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ΘΔΜΑ : Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ εθαξκνγήο ηνπ Δλωζηαθνύ Σειωλεηαθνύ Κώδηθα 

πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηωλ εηδηθώλ θαζεζηώηωλ, εθηόο ηεο δηακεηαθόκηζεο 
 

Με ηελ παξνχζα ζαο θνηλνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα 

(Καλνληζκφο 952/13, ν νπνίνο ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί κε ηελ αξηζκ. Γ19Α 5036666 ΔΞ 2013/14-10-

2013 ΔΓΤΟ) φζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ, πιελ ηεο δηακεηαθφκηζεο 

(πξψελ νηθνλνκηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα).  

Οη θνηλνπνηνχκελνη Καλνληζκνί είλαη νη εμήο: 

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 ηεο Δπηηξνπήο (L 343/2015) φζνλ αθνξά ιεπηνκεξείο 

θαλφλεο ζρεηηθνχο κε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα  

 Δθηειεζηηθφο Καλ. (ΔΔ) 2447/15 ηεο Δπηηξνπήο (L 343/2015) γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ 

θαλφλσλ εθαξκνγήο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, 

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 341/16 ηεο Δπηηξνπήο (L 69/2016) φζνλ αθνξά κεηαβαηηθνχο 

θαλφλεο γηα νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα δελ έρνπλ ηεζεί αθφκε ζε ιεηηνπξγία. 

Με ηνλ Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα, ηα νηθνλνκηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα κεηνλνκάδνληαη πιένλ ζε 

εηδηθά θαζεζηώηα θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

α) απνζήθεπζε: πεξηιακβάλεη ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε θαη ηηο ειεχζεξεο δψλεο,  

β) εηδηθέο ρξήζεηο: πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή θαη ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ,  

γ) ηειεηνπνίεζε: πεξηιακβάλεη ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή κε ην ζχζηεκα αλαζηνιήο θαη 

ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή. 

Απφ ηελ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε πξνθχπηεη φηη:  

 νη ειεχζεξεο δψλεο θαη ν εηδηθφο πξννξηζκφο απνηεινχλ πιένλ εηδηθά θαζεζηψηα,  

 ην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή κε ην ζχζηεκα ηεο επηζηξνθήο (drawback 

system) θαηαξγείηαη ελψ 

 ην θαζεζηψο κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν παχεη λα πθίζηαηαη σο απηφλνκν θαζεζηψο θαη 

γίλεηαη κέξνο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή. 

Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 2016 

Αξ. πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Γ 1067367 ΔΞ 2016 
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Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ, πιελ ηεο δηακεηαθφκηζεο, είλαη νη 

εμήο: 

 

Καλ. 952/13 

Δλωζηαθόο 

Σειωλεηαθόο 

Κώδηθαο 

Κνηλνπνηνύκελνη Καλνληζκνί 

Καη’ 
εμνπζηνδόηεζε 

Καλ. 2246/15 

Δθηειεζηηθόο 
Καλ. 2447/15 

Καη’ 
εμνπζηνδόηεζε 

Καλ. 341/16 

Κνηλέο δηαηάμεηο 
εηδηθώλ 
θαζεζηώηωλ, πιελ 
ηεο δηακεηαθόκηζεο 

Άξζξα 210-225 Άξζξα 161-183 Άξζξα 258-271 Άξζξα 22-23  

Κνηλέο δηαηάμεηο 
Απνζήθεπζεο 

Άξζξα 237-239    

Σειωλεηαθή 
Απνηακίεπζε 

Άξζξα 240-242 Άξζξα 201-203   

Διεύζεξεο Εώλεο Άξζξα 158(1), 
243-249 

   

Πξνζωξηλή 
Δηζαγωγή  

Άξζξα 250-253 Άξζξα 204-238 Άξζξα 322-323  

Δηδηθόο 
Πξννξηζκόο 

Άξζξν 254 Άξζξν 239   

Σειεηνπνίεζε πξνο 
Δπαλεμαγωγή 

Άξζξα 85(1) & 
86(3), 255-258 

Άξζξα 72-74 & 
76, 240-241 

Άξζξα 324-325 Άξζξν 55(8)(β) 

Σειεηνπνίεζε πξνο 
Δπαλεηζαγωγή 

Άξζξα 255, 259-
262 

Άξζξα 75, 240, 
242-243 

  

 

Αθνινχζσο, ζαο θνηλνπνηνχληαη νη βαζηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη θαη παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο 

φζνλ αθνξά ηφζν ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ φζν θαη εηδηθφηεξα ην θαζέλα απφ απηά: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΚΟΗΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Οη θνηλέο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (εθεμήο ηνπ Κψδηθα) πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

 ηελ ππνβνιή αίηεζεο θαη ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο εθηφο ηεο 

δηακεηαθφκηζεο, 

 ηελ θαηάζεζε εγγχεζεο,   

 ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ, 

 ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, 

 ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ,  

 ηε δηελέξγεηα ζπλήζσλ εξγαζηψλ, 
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 ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ,  

 ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζε πεξίπησζε γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο,   

 ηελ εθθαζάξηζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο.  

ην παξφλ θεθάιαην παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

θνηλέο δηαηάμεηο γηα ηα εηδηθά θαζεζηψηα, σζηφζν γηα νπνηνδήπνηε θαζεζηψο απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο θαη εηδηθφηεξεο νδεγίεο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, απηέο παξέρνληαη ζηα 

αληίζηνηρα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

1.2 ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΣΑ ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΔΣΩΣΑ  

1.2.1 Έθδνζε θαη ηζρύο ηεο άδεηαο    

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή ζηα εηδηθά 

θαζεζηψηα (ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, πξνζσξηλήο 

εηζαγσγήο, εηδηθνχ πξννξηζκνχ) νξίδεηαη ζε πέληε (5) έηε θαη φζνλ αθνξά ηα εκπνξεχκαηα ηνπ 

παξαξηήκαηνο 71-02 ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε. 

Παξφια απηά νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο απνηεινχλ ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί, παξέρνληαο παξάιιεια ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα θαζνξίδνπλ ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

αδείαο θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ην πξφζσπν 

πνπ αηηείηαη ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο. 

  

1.2.2 Άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρύ 

Η αλαδξνκηθφηεηα ηεο άδεηαο ηζρχεη κέρξη θαη έλα (1) έηνο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ελψ γηα ηα εκπνξεχκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-02 κέρξη θαη ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο. 

Η έθδνζε ηεο αλαδξνκηθήο άδεηαο επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ηδηαίηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο έσο ζήκεξα ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη επηπξφζζεηα εθφζνλ: 

α) θακία άδεηα κε αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα δελ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα θαηά ηα ηξία ηειεπηαία 

ρξόληα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο, 

β) δελ απαηηείηαη εμέηαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ όξωλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε 

αίηεζε αθνξά ηελ αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, 

γ) φηαλ ε αίηεζε αθνξά ηελ αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ε αίηεζε 

ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ εηώλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο άδεηαο. 

Οη Σεισλεηαθέο 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 

ππνδνρήο ηεο αίηεζεο αδείαο. 

 

1.2.3 Παξνρή εγγύεζεο γηα έθδνζε άδεηαο ππαγωγήο ζε εηδηθό θαζεζηώο 

Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο αιιάδεη ν ηξφπνο παξνρήο εγγχεζεο γηα ηα εηδηθά θαζεζηψηα. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 211, παξ. 3, ζεκείν (γ) ηνπ Κψδηθα, ε εγγχεζε γηα ηελ ελδερφκελε 

γέλεζε ηεισλεηαθήο νθεηιήο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη 

πξέπεη λα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 89 ηνπ Κψδηθα, ην νπνίν αθελφο θαζνξίδεη ην πνζφ πνπ 

πξέπεη λα θαιχπηεη ε εγγχεζε (παξάγξαθνο 2) αθεηέξνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο 

ζπλνιηθήο εγγχεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Κψδηθα φηαλ ε ηεισλεηαθή νθεηιή αθνξά δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξάμεηο ή δηαζαθήζεηο ή ηεισλεηαθά θαζεζηψηα (παξάγξαθνο 5). 

ην άξζξν 95 ηνπ Κψδηθα, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ζπλνιηθήο εγγχεζεο γηα ηα 

πξφζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά ηα ζρεηηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα, ελψ παξέρεηαη ε 
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δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ζπλνιηθήο εγγχεζεο κεησκέλνπ πνζνχ ή απαιιαγήο απφ ηε ζχζηαζε 

ζπλνιηθήο εγγχεζεο ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία ηίζεληαη 

ζην άξζξν 39, ζεκεία (β) θαη (γ) ηνπ Κψδηθα θαη αθνξνχλ ζηελ ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, νξίδεηαη πνζφ αλαθνξάο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ιακβάλεηαη ε 

εγγχεζε, απφ ην Σεισλείν Δγγχεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 155, παξ.1 θαη 3, ζεκείν (β) ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 2447/15.  

Όζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ζπλνιηθήο εγγχεζεο κεησκέλνπ πνζνχ ή απαιιαγήο απφ ηε 

ζχζηαζε ζπλνιηθήο εγγχεζεο, ζην άξζξν 84 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 ηίζεληαη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνί έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψλεηαη ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο εγγχεζεο ζε πνζνζηφ 50% ή 30% ή 0% ηνπ πνζνχ αλαθνξάο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη λα δνζνχλ λεφηεξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγχεζεο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηε ζχζηαζε ζπλνιηθήο εγγχεζεο.       

