπζκίζεηο πνπ 

δηέπνπλ εηδηθνχο ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο, θαη  

γ) άιισλ ελσζηαθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Άξζξν 60  

Απφθηεζε ηεο θαηαγσγήο  

1. Σα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί εμ νινθιήξνπ ζε κία κφλν ρψξα ή έδαθνο 

ζεσξνχληαη σο θαηαγφκελα απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα ή έδαθνο.  

2. Σα εκπνξεχκαηα ζηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ή εδάθε ζεσξνχληαη σο θαηαγφκελα απφ ηε ρψξα ή ην έδαθνο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία, νπζηαζηηθή, νηθνλνκηθά δηθαηνινγεκέλε κεηαπνίεζε 

ή επεμεξγαζία, ζε επηρείξεζε εμνπιηζκέλε γηα ην ζθνπφ απηφ, ε νπνία θαηέιεμε ζηελ 
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παξαζθεπή ελφο λένπ πξντφληνο ή αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο 

παξαζθεπήο.  

Άξζξν 61  

Απφδεημε ηεο θαηαγσγήο  

1. Δθφζνλ ε θαηαγσγή δειψλεηαη ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζχκθσλα κε ηελ 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ 

δηαζαθηζηή λα απνδείμεη ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.  

2. Δθφζνλ πξνζθνκίδεηαη απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε 

ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία ή άιιε ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ, ζε πεξίπησζε εχινγεο ακθηβνιίαο, λα 

δεηήζνπλ πξφζζεηεο απνδείμεηο γηα λα βεβαησζνχλ φηη ε θαηαγσγή ζπκβηβάδεηαη κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε ζρεηηθή ελσζηαθή λνκνζεζία.  

3. Δθφζνλ ην απαηηνχλ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, κπνξεί λα εθδνζεί ζηελ Έλσζε 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηαγσγή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο πνπ 

ηζρχνπλ ζηελ ρψξα ή ην έδαθνο πξννξηζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ρψξαο φπνπ ηα εκπνξεχκαηα παξήρζεζαλ εμ νινθιήξνπ ή 

ππέζηεζαλ ηελ ηειεπηαία νπζηψδε κεηαπνίεζή ηνπο. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο : Δαςμολογητϋα αξύα των εμπορευμϊτων 

  

Άξζξν 69  

Πεδίν εθαξκνγήο  

Ζ δαζκνινγεηέα αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ δαζκνινγίνπ 

θαη ησλ κε δαζκνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ζεζπίδνπλ νη ελσζηαθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 70 θαη 74.  

Άξζξν 70  

Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο βάζεη ηεο ζπλαιιαθηηθήο αμίαο  

1. Ζ θχξηα βάζε ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο εκπνξεπκάησλ, είλαη ε ζπλαιιαθηηθή 

αμία, δειαδή ε πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα γηα ηα εκπνξεχκαηα ηηκή, φηαλ 

απηά πσινχληαη πξνο εμαγσγή κε πξννξηζκφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

ελδερνκέλσο θαηφπηλ πξνζαξκνγήο.  

2. Ζ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή είλαη ε ζπλνιηθή πιεξσκή πνπ έγηλε ή 

πξφθεηηαη λα γίλεη απφ ηνλ αγνξαζηή πξνο ηνλ πσιεηή ή απφ ηνλ αγνξαζηή πξνο 

ηξίην ππέξ ηνπ πσιεηή γηα ηα εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
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πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ή πξφθεηηαη λα γίλνπλ, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πψιεζε ησλ 

εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ.  

3. Ζ ζπλαιιαθηηθή αμία εθαξκφδεηαη ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  

α) δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηε κεηαβίβαζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ αγνξαζηή, εθηφο ησλ αθνινχζσλ:  

i) πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ή απαηηνχληαη απφ ηνλ λφκν ή ηηο δεκφζηεο αξρέο 

εληφο ηεο Έλσζεο,  

ii) πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δχλαληαη λα 

κεηαπσιεζνχλ ηα εκπνξεχκαηα, 

iii) πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηε δαζκνινγεηέα αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ,  

β) ε πψιεζε ή ε ηηκή δελ εμαξηάηαη απφ πξνυπνζέζεηο ή παξνρέο ησλ νπνίσλ ε αμία 

δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζεί φζνλ αθνξά ηα ππφ εθηίκεζε εκπνξεχκαηα,  

γ) θαλέλα κέξνο ησλ εζφδσλ απφ θάζε κεηαγελέζηεξε κεηαπψιεζε, κεηαβίβαζε ή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ αγνξαζηή δελ πεξηέξρεηαη ακέζσο ή 

εκκέζσο ζηνλ πσιεηή, εθηφο αλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή,  

δ) ν αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ή ε ζρέζε κεηαμχ 

αγνξαζηή θαη πσιεηή δελ επεξεάδεη ηελ ηηκή. 

Άξζξν 72  

ηνηρεία πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε δαζκνινγεηέα αμία  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 70, δελ 

πεξηιακβάλεηαη θαλέλα απφ ηα εμήο:  

α) έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο,  

β) έμνδα ζρεηηθά κε εξγαζίεο θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο, ζπλαξκνιφγεζεο, 

ζπληήξεζεο ή ηερληθήο βνήζεηαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ είζνδν ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, φπσο 

εγθαηαζηάζεηο, κεραλέο ή εμνπιηζκφο,  

γ) ηα πνζά ησλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη βάζεη ζπκθσλίαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

έρεη ζπλάςεη ν αγνξαζηήο θαη αθνξά ηελ αγνξά εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πσιεηή ή άιιν 

πξφζσπν, εθφζνλ ε ζρεηηθή ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο έρεη ζπλαθζεί εγγξάθσο θαη 

ν αγνξαζηήο κπνξεί λα απνδείμεη, αλ ηνπ δεηεζεί, φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  
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i) ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα πξάγκαηη πσινχληαη ζηελ ηηκή πνπ δειψζεθε σο 

πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα,  

ii) ηα αηηνχκελν επηηφθην δελ ππεξβαίλεη ην επίπεδν πνπ επηθξαηεί γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπ είδνπο απηνχ ζηε ρψξα θαη θαηά ηε ζηηγκή πνπ παξαζρέζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε,  

δ) ηα έμνδα γηα ην δηθαίσκα αλαπαξαγσγήο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ζηελ 

Έλσζε,  

ε) ηηο πξνκήζεηεο αγνξάο,  

ζη) ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη άιιεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ εληφο ηεο Έλσζεο ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ή ηεο πψιεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ,  

δ) θαηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 71 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ), νη πιεξσκέο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αγνξαζηή γηα ην δηθαίσκα δηαλνκήο ή κεηαπψιεζεο ησλ 

εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ νη πιεξσκέο απηέο δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

ηεο πψιεζεο γηα ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Έλσζε. 

ΘΕΜΑ 3ο: ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΥΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΕΙ  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο : Γϋνεςη τελωνειακόσ οφειλόσ  

1.1 Σελωνειακό οφειλό κατϊ την ειςαγωγό  

 

Άξζξν 77  

Θέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη πξνζσξηλή εηζαγσγή 

1. Ζ ηεισλεηαθή νθεηιή θαηά ηελ εηζαγσγή γελλάηαη κε ηελ ππαγσγή ησλ κε 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηζαγσγηθφ δαζκφ ζε έλα απφ ηα 

αθφινπζα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα:  

α) ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ,  

β) πξνζσξηλή εηζαγσγή κε κεξηθή απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ.  

2. Ζ ηεισλεηαθή νθεηιή γελλάηαη ηε ζηηγκή απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο. 

3. Οθεηιέηεο είλαη ν δηαζαθηζηήο. ε πεξίπησζε έκκεζεο αληηπξνζψπεπζεο, 

νθεηιέηεο είλαη επίζεο ην πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε.  

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ππαγσγή ζε έλα απφ ηα θαζεζηψηα πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ζπληάζζεηαη βάζεη πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ δελ 
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εηζπξάηηεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, ην πξφζσπν πνπ παξείρε 

ηηο αλαγθαίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαζάθεζεο πιεξνθνξίεο ζεσξείηαη επίζεο 

νθεηιέηεο εθφζνλ γλψξηδε, ή φθεηιε επιφγσο λα γλσξίδεη, φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο 

ήηαλ εζθαικέλεο. 

1.2 Σελωνειακό οφειλό κατϊ την εξαγωγό  

 

Άξζξν 81  

Δμαγσγή θαη ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή  

1. Σεισλεηαθή νθεηιή θαηά ηελ εμαγσγή γελλάηαη κε ηελ ππαγσγή εκπνξεπκάησλ 

πνπ ππφθεηληαη ζε εμαγσγηθφ δαζκφ ζε θαζεζηψο εμαγσγήο ή ζε θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή.  

2. Ζ ηεισλεηαθή νθεηιή γελλάηαη ηε ζηηγκή απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο.  

3. Οθεηιέηεο είλαη ν δηαζαθηζηήο. ε πεξίπησζε έκκεζεο αληηπξνζψπεπζεο, 

νθεηιέηεο είλαη επίζεο ην πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε.  

Όηαλ κηα ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα κελ εηζπξαρζεί εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ν εμαγσγηθφο δαζκφο, 

νθεηιέηεο είλαη επίζεο ην πξφζσπν πνπ παξείρε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηε 

δηαζάθεζε θαη ην νπνίν γλψξηδε, ή φθεηιε επιφγσο λα γλσξίδεη, φηη ηα ζηνηρεία απηά 

ήηαλ εζθαικέλα.  

Άξζξν 82  

Σεισλεηαθή νθεηιή πνπ γελλάηαη ιφγσ κε ηήξεζεο ππνρξεψζεσλ θαη φξσλ  

1. Γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε εμαγσγηθφ δαζκφ, ηεισλεηαθή νθεηιή θαηά 

ηελ εμαγσγή γελλάηαη ιφγσ ηεο κε ηήξεζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα εμήο:  

α) κηαο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία γηα ηελ 

έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ,  

β) ησλ φξσλ πνπ επέηξεςαλ ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο 

ηεο Έλσζεο κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηνλ εμαγσγηθφ δαζκφ.  

2. Ζ ζηηγκή γέλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο είλαη κία απφ ηηο αθφινπζεο:  

α) ε ζηηγκή ηεο πξαγκαηηθήο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο 

ηεο Έλσζεο ρσξίο ηεισλεηαθή δηαζάθεζε,  

β) ε ζηηγκή άθημεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε πξννξηζκφ άιινλ απφ εθείλνλ γηα ηνλ 

νπνίν επεηξάπε ε έμνδφο ηνπο απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο κε νιηθή ή 

κεξηθή απαιιαγή απφ ηνλ εμαγσγηθφ δαζκφ,  
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γ) ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ βεβαηψλνπλ φηη ηεξήζεθαλ νη πξνβιεπφκελνη γηα ηελ παξνρή ηεο 

απαιιαγήο απηήο φξνη, εθφζνλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνξίζνπλ ηε ζηηγκή πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν β).  

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α), ν νθεηιέηεο 

είλαη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα:  

α) πξφζσπν πνπ φθεηιε λα ηεξήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε,  

β) πξφζσπν πνπ γλψξηδε ή φθεηιε επιφγσο λα γλσξίδεη φηη δελ ηεξήζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε θαη πνπ ελήξγεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ήηαλ 

ππνρξεσκέλν λα ηεξήζεη ηελ ππνρξέσζε, 

γ) πξφζσπν πνπ έιαβε κέξνο ζηελ πξάμε πνπ νδήγεζε ζηε κε ηήξεζε ηεο 

ππνρξέσζεο θαη ην νπνίν γλψξηδε, ή φθεηιε επιφγσο λα γλσξίδεη, φηη δελ ππνβιήζεθε 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ελψ έπξεπε λα είρε ππνβιεζεί.  

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν β), ν νθεηιέηεο 

είλαη ην πξφζσπν πνπ νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο επεηξάπε ε 

έμνδνο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο κε νιηθή ή κεξηθή 

απαιιαγή απφ ηνλ εμαγσγηθφ δαζκφ. 

1.3 Κοινϋσ διατϊξεισ για τισ τελωνειακϋσ οφειλϋσ που γεννώνται κατϊ την 

ειςαγωγό και την εξαγωγό  

 

Άξζξν 83  

Απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί  

1. Ζ ηεισλεηαθή νθεηιή θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή γελλάηαη αθφκε θαη αλ 

αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεπηηθά ή πεξηνξηζηηθά κέηξα 

νηνπδήπνηε ηχπνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή.  

2. Ωζηφζν, δελ γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) θαηά ηελ παξάλνκε είζνδν πιαζηνχ ρξήκαηνο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο,  

β) θαηά ηελ εηζαγσγή ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο λαξθσηηθψλ θαη 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο απζηεξά επνπηεπφκελεο απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο νπζίεο ελφςεη ηεο ρξήζεο ηνπο γηα ηαηξηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο.  

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο, σζηφζν, ησλ εθαξκνζηέσλ ζηηο ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο 

θπξψζεσλ, ε ηεισλεηαθή νθεηιή ινγίδεηαη γελλεζείζα φηαλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην 

θξάηνπο κέινπο, ν εηζαγσγηθφο ή εμαγσγηθφο δαζκφο ή ε χπαξμε ηεισλεηαθήο 

νθεηιήο ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θπξψζεσλ. 
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Άξζξν 85  

Γεληθνί θαλφλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή ηνπ 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ  

1. Σν πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο 

πνπ εθαξκφδνληαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δαζκνχ ζηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα 

ηε ζηηγκή γέλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο.  

2. Όηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζεί κε αθξίβεηα ε ζηηγκή γέλεζεο ηεο 

ηεισλεηαθήο νθεηιήο, ζεσξείηαη φηη ε ζηηγκή απηή είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο δηαπηζηψλνπλ φηη ηα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε γέλεζε ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο.  

Ωζηφζν, φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπο επηηξέπνπλ 

λα δηαπηζηψζνπλ φηη ε ηεισλεηαθή νθεηιή γελλήζεθε ζε ρξνληθφ ζεκείν 

πξνγελέζηεξν ηεο δηαπίζησζεο απηήο, ε ηεισλεηαθή νθεηιή ζεσξείηαη φηη γελλήζεθε 

θαηά ην απψηεξν ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα απνδεηρζεί ε θαηάζηαζε απηή. 

Άξζξν 86  

Δηδηθνί θαλφλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ  

1. Όηαλ πξνθχπηνπλ δαπάλεο γηα απνζήθεπζε ή γηα ζπλήζεηο εξγαζίεο ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε, νη δαπάλεο απηέο ή ε αχμεζε ηεο 

αμίαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ 

δαζκνχ, φηαλ ν δηαζαθηζηήο παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο απηψλ ησλ δαπαλψλ.  

Ωζηφζν, ε δαζκνινγεηέα αμία, ε πνζφηεηα, ε θχζε θαη ε θαηαγσγή κε ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ.  

2. Όηαλ ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε ηεισλεηαθφ 

θαζεζηψο αιιάμεη ιφγσ ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

εθαξκφδεηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηαζαθηζηή, ε αξρηθή δαζκνινγηθή θαηάηαμε γηα 

ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο απηφ.  

3. Όηαλ γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ 

δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή απηή θαζνξίδεηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

δηαζαθηζηή, κε βάζε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε, ηε δαζκνινγεηέα αμία, ηελ 

πνζφηεηα, ηε θχζε θαη ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ηε ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο πνπ αθνξά ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα.  

4. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρσξίο αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή κε 
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ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δαζκνινγηθψλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 56 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε).  

5. Όηαλ γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή γηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή ή απφ ηα πξντφληα 

αληηθαηάζηαζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 261 παξάγξαθνο 1 ην πνζνζηφ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο 

πνπ δηελεξγνχληαη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο. 

6. Όηαλ ε ηεισλεηαθή λνκνζεζία πξνβιέπεη επλντθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ, αηέιεηα ή κεξηθή ή πιήξε απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ 

δαζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία δ) έσο δ), ηα άξζξα 203, 204, 

205 θαη 208 ή ηα άξζξα 259 έσο 262 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1186/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε 

ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθψλ αηειεηψλ ( 1 ), απηή ε επλντθή 

δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε, αηέιεηα ή απαιιαγή εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 ή 82 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ππφ ηνλ φξν φηη νη παξαιείςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε γέλεζε ηεισλεηαθήο 

νθεηιήο δελ ζπληζηνχζαλ απφπεηξα δηάπξαμεο απάηεο.  

Άξζξν 87  

Σφπνο γέλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο  

1. Ζ ηεισλεηαθή νθεηιή γελλάηαη ζηνλ ηφπν ππνβνιήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο 

ή ηεο γλσζηνπνίεζεο επαλεμαγσγήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 77, 78, θαη 81.  

ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ν ηφπνο γέλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο είλαη ν 

ηφπνο ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη πξάμεηο πνπ γελλνχλ ηελ νθεηιή απηή.  

Αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζεί ν ηφπνο απηφο, ε ηεισλεηαθή νθεηιή γελλάηαη 

ζηνλ ηφπν φπνπ νη ηεισλεηαθέο αξρέο δηαπηζηψλνπλ φηη ηα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη 

ζε θαηάζηαζε ε νπνία γελλά ηεισλεηαθή νθεηιή.  

2. Αλ ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ ππαρζεί ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο πνπ δελ έρεη 

εθθαζαξηζζεί ή εάλ ε πξνζσξηλή ελαπφζεζε δελ έιεμε φπσο πξνβιέπεηαη, θαη 

εθφζνλ ν ηφπνο γέλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί 

δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην, εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο, ε ηεισλεηαθή νθεηιή γελλάηαη είηε ζηνλ ηφπν φπνπ ηα εκπνξεχκαηα 

έρνπλ ππαρζεί ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο είηε ζηνλ ηφπν απφ ηνλ νπνίν εηζήιζαλ ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ππφ ην ελ ιφγσ θαζεζηψο είηε ζηνλ ηφπν φπνπ 

βξίζθνληαλ ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε.  

3. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπο επηηξέπνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ φηη ε ηεισλεηαθή νθεηιή είλαη πηζαλφ λα έρεη γελλεζεί ζε δηάθνξνπο 

ηφπνπο, ε ηεισλεηαθή νθεηιή ζεσξείηαη φηη έρεη γελλεζεί ζηνλ ηφπν φπνπ αξρηθά 

γελλήζεθε.  
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4. Αλ κηα ηεισλεηαθή αξρή δηαπηζηψζεη φηη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 79 ή ηνπ άξζξνπ 82, 

γελλήζεθε ηεισλεηαθή νθεηιή ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη φηη ην πνζφ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή απηή είλαη κηθξφηεξν 

ησλ 10 000 EUR, ε ηεισλεηαθή νθεηιή ζεσξείηαη φηη γελλήζεθε ζην θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν δηαπηζηψζεθε ε γέλεζή ηεο.  

Κεφϊλαιο 2ο: Εγγύηςη για ενδεχόμενη ό υπϊρχουςα τελωνειακό 

οφειλό  
 

Άξζξν 89  

Γεληθέο δηαηάμεηο  

1. Σν παξφλ θεθάιαην εθαξκφδεηαη ζηηο εγγπήζεηο ηφζν γηα ηηο ηεισλεηαθέο νθεηιέο 

πνπ έρνπλ γελλεζεί φζν θαη γηα ηηο ηεισλεηαθέο νθεηιέο πνπ ελδέρεηαη λα γελλεζνχλ, 

εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο.  

2. Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο απαηηνχλ ηε ζχζηαζε εγγχεζεο γηα ελδερφκελε ή 

ππάξρνπζα ηεισλεηαθή νθεηιή, ε εγγχεζε απηή θαιχπηεη ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ θαη ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηζαγσγή ή 

εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ φηαλ:  

α) ε εγγχεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο 

ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο· ή  

β) ε εγγχεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε.  

Δγγχεζε πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθηφο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν 

απαηηείηαη ηζρχεη κφλν ζην θξάηνο κέινο απηφ θαη θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ε εμαγσγηθνχ δαζκνχ.  

3. Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο απαηηνχλ ηε ζχζηαζε εγγχεζεο, ε εγγχεζε απηή πξέπεη 

λα παξέρεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ή ην πξφζσπν πνπ ελδέρεηαη λα θαηαζηεί νθεηιέηεο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα επηηξέπνπλ ηε ζχζηαζε εγγχεζεο απφ ηξίην πξφζσπν άιιν απφ 

εθείλν απφ ην νπνίν απαηηείηαη ε εγγχεζε.  

4. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 97, νη ηεισλεηαθέο αξρέο απαηηνχλ ηε ζχζηαζε κίαο 

κφλν εγγχεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαζάθεζε.  

Ζ εγγχεζε πνπ παξέρεηαη γηα ζπγθεθξηκέλε δηαζάθεζε εθαξκφδεηαη ζην πνζφ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηεισλεηαθή νθεηιή θαη ζηηο 

άιιεο επηβαξχλζεηο πνπ αθνξνχλ φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε 

δηαζάθεζε απηή ή παξαιακβάλνληαη βάζεη απηήο, έζησ θαη αλ ε δηαζάθεζε απηή 

είλαη αλαθξηβήο.  

Δάλ ε εγγχεζε δελ έρεη απνδεζκεπηεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο, εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ πνζψλ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή ηνπ 
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εμαγσγηθνχ δαζκνχ θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κεηά 

ηε δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ.  

5. Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 παξάγξαθνη 1, 2 

θαη 3, λα εγθξίλνπλ ηε ζχζηαζε ζπλνιηθήο εγγχεζεο γηα λα θαιχςνπλ ην πνζφ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηεισλεηαθή νθεηιή πνπ 

αθνξά δχν ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο, δηαζαθήζεηο ή ηεισλεηαθά θαζεζηψηα.  

6. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο παξαθνινπζνχλ ηελ εγγχεζε.  

7. Οπδεκία εγγχεζε απαηηείηαη απφ ηα θξάηε, ηηο αξρέο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ή άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, φζνλ αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ σο δεκφζηεο αξρέο.  

8. Γελ απαηηείηαη ε ζχζηαζε εγγχεζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ Ρήλνπ, ησλ πισηψλ νδψλ ηνπ Ρήλνπ, 

ηνπ Γνχλαβε ή ησλ πισηψλ νδψλ ηνπ Γνχλαβε,  

β) εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ζηαζεξψλ κεηαθνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  

γ) ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο,  

δ) εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο κε ρξήζε 

ηεο απινχζηεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 233 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν ε) θαη 

κεηαθέξνληαη δηά ζαιάζζεο ή αεξνπνξηθψο κεηαμχ ελσζηαθψλ ιηκέλσλ ή 

αεξνιηκέλσλ.  

9. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα άξνπλ ηελ απαίηεζε γηα ζχζηαζε εγγχεζεο φηαλ 

ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα δηαζθαιηζζεί δελ 

ππεξβαίλεη ηελ αμία ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηηο δηαζαθήζεηο 

ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 471/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6 εο Μαΐνπ 2009 γηα ηηο θνηλνηηθέο 

ζηαηηζηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο ( 1 ).  

Άξζξν 90  

Τπνρξεσηηθή εγγχεζε  

1. Όηαλ ε ζχζηαζε εγγχεζεο είλαη ππνρξεσηηθή, νη ηεισλεηαθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο ζε επίπεδν ίζν κε ην αθξηβέο πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηεισλεηαθή νθεηιή θαη ησλ άιισλ 

επηβαξχλζεσλ, φηαλ ην πνζφ απηφ κπνξεί λα θαζνξηζζεί κε βεβαηφηεηα ηε ζηηγκή 

απαίηεζεο ηεο εγγχεζεο. 
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Όηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζεί ην αθξηβέο πνζφ, ε εγγχεζε θαζνξίδεηαη ζην 

κέγηζην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ηεισλεηαθή νθεηιή θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ή είλαη δπλαηφ 

λα γελλεζνχλ, φπσο ππνινγίδεηαη απηφ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 95, ζε πεξίπησζε ζχζηαζεο ζπλνιηθήο εγγχεζεο 

γηα ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηεισλεηαθέο 

νθεηιέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο ησλ νπνίσλ ην πνζφ πνηθίιιεη δηαρξνληθά, ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο απηήο θαζνξίδεηαη ζε επίπεδν πνπ επηηξέπεη λα θαιχπηεηαη, αλά πάζα 

ζηηγκή, ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

ηεισλεηαθέο νθεηιέο θαη ζηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο.  

Άξζξν 91  

Πξναηξεηηθή εγγχεζε  

Όηαλ ε ζχζηαζε εγγχεζεο είλαη πξναηξεηηθή, ε εγγχεζε απηή είλαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, απαηηεηή απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, αλ απηέο θξίλνπλ φηη ε εληφο ηεο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ 

δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηεισλεηαθή νθεηιή θαη ζε ινηπέο επηβαξχλζεηο δελ είλαη 

πιήξσο εμαζθαιηζκέλε. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ 

αξρέο θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ην επίπεδν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 90.  

Άξζξν 92  

χζηαζε εγγχεζεο  

1. Ζ εγγχεζε κπνξεί λα ζπζηήλεηαη κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:  

α) κε θαηάζεζε ζε κεηξεηά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πιεξσκήο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο σο ηζνδχλακνο κε θαηάζεζε ζε κεηξεηά, ζε 

επξψ ή ζην λφκηζκα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν απαηηείηαη ε εγγχεζε,  

β) κε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηξηηεγγπεηή,  

γ) κε άιιε κνξθή εγγχεζεο πνπ εμαζθαιίδεη θαηά ηξφπν ηζνδχλακν ηελ πιεξσκή 

ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηεισλεηαθή 

νθεηιή θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ.  

2. Ζ εγγχεζε κε κνξθή θαηάζεζεο κεηξεηψλ ή κε θάζε άιιν ηζνδχλακν ηξφπν 

πιεξσκήο παξέρεηαη ζην πιαίζην ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν απαηηείηαη ε ζχζηαζε εγγχεζεο.  

Ζ ζχζηαζε εγγχεζεο κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ή κε θάζε άιιν ηζνδχλακν ηξφπν 

πιεξσκήο δελ γελλά απαίηεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηφθσλ εθ κέξνπο ησλ ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ. 

 Άξζξν 93  
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Δπηινγή εγγχεζεο  

Σν πξφζσπν πνπ νθείιεη λα παξάζρεη εγγχεζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη 

κεηαμχ ησλ κνξθψλ εγγχεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 92 παξάγξαθνο 1.  

Ωζηφζν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα αξλεζνχλ λα δερζνχλ ηελ επηιερζείζα 

κνξθή εγγχεζεο, φηαλ απηή δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ηε δηαηήξεζε, επί κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν, ηεο κνξθήο εγγχεζεο πνπ έρεη επηιεγεί.  

Άξζξν 94  

Σξηηεγγπεηήο  

1. Ο ηξηηεγγπεηήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 92 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) είλαη 

ηξίην πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο. Ο 

ηξηηεγγπεηήο εγθξίλεηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ απαηηνχλ ηελ εγγχεζε, εθηφο 

αλ πξφθεηηαη γηα πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ή αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία δηαπηζηεπκέλα ζηελ Έλσζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ελσζηαθέο δηαηάμεηο.  

2. Ο ηξηηεγγπεηήο αλαιακβάλεη γξαπηψο ηελ επζχλε λα θαηαβάιεη ην εγγπεκέλν 

πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηεισλεηαθή νθεηιή 

θαη ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο.  

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα αξλεζνχλ λα εγθξίλνπλ ηνλ πξνηεηλφκελν 

ηξηηεγγπεηή ή ην πξνηεηλφκελν είδνο εγγχεζεο, φηαλ θξίλνπλ φηη δελ εμαζθαιίδεηαη 

απφιπηα ε θαηαβνιή εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηεισλεηαθή νθεηιή θαη ησλ 

ινηπψλ επηβαξχλζεσλ. 

