
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄& Γ΄

 
           Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018
           Αριθ. Πρωτ.:  ΔΤΔ Α 1175903 ΕΞ 2018

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10       ΠΡΟΣ :  Πίνακας Διανομής
Ταχ. Κώδικας  10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Μπαντέκα / Ε.Γκόνη
Τηλέφωνο : 210 6987442 / 434
Fax : 210 6987459
E-Mail : dtd  @2001.  syzefxis  .  gov  .  gr  
Url : www.icisnet.gr

Θέμα:  Παρέχονται διευκρινίσεις για τις τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν στις εταιρείες
ταχυμεταφοράς 
Σχετ.:  α)Το με αριθμ. πρωτ. 332366/11-10-2018 αίτημα του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (α.π.  εισερχ.

1154959/22-10-18)
β)  Το  με  αριθμ.  πρωτ.  15316/20-09-18  έγγραφο  του  Τελωνείου  Αερ/να  «ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
(α.π.1153382/18-10-18)
γ)  Τα από  10/9/18,  14/9/18  και  26/11/18  email της  UPS με  ερωτήματα  για  την  εφαρμογή  της
ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016 Απόφασης
δ) Η αρ.πρωτ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/1-2-2018 Εγκύκλιος «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης
στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)
- Χρήση του ΕΔΕ Ανευ Στατιστικής»
ε) Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 Εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ.
ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 Απόφαση του ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή
των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου»

Σε συνέχεια των ανωτέρω δ) και ε) Εγκυκλίων Διαταγών ΑΑΔΕ και λαμβάνοντας αφορμή από
τα  ανωτέρω  σχετικά  α),  β)  και  γ)  ερωτήματα  αναφορικά  με  την  διαδικασία  εκτελωνισμού
εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α.  Προσκόμιση  γραπτής  εξουσιοδότησης  κατά  την  υποβολή  ΕΔΕ  Άνευ  Στατιστικής στις
περιπτώσεις εκτελωνισμού εμπορευμάτων από ιδιώτες μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς 

 Σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  19  του  Ενωσιακού  Τελωνειακού  Κώδικα,  ο
τελωνειακός  αντιπρόσωπος οφείλει  να  αναφέρει  στις  τελωνειακές  αρχές  το  είδος  της
αντιπροσώπευσης  την  οποία  ασκεί.  Το  πρόσωπο  που  δηλώνει  ότι  ενεργεί  ως
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τελωνειακός αντιπρόσωπος χωρίς να κατέχει  εξουσιοδότηση θεωρείται ότι ενεργεί  στο
όνομά του και για λογαριασμό του. 

 Σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του ανωτέρω άρθρου, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να μην
απαιτούν από το πρόσωπο που δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος την
προσκόμιση  εξουσιοδότησης.  Ειδικά  δε,  όταν  ο  τελωνειακός  αντιπρόσωπος
διεκπεραιώνει σε τακτική βάση πράξεις, δεν απαιτείται η απόδειξη της εξουσιοδότησης
κάθε φορά, εφόσον  αυτή δύναται να προσκομιστεί όταν απαιτηθεί από τις τελωνειακές
Αρχές. 

 Η  ύπαρξη  της  εξουσιοδότησης  αποτελεί  την  επιβεβαίωση  της  άσκησης  τελωνειακής
αντιπροσώπευσης  αφενός  και  αφετέρου  του  είδους  αυτής,  διασφαλίζοντας τον
τελωνειακό αντιπρόσωπο κατά τη γένεση της τελωνειακής οφειλής. 
Επιπλέον,  η  διασφάλιση  των  τελωνειακών  αντιπροσώπων  μέσω  της  ύπαρξης
εξουσιοδότησης χρήζει  ιδιαίτερης  προσοχής για την αποφυγή διπλών καταχωρήσεων
παραστατικού  για  τα  ίδια  αντικείμενα,  λόγω  του  δικαιώματος  των  παραληπτών  να
προβαίνουν  μόνοι  τους  στον  εκτελωνισμό  των  αποστολών  τους,  ακολουθώντας  τον
οδηγό που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δ) σχετική Εγκύκλιο.

 Οι περιπτώσεις εκτελωνισμού εμπορευμάτων ιδιωτών μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς
απαιτούν η διεκπεραίωσή τους να γίνεται με ταχύτητα και ασφάλεια.

Βάσει  των  ανωτέρω,  στοχεύοντας  στην  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  συναλλασσομένων,  την
ταχύτερη  διεκπεραίωση  των  συναλλαγών  ιδιωτών  μέσω  εταιρειών  ταχυμεταφοράς  και  τη
διασφάλιση  των  τελωνειακών  αντιπροσώπων,  σας  γνωρίζουμε  ότι  για  τις  συγκεκριμένες
περιπτώσεις κατά την υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ δεν απαιτείται η προσκόμιση γραπτής
εξουσιοδότησης προς την εταιρεία ταχυμεταφοράς που λειτουργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος,
εφόσον υφίσταται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση είτε μέσω του ICISnet είτε μέσω άλλου συστήματος
το οποίο διαθέτει η εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι προσβάσιμο, εφόσον ζητηθεί, από
τις τελωνειακές αρχές, προκειμένου να εξακριβώνεται η ύπαρξη της εξουσιοδότησης.