 

1.3 ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΚΑΣΑΥΩΡΗΔΗ 

χκθσλα κε ην άξζξν 214 ηνπ Κψδηθα, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο, ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο θαη φια 

ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε 

εκπνξεπκάησλ ή αγνξά ή πψιεζε εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξεο δψλεο ηεξνχλ ηηο θαηάιιειεο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηχπν, νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε επηηήξεζε ηνπ εθάζηνηε 

εηδηθνχ θαζεζηψηνο.  

ην άξζξν 178, παξ.1-2 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. 2246/15 αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία 

πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νη ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην σο άλσ άξζξν 214 ηνπ Κψδηθα, ελψ ζηελ παξ.3 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο λα ρνξεγήζνπλ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο νξηζκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1-2 εθφζνλ δελ ζίγεηαη ε 

ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη νη έιεγρνη ρξήζεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ν Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο κε πηζηνπνηεηηθφ σο 

πξνο ηηο ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο (ΑΔΟC) ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απινπζηεπκέλσλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Παξφια απηά νη ινγηζηηθέο έγγξαθέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ  

Δγθεθξηκέλν Οηθνλνκηθφ Φνξέα ελδέρεηαη λα κελ πιεξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ελφο εηδηθνχ θαζεζηψηνο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζε πεξίπησζε αίηεζεο γηα ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο κε απινπζηεπκέλεο 

δηαδηθαζίεο απφ θάηνρν πηζηνπνηεηηθνχ ηχπνπ ΑΔΟC νη ηεισλεηαθέο αξρέο ππνρξενχληαη λα 

ειέγρνπλ εάλ νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ ηεξνχληαη θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 178 

ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ.2246/15 θαη γεληθφηεξα εάλ νη θαηαρσξήζεηο απηέο αξθνχλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο. 

 

1.4 ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

χκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Κψδηθα θαη ην άξζξν 266 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 2447/15, 

επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, πιήξσο ή κεξηθψο, ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ 

θαζεζηψηνο ζε άιιν πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο, ε νπνία ζέηεη ηνπο 

φξνπο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κεηαβίβαζεο. 

Όηαλ ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ηαπηφρξνλα θαη θάηνρνο ηεο άδεηαο (π.ρ. θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ, πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ απνζεθψλ 
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ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο) ε άδεηα ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο απνηειεί θαη ηελ έγθξηζε γηα ηε 

ζρεδηαδφκελε κεηαβίβαζε εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ζην πεδίν 15 ηεο 

άδεηαο, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο 12 ηνπ Καλ.341/16, ην νπνίν κέρξη 

πξφηηλνο ζπκπιεξσλφηαλ κε ηνπο θσδηθνχο κεηαθνξάο 1-6. ηελ ελφηεηα 1.7 ηεο παξνχζαο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηα έληππα αίηεζεο/άδεηαο ρξήζεο εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο (πξψελ έληππα αίηεζεο/άδεηαο ππαγσγήο ζε νηθνλνκηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο/εηδηθφ 

πξννξηζκφ), κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην πεδίν 15. 

εκεηψλεηαη φηη, κε ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, δελ απαηηείηαη απφ ηνλ λέν 

δηθαηνχρν ηνπ θαζεζηψηνο:  

 ε θαηνρή άδεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ζην νπνίν ππάγνληαη ηα εκπνξεχκαηα 

(π.ρ. γηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη γίλεηαη 

κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ 

θαζεζηψηνο απφ ηνλ λέν δηθαηνχρν),  

 ε ππνβνιή λέαο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο εθφζνλ ε βνχιεζή ηνπ είλαη ηα εκπνξεχκαηα λα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ππάγνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ θαζεζηψο. 

Αληηζέησο, επηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ ππάξρεη πξφζεζε κεηαβίβαζεο, απαηηείηαη: 

 ζην πεδίν 15 ηεο αδείαο λα θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηθείκελε κεηαβίβαζε, 

 θαηά ηελ κεηαβίβαζε ην πξφζσπν ζην νπνίν κεηαβηβάδνληαη ηα εκπνξεχκαηα (εθδνρέαο) ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο αλάινγε εγγχεζε. 

 

1.5 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΖΘΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ Κψδηθα θαη ηνπ άξζξνπ 180 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15, ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο απνζήθεπζεο ή ηειεηνπνίεζεο κπνξνχλ λα ππάγνληαη 

ζηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-03 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15. 

Ο θαηάινγνο ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ είλαη ίδηνο κε εθείλνλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 72 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 

2454/93, κε ηελ πξνζζήθε ελφο επηπιένλ ζεκείνπ ζρεηηθά κε εξγαζίεο κεηνπζίσζεο, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνχ .Ο. ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηέο (ζεκείν 21). 

 

1.6 ΥΡΖΖ ΗΟΓΤΝΑΜΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 

χκθσλα κε ην άξζξν 223 ηνπ Κψδηθα, ην άξζξν 169 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 θαη 

ηα άξζξα 268-269 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 2447/15, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο κπνξνχλ, θαηφπηλ 

αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ ζην ζχλνιν ησλ 

εηδηθψλ θαζεζηψησλ, ππφ ηνλ φξν φηη δηαζθαιίδεηαη ε δένπζα εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε, κε εμαίξεζε ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο δηέπνληαη απφ κέηξα εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο ηα νπνία ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή ησλ αλάινγσλ επηβαξχλζεσλ εάλ ηα 

ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα ζέηνληαλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία (π.ρ. πξνζσξηλνί ή νξηζηηθνχ δαζκνί 

anti-dumping, αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί θιπ), 

 εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε, είηε ηα ίδηα είηε ζηνηρεία πνπ απηά 

πεξηέρνπλ, 

 ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, φηαλ δηελεξγνχληαη κφλν 

ζπλήζεηο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο, 

 ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, φηαλ εθαξκφδεηαη 

απαγφξεπζε επηζηξνθήο ή απαιιαγήο απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ζε κε θαηαγφκελα 

εκπνξεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηα πιαίζηα 
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ηνπ θαζεζηψηνο, γηα ηα νπνία εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο ζην πιαίζην πξνηηκεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη νξηζκέλσλ ρσξψλ ή εδαθψλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο ή νκάδεο ηέηνησλ ρσξψλ ή εδαθψλ, 

 ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, φηαλ ηα κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα πνπ πθίζηαληαη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο αληί ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

ππάγνληαη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο, δηέπνληαη απφ κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηα νπνία ζα είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή ησλ αλάινγσλ επηβαξχλζεσλ εάλ ηα εκπνξεχκαηα ζέηνληαλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία, 

 ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, φηαλ ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα 

πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο είλαη εθείλα ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-02 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. 

(ΔΔ) 2446/15 (επαίζζεηα εκπνξεχκαηα θαη πξντφληα), 

 ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα κφλν εθφζνλ ρνξεγείηαη ε άδεηα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε πιήξε 

απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 έσο 211. 

 

1.7 ΑΛΛΑΓΔ ΣΑ ΔΝΣΤΠΑ ΑΗΣΖΖ/ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ 

Απφ ηελ 1/5/2016 γηα ηελ αίηεζε θαη ηελ άδεηα ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο, πιελ ηεο δηακεηαθφκηζεο, 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα έληππα ηνπ Παξαξηήκαηνο 12 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 341/16, ηα 

νπνία βαζίδνληαη ζε εθείλα ηνπ Παξαξηήκαηνο 67 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93 κε ηηο εμήο 

δηαθνξνπνηήζεηο: 

1) ην θνηλφ έληππν γηα ηελ αίηεζε/άδεηα ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο: 

 ν ηίηινο ησλ εληχπσλ κεηνλνκάδεηαη ζε «Αίηεζε γηα ηελ άδεηα ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο 

εθηφο ηεο δηακεηαθφκηζεο» θαη «Άδεηα ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο εθηφο ηεο δηακεηαθφκηζεο», 

 ε ζέζε 2 «Σεισλεηαθφ θαζεζηψο (ή θαζεζηψηα)» ζπκπιεξψλεηαη κε έλα εθ ησλ αθνινχζσλ 

εηδηθψλ θαζεζηψησλ:  

- Δηδηθφο Πξννξηζκφο 

- Πξνζσξηλή Δηζαγσγή  

- Σεισλεηαθή Απνηακίεπζε  

- Σειεηνπνίεζε πξνο Δπαλεμαγσγή 

- Σειεηνπνίεζε πξνο Δπαλεηζαγσγή, 

 ελψ νη επηινγέο «Σειεηνπνίεζε πξνο Δπαλεμαγσγή - ζχζηεκα επηζηξνθήο», «Μεηαπνίεζε 

ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν» θαη «Διεχζεξε  θπθινθνξία κε εηδηθφ πξννξηζκφ» πνπ ίζρπαλ έσο 

ζήκεξα παχνπλ λα πθίζηαληαη,   

 ε ζέζε 8 «Παξάγσγα ή κεηαπνηεκέλα πξντφληα» κεηνλνκάδεηαη ζε «Μεηαπνηεκέλα 

πξντφληα», 

 ε ζέζε 11β «Σεισλείν (ή ηεισλεία) ιήμεο ηνπ θαζεζηψηνο» κεηνλνκάδεηαη ζε «Σεισλείν (ή 

ηεισλεία) εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο», 

 ε ζέζε 13 «Πεξίνδνο ιήμεο (κήλεο)» κεηνλνκάδεηαη ζε «Πξνζεζκία εθθαζάξηζεο (κήλεο)», 

 ε ζέζε 15 «Μεηαθνξά» κεηνλνκάδεηαη ζε «Μεηαβίβαζε» θαη αθνξά πεδίν φπνπ ζα 

αλαγξάθνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

θαζεζηψηνο απφ ηνλ δηθαηνχρν ζε άιιν πξφζσπν, θαηά ζπλέπεηα νη θσδηθνί κεηαθνξάο 1-6 

πνπ ζπκπιεξψλνληαλ έσο ζήκεξα παχνπλ λα πθίζηαληαη. 