Άξζξν 98  

Απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο απνδεζκεχνπλ ηελ εγγχεζε ακέζσο κφιηο απνζβεζζεί ε 

ηεισλεηαθή νθεηιή ή ε νθεηιή άιισλ επηβαξχλζεσλ ή θαηαζηεί αδχλαηε πιένλ ε 

γέλεζή ηνπο.  

2. Όηαλ ε ηεισλεηαθή νθεηιή ή ε νθεηιή άιισλ επηβαξχλζεσλ απνζβέλλπηαη ελ κέξεη 

ή κπνξεί πιένλ λα γελλεζεί γηα κέξνο ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ, ε εγγχεζε πνπ έρεη 

ζπζηαζεί απνδεζκεχεηαη θαηά αληίζηνηρν πνζφ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ, εθηφο αλ ην χςνο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ δηθαηνινγεί ηέηνηα 

ελέξγεηα.  
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Κεφϊλαιο 3ο:Εύςπραξη, καταβολό, επιςτροφό και διαγραφό του 

ποςού του ειςαγωγικού ό εξαγωγικού δαςμού 

3.1 Καθοριςμόσ του ποςού του ειςαγωγικού ό εξαγωγικού δαςμού, 

γνωςτοπούηςη και καταλογιςμόσ τησ τελωνειακόσ οφειλόσ  

 

Άξζξν 101  

Καζνξηζκφο ηνπ πνζνχ ησλ εηζαγσγηθψλ ή εμαγσγηθψλ δαζκψλ  

1. Σν πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν γελλάηαη ή ινγίδεηαη 

γελλεζείζα ε ηεισλεηαθή νθεηιή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 87, κφιηο ιάβνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 48, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δέρνληαη ην 

θαζνξηδφκελν απφ ηνλ δηαζαθηζηή πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ 

δαζκνχ.  

3. Όηαλ ην θαηαβιεηέν πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ δελ ζπλίζηαηαη 

ζε αθέξαην αξηζκφ, ην πνζφ απηφ κπνξεί λα ζηξνγγπινπνηείηαη.  

Όηαλ ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην εθθξάδεηαη ζε επξψ, ε 

ζηξνγγπινπνίεζε πεξηνξίδεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ.  

Σα θξάηε κέιε πνπ δελ έρνπλ σο λφκηζκα ην επξψ κπνξνχλ είηε λα εθαξκφδνπλ θαη' 

αλαινγία ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είηε λα παξεθθιίλνπλ απφ ην 

εδάθην απηφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ζηξνγγπινπνίεζε δελ 

έρνπλ κεγαιχηεξν δεκνζηνλνκηθφ αληίθηππν απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δεχηεξνπ 

εδαθίνπ. 

3.2 Καταβολό του ποςού των ειςαγωγικών ό εξαγωγικών δαςμών  

 

Άξζξν 108  

Γεληθέο πξνζεζκίεο πιεξσκψλ θαη αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκψλ  

1. Σα πνζά ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 

ηεισλεηαθή νθεηιή θαη γλσζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 102, θαηαβάιινληαη 

απφ ηνλ νθεηιέηε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο. Με 

ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 45 παξάγξαθνο 2, ε πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο δέθα εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ζηνλ 

νθεηιέηε. ε πεξίπησζε ζπγθεληξσηηθψλ θαηαινγηζκψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 105 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην, ε πξνζεζκία απηή 

θαζνξίδεηαη κε ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηνλ νθεηιέηε λα επηηχρεη πξνζεζκία 
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πιεξσκήο κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηηχρεη ζε πεξίπησζε 

αλαβνιήο ηεο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 110.  

Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα ρνξεγήζνπλ 

παξάηαζε ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, φηαλ ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ έρεη θαζνξηζζεί θαηά ηε δηάξθεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 48. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 112 

παξάγξαθνο 1, ε ελ ιφγσ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ 

ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ν νθεηιέηεο γηα λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνο εθπιήξσζε 

ηεο ππνρξέσζήο ηνπ.  

2. Αλ ν νθεηιέηεο δηθαηνχηαη θάπνηα απφ ηηο δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 110 έσο 112, ε πιεξσκή πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν 

θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ή ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ησλ 

δηεπθνιχλζεσλ απηψλ.  

3. Ζ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ηεισλεηαθή νθεηιή αλαζηέιιεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε δηαγξαθήο δαζκνχ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 121,  

β) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πξφθεηηαη λα δεκεπζνχλ, λα θαηαζηξαθνχλ ή λα 

εγθαηαιεηθζνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ,  

γ) φηαλ ε ηεισλεηαθή νθεηιή έρεη γελλεζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 79 θαη νη νθεηιέηεο 

είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο. 

Άξζξν 109  

Πιεξσκή  

1. Ζ πιεξσκή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηξεηά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν 

πνπ έρεη παξφκνηα εμνθιεηηθή ηζρχ, ελδερνκέλσο θαη κε ζπκςεθηζκφ, ζχκθσλα κε 

ηελ εζληθή λνκνζεζία.  

2. Ζ πιεξσκή κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηξίην πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νθεηιέηε.  

3. Ο νθεηιέηεο κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα θαηαβάιιεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ ρσξίο λα πξέπεη λα πεξηκέλεη ηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ πιεξσκή.  

3.3 Επιςτροφό και διαγραφό 

  

Άξζξν 116  

Γεληθέο δηαηάμεηο  
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1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ ηκήκα, ηα πνζά ησλ 

εηζαγσγηθψλ ή εμαγσγηθψλ δαζκψλ επηζηξέθνληαη ή δηαγξάθνληαη γηα νπνηνλδήπνηε 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) πνζά επηπιένλ ηνπ θαηαβιεηένπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ,  

β) ειαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα ή εκπνξεχκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο,  

γ) ζθάικα ησλ αξκφδησλ αξρψλ,  

δ) δίθαηε κεηαρείξηζε.  

Δάλ έλα πνζφ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ έρεη θαηαβιεζεί θαη ε ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε έρεη αθπξσζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 174, ην πνζφ απηφ επηζηξέθεηαη.  

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο επηζηξέθνπλ ή δηαγξάθνπλ ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 αλ αλέξρεηαη ζε 10 EUR θαη 

άλσ, εθηφο θαη αλ ν ελδηαθεξφκελνο δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ή δηαγξαθή κηθξφηεξνπ 

πνζνχ.  

3. Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξίλνπλ φηη ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί επηζηξνθή ή 

δηαγξαθή βάζεη ηνπ άξζξνπ 119 ή 120, ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο δηαβηβάδεη ην 

θάθειν ζηελ Δπηηξνπή πξνο ιήςε απφθαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξίλνπλ φηη νη εηδηθέο πεξηζηάζεηο νθείινληαη ζε 

αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δπηηξνπήο,  

β) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξίλνπλ φηη ε Δπηηξνπή έρεη δηαπξάμεη ζθάικα θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 119,  

γ) φηαλ νη πεξηζηάζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπλ ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ελσζηαθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 515/97 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Μαξηίνπ 1997 πεξί ηεο 

ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ αξρψλ απηψλ κε ηελ Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο 

εθαξκνγήο ησλ ηεισλεηαθψλ θαη γεσξγηθψλ ξπζκίζεσλ ( 1 ) ή ζχκθσλα κε θάζε 

άιιε ελσζηαθή δηάηαμε ή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε Έλσζε κε νξηζκέλεο ρψξεο ή 

νκάδεο ρσξψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ηέηνησλ ελσζηαθψλ 

εξεπλψλ,  

δ) φηαλ ην πνζφ γηα ην νπνίν ελδέρεηαη λα επζχλεηαη ν ελδηαθεξφκελνο ζε ζρέζε κε 

κία ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο εηζαγσγήο ή εμαγσγήο είλαη ίζν ή αλψηεξν απφ 500 000 

EUR ιφγσ ζθάικαηνο ή εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ.  

Καηά παξέθθιηζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, νη θάθεινη δελ δηαβηβάδνληαη ζε θακία απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
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α) φηαλ ε Δπηηξνπή έρεη ιάβεη ήδε απφθαζε ζρεηηθά κε ππφζεζε ε νπνία παξνπζηάδεη 

παξφκνηα πξαγκαηηθά θαη λνκηθά ζηνηρεία,  

β) φηαλ ε Δπηηξνπή αζρνιείηαη ήδε κε ππφζεζε ε νπνία παξνπζηάδεη παξφκνηα 

πξαγκαηηθά θαη λνκηθά ζηνηρεία.  

4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ αξκνδηφηεηαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο πξνβαίλνπλ απηεπαγγέιησο ζηελ επηζηξνθή ή ηε δηαγξαθή 

δαζκνχ, φηαλ νη ίδηεο δηαπηζηψζνπλ, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 121 παξάγξαθνο 1, φηη έλα πνζφ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πξέπεη λα 

επηζηξαθεί ή λα δηαγξαθεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 117, 119 ή 120.  

5. Γελ ρνξεγείηαη επηζηξνθή ή δηαγξαθή δαζκνχ, φηαλ ε θαηάζηαζε ε νπνία νδήγεζε 

ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο πξνθχπηεη απφ δφιηα ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νθεηιέηε.  

6. Ζ επηζηξνθή δελ γελλά ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηφθσλ απφ ηηο αξκφδηεο 

ηεισλεηαθέο αξρέο.  

Ωζηφζν, θαηαβάιιεηαη ηφθνο φηαλ κηα απφθαζε πνπ εγθξίλεη ηελ επηζηξνθή δελ 

εθηειείηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, εθηφο εάλ ε 

αδπλακία ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο νθείιεηαη ζε πεξηζηάζεηο εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ηεισλεηαθψλ αξρψλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν ηφθνο θαηαβάιιεηαη απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ 

κελψλ έσο ηελ εκεξνκελία επηζηξνθήο. Σν επηηφθην θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 112.  

7. Δάλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πξνβεί εζθαικέλα ζηελ επηζηξνθή ή δηαγξαθή 

δαζκνχ, ε αξρηθή ηεισλεηαθή νθεηιή αλαβηψλεη εθφζνλ δελ έρεη παξαγξαθεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 103. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ηφθνη πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 δεχηεξν εδάθην επηζηξέθνληαη. 

Άξζξν 118  

Διαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα ή εκπνξεχκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο  

1. Σν πνζφ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ επηζηξέθεηαη ή δηαγξάθεηαη εθφζνλ ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ δελ έγηλαλ δεθηά 

απφ ηνλ εηζαγσγέα επεηδή ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπο ήηαλ ειαηησκαηηθά ή δελ 

ήηαλ ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο βάζεη ηεο νπνίαο εηζήρζεζαλ.  

Δμνκνηψλνληαη κε ειαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ θζαξεί 

πξηλ απφ ηελ παξαιαβή.  

2. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 α, ε επηζηξνθή ή ε δηαγξαθή εμαξηάηαη απφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, εθηφο εάλ θαηέζηε 
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αλαγθαία κηα αξρηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα λα δηαπηζησζεί ε ειαηησκαηηθφηεηα ή 

ε κε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ έρνπλ εμέιζεη απφ 

ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

3. Γελ ρνξεγείηαη επηζηξνθή ή δηαγξαθή φηαλ:  

α) ηα εκπνξεχκαηα, πξηλ ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, είραλ ππαρζεί ζε εηδηθή 

δηαδηθαζία γηα δνθηκέο, εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη ε ειαηησκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ 

εκπνξεπκάησλ ή ην κε ζχκθσλφ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο δελ ήηαλ 

θαλνληθά δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ απηψλ,  

β) ν ειαηησκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ εκπνξεπκάησλ είρε ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θπξίσο ηεο ηηκήο, πξηλ ππαρζνχλ ηα ελ ιφγσ 

εκπνξεχκαηα ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε γέλεζε ηεισλεηαθήο 

νθεηιήο, ή  

γ) ηα εκπνξεχκαηα πσινχληαη απφ ηνλ αηηνχληα κεηά ηε δηαπίζησζε ηνπ 

ειαηησκαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα ή ηεο αληίζεζήο ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  

4. Αληί ηεο εμφδνπ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

επηηξέπνπλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπο, ή ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο, ή 

ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή ηεο ειεχζεξεο δψλεο. 

 

Άξζξν 119  

θάικα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ  

1. Σν πνζφ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ επηζηξέθεηαη ή δηαγξάθεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο άιιεο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 116 παξάγξαθνο 1 

δεχηεξν εδάθην θαη ζηα άξζξα 117, 118 θαη 120, εάλ, ιφγσ ζθάικαηνο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ αξρηθψο γλσζηνπνηεζείζα ηεισλεηαθή 

νθεηιή ήηαλ κηθξφηεξν ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  

α) ν νθεηιέηεο δελ κπνξνχζε επιφγσο λα αληηιεθζεί ην ζθάικα απηφ, θαη  

β) ν νθεηιέηεο ελήξγεζε κε θαιή πίζηε.  

2. Ζ επηζηξνθή ή ε δηαγξαθή επηηξέπεηαη, αθφκε θαη εάλ δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 117 παξάγξαθνο 2, εάλ, ιφγσ ζθάικαηνο 

ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ν κεησκέλνο ή κεδεληθφο δαζκφο δελ εθαξκφζηεθε ζε 

εκπνξεχκαηα ησλ νπνίσλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

πεξηείρε φια ηα ζηνηρεία θαη ζπλνδεπφηαλ απφ φια ηα αλαγθαία έγγξαθα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ή κεδεληθνχ δαζκνχ.  
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3. Όηαλ ε πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ παξέρεηαη βάζεη 

ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη αξρέο ρψξαο ή 

εδάθνπο πνπ δελ απνηειεί ηκήκα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, ε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηηο ελ ιφγσ αξρέο, εθφζνλ απηφ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλν, ζπληζηά 

ζθάικα ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε επιφγσο λα έρεη γίλεη αληηιεπηφ θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν α). 

Ζ έθδνζε αλαθξηβνχο πηζηνπνηεηηθνχ, σζηφζν, δελ ζπληζηά ζθάικα αλ ην 

πηζηνπνηεηηθφ βαζίδεηαη ζε αλαθξηβή έθζεζε ησλ γεγνλφησλ εθ κέξνπο ηνπ 

εμαγσγέα, εθηφο αλ είλαη πξνθαλέο φηη νη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζή ηνπ αξρέο 

γλψξηδαλ ή ζα έπξεπε επιφγσο λα γλσξίδνπλ φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ πιεξνχζαλ 

ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο γηα λα επσθειεζνχλ πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο.  

Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαιήο πίζηεο εθφζνλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη, θαηά 

ηελ πεξίνδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ, θαηέβαιε ηε δένπζα επηκέιεηα 

γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ζπλέηξεραλ φινη νη φξνη γηα ηελ πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε.  

Ο νθεηιέηεο δελ κπνξεί, σζηφζν, λα επηθαιεζηεί ηελ θαιή ηνπ πίζηε, αλ ε Δπηηξνπή 

έρεη δεκνζηεχζεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνίλσζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ βάζηκεο ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηνπ πξνηηκεζηαθνχ θαζεζηψηνο απφ ηε δηθαηνχρν ρψξα ή έδαθνο. 

Άξζξν 121  

Γηαδηθαζία επηζηξνθήο θαη δηαγξαθήο  

1. Οη αηηήζεηο γηα επηζηξνθή ή δηαγξαθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 116 ππνβάιινληαη 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο εληφο ησλ αθφινπζσλ πξνζεζκηψλ:  

α) ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο πνζψλ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πςειφηεξσλ 

ησλ θαηαβιεηέσλ, ζθάικαηνο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή γηα ιφγνπο δίθαηεο 

κεηαρείξηζεο, εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ηεισλεηαθήο 

νθεηιήο,  

β) ζηελ πεξίπησζε ειαηησκαηηθψλ εκπνξεπκάησλ ή εκπνξεπκάησλ πνπ δελ πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

ηεισλεηαθήο νθεηιήο, 

γ) ζηελ πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αθχξσζεο.  

Ζ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ζηνηρεία α) θαη β) παξαηείλεηαη, εθφζνλ 

ν αηηψλ απνδείμεη φηη δελ θαηέζεζε αίηεζε εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ιφγσ 

απξφβιεπηνπ γεγνλφηνο ή αλσηέξαο βίαο.  

2. Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ είλαη ζε ζέζε, βάζεη ησλ ιφγσλ πνπ πξνβιήζεθαλ, 

λα επηηξέςνπλ ηελ επηζηξνθή ή ηε δηα γξαθή πνζνχ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ 

δαζκνχ, επηβάιιεηαη λα εμεηάδνπλ ηελ νπζία αίηεζεο επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο ζε 
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ζρέζε κε ηνπο άιινπο ιφγνπο επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

116.  

3. Όηαλ αζθείηαη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 θαηά ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 

ηεισλεηαθήο νθεηιήο, ε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 πξψην 

εδάθην, αλαζηέιιεηαη, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αζθείηαη ε πξνζθπγή θαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθπγήο  

4. Όηαλ ε ηεισλεηαθή αξρή ρνξεγεί επηζηξνθή ή δηαγξαθή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

119 θαη 120, ην νηθείν θξάηνο κέινο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή. 

Κεφϊλαιο  4ο: Απόςβεςη τελωνειακόσ οφειλόσ  
 

Άξζξν 124  

Απφζβεζε  

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε κε αλάθηεζε ηνπ πνζνχ 

ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηεισλεηαθή νθεηιή ζε 

πεξίπησζε δηθαζηηθά δηαπηζησκέλεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ νθεηιέηε, ε ηεισλεηαθή 

νθεηιή, θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή, απνζβέλλπηαη κε έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

α) φηαλ ε ηεισλεηαθή νθεηιή δελ κπνξεί πιένλ λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ νθεηιέηε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 91,  

β) κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ εηζαγσγηθψλ ή εμαγσγηθψλ δαζκψλ,  

γ) κε δηαγξαθή ηνπ πνζνχ ησλ εηζαγσγηθψλ ή εμαγσγηθψλ δαζκψλ, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 5,  

δ) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αθπξψλεηαη ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, πξνθεηκέλνπ γηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ δεισζεί γηα λα ππαρζνχλ ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο 

ζπλεπαγφκελν ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ, 

ε) φηαλ εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε εηζαγσγηθνχο ή εμαγσγηθνχο δαζκνχο 

δεκεπζνχλ ή θαηαζρεζνχλ θαη ζπγρξφλσο ή ζηε ζπλέρεηα δεκεπζνχλ,  

ζη) φηαλ εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ δαζκφ 

θαηαζηξαθνχλ ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε ή εγθαηαιεηθζνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ,  

δ) φηαλ ε εμαθάληζε ησλ εκπνξεπκάησλ ή ε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία νθείιεηαη ζηελ νιηθή θαηαζηξνθή ή ηελ 

αλεπαλφξζσηε απψιεηα ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ απφ αηηία αλαγφκελε ζηελ ίδηα 

ηε θχζε ησλ εκπνξεπκάησλ ή ζε κε πξνβιέςηκν γεγνλφο ή αλσηέξα βία ή αθφκε 

ζπλεπεία νδεγηψλ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ· γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο ζηνηρείνπ, 
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ζεσξείηαη φηη ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ ππνζηεί αλεπαλφξζσηε απψιεηα φηαλ δελ 

κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θαλέλαλ,  

ε) φηαλ ε ηεισλεηαθή νθεηιή έρεη γελλεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ή ην άξζξν 82 

θαη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

i) νη παξαιείςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε γέλεζε ηεισλεηαθήο νθεηιήο δελ είραλ 

νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ νηθείνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο 

θαη δελ απνηεινχζαλ απφπεηξα δηάπξαμεο απάηεο,  

ii) έρνπλ δηεθπεξαησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φιεο νη δηαηππψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεπζέηεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ,  

ζ) φηαλ εκπνξεχκαηα πνπ είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε απαιιαγή απφ 

δαζκφ, ή κε κεησκέλν εηζαγσγηθφ δαζκφ ιφγσ ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, έρνπλ 

εμαρζεί κε ηελ άδεηα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ,  

η) φηαλ ε νθεηιή έρεη γελλεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 θαη νη δηαηππψζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην άξζξν αθπξψλνληαη,  

ηα) φηαλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6, ε ηεισλεηαθή νθεηιή έρεη γελλεζεί 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 79 θαη έρνπλ παξαζρεζεί ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηθαλνπνηεηηθέο 

απνδείμεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή 

θαηαλαισζεί θαη έρνπλ εμέιζεη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν ε), ε ηεισλεηαθή 

νθεηιή ινγίδεηαη σζηφζν, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θπξψζεσλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηηο ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο, σο κε απνζβεζζείζα φηαλ ε λνκνζεζία 

ελφο θξάηνπο κέινπο πξνβιέπεη φηη ν εηζαγσγηθφο ή εμαγσγηθφο δαζκφο ή ε χπαξμε 

ηεισλεηαθήο νθεηιήο ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θπξψζεσλ. 

3. Όηαλ, ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 1, ε νθεηιή απνζβεζηεί γηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε απαιιαγή απφ ηνλ 

εηζαγσγηθφ δαζκφ, ή κε κεησκέλν εηζαγσγηθφ δαζκφ ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηνπο 

πξννξηζκνχ, ηα απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπο ζεσξνχληαη σο κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα.  

4. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ απνδεηθλχεη φηη ε πξαγκαηηθή απψιεηα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ππνινγίζηεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ 

θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο θαη’ 

απνθνπή ζπληειεζηέο αλεπαλφξζσηεο απψιεηαο απφ αηηία αλαγφκελε ζηελ ίδηα ηε 

θχζε ηνπ εκπνξεχκαηνο.  

5. Όηαλ επζχλνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο νθεηιέηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηεισλεηαθή νθεηιή θαη 



44 
 

ρνξεγείηαη δηαγξαθή, ε ηεισλεηαθή νθεηιή απνζβέλλπηαη κφλν έλαληη ηνπ πξνζψπνπ 

ή ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε δηαγξαθή.  

6. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν ηα), ε ηεισλεηαθή 

νθεηιή δελ απνζβέλλπηαη έλαληη ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ δηέπξαμαλ 

απφπεηξα απάηεο.  

7. Όηαλ ε ηεισλεηαθή νθεηιή έρεη γελλεζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 79, ε νθεηιή απηή 

απνζβέλλπηαη έλαληη ησλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά δελ ελέρεη απφπεηξα 

δηάπξαμεο απάηεο θαη ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΙΕΡΦΟΝΣΑΙ ΣΟ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ 

ΕΔΑΥΟ ΣΗ ΕΝΩΗ  

Κεφϊλαιο 1ο: υνοπτικό διαςϊφηςη ειςόδου  
 

Άξζξν 127  

Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ  

1. Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαιχπηνληαη 

απφ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. 

2. Ηζρχεη απαιιαγή απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ππνρξέσζε ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα νπνία δηέξρνληαη 

απιψο κέζσ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ή ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο ρσξίο ζηάζε εληφο ηνπ εδάθνπο απηνχ, θαη  

β) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δηθαηνινγείηαη δεφλησο απφ ην είδνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή ηεο δηαθίλεζεο ή φηαλ απαηηείηαη απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο.  

3. Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη ζην ηεισλείν πξψηεο εηζφδνπ εληφο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, πξηλ απφ ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο 

δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζε άιιν ηεισλείν, εθφζνλ ην ελ ιφγσ ηεισλείν θνηλνπνηεί 

πάξαπηα ή ζέηεη ειεθηξνληθψο ζηε δηάζεζε ηνπ ηεισλείνπ πξψηεο εηζφδνπ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία.  

4. Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα.  
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Αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξέα, ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ 

κπνξεί λα ππνβάιιεηαη αλη’ απηνχ απφ έλα απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα:  

α) ηνλ εηζαγσγέα ή ηνλ παξαιήπηε ή θάζε άιιν πξφζσπν εμ νλφκαηνο ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν κεηαθνξέαο,  

β) θάζε πξφζσπν πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ή 

λα θξνληίζεη γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην ηεισλείν εηζφδνπ.  

5. Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλάιπζε θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  

6. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ φια ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 

πξφζσπα, κπνξεί λα απαηηεζεί ε πξνζθφκηζή ηνπο απφ άιια πξφζσπα ηα νπνία 

δηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη έρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα λα ηα 

θνηλνπνηήζνπλ. 

7. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δερηνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ηνπ εκπνξηθνχ, ιηκεληθνχ ή κεηαθνξηθνχ ηνκέα γηα ηελ ππνβνιή 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ηα ζπζηήκαηα 

πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελ ιφγσ δηαζάθεζε θαη φηη ηα ελ 

ιφγσ ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, πξηλ απφ ηελ είζνδν 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

8. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δέρνληαη, αληί ηεο ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο 

δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο κε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Άξζξν 129  

Σξνπνπνίεζε θαη αθχξσζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ  

1. Καηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, κπνξεί λα επηηξαπεί ζηνλ δηαζαθηζηή λα ηξνπνπνηήζεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ζε θακία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηε 

ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ φηη ζθνπεχνπλ λα εμεηάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα,  

β) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ δηαπηζηψζεη ηελ αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ,  

γ) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ πξνζθνκηζηεί ήδε ζην ηεισλείν.  
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2. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ 

δελ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

αθπξψλνπλ ηε δηαζάθεζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) είηε θαη' αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή,  

β) είηε εληφο 200 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο. 

Άξζξν 130  

Τπνβνιή δηαζαθήζεσλ αληί ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ  

1. Σν ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 127 παξάγξαθνο 3 απαιιάζζεη απφ ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ φζνλ αθνξά 

εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ δηαζάθεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Μέρξη ηε ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 172, ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο 

εηζφδνπ.  

2. Σν ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 127 παξάγξαθνο 3 απαιιάζζεη απφ ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ φζνλ αθνξά 

εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ δηαζάθεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ. Έσο φηνπ ηα εκπνξεχκαηα 

γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη δηαζάθεζε πξνζθνκηζηνχλ ζην ηεισλείν ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 139, ε δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο δηαηεξεί ηελ ηζρχ ζπλνπηηθήο 

δηαζάθεζεο εηζφδνπ. 

Κεφϊλαιο 2ο: Άφιξη των εμπορευμϊτων  

2.1 Εύςοδοσ των εμπορευμϊτων ςτο τελωνειακό ϋδαφοσ τησ Ένωςησ  

 

Άξζξν 133  

Γλσζηνπνίεζε ηεο άθημεο ζαιαζζνπιννχληνο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο  

1. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ζαιαζζνπιννχληνο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο πνπ 

εηζέξρεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο γλσζηνπνηεί ηελ άθημε ζην ηεισλείν 

πξψηεο εηζφδνπ θαηά ηελ άθημε ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο.  

Όηαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ άθημε ζαιαζζνπιννχληνο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, νη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ 

απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην 

εδάθην.  
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2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δερζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα 

ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ ή άιιεο δηαζέζηκεο κέζνδνη ελεκέξσζεο γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο άθημεο ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο.  

Άξζξν 134  

Σεισλεηαθή επηηήξεζε  

1. Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ππφθεηληαη 

ζε ηεισλεηαθή επηηήξεζε απφ ηε ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπο θαη κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη ζε ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο. Σα εκπνξεχκαηα απηά, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, απνηεινχλ αληηθείκελν απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ πνπ 

δηθαηνινγνχληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ιφγνπο δεκφζηαο εζηθήο, δεκφζηαο ηάμεο, 

δεκφζηαο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

δψσλ ή πξνθχιαμεο ησλ θπηψλ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζηαζίαο ησλ 

εζληθψλ ζεζαπξψλ πνπ έρνπλ θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή αξραηνινγηθή αμία θαη 

πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο θαη εκπνξηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο 

πξνδξφκσλ νπζηψλ, εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα δηα 

λνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηξεηψλ, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο.  

Σα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ ππφ ηελ επηηήξεζε απηή φζν είλαη απαξαίηεην 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηεισλεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη δελ κεηαθηλνχληαη ρσξίο ηελ 

άδεηα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ.  