Β. Χρήση του ΕΔΕ Ανευ Στατιστικής Εισαγωγής για Εμπορικές αποστολές – Απλουστευμένη
Διαδικασία

Οι  οικονομικοί  φορείς  (μεταξύ  των  οποίων  και  οι  εταιρείες  ταχυμεταφοράς),  που
πραγματοποιούν  εισαγωγές  σε  τακτική  βάση απαιτείται  να  έχουν  άδεια  για  τη  χρήση
απλουστευμένης διασάφησης. Με την ανωτέρω δ) σχετική έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες για τη
χρήση  του  ΕΔΕ  Ανευ  Στατιστικής  ως  απλουστευμένης  διασάφησης.  Προς  το  σκοπό  αυτό
παρακαλούνται οι εταιρείες ταχυμεταφοράς οι οποίες υποβάλλουν ΕΔΕ Ανευ Στατιστικής χωρίς
άδεια απλουστευμένων διαδικασιών όπως υποβάλλουν άμεσα αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή,  προκειμένου  να  εφαρμόζονται  ορθά  και  ομοιόμορφα  οι  διατάξεις  του  Ενωσιακού
Τελωνειακού Κώδικα.

Επιπλέον  σας  γνωρίζουμε  ότι  με  αφορμή  αίτημα  μίας  εκ  των  εταιρειών  διεθνούς
ταχυμεταφοράς για τη χορήγηση άδειας απλουστευμένης διασάφησης, κατ’ εφαρμογή της εν λόγω
εγκυκλίου,  δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες για την αδειοδότηση προς την Τελωνειακή Περιφέρεια
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Αττικής  με  το  αρ.πρωτ.  ΔΤΔ Α 1155730ΕΞ2018/22-10-18  έγγραφό  μας,  όπου,  μεταξύ  άλλων,
αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των συναλλαγών των εταιρειών ταχυμεταφοράς αλλά και το μη
εξαντλητικό κατάλογο των αντιπροσωπευόμενων προσώπων, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης της
άδειας με έλεγχο ως προς το ιστορικό συμμόρφωσης μόνο του προσώπου που υποβάλλει την
αίτηση.

Γ. Τήρηση αρχείου 

Από την 1/1/2017 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της
διασάφησης  εισαγωγής  εγγράφων,  στο  πλαίσιο  μετάβασης  σε  ένα  πλήρως  ηλεκτρονικό
περιβάλλον κατά τη διαδικασία της εισαγωγής. Η δε υποβολή της δήλωσης του τόπου τήρησης του
αρχείου είναι ουσιαστική για τη διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων από το τελωνείο. 

Η  ιδιαίτερη  περίπτωση  του  τελωνισμού  εμπορευμάτων  από  εταιρείες  ταχυμεταφοράς  είχε
επισημανθεί  ήδη  από  το  2015  στην  αρ.πρωτ.  277052/17-11-2015  επιστολή  (αρ.  πρωτ.  εισερχ.
5025822/14-12-2015) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κι ελήφθη υπόψη κατά την επεξεργασία
της ανωτέρω ε) σχετικής εγκυκλίου, προκειμένου να αποφευχθεί δυσανάλογος διοικητικός φόρτος
και κόστος, τόσο για τις εταιρείες όσο και για το τελωνείο. Για το σκοπό αυτό, στις ειδικότερες
οδηγίες  ως  προς  την  εφαρμογή  του  άρθρου  9  «Υποχρεώσεις  του  εισαγωγέα/διασαφιστή»,
μοναδική ευθύνη για τις εταιρείες ταχυμεταφοράς είναι η ενημέρωση των συναλλασσομένων για
τη διαφύλαξη των σχετικών υποστηρικτικών της διασάφησης, προκειμένου να διευκολύνονται οι
έλεγχοι από τις τελωνειακές αρχές, ώστε στις περιπτώσεις αυτές ο παραλήπτης να προσκομίζει τα
σχετικά  υποστηρικτικά  που  είναι,  εκ  της  φύσεως  της  συναλλαγής,  περιορισμένα:  κυρίως  η
φορτωτική και το τιμολόγιο, τα οποία είναι διαθέσιμα στο φορέα έκδοσής τους.

Ως εκ τούτου, η περαιτέρω απαίτηση υποβολής της δήλωσης τήρησης του αρχείου από ιδιώτες-
παραλήπτες στερείται πραγματικής προστιθέμενης αξίας και καθίσταται ευλόγως περιττή. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
1. Τελωνείο Αερολιμένα «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
2. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ: SiorisA@aia.gr
3. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α.: cargo@aia.gr
4. D.H.L.  EXPRESS  HELLAS  S.A.:  panagiotis.ziakris@dhl.com,

dimitris.stamatiou@dhl.com, lefteris.samaras@dhl.com.
5. FEDERAL EXPRESS (FedEx): ejeremias@fedex.com
6. TNT GREECE: kostas.kalafatis@tnt.com
7. UPS GREECE: dChristogeorgou@ups.com, EUR8MYP@europe.ups.com

II. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Β΄ Τελωνείο Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
2. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
3. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
4. ΕΛΥΤ Αττικής, Θεσσαλονίκης
5. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (oete@oete.gr)
6. Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς-Αθηνών (sepa@otenet.gr)
7. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (info@seth.gr)  

ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή
1. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης ΓΔΤ & ΕΦΚ
2. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών / Τμήματα Α΄&Γ΄
3. Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ / Τμήμα Ε΄
4. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών
5. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
6. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
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