2) ην ζπκπιεξσκαηηθφ έληππν γηα ηελ αίηεζε/άδεηα ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο: 

 ν ηίηινο ησλ εληχπσλ κεηνλνκάδεηαη ζε «Αίηεζε γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο απνζήθεο 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο» θαη «Άδεηα ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο», 

ΑΔΑ: Ψ7ΣΛΗ-5ΕΥ



7 

 

 ε ζέζε 19 «Δγθαηαζηάζεηο απνηακίεπζεο ή απνζήθεπζεο (ηχπνπ Δ)» κεηνλνκάδεηαη ζε 

«Δγθαηαζηάζεηο απνηακίεπζεο ή απνζήθεπζεο». 

3) ην ζπκπιεξσκαηηθφ έληππν γηα ηελ αίηεζε/άδεηα ππαγσγήο ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή: 

 ζηε ζέζε 20 «Θέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ρσξίο δηαζάθεζε» επηιέγεηαη, αληί ηνπ «λαη» ή 

«φρη» πνπ πθίζηαηαη έσο ζήκεξα, αλαθνξά ή κε ζην «άξζξν 170 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

θψδηθα».   

4) ην ζπκπιεξσκαηηθφ έληππν γηα ηελ αίηεζε/άδεηα ππαγσγήο ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή: 

 ζηε ζέζε 18 «χζηεκα», πέξαλ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ επηινγψλ 1 «ζχζηεκα ζηαζεξψλ 

αληαιιαγψλ ρσξίο πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή» θαη 2 «ζχζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ κε 

πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή», πξνζηίζεηαη θαη ε επηινγή 3 «ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή 

ΙΜ/ΔΥ ζχκθσλα κε ην άξζξν 223 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηνπ θψδηθα»,  

 νη ζέζεηο 20-21 θαηαξγνχληαη. 

Έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαβνιψλ ζην Τπνζχζηεκα Αδεηψλ-Δγθξίζεσλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Σεισλείσλ ICISnet, νη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο θαινχληαη λα ζπλερίζνπλ 

λα εθδίδνπλ ειεθηξνληθά ηηο άδεηεο ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ηξνπνπνηψληαο φκσο ρεηξφγξαθα 

θαηά ηελ εθηχπσζε ηεο αδείαο ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν (πεξηγξαθή) ησλ παξαπάλσ πεδίσλ. 

 

1.8 ΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΔΓΔ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ 

Απφ ηελ 1/5/2016, γηα ηελ ππνβνιή δηαζάθεζεο ππαγσγήο ζε εηδηθφ θαζεζηψο, πιελ ηεο 

δηακεηαθφκηζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα έληππα ηνπ Παξαξηήκαηνο 9 ηνπ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 341/16, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα Παξαξηήκαηα 37 - 38 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 

2454/93 κε ηηο αθφινπζεο δηαθνξνπνηήζεηο: 

1) Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξψηεο ππνδηαίξεζεο ηεο ζέζεο 37 «Καζεζηψο» ηνπ ΔΓΔ, νη αθφινπζνη 

θσδηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κόλν σο πξνεγνχκελν θαζεζηψο, εθφζνλ κε ηνλ 

Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα ηα θαζεζηψηα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ παχνπλ λα πθίζηαληαη: 

02: Θέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ ελφςεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή (ζχζηεκα επηζηξνθήο) 

41: Θέζε ζε αλάισζε κε ηαπηφρξνλε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή (ζχζηεκα επηζηξνθήο δαζκψλ) 

78: Θέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε δψλε  

91: Τπαγσγή ζην θαζεζηψο κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θσδηθφο 78 αθνξά ηε ζέζε εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε δψλε ειέγρνπ ηχπνπ 

ΙΙ, φκσο εθφζνλ ζηε ρψξα καο δελ ιεηηνπξγνχλ ειεχζεξεο δψλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ν ελ 

ιφγσ θσδηθφο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη νχηε σο πξνεγνχκελν θαζεζηψο ζηε ζέζε 37 ηνπ 

ΔΓΔ.  

2) Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεχηεξεο ππνδηαίξεζεο ηεο ζέζεο 37 «Καζεζηψο» ηνπ ΔΓΔ, παχνπλ λα 

πθίζηαληαη νη αθφινπζνη θσδηθνί: 

Α06: Δκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ΔΣ (ζχζηεκα επηζηξνθήο δαζκψλ) θαη 

πξννξίδνληαη γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε ζην εμσηεξηθφ 

Α07:  Δκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ΔΣ (ζχζηεκα επηζηξνθήο δαζκψλ) θαη 

πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα 

Β05: Δπαλεηζαγφκελα παξάγσγα πξντφληα κε κεξηθή απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο 

φπνπ ην θφζηνο ηειεηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ (άξζξν 591) 
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F11: Μεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη 

νηθνλνκηθνί φξνη (άξζξν 552 παξάγξαθνο 1 πξψην εδάθην) 

F42: Θέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία παξάγσγσλ πξντφλησλ φηαλ απηά ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο γη’ 

απηά εηζαγσγηθνχο δαζκνχο (άξζξν 122α ηνπ θψδηθα) 

F43: Θέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ ππαγφκελσλ ζε ΔΣ ή ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία παξάγσγσλ πξντφλησλ ρσξίο εμηζσηηθνχο ηφθνπο (άξζξν 519 παξάγξαθνο 4). 

Οη αλσηέξσ κεηαβνιέο ζα ελζσκαησζνχλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ 

ICISnet θαη ζα ηζρχζνπλ απφ 01.05.2016. 

3) χκθσλα κε ην άξζξν 55 ζεκείν 8 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 341/2016, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο κε ζθνπφ ηελ ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζε εηδηθφ θαζεζηψο βαζίδεηαη ζε 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 163 παξ.1 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ.(ΔΔ) 

2446/2015 απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ λένπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΔΓΔ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:    

 Απαηηήζεηο πεξί δεδνκέλσλ θνηλέο γηα φια ηα θαζεζηψηα: 

- θχζε ηεο ηειεηνπνίεζεο ή ρξήζεο ησλ εκπνξεπκάησλ,  

- ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ εκπνξεπκάησλ ή/θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη κέζα 

εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο,  

- εθηηκψκελε πεξίνδνο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο,  

- πξνηεηλφκελν ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο (φρη γηα ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ),  

- ηφπνο ηειεηνπνίεζεο ή ρξήζε                    

 Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ην θαζεζηψο Σειεηνπνίεζεο πξνο Δπαλεμαγσγή: 

- θσδηθνί γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα ηνπ παξαξηήκαηνο 

12 ηνπ θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/341, 

- εθηηκψκελνο ζπληειεζηήο απφδνζεο ή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ ζπληειεζηή,  

- αλ ν εηζαγσγηθφο δαζκφο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 παξάγξαθνο 

3 ηνπ θψδηθα (αλαθέξαηε “λαη” ή “φρη”). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην αξίζκ. Γ.ΗΛ.ΣΔΛ.1065790/25.04.2016 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ, νξηζκέλα απφ ην ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ σο εμήο: 

  Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ηεο ηειεηνπνίεζεο ή ρξήζεο ησλ εκπνξεπκάησλ 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ζέζε «Δηδηθέο κλείεο – 44-3», ζην πεδίν «Άιια ζηνηρεία», ην 

νπνίν δέρεηαη έσο 70 αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη είλαη δπλαηφ λα ζπκπιεξσζεί φηαλ 

εηζαρζεί ε εηδηθή κλεία 00100. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ ή θαη ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη κέζα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ζηε ζέζε 31 «Γέκαηα θαη πεξηγξαθή» ην νπνίν δέρεηαη έσο 280 αιθαξηζκεηηθνχο 

ραξαθηήξεο. 

Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ζα ζαο παξαζρεζνχλ νδεγίεο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

κεηαβνιψλ απηψλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ ICISnet.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

2.1 ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ 

2.1.1 Σύπνη απνζεθώλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 240 ηνπ Κψδηθα, ηα άξζξα 1, ζεκεία (32)-(33) θαη 203 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

Καλ. (ΔΔ) 2246/15 θαη ην άξζξν 1, ζεκείν (11) ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 2447/15, πιένλ 

πθίζηαληαη ηέζζεξηο (4) ηχπνη απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.  

Δηδηθφηεξα: 

 Γεκφζηα απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηχπνπ Ι: δεκφζηα απνζήθε φπνπ ηηο επζχλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 242, παξ.1 ηνπ Κψδηθα θέξεη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο (δηαρεηξηζηήο) θαη ν 

δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο (απνηακηεπηήο). 

 Γεκφζηα απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηχπνπ ΙΙ: δεκφζηα απνζήθε φπνπ ηηο επζχλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 242, παξ.2 ηνπ Κψδηθα θέξεη ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο. 

 Γεκφζηα απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηχπνπ ΙΙΙ: απνζήθε ηελ νπνία δηαρεηξίδνληαη νη 

Σεισλεηαθέο Αξρέο. 

 Ιδησηηθή απνζήθε: απνζήθε ζηελ νπνία ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θαη ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο 

είλαη ην ίδην πξφζσπν. 