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 154, ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα δελ ζα ππφθεηληαη ζε 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε κφιηο θαζνξηζζεί ν ηεισλεηαθφο ηνπο ραξαθηήξαο.  

Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε είηε κέρξη λα 

αιιάμεη ν ηεισλεηαθφο ηνπο ραξαθηήξαο είηε κέρξη λα εμέιζνπλ απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο ή λα θαηαζηξαθνχλ.  

2. Ο θάηνρνο εκπνξεπκάησλ ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα, κε ηελ 

άδεηα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, λα εμεηάδεη αλά πάζα ζηηγκή ηα εκπνξεχκαηα απηά ή 

λα πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςία απηψλ, ηδίσο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε δαζκνινγηθή 

ηνπο θαηάηαμε, ηε δαζκνινγεηέα αμία ή ηνλ ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

Άξζξν 135 

 Μεηαθνξά ζηνλ θαηάιιειν ηφπν  

1. Σν πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο ηα κεηαθέξεη ρσξίο θαζπζηέξεζε, δηακέζνπ ηεο δηαδξνκήο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ νδεγίεο ηνπο, ζην 

ηεισλείν πνπ φξηζαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν πνπ φξηζαλ 

ή ελέθξηλαλ νη ελ ιφγσ αξρέο ή ζε ειεχζεξε δψλε.  
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2. Ζ είζνδνο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε δψλε πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο, είηε 

δηά ζαιάζζηαο ή αεξνπνξηθήο νδνχ, είηε δηά ρεξζαίαο νδνχ, ρσξίο δηέιεπζε απφ άιιν 

κέξνο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, εάλ ε ειεχζεξε δψλε εθάπηεηαη 

ρεξζαίσλ ζπλφξσλ κεηαμχ θξάηνπο κέινπο θαη ηξίηεο ρψξαο.  

3. Κάζε πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ηειεπηαία έρνπλ εηζέιζεη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

θαζίζηαηαη ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2.  

4. Δκπνξεχκαηα ηα νπνία κνινλφηη βξίζθνληαη αθφκε εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο, κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο ηεο 

ηεισλεηαθήο αξρήο θξάηνπο κέινπο βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ρψξα ή 

έδαθνο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ηπγράλνπλ ηεο ηδίαο 

κεηαρείξηζεο φπσο ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο. 

5. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θαλφλσλ 

φζνλ αθνξά ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη εληφο ζπλνξηαθψλ δσλψλ ή κέζσ 

αγσγψλ θαη θαισδίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθψο αζήκαληε δηαθίλεζε φπσο 

ηηο επηζηνιέο, ηα ηαρπδξνκηθά δειηάξηα θαη ηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά ηνπο 

ηζνδχλακα ζε άιια κέζα, ή ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηαμηδηψηεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη νη δπλαηφηεηεο 

ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ.  

6. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ εθαξκφδεηαη ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ζηα εκπνξεχκαηα πνπ 

κεηαθέξνληαη κε απηά, ηα νπνία απιψο δηα ζρίδνπλ ηα ρσξηθά χδαηα ή ηνλ ελαέξην 

ρψξν ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ρσξίο ζηάζε εληφο ηνπ εδάθνπο απηνχ. 

2.2 Προςκόμιςη, εκφόρτωςη και εξϋταςη των εμπορευμϊτων  

 

Άξζξν 139  

Πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν  

1. Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηα θαζνξηζζέληα ηεισλεία ή ζε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ρψξν πνπ θαζνξίδνπλ ή εγθξίλνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο, ή ζηελ 

ειεχζεξε δψλε, απφ έλα απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα:  

α) ην πξφζσπν πνπ έθεξε ηα εκπνξεχκαηα ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο,  

β) ην πξφζσπν εμ νλφκαηνο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελήξγεζε ην πξφζσπν πνπ 

έθεξε ηα εκπνξεχκαηα ζην ελ ιφγσ έδαθνο,  

γ) ην πξφζσπν πνπ αλέιαβε ηελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ, κεηά ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  



49 
 

2. Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο δηά 

ζαιάζζηαο ή αεξνπνξηθήο νδνχ θαη παξακέλνπλ ζηα ίδηα κεηαθνξηθά κέζα πξνο 

πεξαηηέξσ κεηαθνξά πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν κφλν ζην ιηκέλα ή ηνλ 

αεξνιηκέλα ζηνλ νπνίν εθθνξηψλνληαη ή κεηαθνξηψλνληαη. Ωζηφζν, ηα εκπνξεχκαηα 

πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη ηα νπνία εθθνξηψλνληαη θαη 

θνξηψλνληαη εθ λένπ ζηα ίδηα κεηαθνξηθά κέζα θαηά ην ηαμίδη ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξαπεί ε εθθφξησζε ή θφξησζε άιισλ εκπνξεπκάησλ, δελ ζα πξνζθνκίδνληαη 

ζην ηεισλείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιηκέλα ή αεξνιηκέλα.  

3. Αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

1, ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη επίζεο απφ έλα απφ ηα αθφινπζα 

πξφζσπα:  

α) θάζε πξφζσπν πνπ ππάγεη ακέζσο ηα εκπνξεχκαηα ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, 

β) ηνλ θάηνρν αδείαο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο ή θάζε άιιν 

πξφζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζε ειεχζεξε δψλε.  

4. Σν πξφζσπν πνπ πξνζθνκίδεη ηα εκπνξεχκαηα αλαθέξεη ηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε 

εηζφδνπ ή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 130, ηελ ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε ή ηε δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα ηα ελ 

ιφγσ εκπνξεχκαηα, εθηφο αλ ηζρχεη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ.  

5. Όηαλ κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν δελ 

θαιχπηνληαη απφ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ θαη κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ηζρχεη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο 

απηήο, έλα απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 127 παξάγξαθνο 4 

ππνβάιιεη ακέζσο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 127 παξάγξαθνο 6, ηελ ελ ιφγσ 

δηαζάθεζε ή ππνβάιιεη αλη' απηήο ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή δηαζάθεζε πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο.  

6. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θαλφλσλ φζνλ 

αθνξά ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη εληφο ζπλνξηαθψλ δσλψλ ή κέζσ αγσγψλ 

θαη θαισδίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθψο αζήκαληε δηαθίλεζε φπσο ηηο 

επηζηνιέο, ηα ηαρπδξνκηθά δειηάξηα θαη ηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά ηνπο 

ηζνδχλακα ζε άιια κέζα, ή ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηαμηδηψηεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη νη δπλαηφηεηεο 

ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ.  

7. Σα εκπνξεχκαηα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν δελ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ 

ρψξν ζηνλ νπνίν πξνζθνκίζηεθαλ ρσξίο ηελ άδεηα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ.  

Άξζξν 140  

Δθθφξησζε θαη εμέηαζε ησλ εκπνξεπκάησλ  
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1. Σα εκπνξεχκαηα εθθνξηψλνληαη ή κεηαθνξηψλνληαη απφ ην κέζν κεηαθνξάο ζην 

νπνίν βξίζθνληαη, κφλν κε άδεηα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζζεί ή εγθξηζεί απφ ηηο αξρέο απηέο.  

Ωζηφζν, ε άδεηα απηή δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε επηθείκελνπ θηλδχλνπ πνπ 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ άκεζε εθθφξησζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ελεκεξψλνληαη ακέζσο νη ηεισλεηαθέο αξρέο.  

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ εθθφξησζε 

θαη ηελ απνζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηφζν ησλ εκπνξεπκάησλ 

φζν θαη ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη θαη ηε ιήςε δεηγκάησλ.  

Άξζξν 141  

Δκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο  

1. Σν άξζξν 135 παξάγξαθνη 2 έσο 6 θαη ηα άξζξα 139, 140 θαη 144 έσο 149 δελ 

εθαξκφδνληαη φηαλ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο εκπνξεχκαηα 

πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο.  

2. Σα άξζξα 140 θαη 144 έσο 149 εθαξκφδνληαη γηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ 

δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο, κεηά ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην ηεισλείν 

πξννξηζκνχ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ην θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο. 

2.3 Προςωρινό εναπόθεςη εμπορευμϊτων 

  

Άξζξν 144  

Δκπνξεχκαηα ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε  

Με ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηίζεληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε απφ ηε ζηηγκή ηεο 

πξνζθφκηζήο ηνπο ζην ηεισλείν.  

Άξζξν 145 

Γηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο  

1. Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν θαιχπηνληαη απφ 

δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πνπ πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε.  

2. Σα έγγξαθα γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε 

παξέρνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία ή 

φηαλ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.  
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3. Ζ δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ππνβάιιεηαη απφ έλα απφ ηα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 139 παξάγξαθνο 1 ή 2, ην αξγφηεξν θαηά ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν. 

4. Με ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηζρχεη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ, ε δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο 

πεξηιακβάλεη κλεία νπνηαζδήπνηε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ έρεη ππνβιεζεί 

γηα ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν, εθηφο εάλ ήδε 

βξίζθνληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο θαη 

δελ έρνπλ εμέιζεη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

5. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα θάλνπλ δεθηά σο δηαζάθεζε πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο έλα απφ ηα αθφινπζα:  

α) κλεία νπνηαζδήπνηε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζφδνπ έρεη ππνβιεζεί γηα ηα ελ 

ιφγσ εκπνξεχκαηα, ζπκπιεξσκέλε κε ηα ζηνηρεία δηαζάθεζεο γηα ζθνπνχο 

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο,  

β) δεισηηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν κεηαθνξάο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία δηαζάθεζεο γηα ζθνπνχο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαζψο 

θαη αλαθνξά ζε νπνηαδήπνηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα ελ ιφγσ 

εκπνξεχκαηα.  

6. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δερηνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ηνπ εκπνξηθνχ, ιηκεληθνχ ή κεηαθνξηθνχ ηνκέα γηα ηελ ππνβνιή 

δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε απηά πεξηέρνληαη 

ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελ ιφγσ δηαζάθεζε θαη φηη ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.  

7. Σα άξζξα 188 έσο 193 εθαξκφδνληαη γηα ηελ δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο.  

8. Ζ δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηνπο 

εμήο ζθνπνχο:  

α) ηελ γλσζηνπνίεζε άθημεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 133, ή  

β) ηελ πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 139, 

ζηνλ βαζκφ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο.  

9. Γελ απαηηείηαη δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο φηαλ, ην αξγφηεξν θαηά ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν, έρεη θαζνξηζζεί ν ηεισλεηαθφο ηνπο 

ραξαθηήξαο σο ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 153 έσο 156.  

10. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο θπιάζζνπλ ηε δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή έρνπλ 

πξφζβαζε ζε απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπλ φηη ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία 

αθνξά ηίζεληαη ελ ζπλερεία ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ε επαλεμάγνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 149.  
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11. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 10, φηαλ κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα 

πνπ δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο πξνζθνκίδνληαη ζε ηεισλείν 

πξννξηζκνχ εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, ηα ζηνηρεία γηα ηε ζρεηηθή 

πξάμε δηακεηαθφκηζεο επέρνπλ ζέζε δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Ωζηφζν, ν θάηνρνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα ππνβάιεη δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κε ηε ιήμε 

ηνπ θαζεζηψηνο δηακεηαθφκηζεο.  

Άξζξν 146  

Σξνπνπνίεζε θαη αθχξσζε δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο  

1. Καηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηνλ δηαζαθηζηή λα ηξνπνπνηήζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηζρχ ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο γηα εκπνξεχκαηα άιια απφ απηά πνπ θαιχπηνληαλ αξρηθά.  

Γελ κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ζε θακία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηε 

δηαζάθεζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο φηη ζθνπεχνπλ λα εμεηάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα,  

β) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ δηαπηζηψζεη ηελ αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο.  

2. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί δηαζάθεζε πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο δελ πξνζθνκηζηνχλ ζην ηεισλείν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο αθπξψλνπλ ηελ 

ελ ιφγσ δηαζάθεζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) θαη' αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή,  

β) εληφο 30 εκεξψλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο.  

Άξζξν 147  

Πξνυπνζέζεηο θαη επζχλεο γηα ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε εκπνξεπκάησλ  

1. Σα εκπνξεχκαηα ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε απνζεθεχνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ή, εθφζνλ 

δηθαηνινγείηαη, ζε άιινπο ρψξνπο πνπ έρνπλ θαζνξίζεη ή εγθξίλεη νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο.  

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 134 παξάγξαθνο 2, ηα εκπνξεχκαηα ζε πξνζσξηλή 

ελαπφζεζε κπνξνχλ λα ππνζηνχλ κφλν επεμεξγαζία πνπ εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζή 

ηνπο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, ρσξίο κεηαβνιή ηεο εκθάληζεο ή ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

3. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 148 ή ην πξφζσπν πνπ 

απνζεθεχεη ηα εκπνξεχκαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εκπνξεχκαηα ελαπνηίζεληαη 
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ζε άιινπο ρψξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ή εγθξηζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, είλαη 

ππεχζπλνο γηα φια ηα αθφινπζα:  

α) εμαζθάιηζε ηεο κε απνκάθξπλζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε 

απφ ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε,  

β) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζήθεπζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε.  

4. Όηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηα εκπνξεχκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα παξακείλνπλ ζε 

πξνζσξηλή ελαπφζεζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 197, 198 θαη 199. 

Άξζξν 148  

Άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο  

1. Γηα ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο απαηηείηαη άδεηα ησλ 

ηεισλεηαθψλ αξρψλ. Γελ απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα φηαλ ν δηαρεηξηζηήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο είλαη ε ίδηα ε ηεισλεηαθή αξρή.  

Οη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο νξίδνληαη ζηελ άδεηα.  

2. Ζ άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ρνξεγείηαη κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 

πιεξνχλ φιεο ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο,  

β) παξέρνπλ ηα αλαγθαία ερέγγπα γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ· νη 

εγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο κε άδεηα γηα ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο ζεσξείηαη 

φηη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε απηή, εθφζνλ ε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 38 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α),  

γ) παξέρνπλ εγγχεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 89.  

Όηαλ ζπζηήλεηαη ζπλνιηθή εγγχεζε, ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ παξαθνινπζείηαη κε θαηάιιεινπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο.  

3. Ζ άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ρνξεγείηαη κφλν εθφζνλ νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ ηεισλεηαθή επηηήξεζε ρσξίο λα 

ππνρξεσζνχλ λα ζεζπίζνπλ δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο δπζαλάινγεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο.  

4. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ηεξεί θαηάιιειεο θαηαρσξίζεηο ζχκθσλα κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηχπν.  
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Οη ελ ιφγσ θαηαρσξίζεηο πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα επηηεξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ απνζεθεπκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ, ηνλ ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο.  

Οη εγθεθξηκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο κε πηζηνπνηεηηθφ γηα ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο 

ζεσξείηαη φηη πιεξνχλ ηελ ππνρξέσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν 

εδάθην εθφζνλ νη θαηαρσξίζεηο ηνπο είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο.  

5. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο λα δηαθηλεί 

εκπνξεχκαηα ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε κεηαμχ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ 

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεηαθίλεζε απηή δελ ζα απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν απάηεο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ ε δηαθίλεζε απηή ηειεί ππφ ηελ επζχλε ηεισλεηαθήο αξρήο,  

β) φηαλ ε δηαθίλεζε απηή θαιχπηεηαη απφ κία κφλνλ άδεηα πνπ έρεη δνζεί ζε 

εγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα κε άδεηα γηα ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο, ή  

γ) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δηαθίλεζεο.  

6. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάγθε θαη δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ 

απνζήθεπζε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζε εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο. Σα 

εκπνξεχκαηα απηά δελ ζεσξνχληαη σο εκπνξεχκαηα ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε.  

Άξζξν 149  

Λήμε ηεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο  

Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηίζεληαη ζε 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή επαλεμάγνληαη εληφο 90 εκεξψλ. 

Άξζξν 150  

Δπηινγή ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο  

Δάλ δελ νξίδεηαη άιισο, ν δηαζαθηζηήο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέγεη ην ηεισλεηαθφ 

θαζεζηψο ζην νπνίν ζα ππαγάγεη ηα εκπνξεχκαηα, βάζεη ησλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ γηα 

ην θαζεζηψο απηφ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ή ηελ πνζφηεηα, ηε ρψξα θαηαγσγήο, 

απνζηνιήο ή πξννξηζκνχ ηνπο. 

 



55 
 

ΘΕΜΑ 5ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ, ΣΗΝ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Ε 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΩΣΑ, ΣΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ, ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ 

ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ  

Κεφϊλαιο 1ο: Σελωνειακόσ χαρακτόρασ των εμπορευμϊτων  
 

Άξζξν 153  

Σεθκήξην ηνπ ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα εκπνξεπκάησλ σο ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ  

1. Όια ηα εκπνξεχκαηα ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ 

ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη δελ 

είλαη ελσζηαθά εκπνξεχκαηα.  

2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ην ηεθκήξην πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, πξέπεη λα απνδεηρζεί ν ηεισλεηαθφο ραξαθηήξαο ησλ εκπνξεπκάησλ 

σο ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ.  

3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη εμ νινθιήξνπ ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο δελ θέξνπλ ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ησλ 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ εάλ πξνέξρνληαη απφ εκπνξεχκαηα ππαρζέληα ζε 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο, απνζήθεπζεο, 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή.  

Άξζξν 154  

Απψιεηα ηνπ ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα εκπνξεπκάησλ σο ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ  

Σα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα θαζίζηαληαη κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ εμέξρνληαη ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, εθφζνλ δελ εθαξκφδνληαη 

νη θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο,  

β) φηαλ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο, απνζήθεπζεο ή 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, εθφζνλ ην επηηξέπεη ε ηεισλεηαθή λνκνζεζία,  

γ) φηαλ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ θαη είηε εγθαηαιείπνληαη ελ 

ζπλερεία ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ είηε θαηαζηξέθνληαη θαη αθήλνπλ θαηάινηπα,  

δ) φηαλ ε δηαζάθεζε γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία αθπξσζεί κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ.  
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Άξζξν 155  

Δλσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξνζσξηλά ην ηεισλεηαθφ έδαθνο 

ηεο Έλσζεο  

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 227 παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία β) έσο 

ζη), ηα εκπνξεχκαηα δηαηεξνχλ ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ησλ ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ κφλνλ εθφζνλ ν ελ ιφγσ ραξαθηήξαο απνδεηθλχεηαη βάζεη νξηζκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη κε κέζα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 

2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη, ρσξίο 

λα ππάγνληαη ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, κεηαμχ δχν ζεκείσλ ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη πξνζσξηλψο εθηφο ηνπ εδάθνπο απηνχ ρσξίο κεηαβνιή ηνπ 

ηεισλεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα. 

Κεφϊλαιο 2ο: Τπαγωγό των εμπορευμϊτων ςε τελωνειακό 

καθεςτώσ  

2.1 Γενικϋσ διατϊξεισ  

 

Άξζξν 158  

Σεισλεηαθή δηαζάθεζε εκπνξεπκάησλ θαη ηεισλεηαθή επηηήξεζε ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ  

1. Όια ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, κε 

εμαίξεζε ην θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο, πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο.  

2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, 

ε ππνβνιή ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο κέζα άιια 

απφ ηηο ειεθηξνληθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.  

3.Σα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαζάθεζεο πξνο εμαγσγή, 

εζσηεξηθή ελσζηαθή δηακεηαθφκηζε ή ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή ππφθεηληαη ζε 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε απφ ηε ζηηγκή απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 θαη έσο ηε ζηηγκή πνπ εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο ή εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή θαηαζηξέθνληαη ή έσο ηε ζηηγκή 

αθχξσζεο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο.  

Άξζξν 159  

Αξκφδηα ηεισλεία  

1. Δθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία, ηα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηφπν θαη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηεισλείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθφο ηνπο.  
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2. Σα θξάηε κέιε θξνληίδνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ θαη ελδεδεηγκέλσλ 

επίζεκσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηεισλείσλ απηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα ζηα νπνία 

πξέπεη λα ππαρζνχλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ή δηαηαξάζζεηαη ε ξνή ηεο 

δηεζλνχο θπθινθνξίαο.  

3. Δθηφο αλ νξίδεηαη άιισο, αξκφδην ηεισλείν γηα ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο είλαη ην ηεισλείν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηνλ ρψξν φπνπ 

πξνζθνκίζηεθαλ ηα εκπνξεχκαηα. 

 2.2 υνόθεισ τελωνειακϋσ διαςαφόςεισ  

 

Άξζξν 162  

Πεξηερφκελν ζπλήζνπο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο  

Οη ζπλήζεηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο γηα ην νπνίν 

δηαζαθίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα.  

Άξζξν 163 

 πλνδεπηηθά έγγξαθα  

1. Σα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο γηα ην νπνίν δηαζαθίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα 

βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ δηαζαθηζηή θαη ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ηε 

ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο.  

2. Σα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα παξέρνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο εθφζνλ απαηηείηαη 

απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία ή φηαλ είλαη απαξαίηεην γηα ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο.  

3. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα 

θαηαξηίδνληαη απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο. 

2.3 Απλουςτευμϋνη τελωνειακό διαςϊφηςη  

 

Άξζξν 166  

Απινπζηεπκέλεο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ζε έλα πξφζσπν λα ππαγάγεη ηα 

εκπνξεχκαηά ηνπ ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο κε απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε, ζηελ 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα παξαιείπνληαη νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 162 ή ζηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 163.  
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2. Γηα ηελ ηαθηηθή ρξήζε ηεο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 απαηηείηαη άδεηα απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

Άξζξν 167  

πκπιεξσκαηηθή δηαζάθεζε  

1. ηελ πεξίπησζε ηεο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 166 ή 

εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 182, ν 

δηαζαθηζηήο ππνβάιιεη, ζην αξκφδην ηεισλείν θαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, 

ζπκπιεξσκαηηθή δηαζάθεζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο.  

ε πεξίπησζε ηεο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 166, ηα 

απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ 

δηαζαθηζηή θαη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ εληφο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο.  

Ζ ζπκπιεξσκαηηθή δηαζάθεζε κπνξεί λα είλαη ζπλνιηθή, πεξηνδηθή ή 

αλαθεθαιαησηηθή.  

2. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθήο δηαζάθεζεο αίξεηαη ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο,  

β) ζε άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα απαιιάζζνπλ απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθήο δηαζάθεζεο εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  

α) ε απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε αθνξά εκπνξεχκαηα ησλ νπνίσλ ε αμία θαη ε 

πνζφηεηα δελ ππεξβαίλεη ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη, 

β) ε απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε πεξηέρεη ήδε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ππαγσγή ζην ζπγθεθξηκέλν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, θαη  

γ) ε απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε δελ γίλεηαη κε εγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο 

ηνπ δηαζαθηζηή.  

4. Ζ απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 166 ή ε εγγξαθή ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 182, θαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηαζάθεζε ζεσξείηαη φηη ζπλαπνηεινχλ εληαία θαη αδηαίξεηε πξάμε 

πνπ ηζρχεη, αληίζηνηρα, απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο απινπζηεπκέλεο 

δηαζάθεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 172 θαη ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή.  
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5. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 87, σο ηφπνο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα ππνβιεζεί ε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηαζάθεζε ζεσξείηαη εθείλνο ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθε ε 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε. 

2.4 Διατϊξεισ που εφαρμόζονται ςε όλεσ τισ τελωνειακϋσ διαςαφόςεισ  

 

Άξζξν 170  

Τπνβνιή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 167 παξάγξαθνο 1, ηεισλεηαθή δηαζάθεζε κπνξεί 

λα ππνβάιιεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην νπνίν δηαζαθίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα. Σν πξφζσπν απηφ 

πξέπεη λα είλαη επίζεο ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ην ίδην ή λα θξνληίζεη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα ζην ηεισλείν.  

Ωζηφζν, φηαλ ε απνδνρή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξεο 

ππνρξεψζεηο γηα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, ε δηαζάθεζε απηή ππνβάιιεηαη απφ ην 

πξφζσπν απηφ ή απφ ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.  

2. Ο δηαζαθηζηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

3. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2, νη αθφινπζνη δηαζαθηζηέο δελ απαηηείηαη λα 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο:  

α) πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα δηακεηαθφκηζε ή 

πξνζσξηλή εηζαγσγή,  

β) πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ πεξηζηαζηαθά ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο γηα 

εκπνξεχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε θαζεζηψο 

εηδηθνχ πξννξηζκνχ ή ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο θξίλνπλ φηη απηφ δηθαηνινγείηαη,  

γ) πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ρψξα ην έδαθνο ηεο νπνίαο ζπλνξεχεη κε ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη πξνζθνκίδνπλ ηα εκπνξεχκαηα ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζε ελσζηαθφ κεζνξηαθφ ηεισλείν πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα κε ηε ρψξα απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα πξφζσπα επηηξέπεη ζηα πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο λα επσθεινχληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ακνηβαηφηεηαο.  

4. Οη δηαζαθήζεηο επηθπξψλνληαη. 

 

Άξζξν 171  
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Τπνβνιή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ  

Ζ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε 

πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν. Δάλ ηα εκπνξεχκαηα δελ 

πξνζθνκηζηνχλ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο ζην ηεισλείν, ε 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζεσξείηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί.  

Άξζξν 172  

Απνδνρή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο  

1. Οη ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

γίλνληαη ακέζσο δεθηέο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα ζηα 

νπνία αλαθέξνληαη έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην ηεισλείν.  

2. Δθηφο αλ άιισο νξίδεηαη, ε εκεξνκελία απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο 

απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη ε εκεξνκελία πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην νπνίν 

ππάγνληαη ηα εκπνξεχκαηα θαη γηα φιεο ηηο άιιεο δηαηππψζεηο εηζαγσγήο ή 

εμαγσγήο.  

Άξζξν 173  

Σξνπνπνίεζε ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο  

1. Καηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηνλ δηαζαθηζηή λα δηνξζψζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κεηά ηελ απνδνρή ηεο απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηζρχ ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα εκπνξεχκαηα άιια απφ απηά πνπ θαιχπηνληαλ αξρηθά.  

2. Γελ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία ηέηνηνπ είδνπο ηξνπνπνίεζε θαηφπηλ 

αηηήζεσο ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) αθνχ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ηνλ δηαζαθηζηή φηη πξνηίζεληαη 

λα εμεηάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα,  

β) αθνχ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ δηαπηζηψζεη ηελ αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο,  

γ) αθνχ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ρνξεγήζεη άδεηα παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

3. Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηαζαθηζηή θαη εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο, κπνξεί λα επηηξαπεί ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ πξνθεηκέλνπ ν 

δηαζαθηζηήο λα κπνξέζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο.  
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Άξζξν 174  

Αθχξσζε ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο  

1. Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηαζαθηζηή, νη ηεισλεηαθέο αξρέο αθπξψλνπλ ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε πνπ έρεη ήδε γίλεη απνδεθηή, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ έρνπλ εμαθξηβψζεη φηη ηα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππαρζνχλ ακέζσο ζε άιιν 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο,  

β) φηαλ έρνπλ εμαθξηβψζεη φηη, ιφγσ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, ε ππαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο γηα ην νπνίν είραλ δηαζαθηζζεί δελ είλαη 

πιένλ δηθαηνινγεκέλε.  

Ωζηφζν, αλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ηνλ δηαζαθηζηή φηη 

πξνηίζεληαη λα εμεηάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα, ε αίηεζε αθχξσζεο ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο κπνξεί λα γίλεηαη δεθηή κφλν κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο 

απηήο.  

2. Ζ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε δελ κπνξεί λα αθπξσζεί κεηά ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο. 