Η αληηζηνηρία ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηχπσλ απνζεθψλ κε ηνπο ηχπνπο απνζεθψλ πνπ ηζρχνπλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη ησλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ είλαη ε εμήο: 

Κνηλνηηθόο Σειωλεηαθόο Κώδηθαο 

Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92 

Δλωζηαθόο Σειωλεηαθόο Κώδηθαο 

Καλ. (ΔΔ) 952/13 

Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ Α΄ Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ Ι 

Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ Β΄ Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ ΙΙ 

Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ Σ΄ Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ ΙΙΙ 

Ιδησηηθή απνζήθε ηχπνπ Γ΄ Ιδησηηθή απνζήθε 

Ιδησηηθή απνζήθε ηχπνπ Γ΄ Παχεη λα πθίζηαηαη 

Ιδησηηθή απνζήθε ηχπνπ Δ΄ Ιδησηηθή απνζήθε 

 

Δπί ηεο νπζίαο, νη επζχλεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο (θαηφρνπ ηεο άδεηαο) θαη ηνπ απνηακηεπηή 

(δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο) παξακέλνπλ φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα βάζεη ησλ 

θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ δηαηάμεσλ, ρσξίο θακία κεηαβνιή πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ δηαρεηξηζηή 

απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηχπνπ ΙΙ (πξψελ Β΄) λα ηεξεί ινγηζηηθή απνζήθεο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 2.1.4 πνπ αθνινπζεί. 

Όζνλ αθνξά ηηο πξψελ απνζήθεο ηχπνπ Δ΄, απηέο πιένλ εκπίπηνπλ ζηε γεληθή θαηεγνξία ησλ 

ηδησηηθψλ απνζεθψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 240, παξ.1 ηνπ Δλσζηαθνχ 

Σεισλεηαθνχ Κψδηθα φπνπ αλαθέξεηαη φηη ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη 

θαη ζε «θάζε άιιν ρψξν εγθεθξηκέλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο». 

Καηά ζπλέπεηα, πιένλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθήο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ απνζήθε ηχπνπ Δ΄, ν ρψξνο φπνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα εκπνξεχκαηα 

πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο Σεισλεηαθή Αξρή, ελψ κέρξη πξφηηλνο ε έγθξηζε αθνξνχζε κφλν ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο 

αθφκε θη αλ ηα εκπνξεχκαηα δελ βξίζθνληαλ απνζεθεπκέλα ζε ρψξν εγθεθξηκέλν σο απνζήθε 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.  
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2.1.2 Οδεγίεο θαη επηζεκάλζεηο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο θαη ηελ έθδνζε άδεηαο κέζω ηνπ 

Τπνζπζηήκαηνο Αδεηώλ-Δγθξίζεωλ κεηά ηελ 1/5/2016 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηηο αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Σεισλεηαθέο Αξρέο φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ κέζσ ηνπ 

Τπνζπζηήκαηνο Αδεηψλ-Δγθξίζεσλ απφ ηελ 1/5/2016 θη έπεηηα σο πξνο ηα εμήο ζεκεία: 

 θαηά ηε δεκηνπξγία αίηεζεο, ζην πεδίν «Καηεγνξία άδεηαο» επηιέγεηαη απφ ηε ιίζηα ε «Άδεηα 

ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο εθηφο ηεο δηακεηαθφκηζεο» θαη ζην πεδίν «Σχπνο άδεηαο» επηιέγεηαη 

ν θαηάιιεινο ηχπνο απνζήθεο κεηαμχ ησλ επηινγψλ «Σεισλεηαθή Απνηακίεπζε - Γεκφζηα 

ηχπνπ Ι», «Σεισλεηαθή Απνηακίεπζε - Γεκφζηα ηχπνπ ΙΙ» θαη «Σεισλεηαθή Απνηακίεπζε - 

Ιδησηηθή», 

 ην πεδίν 15 «Μεηαθνξά», κε ηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ, δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε, θαζψο ην ελ ιφγσ πεδίν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα αθνξά 

πιένλ ηε ζρεδηαδφκελε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ 

θαζεζηψηνο ζε άιιν πξφζσπν, ωζηόζν πξνζωξηλά θαη έωο ηελ παξνρή λέωλ νδεγηώλ 

από ηελ Τπεξεζία καο, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ κεηαβίβαζε ζα ζπκπιεξψλνληαη ζην 

πεδίν 25 «πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο» ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εληχπνπ γηα ηελ αίηεζε/άδεηα 

ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή, ελαιιαθηηθά, ζε παξάξηεκα ην νπνίν ζα 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζηνλ ζρεηηθφ θάθειν. 

Όζνλ αθνξά ηα πεδία ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο ηα νπνία αιιάδνπλ ηίηιν ζχκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ ελφηεηα 1.7, νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη ησλ αξκφδησλ γηα ηελ έθδνζε 

ηεο άδεηαο Σεισλεηαθψλ Αξρψλ παξαθαινχληαη, κέρξη λα δνζνχλ λεφηεξεο νδεγίεο απφ ηελ 

Τπεξεζία καο, γηα ηε ρεηξφγξαθε δηφξζσζε ησλ ελ ιφγσ ηίηισλ ζηα εθηππσκέλα αληίγξαθα ηεο 

εθδνζείζαο άδεηαο. 

Σέινο, ν αξηζκφο αλαθνξάο ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο πνπ ζα 

εθδίδνληαη απφ ηελ 1/5/2016 θη έπεηηα, πθίζηαηαη αιιαγή σο πξνο ην γξάκκα πνπ ππνδειψλεη ηνλ 

ηχπν ηεο απνζήθεο, σο εμήο: 

R: Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ Ι 

S: Γεκφζηα απνζήθε ηχπνπ ΙΙ 

U: Ιδησηηθή απνζήθε 

Γηα παξάδεηγκα, λέα άδεηα πνπ ζα εθδνζεί, κεηά ηελ 1/5/2016, απφ ηελ Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο γηα ηε ιεηηνπξγία δεκφζηαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηχπνπ Ι ζα έρεη αξηζκφ 

αλαθνξάο 16GR000001CWR00XXX, ελψ πξηλ απφ ηελ 1/5/2016 ζα ήηαλ 16GR000001CWA00XXX. 

 

2.1.3 Άξζε πεξηνξηζκώλ πνπ ίζρπαλ έωο ζήκεξα γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα αίξνληαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ ίζρπαλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ε νπνία πιένλ επηηξέπεηαη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 φηαλ ζηελ απνζήθε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο νη νπνίεο ππεξηζρχνπλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

 φηαλ γηα ηνλ ίδην ρψξν έρεη ήδε ρνξεγεζεί άιιε άδεηα ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο, ελδερνκέλσο άιινπ ηχπνπ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε (π.ρ. 

απνζεθεπηηθή εγθαηάζηαζε ε νπνία ιεηηνπξγεί θαηά ην ήκηζπ σο ηδησηηθή απνζήθε θαη θαηά ην 

ήκηζπ σο δεκφζηα απνζήθε ηχπνπ Ι θαη ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ηελ νξζή 

άζθεζε ηεο ηεισλεηαθήο επηηήξεζεο), 

 φηαλ δεηείηαη ε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο δεκφζηαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζηελ 

νπνία εκπιέθνληαη θαη άιια θξάηε-κέιε. 
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2.1.4 Σήξεζε ινγηζηηθήο απνζήθεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ Κψδηθα, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ή ν δηθαηνχρνο ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεξεί ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν απφ ηηο 

Σεισλεηαθέο Αξρέο ηχπν.  

Καηά ζπλέπεηα, απφ 1/5/2016 νη δηαρεηξηζηέο δεκνζίσλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηχπνπ 

ΙΙ (πξψελ ηχπνπ Β΄) νθείινπλ λα ηεξνχλ ινγηζηηθή απνζήθεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο 

ινηπνχο ηχπνπο απνζεθψλ. 

Δπίζεο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ απνζεθψλ ηχπνπ ΙΙ νθείινπλ λα θαηαζέηνπλ θαηάζηαζε απνζεκάησλ έσο 

ηελ 5
ε
 εκέξα ηνπ κήλα ηνπ αθνινπζεί ηνλ κήλα αλαθνξάο, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη ππνρξέσζε 

εθηίκεζεο ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαζψο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν απνζήθεο ε πξνζθφκηζε εγγχεζεο απνηειεί επζχλε ηνπ απνηακηεπηή. 

 

2.1.5 πλήζεηο εξγαζίεο - Καηάξγεζε πιεξνθνξηαθνύ δειηίνπ INF8 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Παξάξηεκα 13 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 341/16, ην πιεξνθνξηαθφ 

δειηίν INF8 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνβιεζνχλ ζε ζπλήζεηο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή ησλ 

ειεπζέξσλ δσλψλ, παύεη λα πθίζηαηαη. 

Αληί απηνχ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 178, παξ.1, ζηνηρείν (δ) ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 

2446/15, φηαλ δηελεξγνχληαη ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνχ 

.Ο., ε ηεξνχκελε ινγηζηηθή απνζήθεο ελεκεξψλεηαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ θαη ηε 

λέα δαζκνινγηθή θαηάηαμε πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. 

Σα πιεξνθνξηαθά δειηία INF8 πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 1/5/2016 θαη αθνξνχλ ζπλήζεηο 

εξγαζίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ηελ εκεξνκελία απηή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηελ 1/5/2016 θη έπεηηα, γηα ζθνπνχο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο (π.ρ. ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία, επαλεμαγσγή θιπ). 

 

2.1.6 Μεηαβίβαζε δηθαηωκάηωλ θαη ππνρξεώζεωλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο ηειωλεηαθήο 

απνηακίεπζεο 

Γηα ην θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, νη πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο (απνηακηεπηή) ζε άιιν πξφζσπν, γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη έγθξηζε ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ δηαθξίλνληαη σο εμήο:  

1) ηηο πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ απνζεθψλ φπνπ νη ηδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο θαη ηνπ 

απνηακηεπηή ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο απνηειεί θαη ηελ 

έγθξηζε γηα ηε ζρεδηαδφκελε κεηαβίβαζε εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο ζην ζρεηηθφ πεδίν ηεο άδεηαο.  

2) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκνζίσλ απνζεθψλ ηχπνπ ΙΙ φπνπ ν απνηακηεπηήο είλαη πξφζσπν άιιν 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο, αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα ηελ έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο 

είλαη ην Σεισλείν Διέγρνπ.  

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηίζεληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε Σεισλεηαθή Αξρή 

γηα ηελ κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο ζε λέν δηθαηνχρν 

είλαη: 

 γηα ηελ σο άλσ πεξίπησζε (1), ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ κεηαβίβαζε (π.ρ. λένο δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο, 

εκεξνκελία κεηαβίβαζεο, ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ελ ιφγσ κεηαβίβαζε), 

 γηα ηελ σο άλσ πεξίπησζε (2), ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο θαηά ηα 

πξναλαθεξφκελα, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζθφκηζε εγγχεζεο απφ ηνλ λέν δηθαηνχρν ηνπ 

θαζεζηψηνο δεδνκέλνπ φηη ε δεκφζηα απνζήθε ηχπνπ ΙΙ (πξψελ Β΄) ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο. 
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Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, δελ απαηηείηαη ε 

θαηάζεζε λέαο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο απφ ηνλ λέν δηθαηνχρν ηνπ θαζεζηψηνο εθφζνλ ε βνχιεζή 

ηνπ είλαη ηα εκπνξεχκαηα λα εμαθνινπζήζνπλ λα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο 

ζηελ ίδηα απνζήθε φπνπ βξίζθνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο.  

Χζηφζν, απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο εάλ ε κεηαβίβαζε ζπλεπάγεηαη θαη ηε 

κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζε άιιε απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη 

δηαθνξεηηθήο άδεηαο (ζέζε 37 ΔΓΔ: 7171). 

 

2.1.7 Γηαθίλεζε εκπνξεπκάηωλ ππό θαζεζηώο ηειωλεηαθήο απνηακίεπζεο 

Οη ηξφπνη δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 179, παξ.3-4 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2246/15 θαη ην άξζξν 267, 

παξ.1 θαη 4-5 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 2447/15. 

Δηδηθφηεξα, ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο πξαγκαηνπνηείηαη σο 

εμήο: 

 πξνο ην ηεισλείν εμφδνπ, ππφ ηελ θάιπςε ηεο δηαζάθεζεο επαλεμαγσγήο, 

 γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο θαηά ηε ζπλήζε δηαδηθαζία, απφ ην ηεισλείν 

ππαγσγήο ζηηο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππφ ηελ θάιπςε ηεο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο,  

 κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα άδεηα, κε 

ζρεηηθή εγγξαθή ζηελ ινγηζηηθή απνζήθεο πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν πνπ 

βξίζθνληαη ηα εκπνξεχκαηα θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο. 

Δπίζεο, κία ζεκαληηθή αιιαγή πνπ επέξρεηαη ζηηο δηαθηλήζεηο ησλ απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ 

είλαη φηη ε δηαθίλεζε ηεξκαηίδεηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ 

απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο χζηεξα 

απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο γηα δεφλησο ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο (π.ρ. ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ κε έγθαηξν ηεξκαηηζκφ ηεο δηαθίλεζεο). 

Δάλ ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ δελ έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηεο ηηζέκελεο πξνζεζκίαο, ηφηε 

γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κψδηθα. 

ηηο πεξηπηψζεηο δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ απνζήθε ζην ηεισλείν εμφδνπ, πξέπεη λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο ζρεηηθά κε ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο 100 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ απνζήθε, κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο 

(απνηακηεπηήο).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηηο ελφηεηεο 1.4 θαη 1.7, απφ ηελ 1/5/2016, νη ζρεηηθνί κε ηελ κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ θσδηθνί 1-6 ηνπ πεδίνπ 15 ηνπ εληχπνπ άδεηαο ππαγσγήο ζε εηδηθφ θαζεζηψο παχνπλ 

λα πθίζηαληαη, θαζψο πιένλ ην πεδίν 15 πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κφλν κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Χζηφζν, σο πξνο ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή δεκφζηαο απνζήθεο ηχπνπ Ι (πξψελ ηχπνπ Α΄) θαηά 

ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο θαη ηελ επαλεμαγσγή, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηελ ελφηεηα V ηεο αξηζκ. ΓΓΘΣΟΚ Γ 5019648 ΔΞ 2015/15-9-2015 ΔΓΤΟ «Παξνρή 

νδεγηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο» (ΑΓΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΔ). 

 

2.1.8 Δξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο εληόο απνζήθεο ηειωλεηαθήο απνηακίεπζεο 

χκθσλα κε ην άξζξν 241 ηνπ Κψδηθα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο κεηαπνηεηηθψλ εξγαζηψλ 

(εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο) εληφο ηνπ ρψξνπ απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, εθφζνλ δελ ζίγεηαη 

ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε, θαη γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ, 

ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ελ ιφγσ θαζεζηψο.  
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Τπελζπκίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιεπφηαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο θαη γηα ην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο ππφ θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ή εηδηθνχ πξννξηζκνχ δελ ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζε θαζεζηψο 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. 

Οη Σεισλεηαθέο Αξρέο θαινχληαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ζπλήζσλ εξγαζηψλ κε ην θαζεζηψο 

ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο φηαλ γηα ηα εκπνξεχκαηα απηά έρεη επηβιεζεί δαζκφο αληηληάκπηλγθ ή 

άιια κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη νη εξγαζίεο απηέο κεηαβάιινπλ ηνλ θσδηθφ .Ο.  

Οη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά κε ην θαζεζηψο ηεο Σειεηνπνίεζεο 

πξνο Δπαλεμαγσγή. 

 

2.2 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΕΩΝΔ 

Οη βαζηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο ειεχζεξεο δψλεο είλαη νη εμήο: 

 χκθσλα κε ην άξζξν 210 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, νη ειεχζεξεο δψλεο αιιάδνπλ 

ραξαθηήξα θαη κεηαηξέπνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο απνζήθεπζεο.  

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 243-249 ηνπ Κψδηθα, νη ειεχζεξεο δψλεο ιεηηνπξγνχλ θαηά 

αληηζηνηρία κε ηηο ειεχζεξεο δψλεο ειέγρνπ ηχπνπ Ι, ελψ νη ειεχζεξεο δψλεο ηχπνπ ΙΙ θαη νη 

ειεχζεξεο απνζήθεο παχνπλ λα πθίζηαληαη σο έλλνηα. 

Πξαθηηθά, ζηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο, θαζψο αθελφο νη ππάξρνπζεο ειεχζεξεο 

δψλεο είλαη ηεο θαηεγνξίαο ειέγρνπ ηχπνπ Ι αθεηέξνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ειεχζεξεο απνζήθεο ζηελ 

Διιεληθή επηθξάηεηα. Δμππαθνχεηαη φηη, απφ 1/5/2016, δελ πθίζηαηαη ιφγνο ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

ππαξρνπζψλ ειεπζέξσλ δσλψλ σο «Διέγρνπ Σχπνπ Ι». 

 χκθσλα κε ην άξζξν 245, παξ.2 ηνπ Κψδηθα, ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ζεσξείηαη φηη 

ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο: 

α) θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζε απηή, εθφζνλ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε άιιν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο (π.ρ. 

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή, εηδηθφ πξννξηζκφ θιπ), 

β) θαηά ηε ιήμε ηνπ θαζεζηψηνο δηακεηαθφκηζεο, εθφζνλ δελ έρνπλ ππαρζεί ακέζσο ζε άιιν 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 247, παξ.1 ηνπ Κψδηθα, ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπο ζε ειεχζεξε δψλε, κπνξνχλ λα ππάγνληαη πιένλ θαη ζην θαζεζηψο εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ελ ιφγσ θαζεζηψο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ησλ επξηζθφκελσλ ζε ειεχζεξε 

δψλε κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ππφ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ελ ιφγσ θαζεζηψηα. 

Γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα δελ ζεσξείηαη φηη 

ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο. 

 Όζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα ζπλήζσλ εξγαζηψλ θαη ην πιεξνθνξηαθφ δειηίν INF8, ηζρχνπλ ηα 

πξναλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 2.1.5 πεξί θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΗΓΗΚΔ ΥΡΖΔΗ 

3.1 ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη βαζηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην εηδηθφ θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο είλαη νη εμήο: 

 Η κέγηζηε πξνζεζκία  γηα ηελ παξακνλή  ησλ εκπνξεπκάησλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο 

εηζαγσγήο, γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ίδηνπ θαηφρνπ, ζπλερίδεη θαη παξακέλεη 24 

κήλεο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο κε ηελ ππαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε άιιν εηδηθφ θαζεζηψο θαη ηελ εθ λένπ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο.   

α) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ηνπ άξζξνπ 251 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 952/13, ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα 

παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ ππφ ην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

έηε, εθηφο απξφβιεπησλ πεξηζηαηηθψλ. 