2.5 Άλλεσ απλουςτεύςεισ  

 

Άξζξν 177  

Απινχζηεπζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ γηα εκπνξεχκαηα 

πνπ ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δαζκνινγηθέο δηαθξίζεηο  

1. Όηαλ κηα απνζηνιή απνηειείηαη απφ εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

δαζκνινγηθέο δηαθξίζεηο θαη ε κεηαρείξηζε θαζελφο απφ ηα εκπνξεχκαηα απηά 

ζχκθσλα κε ηε δαζκνινγηθή ηνπ δηάθξηζε κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο ζπλεπάγεηαη θφξην εξγαζίαο θαη δαπάλε δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε ηνλ 

εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ δαζκφ πνπ επηβάιιεηαη, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

δερζνχλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηαζαθηζηή, λα επηβιεζεί εηζαγσγηθφο ή εμαγσγηθφο 

δαζκφο ζην ζχλνιν ηεο απνζηνιήο βάζεη ηεο δαζκνινγηθήο δηάθξηζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ν πςειφηεξνο ζπληειεζηήο εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ.  

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ ρνξεγνχλ ηελ απινχζηεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζε εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο ή ζε 

εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, εθφζνλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απαηηείηαη ε νξζή 

θαηάηαμή ηνπο. 

Άξζξν 179  

Κεληξηθφο ηεισληζκφο  
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1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ, θαηφπηλ αηηήζεσο, λα ρνξεγνχλ άδεηα ζε έλα 

πξφζσπν λα ππνβάιεη ζην ηεισλείν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ην 

πξφζσπν απηφ είλαη εγθαηεζηεκέλν ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα εκπνξεχκαηα πνπ 

πξνζθνκίδνληαη ζε άιιν ηεισλείν.  

Μπνξεί λα ππάξμεη απαιιαγή απφ ηελ απαίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην πξψην εδάθην ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε 

ππνβάιιεηαη θαη ηα εκπνξεχκαηα πξνζθνκίδνληαη ζε ηεισλεία πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα κηαο ηεισλεηαθήο αξρήο.  

2. Ο αηηψλ ηελ άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 είλαη εγθεθξηκέλνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο σο πξνο ηηο ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο.  

3. Σν ηεισλείν ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε:  

α) επηηεξεί ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ζρεηηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο,  

β) δηεμάγεη ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 188 ζηνηρεία α) θαη β),  

γ) εθφζνλ δηθαηνινγείηαη, δεηεί απφ ην ηεισλείν ζην νπνίν πξνζθνκίζηεθαλ ηα 

εκπνξεχκαηα λα δηεμαγάγεη ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 188 ζηνηρεία γ) θαη δ), θαη  

δ) δηεθπεξαηψλεη ηηο δηαηππψζεηο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε ελδερφκελε ηεισλεηαθή νθεηιή.  

4. Σν ηεισλείν ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε θαη ην ηεισλείν ζην 

νπνίν πξνζθνκίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

5. Σν ηεισλείν ζην νπνίν πξνζθνκίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα, δηελεξγεί, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηθψλ ηνπ ειέγρσλ ζηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη 

απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ζηνηρείν γ) θαη παξέρεη ζην ηεισλείν ζην νπνίν 

ππνβιήζεθε ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ.  

6. Σν ηεισλείν ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε παξαδίδεη ηα 

εκπνξεχκαηα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 194 θαη 195, ιακβάλνληαο ππφςε:  

α) ηα απνηειέζκαηα ησλ δηθψλ ηνπ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επαιήζεπζε ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο,  

β) ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε ην ηεισλείν ζην νπνίν 

πξνζθνκίζηεθαλ ηα εκπνξεχκαηα φζνλ αθνξά ηελ επαιήζεπζε ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εηζήιζαλ ή εμήιζαλ απφ ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  
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Άξζξν 182  

Δγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή  

1. Καηφπηλ αηηήζεσο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ άδεηα ζε έλα 

πξφζσπν λα ππνβάιεη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο, κε ηε κνξθή εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο 

ηνπ δηαζαθηζηή, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζηνηρεία ηεο δηαζάθεζεο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε 

ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δηαζαθηζηή θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ππφ ηε κνξθή εγγξαθήο ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή.  

2. Ζ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή ηε ζηηγκή ηεο 

εγγξαθήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο.  

3. Καηφπηλ αηηήζεσο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα απαιιάζζνπλ απφ 

ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

εκπνξεχκαηα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ παξαδνζεί θαηά ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή.  

Ζ αλσηέξσ απαιιαγή εγθξίλεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  

α) ν δηαζαθηζηήο είλαη εγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο σο πξνο ηηο ηεισλεηαθέο 

απινπζηεχζεηο,  

β) εθφζνλ ε θχζε θαη ε ξνή ησλ ζρεηηθψλ εκπνξεπκάησλ ην δηθαηνινγνχλ θαη είλαη 

γλσζηέο ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο,  

γ) ην ηεισλείν ειέγρνπ έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα δηελεξγεί ειέγρνπο επί ησλ 

εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ παξνπζηαζηεί αλάγθε, θαη  

δ) θαηά ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο, ηα εκπνξεχκαηα δελ 

ππφθεηληαη πιένλ ζε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο ζηελ 

άδεηα.  

Ωζηφζν, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ην ηεισλείν ειέγρνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ.  

4. Οη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα. 

Κεφϊλαιο 3ο: Επαλόθευςη και παρϊδοςη των εμπορευμϊτων  

3.1 Επαλόθευςη  
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Άξζξν 188  

Δπαιήζεπζε ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο  

Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ε νπνία 

έρεη γίλεη απνδεθηή, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ:  

α) λα εμεηάδνπλ ηε δηαζάθεζε θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα,  

β) λα δεηνχλ απφ ην δηαζαθηζηή λα πξνζθνκίζεη άιια έγγξαθα,  

γ) λα εμεηάδνπλ ηα εκπνξεχκαηα,  

δ) λα ιακβάλνπλ δείγκαηα γηα αλάιπζε ή ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Άξζξν 189  

Δμέηαζε θαη δεηγκαηνιεςία ησλ εκπνξεπκάησλ  

1. Ζ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα 

εμεηαζζνχλ θαη ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη δεηγκαηνιεςία θαη νη ρεηξηζκνί πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ίδηα ηελ εμέηαζε ή δεηγκαηνιεςία εθηεινχληαη απφ ηνλ 

δηαζαθηζηή ή ππ’ επζχλε ηνπ. Σα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ βαξχλνπλ ηνλ δηαζαθηζηή.  

2. Ο δηαζαθηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ή λα εθπξνζσπείηαη θαηά ηελ 

εμέηαζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη θαηά ηε δεηγκαηνιεςία. Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

έρνπλ βάζηκνπο ιφγνπο, κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνλ δηαζαθηζηή λα παξίζηαηαη ή 

λα εθπξνζσπείηαη θαηά ηελ εμέηαζε ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηε δεηγκαηνιεςία θαη λα 

ηνπο παξέρεη ηελ αλαγθαία βνήζεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εμέηαζεο ή ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο.  

3. Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε δεηγκαηνιεςία 

απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο δελ ζπλεπάγεηαη απνδεκίσζε εθ κέξνπο ησλ ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ, ηα έμνδα φκσο ηεο αλάιπζεο ή ηνπ ειέγρνπ αλαιακβάλνληαη απφ απηέο.  

 

Άξζξν 190 

 Μεξηθή εμέηαζε θαη δεηγκαηνιεςία ησλ εκπνξεπκάησλ  

1. Όηαλ ε εμέηαζε ή ε δεηγκαηνιεςία αθνξά κέξνο κφλν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ ίδηα ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο κεξηθήο 

εμέηαζεο ή ηεο αλάιπζεο ή ηεο εμέηαζεο ησλ δεηγκάησλ, ηεθκαίξεηαη φηη ηζρχνπλ γηα 

φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηεη ε ελ ιφγσ δηαζάθεζε.  

Ωζηφζν, ν δηαζαθηζηήο κπνξεί λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε ή 

δεηγκαηνιεςία ησλ εκπνξεπκάησλ, φηαλ θξίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεξηθήο 

εμέηαζεο ή ηεο αλάιπζεο ή ηεο εμέηαζεο ησλ δεηγκάησλ δελ ηζρχνπλ γηα ηα ππφινηπα 

εκπνξεχκαηα πνπ δηαζαθήζεθαλ. Ζ αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
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φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ έρνπλ παξαιεθζεί ή, αλ έρνπλ παξαιεθζεί, εθφζνλ ν 

δηαζαθηζηήο απνδείμεη φηη δελ έρνπλ ππνζηεί θακία κεηαβνιή.  

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ κηα ηεισλεηαθή δηαζάθεζε πεξηέρεη 

εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα είδε, ζεσξείηαη φηη ηα ζηνηρεία 

γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θάζε είδνο απνηεινχλ μερσξηζηή δηαζάθεζε.  

Άξζξν 191  

Απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο  

1. Σα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ρξεζηκεχνπλ σο 

βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην 

νπνίν έρνπλ ππαρζεί ηα εκπνξεχκαηα.  

2. Όηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο, ε 

παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ δηαζάθεζεο.  

3. Σα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχλ νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο έρνπλ ηελ ίδηα απνδεηθηηθή αμία ζε νιφθιεξν ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο. 

Άξζξν 192  

Μέηξα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ή, ελδερνκέλσο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, νη νπνίνη είλαη 

εγθεθξηκέλνη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, ιακβάλνπλ ηα κέηξα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ, φηαλ ε ελ 

ιφγσ εμαθξίβσζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο γηα ην νπνίν δηαζαθήζεθαλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα.  

Σα ελ ιφγσ κέηξα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο παξάγνπλ ηα ίδηα λνκηθά 

απνηειέζκαηα ζε νιφθιεξν ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. Σα κέζα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί επί ησλ εκπνξεπκάησλ, ηεο 

ζπζθεπαζίαο ή ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ αθαηξνχληαη ή θαηαζηξέθνληαη κφλνλ απφ 

ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή, εθφζνλ είλαη εγθεθξηκέλνη πξνο ηνχην απφ ηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο, απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, εθηφο αλ, ιφγσ ηπραίνπ γεγνλφηνο ή αλσηέξαο 

βίαο, ε αθαίξεζε ή θαηαζηξνθή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, φηαλ κηα ηεισλεηαθή δηαζάθεζε πεξηέρεη 

εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα είδε, ζεσξείηαη φηη ηα ζηνηρεία 

γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θάζε είδνο απνηεινχλ μερσξηζηή ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε.  

3.2 Παρϊδοςη  
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Άξζξν 194  

Παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ  

1. Όηαλ πιεξνχληαη νη φξνη ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ζρεηηθφ θαζεζηψο θαη 

εθφζνλ δελ έρεη ηεζεί θαλέλαο πεξηνξηζκφο θαη ηα εκπνξεχκαηα δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν απαγφξεπζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο ρνξεγνχλ άδεηα παξαιαβήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ κφιηο επαιεζεπζνχλ ή γίλνπλ απνδεθηά ρσξίο επαιήζεπζε ηα 

ζηνηρεία ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο.  

Σν πξψην εδάθην εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ε επαιήζεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

188 δελ κπνξεί λα πεξαησζεί εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ ε πξνζθφκηζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ επαιήζεπζε απηή δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε.  

2. Όια ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ίδηα δηαζάθεζε παξαδίδνληαη 

ηαπηφρξνλα. 

Άξζξν 195  

Παξαιαβή εμαξηψκελε απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηεισλεηαθή νθεηιή ή ηε ζχζηαζε 

εγγχεζεο 

 1. Όηαλ ε ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ππφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζπλεπάγεηαη ηε γέλεζε 

ηεισλεηαθήο νθεηιήο, ε παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ ρνξεγείηαη κφλνλ αλ έρεη 

θαηαβιεζεί ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ηεισλεηαθή νθεηιή ή αλ έρεη ζπζηαζεί εγγχεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο νθεηιήο απηήο.  

Ωζηφζν, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ, ην πξψην εδάθην δελ εθαξκφδεηαη 

ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε κεξηθή απαιιαγή απφ εηζαγσγηθφ δαζκφ.  

Όηαλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην 

νπνίν έρνπλ ππαρζεί ηα εκπνξεχκαηα, νη ηεισλεηαθέο αξρέο απαηηνχλ ηε ζχζηαζε 

εγγχεζεο, δελ ρνξεγείηαη άδεηα παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο κέρξηο φηνπ ζπζηαζεί ε εγγχεζε.  

2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, δελ απαηηείηαη ε ζχζηαζε εγγχεζεο γηα ηελ παξάδνζε 

εκπνξεπκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν αίηεζεο γηα αλάιεςε πνζφηεηαο απφ 

δαζκνινγηθή πνζφζησζε.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο απινχζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

άξζξα 166, 182 θαη 185 θαη ζπζηήλεηαη ζπλνιηθή εγγχεζε, ε παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγγχεζεο απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο. 

Κεφϊλαιο 4ο: Διϊθεςη των εμπορευμϊτων  
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Άξζξν 197  

Καηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ  

Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο δηαζέηνπλ επαξθείο ιφγνπο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηα ηεισλεία θαη ελεκεξψλνπλ 

ζρεηηθά ηνλ θάηνρν ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη δαπάλεο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ βαξχλνπλ ηνλ θάηνρν απηψλ. 

Άξζξν 198  

Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δήκεπζεο, ηεο πψιεζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, γηα ηε δηάζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ κία απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο δελ έρεη εθπιεξσζεί ή φηαλ ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ δηαθχγεη ηεο ηεισλεηαθήο 

επηηήξεζεο,  

β) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα δελ κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

i) Δπεηδή ε εμέηαζή ηνπο δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηελεξγεζεί ή λα ζπλερηζζεί εληφο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη 

ζηνλ δηαζαθηζηή,  

ii) Δπεηδή δελ ππνβιήζεθαλ ηα έγγξαθα απφ ηελ ππνβνιή ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη ε 

ππαγσγή ηνπο ζην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο πνπ δεηήζεθε,  

iii) Δπεηδή ν εηζαγσγηθφο ή εμαγσγηθφο δαζκφο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πνπ 

έπξεπε λα είρε θαηαβιεζεί ή γηα ηνλ νπνίν έπξεπε λα ζπζηαζεί εγγχεζε δελ 

θαηαβιήζεθε ή δελ απνηέιεζε αληηθείκελν εγγχεζεο εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο,  

iv) Δπεηδή ηα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο,  

γ) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα δελ παξαδφζεθαλ εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο κεηά ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο παξαιαβήο,  

δ) φηαλ, κεηά ηελ παξάδνζή ηνπο, ηα εκπνξεχκαηα ζεσξείηαη φηη δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαιαβήο απηήο, ή  

ε) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

199.  
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2. Με ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, έρνπλ 

θαηαζρεζεί ή δεκεπζεί, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο. Δγγξάθνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο είηε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, εθφζνλ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ησλ ηειεπηαίσλ. 

Όηαλ εκπνξεχκαηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα θαηαζηξαθνχλ, λα εγθαηαιεηθζνχλ ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ, λα θαηαζρεζνχλ ή λα δεκεπζνχλ ππφθεηληαη ήδε ζε ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε, νη εγγξαθέο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ αλαθνξά ζηελ ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αθπξψλνπλ ηελ ελ ιφγσ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε.  

3. Σν θφζηνο ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 βαξχλεη:  

α) ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α), ην πξφζσπν πνπ 

φθεηιε λα ηεξήζεη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ή απέθξπςε ηα εκπνξεχκαηα απφ ηελ 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε,  

β) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία β) θαη γ), ηνλ 

δηαζαθηζηή,  

γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν δ), ην πξφζσπν πνπ 

νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ,  

δ) ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν ε), ην πξφζσπν πνπ 

εγθαηαιείπεη ηα εκπνξεχκαηα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.  

Άξζξν 199  

Δγθαηάιεηςε  

Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα θαη ηα εκπνξεχκαηα ππφ ην θαζεζηψο εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ κπνξνχλ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο άδεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, λα 

εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν ηνπ θαζεζηψηνο ή, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε, απφ ηνλ θάηνρν ησλ εκπνξεπκάησλ. 

ΘΕΜΑ 6ο  : ΘΕΗ Ε ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΔΑΜΟ  

Κεφϊλαιο 1ο :Θϋςη ςε ελεύθερη κυκλοφορύα  
 

Άξζξν 201  

Πεδίν εθαξκνγήο θαη απνηειέζκαηα  
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1. Με ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ελσζηαθή αγνξά ή γηα 

ηδησηηθή ρξήζε ή θαηαλάισζε εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ηίζεληαη 

ζε ειεχζεξε θπθινθνξία.  

2. Γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία απαηηνχληαη ηα αθφινπζα:  

α) ε είζπξαμε θάζε νθεηιφκελνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ,  

β) ε είζπξαμε, ελδερνκέλσο, άιισλ επηβαξχλζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο νηθείεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε απηψλ ησλ επηβαξχλζεσλ,  

γ) ε εθαξκνγή κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο, απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ, εθφζνλ 

ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ δελ απαηηείηαη λσξίηεξα, θαη  

δ) ε δηεθπεξαίσζε ησλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ δηαηππψζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.  

3. Ζ ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζδίδεη ζε θάζε κε ελσζηαθφ εκπφξεπκα ηνλ 

ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ ελσζηαθνχ εκπνξεχκαηνο.  

Άξζξν 202  

Μέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο  

1. Όηαλ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα ηα νπνία 

παξάγνληαη ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 

παξάγξαθνο 3, ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη απηά πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή.  

2. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο απνξξηκκάησλ θαη ζξαπζκάησλ.  

3. Όηαλ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα ηα νπνία 

παξάγνληαη ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 

παξάγξαθνο 1, ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο εθαξκφδνληαη κφλνλ εθφζνλ ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή 

ππφθεηληαη ζηα ελ ιφγσ κέηξα. 

4. Όηαλ ε ελσζηαθή λνκνζεζία πξνβιέπεη κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηε ζέζε 

ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, απηά ηα κέηξα δελ εθαξκφδνληαη ζε κεηαπνηεκέλα 

πξντφληα πνπ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο ζε θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, φηαλ:  

α) ηα κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα δηαηεξνχλ ηελ ελσζηαθή θαηαγσγή ηνπο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 60,  
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β) ην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή πεξηιακβάλεη επηζθεπή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 261, ή  

γ) ην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή έπεηαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 258.  

Κεφϊλαιο 2ο: Απαλλαγό από ειςαγωγικούσ δαςμούσ  

2.1  Επανειςαγόμενα εμπορεύματα  

 

Άξζξν 203 

 Πεδίν εθαξκνγήο θαη απνηειέζκαηα  

1. Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία, αθνχ αξρηθά εμήρζεζαλ απφ ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο σο ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, επαλεηζάγνληαη ζην 

έδαθνο απηφ κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ θαη απνηεινχλ ην αληηθείκελν 

δηαζάθεζεο γηα λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, απαιιάζζνληαη απφ ηνλ 

εηζαγσγηθφ δαζκφ θαη' αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

Σν πξψην εδάθην εθαξκφδεηαη αθφκε θαη φηαλ ηα επαλεηζαγφκελα εκπνξεχκαηα 

απνηεινχλ έλα κέξνο κφλν ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία είραλ πξνεγνπκέλσο εμαρζεί 

απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. Ζ πξνζεζκία ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη γηα λα ιεθζνχλ ππφςε εηδηθέο πεξηζηάζεηο.  

3. Όηαλ, πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, ηα 

επαλεηζαγφκελα εκπνξεχκαηα είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία αδαζκνιφγεηα ή 

κε κεησκέλν εηζαγσγηθφ δαζκφ ιφγσ εηδηθνχ πξννξηζκνχ, ε πξνβιεπφκελε ζηελ 

παξάγξαθν 1 απαιιαγή απφ ηνλ δαζκφ ρνξεγείηαη κφλνλ εάλ απηά πξφθεηηαη λα 

ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία γηα ηνλ ίδην εηδηθφ πξννξηζκφ.  

Όηαλ ν εηδηθφο πξννξηζκφο γηα ηνλ νπνίν ηα αλσηέξσ εκπνξεχκαηα πξφθεηηαη λα 

ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία δελ είλαη πιένλ ν ίδηνο, ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ 

δαζκνχ κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ έρεη ελδερνκέλσο εηζπξαρζεί θαηά ηελ πξψηε 

ζέζε ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. Δάλ ην ηειεπηαίν απηφ 

πνζφ ππεξβαίλεη εθείλν ην νπνίν θαηαβάιιεηαη γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

ησλ επαλεηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, δελ ρνξεγείηαη θακία επηζηξνθή. 

4. Όηαλ ελσζηαθά εκπνξεχκαηα έρνπλ απνιέζεη ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ησλ 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηίζεληαη ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία, εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3.  

5. Ζ απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ρνξεγείηαη κφλν εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα 

επαλεηζάγνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία εμήρζεζαλ.  
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6. Ζ απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ηεθκεξηψλεηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη νη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο. 

Άξζξν 205  

Δκπνξεχκαηα πνπ είραλ ππαρζεί πξνεγνπκέλσο ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο 

πξνο επαλεμαγσγή  

1. Σν άξζξν 203 εθαξκφδεηαη ζε κεηαπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία είραλ αξρηθά 

επαλεμαρζεί απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο έπεηηα απφ ππαγσγή ζε 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή.  

2. Καη' αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή θαη ππφ ηνλ φξν φηη παξέρεη ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο, ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 παξάγξαθνο 3. Ζ 

εκεξνκελία απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο επαλεμαγσγήο ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία 

ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία.  

3. Ζ απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 203 δελ 

ρνξεγείηαη γηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία είραλ εμαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 

223 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν γ), εθηφο εάλ δηαζθαιίδεηαη φηη θαλέλα εκπφξεπκα δελ ζα 

ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή. 

2.2 Προώόντα τησ θαλϊςςιασ αλιεύασ και ϊλλα προώόντα που λαμβϊνονται από τη 

θϊλαςςα  

 

Άξζξν 208  

Πξντφληα ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο θαη άιια πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε 

ζάιαζζα  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 60 παξάγξαθνο 1, απαιιάζζνληαη απφ ηνλ 

εηζαγσγηθφ δαζκφ ζε πεξίπησζε πνπ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ηα αθφινπζα:  

α) ηα πξντφληα ηεο αιηείαο θαη ηα άιια πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ζαιάζζηα 

ρσξηθά χδαηα ρψξαο ή εδάθνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο απφ 

πινία ηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ή εγγεγξακκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε 

ζεκαία ηνπ,  

β) ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α), πάλσ 

ζε πινία-εξγνζηάζηα πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ελ ιφγσ 

ζηνηρείν.  

2. Ζ απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη νη φξνη πνπ ηίζεληαη 

ζηελ παξάγξαθν απηή. 
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ΘΕΜΑ 7ο: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΩΣΑ  

Κεφϊλαιο 1ο: Γενικϋσ διατϊξεισ  
 

Άξζξν 210  

Πεδίν εθαξκνγήο  

Σα εκπνξεχκαηα είλαη δπλαηφλ λα ππαρζνχλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

εηδηθψλ θαζεζηψησλ:  

α) δηακεηαθφκηζε: πεξηιακβάλεη ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή δηακεηαθφκηζε,  

β) απνζήθεπζε: πεξηιακβάλεη ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε θαη ηηο ειεχζεξεο δψλεο,  

γ) εηδηθέο ρξήζεηο: πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή θαη ηνλ εηδηθφ 

πξννξηζκφ,  

δ) ηειεηνπνίεζε: πεξηιακβάλεη ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή θαη ηελ 

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή.  

Άξζξν 211  

Άδεηα  

1. Απαηηείηαη άδεηα απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα ηα αθφινπζα:  

α) ηελ εθαξκνγή θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ή ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή, πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή εηδηθνχ πξννξηζκνχ,  

β) ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ηεισλεηαθή 

απνηακίεπζε εκπνξεπκάησλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππεχζπλε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο είλαη ε ίδηα ε ηεισλεηαθή αξρή.  

Οη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζην πξψην εδάθην θαζεζηψηα ή ε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ 

απνζήθεπζεο, αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα.  

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ρνξεγνχλ άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) πθίζηαηαη απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή αλάγθε,  

β) ε αίηεζε δελ ζπλδέεηαη κε απφπεηξα δηάπξαμεο απάηεο, 

γ) ν αηηψλ έρεη απνδείμεη βάζεη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ 

φηη:  

i) πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο,  
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ii) θαηά πεξίπησζε, κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε 

ζρεηηθή ρξνληθή πεξίνδν,  

iii) ηα ζρεηηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία ή ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαζεζηψηνο,  

δ) είλαη δπλαηφλ λα δηεθπεξαησζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαηππψζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ απαηηείηαη, ηεο 

αθχξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ,  

ε) θακία άδεηα κε αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα δελ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα θαηά ηα 

ηξία ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο,  

ζη) δελ απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ ε αίηεζε αθνξά ηελ αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ,  

δ) ε αίηεζε δελ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ,  

ε) φηαλ ε αίηεζε αθνξά ηελ αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 

άδεηαο.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα ρνξεγήζνπλ άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα ππαγφκελα ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο εκπνξεχκαηα δελ είλαη 

πιένλ δηαζέζηκα θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηεο αίηεζεο αδείαο.  

3. Δθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη, ε άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ρνξεγείηαη κφλν ζε πξφζσπα ηα νπνία πιεξνχλ φινπο ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:  

α) είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο,  

β) παξέρνπλ ηα αλαγθαία ερέγγπα γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ· 

εγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κε άδεηα γηα ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο ζεσξείηαη 

φηη πιεξνί ηνλ παξφληα φξν, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ην νηθείν εηδηθφ 

θαζεζηψο ιήθζεθε ππφςε ζηελ άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 38 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν α), 

γ) ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα γελλεζεί ηεισλεηαθή νθεηιή ή άιιεο 

επηβαξχλζεηο γηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία έρνπλ ππαρζεί ζε εηδηθφ θαζεζηψο, παξέρνπλ 

εγγχεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 89,  

δ) ζηελ πεξίπησζε θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή, ρξεζηκνπνηνχλ ηα εκπνξεχκαηα ή θξνληίδνπλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο ή δηελεξγνχλ εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο επί ησλ εκπνξεπκάησλ ή θξνληίδνπλ γηα 

ηε δηεμαγσγή ηέηνησλ εξγαζηψλ, αληίζηνηρα.  
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4. Δθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη θαη επηπιένλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ε 

άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ρνξεγείηαη κφλν φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) νη ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ ηεισλεηαθή επηηήξεζε ρσξίο λα 

ππνρξεσζνχλ λα ζεζπίζνπλ δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο δπζαλάινγεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο,  

β) δελ ζίγνληαη ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ παξαγσγψλ απφ άδεηα 

ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο (νηθνλνκηθνί φξνη).  

5. Σα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ παξαγσγψλ ζεσξείηαη φηη δελ 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ζηνηρείν β), εθηφο εάλ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα ην αληίζεην ή εάλ νη νηθνλνκηθνί φξνη ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

πιεξσζεί.  

6. Όηαλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη κάιινλ επεξεάδνληαη αξλεηηθά ηα νπζηψδε 

ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ παξαγσγψλ, πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο. 

Άξζξν 214  

Λνγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο  

1. Δθηφο απφ ην θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο, ή αλ νξίδεηαη άιισο, ν θάηνρνο ηεο 

άδεηαο, ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο θαη φια ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλίζηαηαη ζε απνζήθεπζε, επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε 

εκπνξεπκάησλ, ή αγνξά ή πψιεζε εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξεο δψλεο, ηεξνχλ 

θαηάιιειεο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο ηχπν.  

Οη ελ ιφγσ θαηαρσξήζεηο πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα επηηεξνχλ ην ζρεηηθφ θαζεζηψο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζ’ απηφ, ηνλ 

ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο.  

2. Δγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κε άδεηα γηα ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο 

ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε παξάγξαθν 1 εθφζνλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθείνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο.  

Άξζξν 215  

Δθθαζάξηζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο  

1. ε πεξηπηψζεηο άιιεο εθηφο απφ ην θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 254, έλα εηδηθφ θαζεζηψο εθθαζαξίδεηαη φηαλ ηα εκπνξεχκαηα 

πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ή ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ππάγνληαη ζε επφκελν 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, ή 
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θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ θαηάινηπα ή εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 199.  

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο εθθαζαξίδνπλ ην θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο φηαλ είλαη ζε 

ζέζε λα δηαπηζηψζνπλ, κεηά απφ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην 

ηεισλείν αλαρψξεζεο κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη ζην ηεισλείν πξννξηζκνχ, φηη 

ην θαζεζηψο έρεη ιήμεη θαηά ηνλ δένληα ηξφπν.  

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία ην θαζεζηψο δελ έρεη 

εθθαζαξηζζεί ππφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. 

4. Ζ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο. 

Άξζξν 218  

Μεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ  

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε εηδηθφ θαζεζηψο εθηφο ηεο δηακεηαθφκηζεο είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαβηβάδνληαη, πιήξσο ή κεξηθψο, ζε άιιν πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ην ζρεηηθφ θαζεζηψο.  

Άξζξν 219  

Γηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ  

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε εηδηθφ θαζεζηψο εθηφο 

ηεο δηακεηαθφκηζεο ή ζε ειεχζεξε δψλε κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη κεηαμχ δηαθφξσλ 

ηφπσλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

Άξζξν 220  

πλήζεηο εξγαζίεο  

Δκπνξεχκαηα ηα νπνία έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή 

ηειεηνπνίεζεο ή βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε δψλε κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε 

ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζή ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο 

ή ηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο ή ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα δηαλνκή ή κεηαπψιεζε. 

Άξζξν 223  

Ιζνδχλακα εκπνξεχκαηα  

1. Ωο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, λννχληαη ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία 

απνζεθεχνληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη ή ηειεηνπνηνχληαη αληί γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζε εηδηθφ θαζεζηψο.  
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ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, ηα ηζνδχλακα 

εκπνξεχκαηα ζπλίζηαληαη ζε κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

ηειεηνπνίεζε αληί ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή.  

Δθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο, ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα έρνπλ ηνλ ίδην νθηαςήθην 

θσδηθφ ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ.  

2. Καηφπηλ αηηήζεσο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο επηηξέπνπλ ηα αθφινπζα, ππφ ηνλ φξν φηη 

δηαζθαιίδεηαη ε δένπζα εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε:  

α) ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο, ειεχζεξεο δψλεο, εηδηθνχ πξν νξηζκνχ θαη ηειεηνπνίεζεο,  

β) ηε ρξεζηκνπνίεζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, 

γ) ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ηελ εμαγσγή 

ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα 

πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαζηζηνχλ,  

δ) ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, ηελ εηζαγσγή 

ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα 

πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαζηζηνχλ.  

Ο εγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κε άδεηα γηα ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο 

ζεσξείηαη φηη πιεξνί ηνλ φξν ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο δένπζαο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ 

εκπνξεπκάησλ γηα ην νηθείν θαζεζηψο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 38 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α).  

3. Ζ ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ δελ επηηξέπεηαη ζε θακία απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζπλήζεηο εξγαζίεο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 220, 

ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή,  

β) φηαλ εθαξκφδεηαη απαγφξεπζε επηζηξνθήο ή απαιιαγήο απφ ηνλ εηζαγσγηθφ 

δαζκφ ζε κε θαηαγφκελα εκπνξεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή, γηα ηα νπνία εθδίδεηαη ή ζπληάζζεηαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο ζην 

πιαίζην πξνηηκεζηαθνχ θαζεζηψηνο κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη νξηζκέλσλ ρσξψλ ή 

εδαθψλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ή νκάδσλ ηέηνησλ ρσξψλ ή 

εδαθψλ,  
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γ) φηαλ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αδηθαηνιφγεηνπ πιενλεθηήκαηνο σο 

πξνο ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ή φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία.  

4. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν γ) θαη εθφζνλ ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα ζα ππέθεηλην ζε εμαγσγηθφ δαζκφ εάλ δελ εμάγνληαλ ζην 

πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

παξέρεη εγγχεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξσκήο ηνπ εμαγσγηθνχ δαζκνχ ζε 

πεξίπησζε κε εηζαγσγήο ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 257 παξάγξαθνο 3. 

Κεφϊλαιο 2ο:Διαμετακόμιςη  

2.1  Εξωτερικό και εςωτερικό διαμετακόμιςη  

 

Άξζξν 226  

Δμσηεξηθή δηακεηαθφκηζε  

1. ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο, ηα κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη απφ έλα ζεκείν ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο ζε άιιν, ρσξίο λα ππάγνληαη ζηα αθφινπζα:  

α) εηζαγσγηθνχο δαζκνχο,  

β) ινηπέο επηβαξχλζεηο φπσο πξνβιέπνληαη ζε άιιεο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  

γ) κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο, εθφζνλ απηά δελ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ή απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο 

εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο.  

3. Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 πξαγκαηνπνηείηαη κε 

έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α) ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ελσζηαθήο εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο,  

β) ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε TIR, ππφ ηνλ φξν φηη ε ελ ιφγσ δηαθίλεζε:  

i) άξρηζε ή πξφθεηηαη λα ιήμεη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο,  

ii) πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δχν ζεκείσλ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο 

κέζσ ρψξαο ή εδάθνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο,  

γ) ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ΑΣΑ/ζχκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, φηαλ αθνξά 

πξάμε δηακεηαθφκηζεο,  

δ) κε Ρήλεην δεισηηθφ (άξζξν 9 ηεο αλαζεσξεκέλεο χκβαζεο γηα ηε λαπζηπινΐα 

ζην Ρήλν),  
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ε) κε έληππν 302 πνπ πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

δπλάκεψλ ηνπο, πνπ ππεγξάθε ζην Λνλδίλν ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1951,  

ζη) κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο 

Έλσζεο, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη απφ ή γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ δπλάκεη ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ.  

Άξζξν 227  

Δζσηεξηθή δηακεηαθφκηζε  

1. Τπφ ην θαζεζηψο εζσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 

2, ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη απφ έλα ζεκείν ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ζε άιιν κε δηέιεπζε απφ ρψξα ή έδαθνο εθηφο ηνπ 

ελ ιφγσ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ ηεισλεηαθνχ ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχ.  

2. Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 πξαγκαηνπνηείηαη κε 

έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

α) ππφ ην θαζεζηψο εζσηεξηθήο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα απηή κε δηεζλή ζπκθσλία,  

β) ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε TIR,  

γ) ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ΑΣΑ/ζχκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, φηαλ αθνξά 

πξάμε δηακεηαθφκηζεο,  

δ) κε Ρήλεην δεισηηθφ (άξζξν 9 ηεο αλαζεσξεκέλεο χκβαζεο γηα ηε λαπζηπινΐα 

ζην Ρήλν),  

ε) κε έληππν 302 πνπ πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Βνξεηναηιαληηθφ 

χκθσλν ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ δπλάκεψλ ηνπο, πνπ ππεγξάθε ζην 

Λνλδίλν ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1951,  

ζη) κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο 

Έλσζεο, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη απφ ή γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ δπλάκεη ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ.  

Άξζξν 228  

Δληαίν έδαθνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηακεηαθφκηζεο  

Όηαλ δηαθηλνχληαη εκπνξεχκαηα απφ έλα ζεκείν εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο ζε άιιν ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε TIR, ηε ζχκβαζε ΑΣΑ/ζχκβαζε ηεο 



79 
 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, κε έληππν 302 ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ην ηεισλεηαθφ έδαθνο 

ηεο Έλσζεο, γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο δηαθίλεζεο, ινγίδεηαη εληαίν έδαθνο.  

Άξζξν 229  

Απνθιεηζκφο πξνζψπσλ απφ ηηο πξάμεηο κεηαθνξάο κε δειηίν TIR  

1. Όηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θξάηνπο κέινπο απνθαζίζνπλ λα απνθιείζνπλ 

πξφζσπν απφ ηηο πξάμεηο κεηαθνξάο κε δειηίν TIR ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηεο 

ζχκβαζεο TIR, ε ελ ιφγσ απφθαζε εθαξκφδεηαη ζε φιν ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο, ηα δε δειηία TIR πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην πξφζσπν απηφ δελ γίλνληαη 

δεθηά απφ θαλέλα ηεισλείν.  

2. Σν θξάηνο κέινο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, 

θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο, ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπηηξνπή.  

Άξζξν 230  

Δγθεθξηκέλνο παξαιήπηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο TIR  

Καηφπηλ αηηήζεσο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα ρνξεγνχλ άδεηα ζε πξφζσπν, 

θαινχκελν «εγθεθξηκέλνο παξαιήπηεο», λα παξαιακβάλεη εκπνξεχκαηα πνπ 

δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε TIR ζε εγθεθξηκέλν ηφπν, θαηά ηξφπν ψζηε ε 

δηαδηθαζία λα πεξαηψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ζηνηρείν δ) ηεο ζχκβαζεο TIR. 

2.2  Ενωςιακό διαμετακόμιςη  

 

Άξζξν 233  

Τπνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζεζηψηνο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο θαη ηνπ 

κεηαθνξέα θαη ηνπ παξαιήπηε εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην πιαίζην 

θαζεζηψηνο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο  

1. Ο δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο επζχλεηαη γηα φια ηα 

εμήο:  

α) λα πξνζθνκίδεη άζηθηα ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ζην ηεισλείν 

πξννξηζκνχ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα κε ηα κέηξα ηα νπνία 

έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο,  

β) λα ηεξεί ηηο ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο,  

γ) εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη άιισο απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, λα παξέρεη 

εγγχεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξσκήο ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ή 

εμαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ηεισλεηαθή νθεηιή ή άιισλ 

επηβαξχλζεσλ, φπσο πξν βιέπεηαη απφ άιιεο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πνπ 

ελδέρεηαη λα γελλεζνχλ ζε ζρέζε κε ηα εκπνξεχκαηα.  
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2. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο εθπιεξψλνληαη θαη ην θαζεζηψο 

δηακεηαθφκηζεο ιήγεη, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο θαη νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην ηεισλείν πξννξηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία.  

3. Ο κεηαθνξέαο ή ν παξαιήπηεο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνδέρεηαη ηα 

εκπνξεχκαηα γλσξίδνληαο φηη δηαθηλνχληαη ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ελσζηαθήο 

δηακεηαθφκηζεο ππνρξενχηαη, επίζεο, λα πξνζθνκίδεη άζηθηα ηα εκπνξεχκαηα ζην 

ηεισλείν πξννξηζκνχ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα κε ηα 

κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.  

4. Καηφπηλ αηηήζεσο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ άδεηα γηα 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο απινπζηεχζεηο φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο ή ηε ιήμε ηνπ ελ ιφγσ 

θαζεζηψηνο.  

α) ην θαζεζηψο ηνπ εγθεθξηκέλνπ απνζηνιέα, πνπ επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

λα ππάγεη εκπνξεχκαηα ζην θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο ρσξίο λα ηα 

πξνζθνκίδεη ζην ηεισλείν,  

β) ην θαζεζηψο ηνπ εγθεθξηκέλνπ παξαιήπηε, πνπ επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

λα παξαιακβάλεη εκπνξεχκαηα ππαγφκελα ζην θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο 

ζε εγθεθξηκέλν ηφπν, λα ιήγεη ην θαζεζηψο ζχκθσλα κε ην άξζξν 233 παξάγξαθνο 

2,  

γ) ηε ρξήζε εηδηθψλ ηεισλεηαθψλ ζθξαγίδσλ, φηαλ απαηηείηαη ζθξάγηζε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο 

ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο,  

δ) ηε ρξήζε ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κε κεησκέλεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο,  

ε) ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ κεηαθνξάο σο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα ηελ 

ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο, εθφζνλ 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία απηήο ηεο δηαζάθεζεο θαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ηα 

ζηνηρεία απηά ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ γηα λα είλαη 

δπλαηή ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ε εθθαζάξηζε ηνπ 

θαζεζηψηνο.  

Άξζξν 234  

Δκπνξεχκαηα πνπ δηέξρνληαη απφ ρψξα ή έδαθνο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εμσηεξηθήο ελσζηαθήο 

δηακεηαθφκηζεο  
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1. Σν θαζεζηψο εμσηεξηθήο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο εθαξκφδεηαη ζε εκπνξεχκαηα 

πνπ δηέξρνληαη απφ ρψξα ή έδαθνο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, 

εθφζνλ πιεξνχηαη κία απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

α) απηή ε δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη απφ δηεζλή ζπκθσλία,  

β) ε δηέιεπζε απφ απηή ηε ρψξα ή έδαθνο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη εληαίνπ εγγξάθνπ 

κεηαθνξάο πνπ έρεη εθδνζεί ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν β), ε δηαδηθαζία ηνπ θαζεζηψηνο 

εμσηεξηθήο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο αλαζηέιιεηαη γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

ηα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο. 

Κεφϊλαιο 3ο: Αποθόκευςη  

3.1 Κοινϋσ διατϊξεισ  

 

Άξζξν 237  

Πεδίν εθαξκνγήο  

1. ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο απνζήθεπζεο, ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ 

λα απνζεθεχνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα:  

α) εηζαγσγηθνχο δαζκνχο,  

β) ινηπέο επηβαξχλζεηο φπσο πξνβιέπνληαη ζε άιιεο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  

γ) κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο, εθφζνλ απηά δελ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ή απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. Σα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο ή ειεχζεξεο δψλεο ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ή κε ζηφρν λα επσθειεζνχλ απφ απφθαζε γηα ηελ επηζηξνθή 

ή δηα γξαθή ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάγθε θαη εθφζνλ δελ επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ 

απνζήθεπζε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζε εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο γηα 

ηεισλεηαθή απνηακίεπζε. Σα εκπνξεχκαηα απηά δελ ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.  

Άξζξν 238  

Γηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο απνζήθεπζεο  

1. Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ ππφ θαζεζηψο απνζήθεπζεο είλαη 

απεξηφξηζηε.  
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2. ε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ηάζζνπλ 

πξνζεζκία γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο απνζήθεπζεο θαη ηδίσο φηαλ, ιφγσ 

ηνπ είδνπο θαη ηεο θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ελδέρεηαη, ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο 

απνζήθεπζεο, λα απεηιείηαη ε πγεία ησλ αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ, ή ην 

πεξηβάιινλ. 

3.2 Σελωνειακό αποταμύευςη  

 

Άξζξν 240  

Απνζήθεπζε ζε απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο  

1. ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ηα κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ή θάζε άιιν ρψξν 

εγθεθξηκέλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ηεινχλ 

ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε («απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο»).  

2. Οη απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε εκπνξεπκάησλ («δεκφζηεο 

απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο») ή γηα ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ 

δηθαηνχρν άδεηαο θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο («ηδησηηθέο απνζήθεο 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο»).  

3. Σα εκπνξεχκαηα πνπ ηίζεληαη ππφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο κπνξνχλ 

λα εμέξρνληαη πξνζσξηλά απφ ηελ απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. Απηή ε 

έμνδνο εγθξίλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, εθηφο αλ πξφθεηηαη 

γηα πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. 

Άξζξν 241  

Σειεηνπνίεζε  

1. ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο θαη εθφζνλ δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ε κεηαπνίεζε 

εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ή εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ, λα ιακβάλεη ρψξα ζε απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ππφ ηνλ φξν 

φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ελ ιφγσ θαζεζηψηα.  

2 Σα εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 δελ ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη 

ζην θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.  

Άξζξν 242  

Δπζχλεο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο ή δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο  

1. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θαη ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ππεχζπλνη γηα ηα 

αθφινπζα:  
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α) λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα εκπνξεχκαηα ππφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο 

δελ δηαθεχγνπλ ηεο ηεισλεηαθήο επηηήξεζεο, θαη  

β) λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζήθεπζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.  

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, φηαλ ε άδεηα αθνξά δεκφζηα απνζήθε 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη νη επζχλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) ή β) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ δηθαηνχρν ηνπ 

θαζεζηψηνο.  

3. Ο δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο. 

3.3 Ελεύθερεσ ζώνεσ  

 

Άξζξν 243  

Καζνξηζκφο ειεχζεξσλ δσλψλ  

1. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδνπλ ηκήκαηα ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο σο ειεχζεξεο δψλεο.  

Γηα θάζε ειεχζεξε δψλε, ην θξάηνο κέινο θαζνξίδεη ηα γεσγξαθηθά ηεο φξηα θαη 

νξίδεη ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ.  

2. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ειεχζεξεο δψλεο ηνπο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ.  

3.  Οη ειεχζεξεο δψλεο πεξηθξάζζνληαη.  

Ζ πεξίκεηξνο θαη ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο πεξηνρήο ησλ ειεπζέξσλ δσλψλ 

ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθή επηηήξεζε.  

4. Σα πξφζσπα, ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ εηζέξρνληαη ζε 

ειεχζεξε δψλε ή εμέξρνληαη απ’ απηήλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε ηεισλεηαθνχο 

ειέγρνπο.  

 

Άξζξν 244  

Κηίξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε ειεχζεξεο δψλεο  

1. Κάζε θαηαζθεπή θηηξίνπ ζε ειεχζεξε δψλε πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε 

ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ.  
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2. χκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζηελ ειεχζεξε δψλε επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο θχζεο ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Ζ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ γλσζηνπνηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο.  

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ 

ζρεηηθψλ εκπνξεπκάησλ ή ηηο αλάγθεο ηεο ηεισλεηαθήο επηηήξεζεο, ησλ απαηηήζεσλ 

αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο.  

4. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα απαγνξεχνπλ ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζε 

ειεχζεξε δψλε ζηα πξφζσπα ηα νπνία δελ παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ερέγγπα γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηάμεσλ.  

Άξζξν 245  

Πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο  

1. Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζε ειεχζεξε δψλε πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν 

θαη ππνβάιινληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ εηζέξρνληαη ζηελ ειεχζεξε δψλε απεπζείαο απφ ζεκείν εθηφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο,  

β) φηαλ έρνπλ ππαρζεί ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ην νπνίν ιήγεη ή εθθαζαξίδεηαη φηαλ 

απηά ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο,  

γ) φηαλ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο γηα λα επσθειεζνχλ απφ απφθαζε 

γηα ηελ επηζηξνθή ή δηαγξαθή ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, 

δ) φηαλ νη δηαηππψζεηο απηέο πξνβιέπνληαη απφ άιιε λνκνζεζία εθηφο ηεο 

ηεισλεηαθήο.  

2. Σα εκπνξεχκαηα ηα νπνία εηζέξρνληαη ζε ειεχζεξε δψλε ππφ πεξηζηάζεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 δελ πξνζθνκίδνληαη ζην 

ηεισλείν.  

3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 246, ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζε ειεχζεξε 

δψλε ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο:  

α) θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζε ειεχζεξε δψλε, εθηφο εάλ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε άιιν 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, ή  

β) θαηά ηε ιήμε ηνπ θαζεζηψηνο δηακεηαθφκηζεο, εθηφο εάλ ππαρζνχλ ακέζσο ζε 

επφκελν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο.  

Άξζξν 246  
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Δλσζηαθά εκπνξεχκαηα ζε ειεχζεξεο δψλεο  

1. Σα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη, λα απνζεθεχνληαη, λα 

δηαθηλνχληαη, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, λα κεηαπνηνχληαη ή λα θαηαλαιψλνληαη ελφζσ 

βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε δψλε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα εκπνξεχκαηα δελ 

ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο.  

2. Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο πηζηνπνηνχλ ηνλ 

ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ ελσζηαθνχ εκπνξεχκαηνο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 

θαησηέξσ εκπνξεχκαηα:  

α) ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζε ειεχζεξε δψλε,  

β) ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο ζε 

ειεχζεξε δψλε,  

γ) ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζε ειεχζεξε δψλε.  

Άξζξν 247  

Με ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ζε ειεχζεξεο δψλεο  

1. Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ, ελψ παξακέλνπλ ζε ειεχζεξε δψλε, λα 

ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή, πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή εηδηθνχ πξννξηζκνχ, ππφ ηνπο φξνπο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα ελ ιφγσ θαζεζηψηα.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα εκπνξεχκαηα δελ ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζε θαζεζηψο 

ειεχζεξεο δψλεο.  

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ εθνδηαζκφ ή ζε 

απνζήθεο αλεθνδηαζκνχ θαη εθφζνλ ην νηθείν θαζεζηψο ην επηηξέπεη, ε παξάγξαθνο 

1 δελ εκπνδίδεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηελ θαηαλάισζε εκπνξεπκάησλ ηα νπνία, αλ 

επξφθεηην λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, δελ ζα ππάγνληαλ ζε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο νχηε ζε κέηξα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλή γεσξγηθή ή εκπνξηθή πνιηηηθή.  

ηελ πεξίπησζε ηέηνηαο ρξεζηκνπνίεζεο ή θαηαλάισζεο, δελ απαηηείηαη ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Απαηηείηαη, σζηφζν, δηαζάθεζε εάλ ηα εκπνξεχκαηα απηά 

ππφθεηληαη ζε δαζκνινγηθή πνζφζησζε ή αλψηαην φξην.  

Άξζξν 248  

Έμνδνο εκπνξεπκάησλ απφ ειεχζεξε δψλε  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο λνκνζεζίαο ζε άιινπο ηνκείο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ, ηα 

εκπνξεχκαηα ζε ειεχζεξε δψλε κπνξνχλ λα εμάγνληαη ή λα επαλεμάγνληαη απφ ην 
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ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ή λα κεηαθέξνληαη ζε άιιν ηκήκα ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο.  

2. Σα άξζξα 134 έσο 149 εθαξκφδνληαη ζε εκπνξεχκαηα πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ 

ειεχζεξε δψλε θαη κεηαθέξνληαη ζε άιια ηκήκαηα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο.  

Άξζξν 249  

Σεισλεηαθφο ραξαθηήξαο  

ε πεξίπησζε εμφδνπ εκπνξεπκάησλ απφ ειεχζεξε δψλε ζε άιιν ηκήκα ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ή ππαγσγήο ηνπο ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, ηα ελ 

ιφγσ εκπνξεχκαηα ζεσξνχληαη σο κε ελσζηαθά, εθηφο εάλ έρεη απνδεηρζεί ν 

ηεισλεηαθφο ηνπο ραξαθηήξαο σο ελσζηαθά εκπνξεχκαηα.  

Ωζηφζν, γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πεξί εμαγσγηθψλ δαζκψλ θαη αδεηψλ εμαγσγήο ή 

κέηξσλ ειέγρνπ θαηά ηελ εμαγσγή πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλήο 

γεσξγηθήο ή εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα ζεσξνχληαη σο ελσζηαθά, 

εθηφο εάλ απνδεηθλχεηαη φηη δελ έρνπλ ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ ελσζηαθνχ 

εκπνξεχκαηνο.  

Κεφϊλαιο 4ο: Ειδικϋσ χρόςεισ  

4.1 Προςωρινό ειςαγωγό  

 

Άξζξν 250  

Πεδίν εθαξκνγήο  

1. ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεμαγσγή κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν εηδηθήο 

ρξήζεο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο κε πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή απφ 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε: 

α) ινηπέο επηβαξχλζεηο φπσο πξνβιέπνληαη ζε άιιεο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  

β) κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο, εθφζνλ απηά δελ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ή απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. Σν θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

α) δελ πξνβιέπεηαη κεηαβνιή ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο απφ ηε ζπλήζε κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπο ιφγσ ρξήζεο,  

β) είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζζεί ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο, εθηφο εάλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηεο 
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πξννξηδφκελεο ρξήζεο ηνπο, ε έιιεηςε κέηξσλ εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο δελ 

πξφθεηηαη λα πξνθαιέζεη θαηάρξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 223, φηαλ κπνξεί λα επαιεζεπζεί ε ηήξεζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα,  

γ) ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά,  

δ) πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο γηα πιήξε ή κεξηθή 

απαιιαγή.  

Άξζξν 251  

Πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ηα εκπνξεχκαηα είλαη δπλαηφλ λα παξακείλνπλ ππφ 

ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο νξίδνπλ ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ηα εκπνξεχκαηα 

ππφ θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο πξέπεη λα επαλεμαρζνχλ ή λα ππαρζνχλ ζε λέν 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο. Ζ ελ ιφγσ πξνζεζκία πξέπεη λα επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

εγθεθξηκέλεο ρξήζεο.  

2. Δθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ε κέγηζηε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ηα 

εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ππφ ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο γηα 

ηνλ ίδην ιφγν θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ίδηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο αλέξρεηαη ζε 24 

κήλεο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο κε ππαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε άιιν εηδηθφ θαζεζηψο θαη ηελ εθ λένπ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο.  

3. Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε εγθεθξηκέλε ρξήζε 

εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 πξνζεζκίαο, νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα παξαηείλνπλ, γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ ελ ιφγσ 

πξνζεζκία, θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αηηήζεσο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο.  

4. Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ ππφ ην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο δελ ππεξβαίλεη ηα 10 έηε, εθηφο απξφβιεπησλ πεξηζηαηηθψλ.  

Άξζξν 252  

Πνζφ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε κεξηθή 

απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο  

1. Σν πνζφ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε κεξηθή απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο 

δαζκνχο νξίδεηαη ζην 3 % ηνπ πνζνχ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ πνπ ζα είρε 

εηζπξαρζεί γηα ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα, αλ απηά είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο 

εηζαγσγήο.  
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Σν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη γηα θάζε κήλα ή θιάζκα κελφο θαηά ηνλ νπνίν ηα 

εκπνξεχκαηα ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε κεξηθή απαιιαγή απφ 

ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο.  

2. Σν πνζφ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ ζα είρε 

εηζπξαρζεί αλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθαλ ππφ ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. 

4.2 Ειδικόσ προοριςμόσ  

 

Άξζξν 254  

Καζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ  

1. ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εηδηθνχ πξννξηζκνχ, ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα 

ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε απαιιαγή απφ δαζκνχο ή κε κεησκέλν 

δαζκνινγηθφ ζπληειεζηή ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ.  

2. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα είλαη ζε ζηάδην παξαγσγήο ην νπνίν απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

επηηξέπεη κφλν ηνλ πξνβιεπφκελν εηδηθφ πξννξηζκφ, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ 

λα νξίδνπλ ζηελ άδεηα ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζα ζεσξείηαη φηη ηα εκπνξεχκαηα 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ 

δαζκνχο ή επηβνιή κεησκέλνπ δαζκνινγηθνχ ζπληειεζηή. 

3. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα είλαη θαηάιιεια γηα επαλαιακβαλφκελε ρξήζε θαη νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ην ζεσξνχλ ζθφπηκν γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηάρξεζεο, ε 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε ζπλερίδεηαη γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν έηε κεηά 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ δαζκνχο ή ε επηβνιή κεησκέλνπ δαζκνινγηθνχ 

ζπληειεζηή.  

4. Ζ ηεισλεηαθή επηηήξεζε ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εηδηθνχ πξννξηζκνχ ιήγεη 

ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηελ απαιιαγή απφ δαζκνχο ή ηελ επηβνιή κεησκέλνπ δαζκνινγηθνχ ζπληειεζηή,  

β) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

θαηαζηξέθνληαη ή εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ,  

γ) φηαλ ηα εκπνξεχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο γηα ηελ απαιιαγή απφ δαζκνχο ή ηελ επηβνιή κεησκέλνπ 

δαζκνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη έρεη θαηαβιεζεί ν εθαξκνζηένο εηζαγσγηθφο δαζκφο.  