β) Σν άξζξν 237 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 νξίδεη λέεο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Η πξνζεζκία γηα ηελ εθθαζάξηζε γηα ηα 

δψα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 223 είλαη 12 κήλεο απφ ηνλ ρξφλν ππαγσγήο ησλ δψσλ ζε 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Η πξνζεζκία γηα ηελ εθθαζάξηζε γηα εκπνξεχκαηα πνπ 

παξαδίδνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα επηζεψξεζε ζε πξφζσπν εληφο ηεο Έλσζεο ην νπνίν έρεη ην 

δηθαίσκα αγνξάο ηνπο κεηά ηελ επηζεψξεζε, ζην άξζξν 234 παξάγξαθνο 2, είλαη 6 κήλεο απφ 

ηνλ ρξφλν ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. 

γ) ην πξψην εδάθην, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ  άξζξνπ 218 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 

2446/15, νξίδεηαη φηη φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν έρεη εηζαρζεί πξνζσξηλά ζηελ Έλσζε κε πιήξε 

απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 212, θαη έρεη επηζηξαθεί ζε 

επηρείξεζε ελνηθίαζεο εγθαηεζηεκέλε ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, ε επαλεμαγσγή βάζεη 

ηεο νπνίαο γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο δηελεξγείηαη εληφο έμη 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

ην εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ 1, νξίδεηαη φηη φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν έρεη εηζαρζεί πξνζσξηλά 

ζηελ Έλσζε κε πιήξε απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ θαη απηφ εθκηζζψλεηαη εθ λένπ απφ 

ηελ επηρείξεζε ελνηθίαζεο ζε πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν εθηφο απηνχ ηνπ εδάθνπο ή ζε θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, ε 

επαλεμαγσγή βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο 

δηελεξγείηαη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επαλακίζζσζεο. 

ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ην κεηαθνξηθφ κέζν επηζηξέθεηαη εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ή επαλακίζζσζεο, ζηελ επηρείξεζε ελνηθίαζεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο εάλ ην κεηαθνξηθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ην θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο, ή επαλεμάγεηαη εάλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ελ ιφγσ πξφζσπν γηα αλαρψξεζε απφ ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο.   

 

 ρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ-παιιέησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ: 

α) χκθσλα κε ηα άξζξα 209, 211 θαη 213 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 ρνξεγείηαη 

απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο γηα αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ γηα παιέηεο, 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη κε ελσζηαθά κεηαθνξηθά κέζα αληίζηνηρα, φηαλ εηζάγνληαη πξνζσξηλά 

θαη πξφθεηηαη λα επαλεμαρζνχλ μερσξηζηά ή σο κέξνο ηνπο. 

β) Αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15, δχλαηαη 

επίζεο λα ρνξεγεζεί πιήξεο απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ, φπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 

208 έσο 211 (Παιέηεο, Αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφο γηα Παιέηεο, 

Δκπνξεπκαηνθηβψηηα, Αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφο γηα Δκπνξεπκαηνθηβψηηα) θαη 

ζην άξζξν 213 (Αληαιιαθηηθά, εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφο γηα κε ελσζηαθά κεηαθνξηθά κέζα) ζε 
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πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν αηηψλ θαη ν δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο.   

γ) ην άξζξν 217 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 πξνζηίζεηαη ην ζεκείν ζη) ην νπνίν 

νξίδεη σο πξνζεζκία γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο γηα ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο, ηνπο 12 κήλεο απφ ηνλ ρξφλν 

ππαγσγήο ηνπο ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο.              

 Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε πξνθνξηθήο δηαζάθεζεο: 

χκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15, ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη πξνθνξηθά εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ φξηδε ν Καλ. 2454/93 ζηα άξζξα 229 θαη 232 θαη γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :  

α) πιηθά ηαηξνρεηξνπξγηθά θαη εξγαζηεξίνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαγλσζηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο 

ζθνπνχο απνζηέιινληαη σο ρξεζηδάλεην κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε λνζνθνκείνπ ή άιινπ 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν ρξεηάδεηαη επεηγφλησο απηά ηα πιηθά πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη 

ηελ αλεπάξθεηα ηνπ δηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

β) εμνπιηζκφο πνπ αλήθεη ζε, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ, πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζε 

παξακεζφξηα πεξηνρή ηξίηεο ρψξαο παξαθείκελε ζηελ παξακεζφξην πεξηνρή εληφο ηεο Έλσζεο 

φπνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εκπνξεχκαηα. 

γ) πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην 

κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηαζηξνθψλ ή παξφκνησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πιήηηνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

δ) θνξεηά κνπζηθά φξγαλα πνπ εηζάγνληαη πξνζσξηλά απφ ηαμηδηψηεο θαη ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο. 

 ηα άξζξα 221 θαη 222 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 ζρεηηθά κε ηα πιηθά πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπλεπεηψλ θαηαζηξνθψλ θαη ηα πιηθά ηαηξνρεηξνπξγηθά θαη 

εξγαζηεξίνπ νξίδεηαη όηη ν αηηώλ θαη ν δηθαηνύρνο ηνπ θαζεζηώηνο κπνξνύλ λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζην έδαθνο ηεο Έλωζεο.  

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Παξάξηεκα 13 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 341/16, ην 

πιεξνθνξηαθφ δειηίν INF6 ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ή ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί φηαλ ηα 

εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο κεηαθέξνληαη εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο θνηλφηεηαο, παύεη λα 

πθίζηαηαη.  

 

 

3.2 ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

Η βαζηθή κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα είλαη φηη ν 

εηδηθφο πξννξηζκφο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα θαζεζηψηα ζην ζχλνιφ ηνπο.  

 

3.2.1 Δθθαζάξηζε θαζεζηώηνο εηδηθνύ πξννξηζκνύ 

Σν θαζεζηψο ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ εθθαζαξίδεηαη φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο, ή ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ππάγνληαη ζε επφκελν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαιιαγή απφ δαζκνχο ή γηα ηελ επηβνιή 

κεησκέλνπ δαζκνινγηθνχ ζπληειεζηή, εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, 

θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ θαηάινηπα ή εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 254, παξ. 7 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ηα απνξξίκκαηα θαη 

ζξαχζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη 

ζην θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, 

ρσξίο ηελ ππνβνιή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη θάηνρνη άδεηαο εηδηθνχ 
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πξννξηζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην θαζεζηψο ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ελψ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. 

Δπηπιένλ, ην θαζεζηψο ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ εθθαζαξίδεηαη κε ηελ έμνδν εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, πξηλ αθφκε ιάβνπλ ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ηπγράλνπλ ηεο απαιιαγήο δαζκψλ. Γηα ηελ παξαπάλσ έμνδν δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε απφ Σεισλεηαθή 

Αξρή.  

  

3.2.2 Δθθαζαξηζηηθόο ινγαξηαζκόο 

χκθσλα κε ην άξζξν 175, παξ. 1 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην ηεισλείν ειέγρνπ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εθθαζάξηζε, ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα 71-06. 

Όια ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ θαη γηα ηα νπνία ε 

πεξίνδνο εθθαζάξηζεο ζπκπίπηεη εκεξνινγηαθά ηνλ ίδην κήλα, κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζε έλαλ 

εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή ηελ ηειεπηαία κέξα 

ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα. 

Γελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα εκπνξεχκαηα 

ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία απφ δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα θαη απνζηέιινληαη  απεπζείαο 

ζηα δηθαηνχρα απαιιαγήο πινία ή αεξνζθάθε. ηελ πεξίπησζε απηή ην θαζεζηψο εθθαζαξίδεηαη κε ηελ 

επηζηξνθή ηεο άδεηαο θφξησζεο επί ηεο νπνίαο έρεη ζπληαρζεί ε ζρεηηθή πξάμε βεβαίσζεο ηεο 

θφξησζεο θαη φρη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 

3.2.3 Έμνδνο εκπνξεπκάηωλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο  

Με βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο 

θαηά ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο: 

 ην θαζεζηψο ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ έρεη ιήμεη, ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ ιάβεη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο 

θαη έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ζηε ζπλέρεηα δεηείηαη ε έμνδνο ηνπο πξνο ηξίηε ρψξα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, αθνινπζνχληαη νη ζπλήζεηο δηαηππψζεηο γηα ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ 

απφ ην έδαθνο ηεο Έλσζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο έρεη θαηαηεζεί. 

 ηα εκπνξεχκαηα δελ έρνπλ ιάβεη ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη ην θαζεζηψο δελ έρεη εθθαζαξηζηεί 

έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δεηείηαη ε έμνδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο ηξίηε ρψξα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη ζην ηεισλείν εμφδνπ ρσξίο δηαηππψζεηο αιιά κε 

ηήξεζε ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 179, παξ. 1 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

Καλ. (ΔΔ) 2446/15. ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 269, παξ. 3 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα θαηαηίζεηαη δηαζάθεζε εμαγσγήο, φκσο ηα εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ ζην θαζεζηψο έσο 

φηνπ βεβαησζεί ε έμνδφο ηνπο απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. Δθφζνλ ε έμνδνο δελ 

απνδεηρζεί,  κε ηελ θαηάζεζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή.  

ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 260 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 2447/15,  

φηαλ ηα εκπνξεχκαηα δηαθηλνχληαη ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ πξνο ην Σεισλείν εμφδνπ, 

ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ζα ίζρπαλ αλ είραλ ηεζεί ππφ ην θαζεζηψο εμαγσγήο, ελψ δελ 

εθαξκφδνληαη δηαηππψζεηο επαλεμαγσγήο.   

 

3.2.4 Καηάξγεζε εληύπνπ Σ5 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα δελ ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αληηηχπνπ ειέγρνπ Σ5, γηα ηελ εθρψξεζε εκπνξεπκάησλ κεηαμχ θαηφρσλ αδείαο 

εηδηθνχ πξννξηζκνχ.  
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Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο εκπνξεπκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο κε ρξήζε Σ5, ε δηαθίλεζε 

ησλ νπνίσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ 1 Μαΐνπ 2016, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ παξαπάλσ παξαζηαηηθνχ.   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ 

4.1 ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΞΑΓΩΓΖ 

4.1.1. Έλλνηα ηνπ θαζεζηώηνο 

χκθσλα κε ηηο έσο ηψξα ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ε πξφζεζε επαλεμαγσγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε αδείαο ππαγσγήο ζην 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ελψ ε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εκπνξεπκάησλ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ εγθξίζεσο θαη ππφ  ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Κψδηθα ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε παχεη λα ηζρχεη.  

Έηζη πιένλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνύλ λα εγθξίλνπλ αηηήκαηα ππαγσγήο εκπνξεπκάησλ ζην 

θαζεζηψο ζηα νπνία δειψλεηαη εμ αξρήο ε πξφζεζε ηα κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα λα ηεζνχλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.        

Η απνδνρή ηεο ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία σο απνδεθηφ ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ ν νπνίνο   

εθθαζαξίδεη ην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή (θαζεζηψο 51) θαζηζηά πιένλ 

αλελεξγφ ηφζν ην θαζεζηψο ηεο Μεηαπνίεζεο ππφ Σεισλεηαθφ Έιεγρν (θαζεζηψο 91) φζν θαη ην 

ζχζηεκα ηεο επηζηξνθήο (drawback) ζην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγε (θαζεζηψο 

02)     

Γηα ηνλ ιφγν απηφ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ λένπ Κψδηθα ην θαζεζηώο ηεο Μεηαπνίεζεο 

ππό Σειωλεηαθό Έιεγρν θαη ην ζύζηεκα επηζηξνθήο (drawback) ηεο Σειεηνπνίεζεο πξνο 

Δπαλεμαγωγή θαηαξγνύληαη.                 

 

4.1.2. Τπνινγηζκόο ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ ζε πεξίπηωζε γέλεζεο ηειωλεηαθήο νθεηιήο       

Η κεηαβνιή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ε νπνία 

επέξρεηαη κε ηνλ λέν Κψδηθα επηθέξεη ηαπηφρξνλα θαη ηξνπνπνίεζε ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο 

ηεισλεηαθήο νθεηιήο, ζε πεξίπησζε πνπ εθείλε δεκηνπξγεζεί.  

Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 85 παξ.1 ηνπ Κψδηθα πξνβιέπεη φηη ην πνζφ δαζκψλ θαζνξίδνληαη πιένλ κε 

βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δαζκνχ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

εκπνξεχκαηα ηε ζηηγκή γέλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο. 

Έηζη κε ηνλ λέν Κψδηθα, ε ηεισλεηαθή νθεηιή γηα ην ελ ιφγσ θαζεζηψο δελ ζα ππνινγίδεηαη πιένλ 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δαζκνιφγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο (πξψηε χιε) αιιά 

βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

γέλεζεο ηεο ηειωλεηαθήο νθεηιήο.   

Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ απνηειεί ην άξζξν 86 παξ.3 ηνπ Κψδηθα κε ην νπνίν παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ δηαζαθηζηή θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, θαηά ηελ ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θαζεζηψο, ε ηεισλεηαθή νθεηιή λα 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ δαζκνινγηθή θαηάηαμε, ηε δαζκνινγεηέα αμία, ηελ πνζφηεηα, ηε θχζε θαη 

ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηε ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο πνπ αθνξά ηα εκπνξεχκαηα απηά, δειαδή επί ηεο πξψηεο χιεο.  

Η επηινγή ηνπ ηειεπηαίνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο πξαγκαηνπνηείηαη, αξρηθά,  

θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο  θαη ε πξφζεζε απηή  ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ζαθψο ζηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο πνπ ζα εθδψζνπλ νη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο 

αξρέο.   
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ζε πεξίπησζε γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ζα 

αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν 16 ηεο αδείαο θαη ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε αίηεζε αθφκε θαη αλ πξνηίζεηαη λα επαλεμάγεη ην ζχλνιν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

ζα ππαγάγεη ζην θαζεζηψο κε ηελ κνξθή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ.   

 

4.1.3. Δμέηαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ όξωλ  

Η εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ γηα ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηψο εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

κέηξα γεσξγηθήο ή εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ antidumping θαζψο θαη ζε 

αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ δελ ζα δηεμάγεηαη πιένλ απφ ηηο επηκέξνπο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ αιιά θεληξηθά απφ ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ησλ Δλσζηαθψλ νξγάλσλ.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

φξσλ γηα ηελ ππαγσγή επαίζζεησλ γεσξγηθψλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο δηεμάγεηαη εζληθά απφ 

ηηο επηκέξνπο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, γηα ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηεο Μεηαπνίεζεο ππφ 

Σεισλεηαθφ Έιεγρν επαίζζεησλ γεσξγηθψλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε δαζκφ antidumping ε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ  φξσλ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα - ηνκέαο Δηδηθψλ Καζεζηψησλ.  

Η θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Μεηαπνίεζεο ππφ Σεισλεηαθφ Έιεγρν θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ιήμεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Σειεηνπνίεζεο πξνο Δπαλεμαγσγή κε ηελ ζέζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λέν Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ 

Κψδηθα, κεηαβηβάδνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απφ ηηο Δζληθέο 

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηα φξγαλα ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ δηαδηθαζία φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηα άξζξα 259-261 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλ.(ΔΔ) 2447/2015.  

χκθσλα κε ηα άξζξα 166 θαη 167 ηνπ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ Καλ.(ΔΔ) 2446/2015 ε 

εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ιακβάλεη ππφςε ζπλδπαζηηθά ηξεηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο:  

α) εάλ ηα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε κέηξα γεσξγηθήο ή εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ζε πξνζσξηλφ ή 

νξηζηηθφ δαζκφ αληηληάκπηλγθ, ζε αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, ζε κέηξν δηαζθάιηζεο ή ζε πξφζζεην 

δαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ,   

β) εάλ ζε πεξίπησζε γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ν ππνινγηζκφο απηήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 85 ή κε ην άξζξν 86 παξ.3 ηνπ Κψδηθα  

γ) εάλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ Καλ.(ΔΔ) 2446/2015         

Παξάδεηγκα (άξζξν 166 παξ.1 ζεκείν β):  

Μεηαπνηεηηθή εηαηξεία έρεη αηηεζεί γηα ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή 

πξψηεο χιεο ε νπνία ππφθεηληαη ζε δαζκφ αληηληάκπηλγθ κε ζθνπφ λα ηελ κεηαπνηήζεη ζε 

εκπνξεχκαηα ηα νπνία ζχκθσλα κε ην θνηλφ δαζκνιφγην δελ ππφθεηληαη ζε δαζκφ αληηληάκπηλγθ.  

Η εηαηξεία θαηά ηελ αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο δελ έρεη δειψζεη φηη 

ζε πεξίπησζε γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο επηζπκεί ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ λα 

ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ.3 ηνπ Κψδηθα,  δειαδή επί ηεο πξψηεο χιεο θαη ζπλεπψο 

νη δαζκνί ζα ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 ηνπ Κψδηθα.   .  

Δπηπιένλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο δελ θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 167 

παξ.1 ζηνηρεία ε), ζ), ηγ), ηζη), ή ηζ)  δειαδή δελ αθνξά ζε: 

ε) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ρσξίο εκπνξηθφ ραξαθηήξα·  

ζ) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο άδεηαο, ε νπνία 

εθδφζεθε θαηφπηλ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ·  

ηγ) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ζε δείγκαηα·  

ηζη) κεηαηξνπή ζε απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα, θαηαζηξνθή, αλάθηεζε κεξψλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ 
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ηζ) ε ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή αλά αηηνχληα θαη αλά εκεξνινγηαθφ έηνο γηα θάζε νθηαςήθην θσδηθφ Ο δελ ππεξβαίλεη 

ηα 150.000 επξψ φζνλ αθνξά ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα 71-02 θαη ηα 

300.000 επξψ γηα άιια εκπνξεχκαηα, εθηφο αλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζε 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ 

αληηληάκπηλγθ, ζε αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, ζε κέηξν δηαζθάιηζεο ή ζε πξφζζεην δαζκφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ εθφζνλ είραλ δηαζαθηζηεί γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία.       

ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζηα φξγαλα ηεο ΔΔ γηα δηαπηζησζεί 

εάλ κε ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο απηνχ ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Δλσζηαθψλ παξαγσγψλ, αθνχ 

ε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαπνηήζεθαλ απφ πξψηε χιε πνπ ππφθεηηαη 

ζε δαζκφ αληηληάκπηλγθ κε θαηαβνιή ησλ δαζκψλ πνπ αλαινγνχλ ζην κεηαπνηεκέλν πξντφλ, 

ζπληζηά απφθιηζε απφ ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο.  

Έηζη γίλεηαη ζαθέο φηη ιφγσ  ηεο εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζηα Δλσζηαθά φξγαλα ε έθδνζε 

αδείαο γηα ηελ ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο απαηηεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά  ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο φηη ε κε επηινγή ηνπ 86 παξ.3 ηνπ Κψδηθα σο κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο 

ηεισλεηαθήο νθεηιήο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε αδείαο.  