5. Όηαλ απαηηείηαη ζπληειεζηήο απφδνζεο, ην άξζξν 255 εθαξκφδεηαη ζην θαζεζηψο 

εηδηθνχ πξννξηζκνχ.  
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6. Σα απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ή 

κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνβιεπφκελν εηδηθφ πξννξηζκφ, 

θαζψο θαη νη απψιεηεο πιηθψλ πνπ νθείινληαη ζε θπζηθέο αηηίεο, ζεσξνχληαη σο 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ πξνβιεπφκελν εηδηθφ πξννξηζκφ ηνπο.  

7. Σα απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζηξνθή 

εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ ζεσξείηαη φηη 

ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.  

Κεφϊλαιο 5ο: Σελειοπούηςη  

5.1 Γενικϋσ διατϊξεισ  

 

Άξζξν 255  

πληειεζηήο απφδνζεο  

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζπληειεζηήο απφδνζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

θαζνξίδνπλ είηε ηνλ ζπληειεζηή απφδνζεο είηε ηνλ κέζν ζπληειεζηή απφδνζεο γηα 

ηελ εξγαζία ηειεηνπνίεζεο ή, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απηνχ 

ηνπ ζπληειεζηή.  

Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο ή ν κέζνο ζπληειεζηήο απφδνζεο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε 

ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη ή πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ 

νη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη, 

φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28.  

5.2 Σελειοπούηςη προσ επανεξαγωγό 

  

Άξζξν 256  

Πεδίν εθαξκνγήο  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 223, ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο ρσξίο ηα ελ ιφγσ 

εκπνξεχκαηα λα ππφθεηληαη ζε θάπνην απφ ηα εμήο:  

α) εηζαγσγηθνχο δαζκνχο,  

β) ινηπέο επηβαξχλζεηο φπσο πξνβιέπνληαη ζε άιιεο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  

γ) κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο, εθφζνλ απηά δελ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ή απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  
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2. Σν θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο επηζθεπήο θαη ηεο θαηαζηξνθήο κφλνλ φηαλ, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο βνεζεκάησλ παξαγσγήο, είλαη δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα ε ηαπηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 223, ην θαζεζηψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ είλαη δπλαηφλ λα επαιεζεχεηαη ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηα ηζνδχλακα πξντφληα.  

3. Δπηπξνζζέησο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, ην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή κπνξεί λα εθαξκφδεηαη επίζεο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα 

εκπνξεχκαηα:  

α) εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε εξγαζίεο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί 

ε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπο ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία,  

β) εκπνξεχκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε ζπλήζεηο εξγαζίεο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 220.  

Άξζξν 257  

Πξνζεζκία εθθαζάξηζεο  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα 

γίλεηαη ε εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 216. 

Ζ πξνζεζκία απηή αξρίδεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηα κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζην θαζεζηψο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο.  

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα παξαηείλνπλ, γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ 

πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, θαηφπηλ δεφλησο 

αηηηνινγεκέλεο αηηήζεσο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο.  

Ζ άδεηα κπνξεί λα δηεπθξηλίδεη φηη ε πξνζεζκία πνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα κήλα, ηξηκήλνπ ή εμακήλνπ ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα, 

ηξηκήλνπ ή εμακήλνπ αληίζηνηρα.  

3. ε πεξίπησζε πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 223 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν γ), ε άδεηα θαζνξίδεη ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ηα κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα ιακβάλνπλ δηαζάθεζε γηα ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

κεηαθνξά ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  
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Ζ πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ νξίδεηαη ζε κήλεο κε αλψηαην φξην ηνπο έμε κήλεο. 

Ζ πξνζεζκία απηή ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο 

εμαγσγήο πνπ αθνξά κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ παξήρζεζαλ απφ ηα αληίζηνηρα 

ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα.  

4. Καηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο, ε εμάκελε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 

3 κπνξεί λα παξαηαζεί, αθφκε θαη αθνχ ιήμεη, ππφ ηνλ φξν φηη ε ζπλνιηθή πεξίνδνο 

δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο.  

Άξζξν 258  

Πξνζσξηλή επαλεμαγσγή γηα πεξαηηέξσ ηειεηνπνίεζεο  

Καηφπηλ αηηήζεσο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξεί λα ρνξεγήζνπλ άδεηα ψζηε ην 

ζχλνιν ή ηκήκα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο 

πξνο επαλεμαγσγή ή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ λα επαλεμάγεηαη πξνζσξηλά γηα 

λα ππνζηεί εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

ηειεηνπνίεζεο ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ην θαζεζηψο ηεο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή.  

5.3 Σελειοπούηςη προσ επανειςαγωγό  

 

Άξζξν 259  

Πεδίν εθαξκνγήο  

1. ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα εμάγνληαη πξνζσξηλά εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο γηα λα ππνβιεζνχλ ζε εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο. Σα κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο απηέο κπνξνχλ λα ηίζεληαη ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ, θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο ή νηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ εγθαηεζηεκέλνπ 

εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν 

έρεη ιάβεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θαη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο άδεηαο.  

2. ην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή δελ επηηξέπεηαη λα ππάγνληαη 

νπνηαδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα:  

α) εκπνξεχκαηα ησλ νπνίσλ ε εμαγσγή παξέρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο 

ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ,  

β) εκπνξεχκαηα ηα νπνία είραλ ηεζεί, πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ηνπο, ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία κε απαιιαγή απφ δαζκνχο ή κε κεησκέλν δαζκνινγηθφ ζπληειεζηή 

ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηνπο πξν νξηζκνχ, θαη γηα φζν δηάζηεκα εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ αλεθπιήξσηνη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηνλ ελ ιφγσ εηδηθφ πξννξηζκφ, 

εθηφο εάλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε επηζθεπέο,  
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γ) εκπνξεχκαηα ησλ νπνίσλ ε εμαγσγή παξέρεη δηθαίσκα ρνξήγεζεο επηζηξνθψλ 

θαηά ηελ εμαγσγή,  

δ) εκπνξεχκαηα ζηα νπνία παξέρεηαη νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα, εθηφο απφ ηηο 

επηζηξνθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν γ), ζην πιαίζην ηεο θνηλήο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ιφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπο.  

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξνζσξηλά 

εμαρζέληα εκπνξεχκαηα επηβάιιεηαη λα επαλεηζαρζνχλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο κε ηε κνξθή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία, ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζ’ απηά πιήξεο ή κεξηθή απαιιαγή απφ 

ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζεζκία απηή, γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλε 

αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο.  

Άξζξν 260  

Δκπνξεχκαηα πνπ επηζθεπάδνληαη δσξεάλ  

1. Δθφζνλ απνδεηθλχεηαη, κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, φηη ηα 

εκπνξεχκαηα επηζθεπάζηεθαλ δσξεάλ, είηε ιφγσ ζπκβαηηθήο ή λφκηκεο ππνρξέσζεο 

πνπ απνξξέεη απφ εγγχεζε είηε ιφγσ θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο ή ειαηηψκαηνο 

ησλ πιηθψλ, απηά απαιιάζζνληαη πιήξσο απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ.  

2. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα ή ηα 

ειαηηψκαηα ησλ πιηθψλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ πξψηε ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ.  

Άξζξν 261  

χζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ  

1. ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ, έλα εηζαγφκελν πξντφλ ( 

"πξντφλ αληηθαηάζηαζεο") κπνξεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 5 λα 

αληηθαζηζηά έλα κεηαπνηεκέλν πξντφλ. 

2. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο επηηξέπνπλ, θαηφπηλ αηηήζεσο, ηελ πξνζθπγή ζην ζχζηεκα 

ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ, εθφζνλ ε εξγαζία ηειεηνπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ επηζθεπή 

ειαηησκαηηθψλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ άιισλ απφ εθείλα πνπ ππάγνληαη ζε 

δηαηάμεηο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο ή ζηα εηδηθά θαζεζηψηα ηα 

νπνία εθαξκφδνληαη ζε νξηζκέλα εκπνξεχκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαπνίεζε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

3. Σα εκπνξεχκαηα αληηθαηάζηαζεο έρνπλ ηνλ ίδην νθηαςήθην θσδηθφ ηεο 

ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα είραλ ηα ειαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα, εάλ είραλ ππνβιεζεί ζε 

επηζθεπή.  
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4. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ειαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ 

απφ ηελ εμαγσγή, ηα πξντφληα αληηθαηάζηαζεο επηβάιιεηαη επίζεο λα είλαη 

κεηαρεηξηζκέλα.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ζεζπίδνπλ, σζηφζν, παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην πξψην εδάθην, εθφζνλ ην πξντφλ αληηθαηάζηαζεο έρεη παξαδνζεί 

δσξεάλ, είηε ιφγσ ζπκβαηηθήο ή λνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

εγγχεζε, είηε ιφγσ θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο ή ειαηηψκαηνο ησλ πιηθψλ.  

5. Οη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα εθαξκφδνληαη θαη ζηα 

πξντφληα αληηθαηάζηαζεο.  

Άξζξν 262  

Πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο  

1. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο επηηξέπνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ νη ίδηεο, 

θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο 

πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ ειαηησκαηηθψλ εκπνξεπκάησλ.  

Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ηέηνηα πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφληνο αληηθαηάζηαζεο, 

παξέρεηαη εγγχεζε πνπ θαιχπηεη ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ ζα έπξεπε λα 

θαηαβιεζεί ζε πεξίπησζε κε εμαγσγήο ησλ ειαηησκαηηθψλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2.  

2. Σα ειαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα εμάγνληαη εληφο δίκελεο πξνζεζκίαο απφ ηελ 

εκεξνκελία απνδνρήο εθ κέξνπο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ηεο δηαζάθεζεο γηα ηε 

ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο.  

3. Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ειαηησκαηηθά εκπνξεχκαηα δελ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, νη ηεισλεηαθέο 

αξρέο κπνξνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ελ ιφγσ πξνζεζκία γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαηφπηλ δεφλησο δηθαηνινγεκέλεο αηηήζεσο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο.  

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΞΕΡΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΥΟ ΣΗ ΕΝΩΗ  

Κεφϊλαιο 1ο: Διατυπώςεισ πριν από την ϋξοδο των εμπορευμϊτων  
 

Άξζξν 263  

Τπνβνιή δηαζάθεζεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε  

1. Σα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο θαιχπηνληαη απφ δηαζάθεζε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην 
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αξκφδην ηεισλείν, εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, πξηλ απφ ηελ έμνδν ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

2. Ηζρχεη απαιιαγή απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ππνρξέσζε ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα νπνία δηέξρνληαη 

απιψο κέζσ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ή ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο ρσξίο ζηάζε εληφο ηνπ εδάθνπο απηνχ, ή  

β) ζε άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δηθαηνινγείηαη δεφλησο απφ ην είδνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ή ηεο δηαθίλεζεο ή φηαλ απαηηείηαη απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο.  

3. Ζ δηαζάθεζε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ιακβάλεη κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:  

α) ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ππάγνληαη ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο γηα ην νπνίν 

απαηηείηαη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε,  

β) δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 270,  

γ) ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 271.  

4. Ζ δηαζάθεζε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ 

αλάιπζε θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.  

Άξζξν 264  

Αλάιπζε θηλδχλσλ  

Σν ηεισλείν ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε δηαζάθεζε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 228 εμαζθαιίδεη ηε δηεμαγσγή, εληφο θαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο, αλάιπζεο θηλδχλσλ, πξσηίζησο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, 

κε βάζε ηελ ελ ιφγσ δηαζάθεζε, θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο θηλδχλσλ. 

Κεφϊλαιο 2ο: Διατυπώςεισ κατϊ την ϋξοδο των εμπορευμϊτων  
 

Άξζξν 267  

Σεισλεηαθή επηηήξεζε θαη δηαηππψζεηο θαηά ηελ έμνδν  

1. Σα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε 

ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο. Όηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνπλ ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηελ πξνζεζκία πνπ πξέπεη 

λα ηεξεζεί, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο 

ηεο Έλσζεο.  
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2. Σα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν θαηά ηελ έμνδν απφ έλα απφ ηα αθφινπζα 

πξφζσπα:  

α) ην πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο 

Έλσζεο,  

β) ην πξφζσπν εμ νλφκαηνο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ην πξφζσπν πνπ 

κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο,  

γ) ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ, πξηλ 

απφ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

3. Σα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο ππφθεηληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα αθφινπζα:  

α) επηζηξνθή ή δηαγξαθή ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ,  

β) πιεξσκή επηζηξνθψλ θαηά ηελ εμαγσγή,  

γ) είζπξαμε ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ,  

δ) ζηηο δηαηππψζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο ινηπέο 

επηβαξχλζεηο,  

ε) ζηελ εθαξκνγή απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ νη νπνίνη δηθαηνινγνχληαη, κεηαμχ 

άιισλ, απφ ιφγνπο δεκφζηαο εζηθήο, δεκφζηαο ηάμεο, δεκφζηαο αζθάιεηαο, 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ ή πξνθχιαμεο ησλ 

θπηψλ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ ζεζαπξψλ πνπ 

έρνπλ θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή αξραηνινγηθή αμία θαη πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο 

θαη εκπνξηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειέγρσλ θαηά ησλ πξνδξφκσλ 

νπζηψλ, ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ησλ κεηξεηψλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

δηαρείξηζε αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο.  

4. Ζ άδεηα παξάδνζεο γηα έμνδν ρνξεγείηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ππφ ηνλ φξν 

φηη ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα ζα εμέιζνπλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο 

ζηελ ίδηα θαηάζηαζε φπσο φηαλ:  

α) έγηλε απνδεθηή ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή ε δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο, ή  

β) ππνβιήζεθε ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ. 

Κεφϊλαιο 3ο: Εξαγωγό και επανεξαγωγό  
 

Άξζξν 269  

Δμαγσγή ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ  
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1. Σα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο 

ηεο Έλσζεο ππάγνληαη ζε θαζεζηψο εμαγσγήο. 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ εθαξκφδεηαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα:  

α) εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή,  

β) εκπνξεχκαηα πνπ εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο αθνχ έρνπλ 

ππαρζεί ζε θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ,  

γ) εκπνξεχκαηα απαιιαζζφκελα απφ ΦΠΑ ή εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο πνπ 

παξαδίδνληαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ αεξνζθαθψλ ε πινίσλ, αλεμαξηήησο πξννξηζκνχ 

ηνπ αεξνζθάθνπο ή ηνπ πινίνπ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη απφδεημε ηνπ εθνδηαζκνχ,  

δ) εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο εζσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο,  

ε) εκπνξεχκαηα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξνζσξηλά ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 155.  

3. Οη δηαηππψζεηο γηα ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε εμαγσγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ζηνηρεία α), β) θαη γ). 

Άξζξν 270  

Δπαλεμαγσγή κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ  

1. Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο ππάγνληαη ζε δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο πνπ ππνβάιιεηαη ζην 

αξκφδην ηεισλείν.  

2. Σα άξζξα 158 έσο 195 εθαξκφδνληαη ζηε δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο.  

3. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ εθαξκφδεηαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα εκπνξεχκαηα:  

α) εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο θαη 

δηέξρνληαη απιψο απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο,  

β) εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθνξηψλνληαη εληφο ειεχζεξεο δψλεο ή επαλεμάγνληαη 

απεπζείαο απφ απηή,  

γ) εκπνξεχκαηα ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε, ηα νπνία επαλεμάγνληαη απεπζείαο απφ 

εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο.  

Κεφϊλαιο 4ο: υνοπτικό διαςϊφηςη εξόδου  

Άξζξν 271  

Τπνβνιή ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ  
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1. Όηαλ εκπνξεχκαηα πξννξίδνληαη γηα έμνδν απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο 

θαη δελ ππνβάιιεηαη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο σο 

δηαζάθεζε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε, ππνβάιιεηαη ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ ζην 

ηεισλείν εμφδνπ.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλνπηηθήο 

δηαζάθεζεο εμφδνπ ζε άιιν ηεισλείν, εθφζνλ ην ελ ιφγσ ηεισλείν θνηλνπνηεί 

πάξαπηα ή ζέηεη ειεθηξνληθψο ζηε δηάζεζε ηνπ ηεισλείνπ εμφδνπ ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία.  

2. Ζ ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα.  

Αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξέα, ε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ 

κπνξεί λα ππνβάιιεηαη απφ έλα απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα αληί ηνπ κεηαθνξέα:  

α) ηνλ εμαγσγέα, ή ηνλ απνζηνιέα ή θάζε άιιν πξφζσπν εμ νλφκαηνο ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν κεηαθνξέαο,  

β) θάζε πξφζσπν πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ή 

λα θξνληίζεη γηα λα πξνζθνκηζηνχλ ζην ηεισλείν εμφδνπ.  

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δέρνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ηνπ εκπνξηθνχ, ιηκεληθνχ ή κεηαθνξηθνχ ηνκέα γηα ηελ ππνβνιή 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε απηά πεξηέρνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελ ιφγσ δηαζάθεζε θαη φηη ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, πξηλ απφ ηελ έμνδν ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

4. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δέρνληαη, αληί ηεο ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο 

δηαζάθεζεο εμφδνπ, ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο κε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Άξζξν 272  

Σξνπνπνίεζε θαη αθχξσζε ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ  

1. Μπνξεί λα επηηξέπεηαη ζηνλ δηαζαθηζηή, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, λα ηξνπνπνηεί έλα 

ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο.  

Γελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ζε θακία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηε 

ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ φηη ζθνπεχνπλ λα εμεηάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα, 

β) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ είλαη αλαθξηβή ή ειιηπή,  

γ) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ήδε δψζεη άδεηα παξάδνζεο γηα έμνδν ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  
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2. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εμφδνπ 

δελ εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

αθπξψλνπλ ηε δηαζάθεζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) θαη' αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή,  

β) εληφο 150 εκεξψλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο. 

Κεφϊλαιο 5ο: Γνωςτοπούηςη επανεξαγωγόσ  
 

Άξζξν 274  

Τπνβνιή γλσζηνπνίεζεο επαλεμαγσγήο  

1. Όηαλ ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 270 παξάγξαθνο 

3 ζηνηρεία β) θαη γ) εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη ηζρχεη 

απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα απηά, ππνβάιιεηαη γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο.  

2. Ζ γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο ππνβάιιεηαη ζην ηεισλείν εμφδνπ ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ έμνδν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 267 παξάγξαθνο 2.  

3. Ζ γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ειεχζεξεο δψλεο ή γηα ηελ ιήμε ηεο πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο.  

Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δέρνληαη ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ 

εκπνξηθνχ, ιηκεληθνχ ή κεηαθνξηθνχ ηνκέα γηα ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο 

επαλεμαγσγήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε απηά πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε θαη φηη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία είλαη 

δηαζέζηκα πξηλ απφ ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο.  

4. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα δέρνληαη, αληί ηεο ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο 

επαλεμαγσγήο, ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο κε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο 

γλσζηνπνίεζεο επαλεμαγσγήο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Άξζξν 275  

Σξνπνπνίεζε θαη αθχξσζε ηεο γλσζηνπνίεζεο επαλεμαγσγήο  

1. Μπνξεί λα επηηξαπεί ζηνλ δηαζαθηζηή, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, λα δηνξζψζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ηεο γλσζηνπνίεζεο επαλεμαγσγήο κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο.  

Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ζε θακία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  



99 
 

α) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηε 

γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο φηη ζθνπεχνπλ λα εμεηάζνπλ ηα εκπνξεχκαηα,  

β) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο 

γλσζηνπνίεζεο επαλεμαγσγήο είλαη αλαθξηβή ή ειιηπή,  

γ) φηαλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ήδε δψζεη άδεηα εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ.  

2. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο 

δελ εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο 

αθπξψλνπλ ηελ αλαθνίλσζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) θαη' αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή,  

β) εληφο 150 εκεξψλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνίλσζεο. 

Κεφϊλαιο 6ο: Απαλλαγό από εξαγωγικούσ δαςμούσ  

 

Άξζξν 277  

Απαιιαγή πξνζσξηλά εμαρζέλησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ εμαγσγηθφ 

δαζκφ  

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 259, ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη 

πξνζσξηλά απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο επσθεινχληαη απφ απαιιαγή απφ 

ηνλ εμαγσγηθφ δαζκφ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα επαλεηζαρζνχλ.  

ΘΕΜΑ 9ο: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΕΙ, 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΕ 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

Κεφϊλαιο 1ο: Ανϊπτυξη ηλεκτρονικών ςυςτημϊτων  
 

Άξζξν 278  

Μεηαβαηηθά κέηξα  

Σα κέζα αληαιιαγήο θαη απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ, πιελ ησλ ηερληθψλ 

ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαβαηηθά, έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020 ην αξγφηεξν, 

φηαλ δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα. 

Άξζξν 280  

Πξφγξακκα εξγαζηψλ  
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1. Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 278 θαη λα ξπζκηζζεί ν θαζνξηζκφο ησλ κεηαβαηηθψλ 

πεξηφδσλ, ε Δπηηξνπή, έσο 1εο Μαΐνπ 2014, θαηαξηίδεη πξφγξακκα εξγαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1.  

2. Σν πξφγξακκα εξγαζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 έρεη ηηο αθφινπζεο 

πξνηεξαηφηεηεο:  

α) ηελ ελαξκφληζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, κε βάζε δηεζλψο απνδεθηά κνληέια 

δεδνκέλσλ θαη κνξθνηχπνπο κελπκάησλ,  

β) ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ηεισλεηαθψλ θαη ησλ ζπλαθψλ δηεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο νκνηφκνξθεο 

εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο, θαη  

γ) ηελ παξνρή επξένο θάζκαηνο ειεθηξνληθψλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο επηηξέπνληάο ηνπο λα επηθνηλσλνχλ θαηά ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο.  

3. Σν πξφγξακκα εξγαζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζα ελεκεξψλεηαη 

ηαθηηθά. 

Κεφϊλαιο 2ο: Απλουςτεύςεισ ςτην εφαρμογό τησ τελωνειακόσ 

νομοθεςύασ  
 

Άξζξν 282  

Γνθηκέο  

Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα επηηξέπεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, θαηφπηλ 

αηηήζεσο, λα δνθηκάδνπλ, γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απινπζηεχζεηο θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηδίσο φηαλ αθνξνχλ ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Οη δνθηκέο δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο δνθηκέο 

θαη ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθή αμηνιφγεζε. 

Κεφϊλαιο 3ο: Σελικϋσ διατϊξεισ  
 

Άξζξν 286  

Καηάξγεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο  

1. Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 450/2008 θαηαξγείηαη.  
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2. Ο θαλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 3925/91, ν θαλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 θαη ν 

θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1207/2001 θαηαξγνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 288 παξάγξαθνο 2.  

3. Οη παξαπνκπέο ζηνπο θαηαξγνχκελνπο θαλνληζκνχο ζεσξνχληαη σο παξαπνκπέο 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 

αληηζηνηρίαο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

4. ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 έθηε πεξίπησζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 

ε θξάζε «θαη Μαγηφηηε» θαηαξγείηαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014.  

5. Σν άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) πξψηε πεξίπησζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 

αξηζ. 2658/87 θαηαξγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 288 

παξάγξαθνο 2. 

Άξζξν 287  

Έλαξμε ηζρχνο  

Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Άξζξν 288  

Δθαξκνγή  

1. Σα άξζξα 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 

58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 

132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 

176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 

213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 

268, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 285 θαη 286 εθαξκφδνληαη απφ 30εο 

Οθησβξίνπ 2013. 2. Σα άξζξα πιελ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

εθαξκφδνληαη απφ 1εο Ηνπλίνπ 2016. 

ΘΕΜΑ 10Ο: Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

Κεφϊλαιο 1ο:Σελωνειακϋσ διαδικαςύεσ και ICIS 
Γηα θάζε ζπλαιιαγή κε ηα Διιεληθά Σεισλεία, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζην Σεισλείν, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ θαηαρσξνχληαη ζην 

ICIS,ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ (Integrated Customs 

Information System). Σν ICIS θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σεισλεηαθήο 

Τπεξεζίαο θαη έρεη δηεπαθέο κε άιια ζπζηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ, απινπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ.  
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Απφ ην 2012 θαζηεξψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ δηαδηθαζηψλ εμαγσγήο ν ζπλδπαζκφο 

εθαξκνγήο ηνπ ελσζηαθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο Διέγρνπ Δμαγσγψλ 

(Export Control System – ECS) θαη ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ  

ζπζηήκαηνο ICISnet. Παξέρεηαη ινηπφλ ε δπλαηφηεηα γηα έλα νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ ειεθηξνληθψλ δηαηππψζεσλ ην νπνίν ζθνπφ έρεη λα επηθέξεη ξηδηθέο 

αιιαγέο, αθελφο σο πξνο ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ θαη 

αθεηέξνπ σο πξνο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ δηαηππψζεσλ εμαγσγήο (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017). 

Με ηηο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο, θαζηεξψλνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεισλεηαθήο 

επηηήξεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εμαγσγήο, ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

ηεισλείνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαθίλεζε ησλ πξνο 

εμαγσγή εκπνξεπκάησλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο κέρξη 

ηεο νξηζηηθήο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ. 

Δηδηθφηεξα, θαζηεξψλνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθέο 

ππνβνιέο (κελχκαηα) γηα:   

 ηε δηαζάθεζε  εμαγσγήο,   

 ην έγγξαθν πξνελεκέξσζεο ζηα επηδνηνχκελα πξντφληα   

 ηα αηηήκαηα αθχξσζεο, δηφξζσζεο ησλ δειψζεσλ θαη εθηξνπήο κηαο 

θίλεζεο εμαγσγήο   

 ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν εμφδνπ   

 ηνλ θαηάινγν εμφδνπ εκπνξεπκάησλ κε ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη ε 

θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηειηθφ κέζν κεηαθνξάο   

 ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο νξηζηηθήο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ κεηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ ηειηθνχ κέζνπ κεηαθνξάο.   

 ηελ απειεπζέξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο εμαγσγή ή έμνδν θαη   

 ηελ επηβεβαίσζε ηεο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο ΔΔ (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017)  

 

Κεφϊλαιο 2ο:Απλουςτευμϋνεσ διαδικαςύεσ κατϊ την εξαγωγό των 

εμπορευμϊτων 
Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ή ηε δηαδηθαζία ηνπ εθηεισληζκνχ 

ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηφπν έρνπλ επζπγξακκηζηεί κε ηα θξηηήξηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

(ΑΔΟ). Οη ΑΔΟ είλαη ην εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ Σεισλείνπ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο δηαδηθαζίαο 

απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο, θαζψο θαη άδεηαο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εμαγσγέα ηφπν (κπνξεί λα είλαη είηε νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηδίνπ, είηε νη εγθαηαζηάζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ εμαγσγέσλ), έρεη 
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νπνηνδήπνηε θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα  θαη 

πξαγκαηνπνηεί ζπρλά θαη φρη πεξηζηαζηαθά εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο  θαη ηα θξηηήξηα πνπ  πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θνηλνηηθέο 

δηαηάμεηο  θαη ζηελ δηαδηθαζία γηα ηνπο ΑΤΟ.  

Δπίζεο δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο δηαδηθαζίαο 

απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο, θαζψο θαη άδεηαο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

εθηεισληζκνχ ζηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ εμαγσγέα ηφπν έρνπλ θαη νη ηεισλεηαθνί 

αληηπξφζσπνη ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017) 

2.1 Αριθμόσ EORI (Economic Operator Registration and Identification)   

 

Ο αξηζκφο EORI είλαη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη ζηα 

πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ εκπιέθνληαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ 

δηέπνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ρνξεγείηαη ν αξηζκφο 

EORI ζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνλ θνξέα ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φισλ ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο κνλαδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο.  

Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν αξηζκφο EORI  

O κνλαδηθφο αξηζκφο EORI ρξεζηκνπνηείηαη, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ ππνβνιή ζηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο, ζηνηρείσλ πξηλ απφ ηελ άθημε θαη πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ή εγθαηαιείπνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαζψο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ζέζεο ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία, εμαγσγήο θαη δηακεηαθφκηζεο. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζνλ αθνξά ζηελ δηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ (www.portal.gsis.gr).   

2.2 Έκδοςη παραςτατικών από τον εξαγωγϋα  

εµαληηθά ζεµεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγγειία θαη ηα νπνία είλαη ηα εμήο:  

 Ζ παξαγγειία ζα πξέπεη λα είλαη γξαπηή, λα έρεη απνζηαιεί µε θαμ ή 

email θαη  λα είλαη ζαθήο. Απαξαίηεηε  ζεσξείηαη  θαη ε  ηειεθσληθή  

επηθνηλσλία, ηδηαίηεξα µε λένπο πειάηεο εμσηεξηθνχ  

  Πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη µε ηνλ πειάηε νη φξνη πιεξσµήο θαη 

παξάδνζεο. ηε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο είλαη παιηφο, ρξεηάδεηαη 

επηβεβαίσζε φηη νη φξνη είλαη νη ίδηνη µε ηηο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίεο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε απαηηείηαη λα δνζνχλ λέεο δηεπθξηλήζεηο. Βαζηθά 

ζεµεία ηα νπνία πξέπεη λα δηεπθξηληζζνχλ είλαη ν ηξφπνο πιεξσµήο ή 

αθφµα θαη νη ηηµέο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνίεζεο, ε 

αλακελφκελε απφ ηνλ πειάηε εκεξνκελία θφξησζεο, ν ηξφπνο κεηαθνξάο 

θαη ν θαζνξηζµφο ηνπ µέξνπο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο, φπσο πηζαλφλ θαη 

http://www.portal.gsis.gr/
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ζηνηρεία ηνπ κεηαθνξέα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά είλαη επζχλε ηνπ 

πειάηε.  

  Καηά ηελ επηθνηλσλία µε ηνλ πειάηε, είλαη απαξαίηεην  λα 

δηεπθξηληζζνχλ φπνηεο εηδηθέο απαηηήζεηο µπνξεί λα έρεη, είηε ζε επίπεδν 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο φζνλ αθνξά ηελ ζπζθεπαζία, ηε ζχζηαζε, ή 

ζε επίπεδν ζπλνδεπηηθψλ παξαζηαηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο.  

 Απαηηείηαη επηθνηλσλία µε ηνλ πειάηε, πηζαλφλ πξνθνξηθή, αιιά 

απαξαίηεηα θαη γξαπηή γηα επηβεβαίσζε ηεο θφξησζεο µε ηελ ζπµθσλία. 

ηελ πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε αδπλαµία  ηνπ 

εξγνζηαζίνπ λα παξαδψζεη έγθαηξα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία, ν 

πειάηεο πξέπεη λα ελεκεξσζεί µε ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ µε 

δηαζέζηµσλ πξντφλησλ ή γηα αλαβνιή ζηελ εκεξνκελία θφξησζεο.  

Δθφζνλ έρεη απνθαζηζζεί ην µέζν απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην εμσηεξηθφ, 

πξέπεη λα εθδνζνχλ θάπνηα παξαζηαηηθά απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα 

εκπνξεχκαηα. Οη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε απηφ ην επίπεδν είλαη:  

 Δλεκέξσζε ηνπ γξαθείνπ θηλήζεσο ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά µε ηελ θφξησζε 

θαη ην µέζν κεηαθνξάο. Οπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην µέζν κεηαθνξάο 

γλσζηνπνηνχληαη ηα λνχµεξα ηνπ θνξηεγνχ πνπ ζα θνξηψζεη ηελ 

παξαγγειία ή ηα δηαθξηηηθά λνχµεξα ηνπ container γηα απνθπγή 

ιαλζαζκέλσλ θνξηψζεσλ.  

  Δλεκέξσζε ηνπ εθηεισληζηή ή ην αηφµνπ ηεο εηαηξίαο πνπ αζρνιείηαη µε 

ηνλ εθηεισληζµφ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ πεξίπησζε εμαγσγήο ζε ηξίηε 

ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ζηελ 

πεξίπησζε πψιεζεο ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απηή δελ 

ζεσξείηαη εμαγσγή, νλνµάδεηαη Δλδνθνηλνηηθή ∆ηαθίλεζε νπφηε δελ 

ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία εθηεισληζµνχ.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 35 ηνπ Ν.4072/2012 γηα ηε «Βειηίσζε ηνπ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο» θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε εγγξαθήο, ζην Δηδηθφ 

Μεηξψν Δμαγσγέσλ (Δ.Μ.Δ) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνηίζεηαη λα θάλνπλ εμαγσγή. 

Παξ’ φια απηά θάπνηα  επηκειεηήξηα απνθάζηζαλ ηελ ηήξεζε  ηνπ Δ.Μ.Δ ζε 

πξναηξεηηθή βάζε κε θχξην ζηφρν ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ζε απηφ, κε ζθνπφ λα 

δηαηεξεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξ.1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, εηζαγσγηθή θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα δηθαηνχηαη λα 

αζθεί θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη 

εγγεγξακκέλν ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.Μ.Ζ)  

 Έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ηεο 

εμαγσγήο   πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο.  

 Δλεκέξσζε ηνπ γξαθείνπ θηλήζεσο γηα ηελ έθδνζε ∆ειηίνπ Απνζηνιήο 

γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ θνξηψλνληαη θαζψο θαη γηα ηα δείγκαηα πνπ 
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απνζηέιινληαη ζην ρεµείν γηα έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ή γηα ηελ 

ρνξήγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο  

 Έθδνζε ηηµνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ελδείμεηο ζρεηηθά µε ην ζχλνιν ηεο  

αμίαο, ηνλ αξηζµφ κνλάδσλ (δεµάησλ) θαη αλαθνξά φηη ηα πξντφληα είλαη  

ειιεληθήο παξαγσγήο.  

 Έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εµθαλίδνληαη ζην Γειηίν  

Παξαγγειίαο, ζηα ηηµνιφγηα θαη ζην ∆ειηίν Απνζηνιήο, γηα ηελ απνθπγή  

ιαζψλ θαηά ηελ θφξησζε. 

 Δλεκέξσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ινγηζηηθή εγγξαθή ηεο 

πψιεζεο (www.enterprise.gr).   

 

Κεφϊλαιο 3ο:Απαραύτητα ϋγγραφα για την εξαγωγό εμπορευμϊτων 
 

 1. Κηβσηνιφγην (packing list). Αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν γηα θάζε θηβψηην κε Μηθηφ 

βάξνο θαη Καζαξφ βάξνο.  

2.  Γειηίν απνζηνιήο ηνπ  παξαιήπηε ηνπ πειάηε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηφπν 

παξάδνζεο ην ηεισλείν εμαγσγήο. 

3. Δπηκειεηεξηαθή ελεκεξφηεηα (αληίγξαθν θαη ησλ 2 φςεσλ ηεο θάξηαο πνπ ρνξεγεί 

ην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην πνπ θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ εμαγσγέα 

ζην Δηδηθφ Μεηξψν Δμαγσγψλ). Πξναηξεηηθά απφ 2012 αλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

ΓΔΜΖ.  

4. Πηζηνπνηεηηθά αλάινγα κε ην είδνο ή ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη πξννξηζκνχ (φρη 

ζηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ).  

5. Δθφζνλ απαηηείηαη ,ππνβνιή  εηδηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή έγθξηζεο  

6. EORI number (Economic Operator registration and Identification)  

7. Σηκνιφγην εμαγσγήο-πψιεζεο ρσξίο ΦΠΑ (INVOICE)  

(Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017) 

3.1 Βαςικϊ ϋγγραφα και πιςτοποιητικϊ εξαγωγών  

 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ηεισλεία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εμαγσγή εμαξηψληαη θπξίσο απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηε ρψξα πξννξηζκνχ. Γηα 

ην ιφγν απηφ θάζε εμαγσγέαο είλαη απαξαίηεην λα ζπκβνπιεχεηαη θάπνην 

εθηεισληζηή ζρεηηθά µε ηηο δηαηππψζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε.  

εκεηψλεηαη φηη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηνκέα δηεπθφιπλζεο ησλ εμαγσγψλ 

απνηεινχλ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ δηαθφξσλ επηινγψλ ησλ εμαγσγέσλ θαη ησλ 

http://www.enterprice.gr/
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ελεξγεηψλ πνπ νθείιεη ην ηεισλείν λα εθηειέζεη αθνινπζψληαο ηηο επηινγέο ησλ 

εμαγσγέσλ. Γηα λα είλαη εθηθηέο νη δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην λνκηθφ θαη 

δηαδηθαζηηθφ πιαίζην ζηηο εμαγσγέο, πέξα απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ξπζκίζεηο ζε 

επίπεδν Σεισλεηαθήο Γηνίθεζεο, απαηηείηαη πξψηηζηα ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

θαλφλσλ ηεισλεηαθνχ δηθαίνπ απφ ηνπο εμαγσγείο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέγνπλ ηελ νξζή ηεισλεηαθή δηαδηθαζία πνπ ηνπο εμππεξεηεί, κε 

ηνπο ιηγφηεξνπο δπλαηνχο πφξνπο.                

Σα απαηηνχκελα έγγξαθα ζπλνδεχνπλ πάληνηε ηα δηαθηλνχκελα εκπνξεχκαηα θαη 

πξέπεη απαξαηηήησο λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο Ληκέλεο ή ζηνπο Αεξνιηκέλεο 

αλαρψξεζεο απφ ηελ Διιάδα (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017).  

Σν θχξην ηεισλεηαθφ έληππν πνπ απαηηείηαη γηα ηηο εμαγσγέο είλαη ην Δληαίν 

Γηνηθεηηθφ Έγγξαθν (ΔΓΔ, Single Administrative Document, SAD). Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ πξντφληα πξνο Σξίηεο ρψξεο είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε ηνπ Δληαίνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (Δ.Γ.Δ.) ζην Σεισλείν πνπ ζα έρεη ηελ θαζ' χιε θαη θαηά ηφπν 

αξκνδηφηεηα. Απφ 2/4/2012 είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο 

κε ηε ρξήζε ηερληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, δει. ε  ειεθηξνληθή πιένλ 

επηθνηλσλία ησλ ηεισλείσλ εμαγσγήο θαη εμφδνπ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο (εμαγσγείο, αληηπξνζψπνπο, κεηαθνξείο θιπ) θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο 

κέρξη θαη ηελ ηειηθή έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. 

πξντφλησλ.  

Καηάζεζε ηνπ Δ.Γ.Δ. απαηηείηαη θαη θαηά ηελ εμαγσγή πξντφλησλ ζε εδάθε πνπ 

αλήθνπλ κελ ζην ηεισλεηαθφ αιιά φρη ζην θνξνινγηθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο 

(Μαξηηλίθα, Γαιιηθή Γνπηάλα, Γνπαδεινχπε, Ρενπληφλ, Καλάξηα Νεζηά, Νεζηά 

Σζάλει, Νεζηά Άιαλη).   

Σν Δ.Γ.Δ νλνκάδεηαη δηαζάθεζε/δήισζε θαη ν δηαζαθηζηήο ή ν λφκηκνο 

αληηπξφζσπνο ηνπ έρεη ππνρξέσζε, λα γλσξίδεη ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο θαη ελδείμεηο 

ζπκπιήξσζεο ηεο δηαζάθεζεο, αλάινγα κε ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην νπνίν δεηά 

λα ππαρζνχλ ηα εκπνξεχκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 Μαδί κε ηε δηαζάθεζε πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη ηα έγγξαθα – άξζξα 218-221 

θαλνληζκνχ ΔΟΚ 2454/93- πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ην αηηνχκελν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο (π.ρ. ηηκνιφγην θαη εθφζνλ απαηηείηαη 

πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο ή θαηαγσγήο, θηβσηνιφγην, δπγνιφγην, έγθξηζε 

εμαγσγήο). εκεηψλεηαη πσο ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία Ν. 718/1977 φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ δηαζαθηζηή κπνξεί λα είλαη 

νπνηνδήπνηε θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ.  

Σν ΔΓΔ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηφο απφ ηε γιψζζα 

είλαη παλνκνηφηππν ζε φιεο ηηο ρψξεο-κέιε. Αλ θαη ην ΔΓΔ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί 

απφ ηνλ θνξησηή, είλαη επθνιφηεξν ε δηαδηθαζία απηή λα γίλεη απφ ηνλ κεηαθνξέα, ν 
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νπνίνο έρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνξηίνπ, φπσο είλαη ν αξηζκφο πηήζεο ή ην φλνκα ηνπ πινίνπ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ΔΓΔ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ εμαγσγέα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα φηαλ ηα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζηε ρνξήγεζε αδείαο εμαγσγήο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ αλ εμέιζνπλ απφ ηελ Διιάδα ρσξίο ηελ άδεηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο) ή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ (πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα, φπσο νπιηθά 

ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ινηπά είδε COCOM). 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν εμαγσγέαο πξέπεη θαλνληθά λα ζπκπιεξψζεη ην πξψην 

κέξνο ηνπ ΔΓΔ θαη λα δψζεη ην κεξηθψο ζπκπιεξσκέλν έληππν ζηνλ κεηαθνξέα, ν 

νπνίνο ζα ζπκπιεξψζεη ηα ππφινηπα κέξε ηνπ θαηά ηνλ ζπλήζε ηξφπν. Μεηά ηνλ 

έιεγρν, ην Σεισλείν ζα επηζηξέςεη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ ΔΓΔ ζηνλ εμαγσγέα. 

Οη κεγαιχηεξνη εμαγσγείο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ Δπηηφπην Έιεγρν Δμαγσγψλ απφ ηα 

Σεισλεία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο δηεμάγνληαη ζηνπο ρψξνπο 

ησλ εμαγσγέσλ. 

Σα Σεισλεία δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα επηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο θαη λα ειέγρνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο. Σν πιενλέθηεκα ηνπ Δπηηφπηνπ Διέγρνπ Δμαγσγψλ γηα ηνλ εμαγσγέα 

είλαη φηη φια ηα έγγξαθα κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ επί ηφπνπ, 

θαη λα κελ απνκέλεη θακία άιιε δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί ζηνλ ιηκέλα ή 

αεξνιηκέλα θφξησζεο (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017). 

3.2 Πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ EUR 1 & ATR 1  

 

Σα πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο EUR. 1 θαη ATR 1 ζεσξνχληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο εμαγσγήο, θαηά ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία αθνξά, 

δίλνληαη δε ζηνλ εμαγσγέα κφιηο πξαγκαηνπνηεζεί ή εμαζθαιηζηεί ε πξαγκαηηθή 

εμαγσγή. Καη' εμαίξεζε, είλαη δπλαηφ λα εθδνζεί έλα πηζηνπνηεηηθφ κεηά ηελ 

εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία αθνξά:  

 φηαλ δελ εθδφζεθε πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο θαηά ην ρξφλν ηεο 

εμαγσγήο ιφγσ ιαζψλ, αθνπζίσλ παξαιείςεσλ ή εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ. 

 φηαλ εθδφζεθε πηζηνπνηεηηθφ, αιιά απνξξίθζεθε γηα ηερληθνχο ιφγνπο.  

Ζ δηαθνξά ησλ δχν πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ 

θαζψο ην Δur 1 είλαη απαξαίηεην γηα εμαγσγέο ζηηο ρψξεο ΔΕΔ θαη ρψξεο µε 

ζχµβαζε ελψ ην ATR 1 αθνξά εμαγσγέο ζηελ Σνπξθία (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 

2017). 
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3.3 Πηζηνπνηεηηθφ Σ5  

 

 Δίλαη έγγξαθν παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθίλεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη 

πξντφλησλ πνπ δηθαηνχληαη θνηλνηηθήο επηδφηεζεο. Δπίζεο, µε ην ίδην έγγξαθν 

παξαθνινπζνχληαη ηα πξντφληα θνηλνηηθήο παξέµβαζεο. Δθδίδεηαη απφ ην ηεισλείν 

εμαγσγήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ γηα ην νπνίνλ έρεη γίλεη απνδεθηή 

δηαζάθεζε εμαγσγήο δηαζρίζεη, πξηλ εγθαηαιείςεη  ην ηεισλεηαθφ  έδαθνο ηεο 

θνηλφηεηαο θνηλνηηθά εδάθε, άιια απφ απηφ ηνπ θξάηνπο µέινπο εμαγσγήο. Ζ 

απφδεημε φηη ην ελ ιφγσ πξντφλ εγθαηέιεηςε ην ηεισλεηαθφ έδαθνο παξέρεηαη µε ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ πξσηφηππνπ αληηηχπνπ ειέγρνπ Σ5 ζπκπιεξσκέλν απφ ην ηεισλείν 

εμφδνπ θαη ην νπνίν απνζηέιιεηε απφ ην ηεισλείν εμφδνπ ζην αξµφδην ηεισλείν 

εμαγσγήο απφ ην νπνίν εθδφζεθε (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017). 

 3.4 Κνηλνηηθή δηακεηαθφκηζε Σ2  

 

Ο θνηλνηηθφο ραξαθηήξαο εκπνξεχκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

παξαζηαηηθνχ T2L. Απφδεημε φηη ηα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ηεο Κνηλφηεηαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Απηή ε 

απφδεημε κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή παξαζηαηηθνχ T2 (T2F) ζθξαγηζκέλνπ 

θαηάιιεια απφ ην ηεισλείν αλαρψξεζεο ζηελ Κνηλφηεηα ή ηνπ πξσηφηππνπ 

παξαζηαηηθνχ T2L (T2LF) ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ. Απφδεημε φηη ηα εκπνξεχκαηα 

βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο ηεο Κνηλφηεηαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη 

ζηηο αξµφδηεο αξρέο π.ρ. ηνπ Αγίνπ Μαξίλνπ. Απηή ε απφδεημε µπνξεί λα ιάβεη ηε 

κνξθή  παξαζηαηηθνχ T2 (T2F) ζθξαγηζκέλνπ θαηάιιεια απφ ην ηεισλείν 

αλαρψξεζεο ζηελ Κνηλφηεηα ή ηνπ πξσηφηππνπ παξαζηαηηθνχ T2L (T2LF) ή 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ (ηδίσο ηνπ ζπλνδεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζµφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2719/92).Οη ζπλαιιαγέο πνπ  

πξαγκαηνπνηνχληαη  κε ην εκπφξεπκα λα ζπλνδεχεηε κε T2LF ηεινχλ   ππφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο (Καηαβνιή ΦΠΑ ζην ηεισλείν θαηά ηνλ εθηεισληζκφ).          

(Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017) 

3.5 Σηκνιφγην 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν έγγξαθν ην νπνίν πξέπεη λα εηνηκάζεη ν εμαγσγέαο είλαη ην 

Σηκνιφγην. Σν Σηκνιφγην πξέπεη λα ζπλνδεχεη θάζε θφξησζε, αθφκε θαη φηαλ ηα 

εκπνξεχκαηα απνζηέιινληαη ειεχζεξα πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην είλαη ην βαζηθφ 

έγγξαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εμαγσγέο, θαη θάζε άιιν έγγξαθν ρξεζηκνπνηεί 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε απηφ. 

πρλά δεηείηαη απφ ηνπο εμαγσγείο λα πξνεηνηκάζνπλ έλα πξνηηκνιφγην (Pro 

forma Invoice). Σν έγγξαθν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηχπνλ πξνζθνξάο ή φηαλ ε 
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πιεξσκή γίλεηαη πξνθαηαβνιηθά θαη νη ιέμεηο pro forma πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 

επθξηλψο. Όηαλ απνζηέιινληαη δείγκαηα ρσξίο ρξέσζε, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο 

δεηνχλ ηελ ππνβνιή ελφο ηηκνινγίνπ γηα ηεισλεηαθνχο θαη κφλνλ ιφγνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζην ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη ε ξήηξα «Υσξίο εκπνξηθή αμία 

Αλαγξαθφκελε αμία κφλνλ γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο».  

Μεξηθέο ρψξεο δεηνχλ επηθπξσκέλα ή ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ν εμαγσγέαο πξέπεη λα έρεη ην ηηκνιφγηφ ηνπ ζεσξεκέλν πξηλ απφ ηελ απνζηνιή 

ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ ζεψξεζε ή ε επηθχξσζε γίλνληαη απφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

ή απφ Πξεζβεία, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. 

(Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017) 

3.6 Πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο 

Έλα άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη ζπρλά είλαη ν Πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο, ην 

νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ. ηελ 

Διιάδα ηα Πηζηνπνηεηηθά Πξνέιεπζεο ρνξεγνχληαη απφ ηα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα. 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ, ην Δπηκειεηήξην ζεσξεί ην 

Πηζηνπνηεηηθφ θαη ρξεψλεη θάπνηα έμνδα γηα ηε κεζνιάβεζή ηνπ. Όιεο νη αξαβηθέο 

ρψξεο δεηνχλ πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο ζεσξεκέλν απφ ηνλ Δκπνξηθφ Αθφινπζν 

ηεο Πξεζβείαο ηνπο ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα αξαβηθή ρψξα δελ 

έρεη Πξεζβεία ή Πξνμελείν ζηελ Διιάδα, ηφηε δεηείηαη ε ζεψξεζε απφ ηελ Πξεζβεία 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αξαβηθήο ρψξαο (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017). 

3.7 Κηβσηνιφγην (packing list) 

Σν Κηβσηνιφγην πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν ελφο θνξηίνπ. Οη εμαγσγείο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

ηηκνινγίσλ, κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ζπληάμνπλ θαη ην Κηβσηνιφγην. Πνιιέο απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηηκνιφγην επαλαιακβάλνληαη θαη ζην 

Κηβσηνιφγην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ θηβσηίσλ, ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ην θαζαξφ θαη κηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα θαζψο θαη ηηο πιήξεηο 

δηαηάζεηο θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο θάζε θηβσηίνπ. ην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηνινγίνπ 

αζξνίδνληαη φιεο νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017). 

3.8 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο (Certificate of conformity) 

Οξηζκέλεο ρψξεο απαηηνχλ φια ηα εκπνξεχκαηα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 

Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο. Σν Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο επηβεβαηψλεη φηη ηα 

εκπνξεχκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα εηζαγσγήο. 

Σν Πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα εθδίδεηαη πξηλ απφ ηε θφξησζε. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

νξίδνπλ έλαλ Οξγαληζκφ ζε θάζε ρψξα πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

έθδνζε απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Οη νξγαληζκνί απηνί δεηνχλ ζπρλά λα 

επαιεζεχζνπλ ηα θνξηία πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο. Σα 

εκπνξεχκαηα πνπ θζάλνπλ ζηα ζχλνξα ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο 

θηλδπλεχνπλ λα θαηαζρεζνχλ. Οη εμαγσγείο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη νη εηαηξείεο 

πνπ εθδίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ρξεψλνπλ θάπνηα έμνδα γηα ηελ παξνρή ησλ 
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ππεξεζηψλ ηνπο (πεξίπνπ 10% επί ηεο αμίαο ηνπ νξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ), ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

(Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017) 

Κεθάιαην 4
ν
:Έληππα ζπκπιεξνχκελα απφ ηνπο κεηαθνξείο 

 

Δθηφο απφ ηα έγγξαθα πνπ είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο κεηαθνξέο, θάζε είδνο κεηαθνξάο 

έρεη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα έγγξαθα.  Γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ην 

ζεκαληηθφηεξν έγγξαθν είλαη ε αεξνπνξηθή θνξησηηθή (air waybill), ελ ζπληνκία 

AWB. Γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά, ην ζεκαληηθφηεξν έγγξαθν είλαη ε ζαιάζζηα 

θνξησηηθή (bill of lading), γηα ζπληνκία ζπλήζσο B/L. 

Γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο, ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζπλήζσο 

απφ ηνλ κεηαθνξέα είλαη ην έληππν CMR (Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηηο Υεξζαίεο 

Μεηαθνξέο). Γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ην θαλνληθφ έγγξαθν κεηαθνξάο 

είλαη ε ζηδεξνδξνκηθή θνξησηηθή CIM (Γηεζλήο Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηηο 

ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο). 

 

4.1 Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηηο Υεξζαίεο Μεηαθνξέο 

Σν έληππν CMR ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα θαη δίδεηαη πξνο ππνγξαθή ζηνλ 

απνζηνιέα φηαλ παξαιεθζνχλ ηα εκπνξεχκαηα. Σν CMR πεξηέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 

κε ην θνξηίν πιεξνθνξίεο, καδί κε ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ κεηαθνξέα. Σν 

πξψην αληίηππν ηνπ CMR παξακέλεη ζηνλ απνζηνιέα, ην δεχηεξν ζπλνδεχεη ηα 

εκπνξεχκαηα θαη ην ηξίην θξαηά ην κεηαθνξέαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

απηφο πνπ ζπκπιεξψλεη ην έληππν CMR είλαη ν κεηαθνξέαο. Δπεηδή φκσο νη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη αθνξνχλ ηνλ εμαγσγέα, είλαη πξνηηκφηεξν 

ην έγγξαθν απηφ λα ην ζπκπιεξψζεη ν εμαγσγέαο, επεηδή απηφο επζχλεηαη γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ CMR. Μεηά ηελ εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ δεηείηαη 

απφ ηνλ παξαιήπηε λα ππνγξάςεη ην CMR. ην έληππν ηνπ CMR ππάξρεη ρψξνο γηα 

λα πξνζζέζεη ν εμαγσγέαο ή ν εηζαγσγέαο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ κεηαθνξέα. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ απνδερζεί ηελ πλζήθε γηα ηηο 

Υεξζαίεο Μεηαθνξέο (CMR), ε νπνία ξπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο πηζαλέο 

επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα. Οη κεηαθνξείο δηαβεβαηψλνπλ ζπρλά ηνπο πειάηεο ηνπο φηη 

φια ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη «ππφ ζπλζήθεο CMR», θάηη πνπ σο έλα βαζκφ 

παξέρεη αζθάιεηα γηα ηηο κεηαθνξέο. Ωζηφζν, ε ππνρξέσζε δηαθίλεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ «ππφ ζπλζήθεο CMR» δελ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο εηαηξείαο θαη γηα ην ιφγν απηφλ απαηηείηαη πξνζνρή. 

Ζ ζχκβαζε CMR θαιχπηεη κφλν κηα κνξθή ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο. Αλ δειαδή ην 

φρεκα πνπ θηλείηαη νδηθά ή θαη ε ξπκνπιθνχκελε ληαιίθα γηα θάπνηα απφζηαζε 

κεηαθεξζεί κε πνξζκείν ή αλεβεί ζε πιαηθφξκα ηξέλνπ, ηφηε ε χκβαζε έρεη 



111 
 

εθαξκνγή αξθεί ηα εκπνξεχκαηα λα κελ εθθνξησζνχλ απφ ην φρεκα πνπ αξρηθά 

θνξηψζεθαλ (www.greenwoods.org).   

  

4.2 ADR-ΓΙΔΘΝΔΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΤΝΓΤΝΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ  

Δίλαη ην αθξσλχκην (Accord European relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route) ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο 

Γηεζλείο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νδηθψο θαη 

ε νπνία ππνγξάθεθε ζηε Γελεχε ην 1957. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ελ ιφγσ 

πκθσλίαο, ε νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, εθηφο απφ νξηζκέλα 

εμαηξεηηθά επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, επηηξέπεηαη αξθεί λα ππφθεηηαη ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ηερληθψλ παξαξηεκάησλ Α θαη Β ηεο πκθσλίαο.  

Σα παξαξηήκαηα ηεο ADR πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο πνπ κεηαμχ άιισλ αθνξνχλ ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ηηο δηαδηθαζίεο απνζηνιήο, ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζθεπαζηψλ, ησλ δεμακελψλ θιπ, ηηο ζπλζήθεο 

κεηαθνξάο, θφξησζεο, εθθφξησζεο, δηαρείξηζεο, ηηο απαηηήζεηο γηα ηα πιεξψκαηα 

θαη ην φρεκα. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε ηξνπνπνηήζεηο επηθαηξνπνηήζεηο 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ζπλήζσο αλά δηεηία). Σηο λέεο εθδφζεηο ηεο ADR 

ελζσκαηψλεη θάζε θνξά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππφ κνξθή Οδεγίαο κε ηελ νπνία 

ελαξκνλίδνπλ ην εζληθφ ηνπο δίθαην θαη ηελ νπνία εθαξκφδνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ. (www.yme.gr) 

4.3 Δγγχεζε κεηαθνξάο TIR  

Σν θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο TIR («Transports Internationaux Routiers» - Γηεζλείο 

Οδηθέο Μεηαθνξέο) βαζίδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή ζχκβαζε πεξί δηεζλψλ κεηαθνξψλ 

εκπνξεπκάησλ ππφ ηελ θάιπςε δειηίσλ TIR, πνπ ζήκεξα αξηζκεί 64 ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Σα εκπνξεχκαηα 

κπνξνχλ κεηαθεξφκελα ππφ ηελ θάιπςε δειηίνπ TIR λα δηέξρνληαη απφ ην έδαθνο 

νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, έλα απφ ηα νπνία πξέπεη απαξαίηεηα 

λα κελ είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΚ.  

Σν θαζεζηψο TIR βαζίδεηαη ζην «δειηίν TIR» πνπ ρξεζηκεχεη θαη σο ηεισλεηαθή 

δήισζε θαη σο εγγχεζε. Σππψλεηαη θαη δηαλέκεηαη απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Οδηθψλ 

Μεηαθνξψλ (IRU) θαη εθδίδεηαη ζε ρξήζηεο απφ ηνπο εζληθνχο εγγπνδνηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

(ζπλήζσο ηεισλεηαθέο) θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά ή ε δηακεηαθφκηζε ελφο εκπνξεχκαηνο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Κνηλφηεηαο εθηειείηαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο ζχκβαζεο TIR, ε Κνηλφηεηα 

ζεσξείηαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κεηαθνξάο ή ηεο δηακεηαθφκηζεο, εληαίν έδαθνο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά απφ έλα ζεκείν ηεο Κνηλφηεηαο ζε άιιν εθηειείηαη κε 

ηκεκαηηθή δηέιεπζε απφ ην έδαθνο ηξίηεο ρψξαο, νη έιεγρνη θαη νη δηαηππψζεηο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην θαζεζηψο TIR εθαξκφδνληαη ζηα ζεκεία ζηα νπνία ε κεηαθνξά 

http://www.greenwoods.org/
http://www.yme.gr/
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εγθαηαιείπεη πξνζσξηλά ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο θαη απφ ηα νπνία 

εηζέξρεηαη εθ λένπ ζ' απηφ.  

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο TIR ζε πεξίπησζε πνπ κία απνζηνιή 

εηζέξρεηαη ή αξρίδεη ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, ε εγγπήηξηα έλσζε θαζίζηαηαη ή 

είλαη ππεχζπλε έλαληη ησλ αξρψλ θάζε θξάηνπο κέινπο απφ ην έδαθνο ηνπ νπνίνπ 

δηέξρεηαη ε απνζηνιή TIR, κέρξηο φηνπ εμέιζεη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Κνηλφηεηαο, ή κέρξη ην ηεισλείν πξννξηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο απηφ. Σα 

εκπνξεχκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο βάζεη ηνπ δειηίνπ TIR 

ζεσξνχληαη σο κε θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη απηά έρνπλ 

θνηλνηηθφ ραξαθηήξα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία δηαθηλνχληαη 

θαη θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία δηέξρνληαη ή εμάγνληαη ζηηο ρψξεο ΔΕΔ 

(Ννξβεγία, Διβεηία, Ηζιαλδία).   

Ζιεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ θνξηεγψλ, εκπνξεπκάησλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

δηελεξγείηαη απφ ζηα ηεισλεία, παξάιιεια κε ηελ πξνζθφκηζε ζε απηά ησλ δειηίσλ 

TIR.   

εκεηψλεηαη φηη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δεδνκέλσλ δειηίνπ TIR, ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο NCTS/TIR, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη εθαξκφδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ ζπκκεηέρνπλ δειαδή νη 

ρψξεο ΔΕΔ (νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλή Γηακεηαθφκηζε θαη εθαξκφδνπλ ην 

NCTS) νχηε νη ηξίηεο ρψξεο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελεο ζηε χκβαζε TIR (NCTS = 

Νέν Γηαθξαηηθφ χζηεκα Γηακεηαθφκηζεο) (www.ektelonismos.com)  

 

4.4 Φνξησηηθή Θαιάζζηαο κεηαθνξάο (Bill of lading) 

Έλα απφ ηα παιαηφηεξα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη ε 

θνξησηηθή ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Σν έληππν εμαθνινπζεί λα απνηειεί πνιχ 

ζεκαληηθφ έγγξαθν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

εκπνξεχκαηα απνζηέιινληαη ζην εμσηεξηθφ κε Container ή κε πινίν. Ζ θνξησηηθή 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο εμππεξεηεί πνιινχο ζθνπνχο θαη ηαπηφρξνλα είλαη λνκηθφ 

έγγξαθν. Οη θνξησηηθέο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο εθδίδνληαη απφ ηηο Ναπηηιηαθέο 

Δηαηξείεο, ηηο Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο θαη απφ ηελ FIATA, ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία 

ηνπ πλδέζκνπ Μεηαθνξηθψλ Δηαηξεηψλ. Όιεο νη θνξησηηθέο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

είλαη παλνκνηφηππεο ζηελ φςε. Έρνπλ κέγεζνο Α4 κε ην φλνκα ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο εκθαλψο αλαγξαθφκελν ζηελ θνξπθή ηνπ εληχπνπ. 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο θφξησζεο εκθαλίδνληαη ζην ζψκα ηνπ εγγξάθνπ θαη ππάξρεη 

ρψξνο γηα ππνγξαθή ζην θάησ κέξνο. ηελ νπίζζηα φςε αλαγξάθνληαη 

ππθλνηππσκέλνη νη φξνη κεηαθνξάο, νη νπνίνη θαζίζηαληαη ζεκαληηθνί φηαλ θάηη δελ 

πάεη θαιά. Ζ πξψηε ηδηφηεηα ηεο θνξησηηθήο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο είλαη ε 

ρξεζηκφηεηά ηεο σο απφδεημεο γηα ηα εκπνξεχκαηα. Δάλ ηα εκπνξεχκαηα 

θνξηψλνληαη κε ζπκβαηηθφ ηξφπν, είλαη δπλαηφο ν θπζηθφο έιεγρνο ηνπ θνξηίνπ θαηά 

ηελ θφξησζε. 

http://www.ektelonismos.com/
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Ζ θνξησηηθή ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη πιήξε ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο θαη πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ. Όπνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη 

κε containers, ε θνξησηηθή αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ηνπ container κε ηε δήισζε 

«δειψζεθε φηη πεξηέρεη», επεηδή ε Ναπηηιηαθή εηαηξεία βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ πειάηε ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο πξνβιήηαο αδπλαηεί λα ειέγμεη θάζε container 

μερσξηζηά. 

Ζ θνξησηηθή ζαιάζζηαο κεηαθνξάο απνηειεί επίζεο ζχκβαζε κεηαθνξάο κεηαμχ ηνπ 

θνξησηή θαη ηεο Ναπηηιηαθήο εηαηξείαο. Ζ θνξησηηθή ζπκπιεξψλεηαη αθνχ ην πινίν 

απνπιεχζεη, θαζψο κφλνλ ηφηε ε Ναπηηιηαθή εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψζεη φια ηα κέξε ηεο θνξησηηθήο, φπσο ην φλνκα ηνπ πινίνπ θαη ηελ 

εκεξνκελία αλαρψξεζεο. 

Ζ Σξίηε ηδηφηεηα ηεο θνξησηηθήο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο είλαη φηη απνηειεί ηίηιν 

θπξηφηεηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηνζδήπνηε έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ηε θνξησηηθή έρεη 

δηθαίσκα λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα. Ο αγνξαζηήο ησλ εκπνξεπκάησλ γηα λα 

παξαιάβεη ην θνξηίν θαλνληθά παξνπζηάδεη ηελ πξσηφηππε θνξησηηθή ζηελ 

Ναπηηιηαθή εηαηξεία ζην ιηκάλη άθημεο. Με ηε θνξησηηθή ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ν 

εμαγσγέαο έρεη θάπνην πνζνζηφ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ 

εκπνξεπκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ν παξαιήπηεο δελ κπνξεί λα παξαιάβεη ηα 

εκπνξεχκαηα ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εμαγσγέα. 

Παξ’ φια απηά, ε θνξησηηθή δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ειέγρνπ ησλ πηζηψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε παξακνλή ελφο θνξηίνπ ζε 

κία απνκαθξπζκέλε πξνθπκαία πξνθαιεί πξνβιήκαηα. Αθφκε, αλ ν παξαιήπηεο 

αδπλαηεί λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα, ν εμαγσγέαο ζα πξέπεη ελδερνκέλσο λα 

θξνληίζεη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλεπάγεηαη κία επηπιένλ 

επηβάξπλζε λαχινπ θαζψο θαη ζεκαληηθά απνζεθεπηηθά έμνδα ζην εμσηεξηθφ.  

Οη θνξησηηθέο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο εθδίδνληαη ζε ζεηξέο, ζπλήζσο ζε ηξία 

πξσηφηππα ή πεξηζζφηεξα εάλ δεηεζνχλ, θαη νπνηνδήπνηε απφ ηα ηξία πξσηφηππα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ θνξηίνπ, γεγνλφο ην νπνίν 

θαζηζηά ηα άιια δχν πξσηφηππα ρσξίο αμία ή ηζρχ. Οη ζεηξέο παξέρνπλ ηελ επρέξεηα 

δηαρσξηζκνχ ησλ πξσηνηχπσλ γηα ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ή ηελ απνζηνιή κε 

courier ζηελ Σξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηνλ αγνξαζηή ή ζηνλ αληηπξφζσπν πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην θνξηίν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εμαγσγέα ζην ιηκάλη ηνπ πξννξηζκνχ. 

4.5 Αεξνπνξηθή θνξησηηθή (Air waybill) 

Ζ αεξνπνξηθή θνξησηηθή, ζπρλά γηα ζπληνκία AWB, ρξεζηκνπνηείηαη γηα φινπο ηνπο 

αεξνπνξηθνχο λαχινπο θαη επέρεη ζέζε δειηίνπ απνζηνιήο. ε αληίζεζε κε ηε 

Φνξησηηθή Θαιάζζηαο Μεηαθνξάο, ε Αεξνπνξηθή Φνξησηηθή δελ απνηειεί ηίηιν 

θπξηφηεηνο. Ζ βαζηθή αεξνπνξηθή θνξησηηθή είλαη έλα έγγξαθν πνπ απνηειείηαη απφ 

δψδεθα κέξε κε θάζε ζειίδα λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, αλ θαη γηα πνιιέο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο δελ απαηηνχληαη θαη ηα δψδεθα αληίγξαθα. Ζ αεξνπνξηθή 
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θνξησηηθή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία, αλ θαη ζπλήζσο 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αεξνπνξηθφ κεηαθνξέα. 

Κάζε αεξνπνξηθή θνξησηηθή θέξεη έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο απνηειεί ζηνηρείν 

αλαγλψξηζεο ηνπ θνξηίνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ ηνπ. Ζ αεξνπνξηθή 

θνξησηηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο επηθνηλσλίεο πνπ αθνξνχλ ηε θφξησζε θαζψο 

θαη ζε άιια έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ παξαιήπηε ν αξηζκφο ηεο αεξνπνξηθήο 

θνξησηηθήο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Ζ αεξνπνξηθή θνξησηηθή παξέρεη ζηνλ θνξησηή 

απφδεημε παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ, ελψ άιια αληίγξαθά ηεο ζπλνδεχνπλ ην 

θνξηίν. 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αεξνπνξηθήο θνξησηηθήο είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη 

νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη είλαη απηαπφδεηθηεο. Ζ αθξίβεηα 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο αεξνπνξηθήο θνξησηηθήο απνηειεί επζχλε ηνπ αεξνκεηαθνξέα, 

δεδνκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε ιάζε κπνξεί, φπσο ζε φια ηα άιια έγγξαθα, λα 

πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα. 

Αεξνπνξηθή θνξησηηθή αεξνκεηαθνξέα 

Μία απμαλφκελε ηάζε ζην ηνκέα ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε έθδνζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ θνξησηηθψλ, γηα ζπληνκία HAWB, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαθνξείο. Οη 

θνξησηηθέο απηέο δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ εθδίδνπλ νη Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο. 

Ο αεξνπνξηθφο δηακεηαθνξέαο ζπγθεληξψλεη δηάθνξα θνξηία ζε κία θχξηα 

Αεξνπνξηθή Φνξησηηθή, θνηλψο MAWB, θαη θαηφπηλ εθδίδεη ρσξηζηέο Αεξνπνξηθέο 

Φνξησηηθέο ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

4.6 ηδεξνδξνκηθή θνξησηηθή (CIM Consignment note) 

Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

πλζήθεο Γηεζλψλ ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ, γλσζηήο θαη σο πλζήθεο COTIF. 

Λεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ CMR γηα ηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο. Ζ ηδεξνδξνκηθή Φνξησηηθή, ζπλεζέζηεξα αλαθεξφκελε σο έληππν CIM 

απαηηείηαη ηφζν γηα θνξηία πάλσ ζε απηνθίλεηα πνπ κεηαθέξνληαη ζηδεξνδξνκηθψο 

φζν θαη γηα θνξηία ζε βαγφληα. Ο ζθνπφο ηεο ηδεξνδξνκηθήο Φνξησηηθήο είλαη λα 

ζπλνδεχζεη ηα εκπνξεχκαηα απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε θαη λα θαζνξίζεη ηα 

πιεξσηέα έμνδα. 

Ζ ηδεξνδξνκηθή Φνξησηηθή ζπλνδεχεη ην θνξηίν ζ’ νιφθιεξν ην ηαμίδη ηνπ. Σν 

έληππν CIM ζπκπιεξψλεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ κεηαθνξέα. ηελ Δπξψπε ε ηζρχο ηεο 

ηδεξνδξνκηθήο Φνξησηηθήο μεθηλά ζπλήζσο ζην ζηαζκφ απνζηνιήο. Σν έληππν 

CIM απνηειείηαη απφ πέληε κέξε. Γηα ηε δηαθίλεζε ζε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ην έληππν CIM ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε άιισλ εγγξάθσλ γηα 

Σεισλεηαθνχο ζθνπνχο. (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017) 

Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη άιια έγγξαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί θαλείο ζηηο δηεζλείο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαη ηα νπνία ζπλνπηηθά είλαη ηα αθφινπζα: 
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4.7 Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην – Πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο 

Δάλ ν εηζαγσγέαο πξέπεη λα αζθαιίζεη ηα εκπνξεχκαηα γηα ηε κεηαθνξά, είλαη ζπρλά 

απαξαίηεην έλα Αζθαιηζηήξην, ηδηαίηεξα εάλ ηα θνξησηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα 

παξνπζηαζζνχλ έλαληη ελέγγπνπ πηζηψζεσο. Σν ζπκβφιαην ή ην πηζηνπνηεηηθφ δελ ζα 

πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαη ππνγξαθεί απφ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία 

ή Πξάθηνξα πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο θαη ζα πξέπεη λα 

παξέρεη θάιπςε γηα πνζφ φρη κηθξφηεξν ηεο αμίαο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

πρλά ε θάιπςε πξνζδηνξίδεηαη ζην 110% ηεο αμίαο, εθθξαδφκελεο ζην λφκηζκα 

ηηκνιφγεζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Δπίζεο, απαηηνχληαη ζπλήζσο ιεπηνκέξεηεο γηα ην 

πινίν θαη ηνλ ιηκέλα θφξησζεο, πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο 

θαη ην φλνκα ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, πξνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζεί νπνηνζδήπνηε έρεη αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο. 

4.8 Άιια έγγξαθα 

Οξηζκέλεο ρψξεο δεηνχλ εηδηθά έγγξαθα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξφπνο 

πιεξσκήο ηνπ εμαγσγέα γίλεηαη έλαληη ελέγγπνπ πηζηψζεσο. Ο αγνξαζηήο ζα πξέπεη 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ λα ελεκεξψζεη ηνλ πσιεηή γηα ηα 

απαηηνχκελα εηδηθά έγγξαθα, δηαθνξεηηθά απηά ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ ελέγγπν 

πίζησζε (Αιηθξαγθήο Γεψξγηνο, 2017). 

ΘΔΜΑ 11
Ο

 :Η ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΤ 

ΠΔΙΡΑΙΑ   

 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ζηαπξνδξφκη ησλ ηξηψλ επείξσλ (Δπξψπεο, 

Αζίαο θαη Αθξηθήο), ηελ θαζηζηά, απφ ηελ πξψηκε αξραηφηεηα, ζηξαηεγηθφ θνκβηθφ 

ζεκείν ζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ ιαψλ, αγαζψλ θαη πνιηηηζκψλ, θαηέρνληαο έηζη κηα 

πιένλ λεπξαιγηθή ζέζε αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

πγθεθξηκέλα, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ παγθφζκησλ κεηαθνξψλ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 80%ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ζε φγθν, θαη πάλσ απφ 70% ζε αμία (www.unctad.org). 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε, ε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε επξσπατθά 

ιηκάληα απμάλεηαη θαηά 6% εηεζίσο, ελψ ε θπθινθνξία κέζσ ησλ ιηκαληψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απμάλεηαη θαηά πεξηζζφηεξν απφ 8% εηεζίσο. Οη 

εκπνξηθέο ξνέο κεηαμχ ηεο Αζίαο θαη ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπε αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ κε εηήζην ξπζκφ 7% (McKinsey 2012) . 

ε απηφ ην πεξηβάιινλ, ε επλντθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ιεηηνπξγψληαο σο 

πχιε κεηαμχ Γχζεο θαη Αλαηνιήο θαζηζηνχλ ηε ρψξα ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα 

επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ησλ κεηαθνξψλ κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ 

εκπνξηθψλ ξνψλ.  

http://www.unctad.org/
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ε γεληθέο γξακκέο ηα Διιεληθά ιηκάληα θαηέρνπλ ζηξαηεγηθή ζέζε θαη ιεηηνπξγνχλ 

σο πεξηθεξεηαθά θέληξα εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηηο κεηαθνξέο απφ ηελ Αζία πξνο 

ηελ Δπξψπε. πγθεθξηκέλα, ην θεληξηθφ ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη έλα κεγάιν ιηκάλη 

κε πνιιέο δπλαηφηεηεο, ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο ιηκάλη 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αιιά θαη σο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο απηνθηλήησλ, ελψ έρεη 

ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ ηελ θεληξηθή κεζνγεηαθή νδφ κεηαθνξάο 

(Mediterranean maritime route) (210 λαπηηθά κίιηα) (McKinsey 2012).  

Δπίζεο, ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά έρεη πξφζβαζε ζην εμειηγκέλν Κέληξν Δθνδηαζκνχ 

ηνπ Θξηαζίνπ, ελψ  ζπλδέεηαη κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε κε ηξέλν πςειψλ ηαρπηήησλ. 

Όια απηά θαζηζηνχλ ηνλ Πεηξαηά ηδαληθφ ιηκάλη γηα κεηαθνξέο πνπ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη επηηπρψο ηηο αλάγθεο ελφο δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ, αιιά θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο πχιε πξνο ηελ Δπξψπε. 

Απφ ην 2010 θαη κεηά, ην ιηκάλη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Πεηξαηά θαη ν ηεξκαηηθφο 

ζηαζκφο απηνθηλήησλ ζεκεηψλεη κηα πνιχ αμηφινγε πνξεία αλάθακςεο, ελ κέξεη 

ιφγσ ηεο άθημεο ηεο COSCO Pacific σο δηαρεηξηζηή ηεο «Πξνβιήηαο 2». Ο Πεηξαηάο 

επαλεκθαλίδεηαη ζηελ ιίζηα ησλ  15 θνξπθαίσλ επξσπατθψλ ιηκαληψλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε  ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα   3,6 εθαη. TEU. Ζ απμαλφκελε 

δπλακηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ, ε λέα ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε 

γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ε πην ζχληνκε, πην άκεζε 

πξφζβαζε ζηελ Αζία κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ λαπηηιηαθψλ γξακκψλ έρνπλ 

θαζηεξψζεη ηνλ Πεηξαηά σο πξνλνκηαθφ ζεκείν γα ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ηηο 

ρψξεο παξαγσγήο ηεο Αζίαο (Κίλα, Ηαπσλία, Κνξέα, Ηλδία) ζηελ Δπξψπε.  

Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ θαη άιια Διιεληθά ιηκάληα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πχιεο πξνο ηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηκέλσλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Πάηξαο. 

πλεπψο, νη επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Διιεληθή αγνξά Δθνδηαζκνχ θαη 

Μεηαθνξψλ είλαη πνιιά ππνζρφκελεο θαη ζα βαζηζηνχλ θπξίσο ζηηο παξαθάησ 

ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο: 

• Σελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πχιεο απφ ηελ 

Αζία πξνο ηελ Δπξψπε 

• Σελ πξνγξακκαηηζκέλε ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο, φπσο ν Ληκέλαο ηνπ Πεηξαηά (ΟΛΠ), ηεο 

Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ) θαη ην ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν ηεο ρψξαο (ΣΡΑΗΝΟΔ) 

• Σηο ζπλερείο επελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε  ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ θαη 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφζθαηεο επαλέλαξμεο πνιιψλ 

κεγάισλ έξγσλ ζηνπο Διιεληθνχο απηνθηλεηφδξνκνπο 

• Σελ επθαηξία πνπ έρνπλ ζεκαληηθνί παγθφζκηνη θαηαζθεπαζηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Διιάδα σο θέληξν εθνδηαζκνχ, ζπλαξκνιφγεζεο θαη 
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δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Αζία θαη 

πσινχληαη ζηελ Δπξψπε. 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε Διιάδα λα εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφ θέληξν εθνδηαζκνχ θαη 

δηαλνκήο γηα ηελ ππφινηπε Δπξψπε έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί απφ κεγάινπο επελδπηέο, 

φπσο είλαη ε COSCO, ε νπνία έρεη επελδχζεη ζεκαληηθά ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ελψ 

ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2015 εγθαηλίαζε ηε λέα επέλδπζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ Πεηξαηά 

χςνπο 230 εθαη. € πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε ηνπ Πξνβιήηα ΗΗΗ, Δμέρνπζαο ζεκαζίαο 

είλαη θαη ε πξφζθαηε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Διιεληθήο ηδεξνδξνκηθήο εηαηξίαο 

ΣΡΑΗΝΟΔ θαη ηεο HP γηα ηελ απνθιεηζηηθή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο απφ ηνλ 

Πεηξαηά ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Αθνινπζψληαο ην ίδην παξάδεηγκα, ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2013 ε Huawei δεκηνχξγεζε έλα δνθηκαζηηθφ θαη πηινηηθφ θέληξν δηαλνκήο ζην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ελψ ε ZTE Corp αλαθνίλσζε πξφζθαηα ηελ αλάπηπμε   θέληξνπ 

logistics ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

Κεθάιαην 1
ν
:Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζε αξηζκνχο  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αμηνινγήζεθαλ θαη 

κειεηήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017. Απφ ηελ αλάιπζε απηή 

εμήρζεζαλ νξηζκέλα δηαγξάκκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα αθνξά ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2017. Όπσο είλαη θαλεξφ νη εηζαγσγέο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

εμαγσγέο κε δηαθνξά 9.257 container. Ωζηφζν, ην ζχλνιν ησλ containers πνπ 

δηαθηλήζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη 21.375. 

 



118 
 

 

Όηη ηζρχεη γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ηζρχεη θαη γηα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017, θαζψο 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην  παξαπάλσ δηάγξακκα έρνπκε κηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά 

θαηά 6.783 containers κεηαμχ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ container. 

 

 

Γηα ην κήλα Μάξηην ππάξρεη πάιη κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο 

εμαγσγέο θαηά 5.983 containers. Παξφια απηά, γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 

παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη κηα κηθξή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.  
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Σν δηάγξακκα γηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 δείρλεη φπσο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ 

κηα δηαθνξά ηεο ηάμεσο ησλ 7.809 containers ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο. 

πλνιηθά φκσο δηαθηλήζεθαλ 22.713 containers γηα ηνλ Απξίιην κήλα. 

 

   

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα αθνξά ηνλ Μάην ηνπ 2017, φπνπ θαη πάιη είλαη επδηάθξηηε ε 

δηαθνξά ησλ εηζαγφκελσλ θαη εμαγφκελσλ containers θαηά 9.135. Ωζηφζν, 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηηο εηζαγσγέο θαηά 2.000 πεξίπνπ containers ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο. Οη εμαγσγέο φκσο παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο κήλεο .  
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Σν ηειεπηαίν δηάγξακκα αθνξά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017, φπνπ φπσο είλαη θαλεξφ 

ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο θαηά 46.325 containers. Ο 

αξηζκφο απηφο είλαη αξθεηά κεγάινο θαζψο παξαηεξείηαη κηα δηπιάζηα ζρεδφλ 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δπν κεγέζε. Σέινο, ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε φρη κφλν ησλ 

εηζαγσγψλ αιιά θαη ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο. Γεγνλφο 

πνπ δείρλεη θαη ηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά.  
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πκπεξάζκαηα  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα αλαιχζεη ηνλ λέν Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ 

Κψδηθα (ΔΣΚ) πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζηφρν λα θαηαγξάςεη 

ηα νθέιε γηα ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ζε επξσπατθφ επίπεδν αιιά θαη γεληθά. 

Δπίζεο, ε παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ηηο εκπνξεπκαηηθέο ξνέο πνπ εηζήιζαλ θαη 

εμήιζαλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 σο θέληξν 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. 

Ο λένο ΔΚΣ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ πνξεία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ζηελ Δ.Δ. Θεζπίζζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 952/2013 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1
ε
  

Μαΐνπ 2016. πκπεξαζκαηηθά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 δηαζθάιηζε απινχζηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ γηα ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο, ψζηε νη θαηαλαισηέο λα έρνπλ ηαρχηεξε θαη θζελφηεξε 

πξφζβαζε ζηα εκπνξεχκαηα. 

  δηαζθάιηζε θαιχηεξεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαηά ησλ παξάλνκσλ 

εκπνξεπκάησλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο επξσπατθέο 

απαηηήζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

 ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ηεισλεηαθήο πιεξνθφξεζεο (ΣΠ). 

 εμνξζνινγηζκφο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ 

  παξνρή κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη νκνηνκνξθίαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη αχμεζε ηεο ζαθήλεηαο γηα ηνπο ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο 

 νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο ζε έλα ηεισλεηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο ραξηί, 

πιήξσο ειεθηξνληθφ θαη δηαιεηηνπξγηθφ 

 ζέζπηζε ηαρχηεξσλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο λνκνηαγείο θαη 

θεξέγγπεο επηρεηξήζεηο 

Δλ ζπλερεία, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη ηα αθφινπζα: 

 Αξρηθά, νη εηζαγσγέο είλαη πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο γηα φιν 

πξψην εμάκελν ηνπ 2017, γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεη θαη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία (ΔΛΣΑΣ) θαη θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ην εκπνξηθφ 

ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο  

 Ωζηφζν, γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη κηα κηθξή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αιιά φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν 

 Δλ θαηαθιείδη, ηνλ κήλα Ηνχλην παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε φρη κφλν ησλ 

εηζαγσγψλ αιιά θαη ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο. 
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