    

4.2 ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ 

4.2.1 Υνξήγεζε άδεηαο ππαγωγήο εκπνξεπκάηωλ ζην εηδηθό θαζεζηώο 

Βαζηθή κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ρξήζε ηνπ  θαζεζηψηνο κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απνηειεί ε δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο άδεηαο ζε πξφζσπφ ην νπνίν δελ κεξηκλά γηα ηελ δηεμαγσγή εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο 

εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Δηδηθφηεξα ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 211 παξ.3 ζεκείν δ) ηνπ Κψδηθα θαηαξγείηαη πιένλ ε 

ππνρξέσζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ λα ειέγρνπλ πξηλ εθδψζνπλ ηελ άδεηα εάλ ην πξφζσπν πνπ 

αηηείηαη ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηψο θξνληίδεη ηαπηφρξνλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

κεηαπνίεζεο ζε εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

4.2.2. Τπνινγηζκόο ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ ζε πεξίπηωζε γέλεζεο ηειωλεηαθήο νθεηιήο       

Λακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 259 παξ.1 ηνπ Κψδηθα ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί πξνζσξηλά κε ζθνπφ ηελ κεηαπνίεζή ηνπο λα ηίζεηαη σο 

κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηνλ 

εηζαγσγηθφ δαζκφ ην άξζξν 86 παξ.5 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνχ πξνβιέπεη ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ 

δαζκνχ λα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο πνπ δηελεξγνχληαη εθηφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηά ηνλ ρξφλν απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα ηε ζέζε ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία αθαηξνπκέλεο ηεο ζηαηηζηηθήο αμίαο ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξεπκάησλ 

πξνζσξηλήο εμαγσγήο.  

Καηαιήγνληαο, ην άξζξν ζην άξζξν 75 ηνπ  θαη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ νξίδεη φηη ν   

εηζαγσγηθφο  δαζκφο  ζην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή ζα πξνθχπηεη απφ ηελ 

δαζκνινγεηέα αμία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηά ηνλ ρξφλν απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κείνλ ηε ζηαηηζηηθή αμία ησλ αληίζηνηρσλ 

εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο ηε ζηηγκή πνπ ηέζεθαλ ζην θαζεζηψο, πνιιαπιαζηαδφκελν 

επί ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα,  δηαηξνχκελν 

δηά ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ.    

Δμππαθνχεηαη φηη ε ίδηα κέζνδνο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζε 

πξντφληα αληηθαηάζηαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο.       
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Σα άξζξα 250-251 θαη 254 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 2446/15 θαη ηα άξζξα 345-346 θαη 348-

349 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλ. (ΔΔ) 2447/15 πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

εηδηθά θαζεζηψηα, πιελ ηεο δηακεηαθφκηζεο, θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα: 

 ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 1/5/2016 έσο ηελ επαλεμέηαζή ηνπο, 

 ηελ επαλεμέηαζε ησλ αδεηψλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 1/5/2016, 

 ηελ παξάδνζε εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ δηαζαθηζηεί γηα ππαγσγή ζε εηδηθφ θαζεζηψο πξηλ απφ 

ηελ 1/5/2016 θαη δελ έρνπλ παξαδνζεί έσο ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, 

 ηελ εθθαζάξηζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο κεηά ηελ 1/5/2016 φζνλ αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζε απηφ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία. 

 

5.2 ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΓΔΗΩΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ Δ ΗΥΤ ΣΖΝ 1/5/2016 

Οη άδεηεο ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο, πιελ ηεο δηακεηαθφκηζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη ησλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο απηνχ θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 

1/5/2016, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, σζηφζν ε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα θαη ησλ ππφινηπσλ θνηλνπνηνχκελσλ Καλνληζκψλ. 

Δηδηθφηεξα, νη άδεηεο ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 1/5/2016 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα 

σο εμήο: 

α) φηαλ είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο (π.ρ. θαζεζηψηα ηειεηνπνίεζεο), έσο ηελ πξνγελέζηεξε 

εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο άδεηαο θαη ηεο 1/5/2019,  

β) φηαλ είλαη απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο, κέρξη ηελ εκεξνκελία επαλεμέηαζεο ηεο άδεηαο θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ 1/5/2019. 

Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ήδε ππάξρνπζαο άδεηαο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαηφρνπ απηήο, εθφζνλ νη 

αηηνχκελεο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε (π.ρ. πξνζζήθε λένπ ηεισλείνπ 

ππαγσγήο ζε ήδε πθηζηάκελε άδεηα ππαγσγήο ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή). 

Όκσο, φηαλ ε αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή θαη επεξεάδεη ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε (π.ρ. 

πεξίπησζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε 

πξνζζήθε λέαο απνζεθεπηηθήο εγθαηάζηαζεο) ηφηε ζπληζηάηαη ε επαλεμέηαζε ηεο άδεηαο ζην ζχλνιφ 

ηεο αληί ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο άδεηαο.  

  

5.3 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΩΝ ΑΓΔΗΩΝ 

Όζνλ αθνξά ηηο άδεηεο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 1/5/2016 θαη έρνπλ απεξηφξηζηε 

δηάξθεηα – ελ πξνθεηκέλσ νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο – ε αξκφδηα γηα 

ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο Σεισλεηαθή Αξρή πξέπεη λα πξνβεί ζηελ επαλεμέηαζή ηνπο, έσο ηελ 1/5/2019, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ απηέο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα. 

Η επαλεμέηαζε ησλ αδεηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ αλάθιεζεο απηψλ θαη ηε ρνξήγεζε 

λέσλ αδεηψλ φηαλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.  

Η Σεισλεηαθή Αξρή έθδνζεο ηεο άδεηαο δχλαηαη, κεηά ην πέξαο ηεο επαλεμέηαζεο θαη εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο λέαο άδεηαο, λα εθδφζεη ηε λέα άδεηα κε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ε νπνία ζα απνηειεί θαη ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο 

επαλεμεηαζζείζαο άδεηαο (π.ρ. επαλεμέηαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο 

ζηηο 30/6/2018 θαη έθδνζε λέαο άδεηαο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 1/1/2019, νπφηε θαη ζα 

αλαθιεζεί ε επαλεμεηαζζείζα άδεηα).  
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Χζηφζν, εάλ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηηο Σεισλεηαθέο Απνθάζεηο ηεζεί ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο λέαο άδεηαο, ηφηε ε 

επαλεμεηαζζείζα άδεηα παχεη λα ηζρχεη απηνδηθαίσο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηνο, νπφηε θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ ε λέα άδεηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ πξαγκαηνπνηείηαη 

επαλεμέηαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζηηο 30/6/2018 θαη εθδίδεηαη 

λέα άδεηα κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 1/1/2019, ε νπνία νξίδεηαη θαη σο εκεξνκελία 

αλάθιεζεο ηεο επαλεμεηαζζείζαο άδεηαο, αιιά ην πξναλαθεξφκελν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο 

Κνηλφηεηαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηελ 1/9/2018, ηφηε ε ηειεπηαία εκεξνκελία είλαη εθείλε θαηά ηελ 

νπνία αλαθαιείηαη ε ήδε πθηζηάκελε άδεηα θαη αξρίδεη λα ηζρχεη ε λέα.  

Δάλ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηηο Σεισλεηαθέο Απνθάζεηο έρεη ήδε ηεζεί ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαηά ηνλ ρξφλν επαλεμέηαζεο κίαο άδεηαο, ηφηε ε λέα άδεηα πνπ ζα εθδνζεί 

ζα έρεη άκεζε ηζρχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ επαλεμέηαζε κίαο άδεηαο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο απφ 

ηνλ θάηνρφ ηεο. 

Γηα ηηο άδεηεο ππαγσγήο εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή πνπ έρνπλ 

εθδνζεί κεηά απφ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ πξηλ ηελ 01.05.2016 δελ απαηηείηαη εθ λένπ εμέηαζε 

κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

Άδεηεο γηα ηελ ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο Σειεηνπνίεζεο πξνο Δπαλεμαγσγή πνπ έρνπλ  

εθδνζεί πξηλ ηελ 01.05.2016 ρσξίο εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ αθφκε θαη 

αλ κε ηνλ λέν Κψδηθα απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ.  

Παξφια απηά ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηεισλεηαθή αξρή δερηεί αίηεκα γηα ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία επαίζζεησλ γεσξγηθψλ εκπνξεπκάησλ ή εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε κέηξα 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο απφ άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ 01.05.2016, ην αίηεκα απηφ ζα πξέπεη λα 

απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία καο γηα έγθξηζε. 

 

5.4 ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΑΑΦΗΣΔΗ ΓΗΑ ΤΠΑΓΩΓΖ Δ ΔΗΓΗΚΟ 

ΚΑΘΔΣΩ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 1/5/2016 

Δθφζνλ έρεη ππνβιεζεί δηαζάθεζε ππαγσγήο εκπνξεπκάησλ ζε εηδηθφ θαζεζηψο πξηλ απφ ηελ 

1/5/2016 θαη ηα εκπνξεχκαηα δελ έρνπλ παξαδνζεί έσο ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, ηφηε απηά 

ππάγνληαη ζην αληίζηνηρν θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα. 

Γηα παξάδεηγκα, εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί δηαζάθεζε ππαγσγήο ζε θαζεζηψο 

κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν θαη δελ έρνπλ παξαδνζεί έσο ηελ 1/5/2016, θαηά ηελ ζέζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ν ππνινγηζκφο ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 85 ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα.  

 

5.5 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 1/5/2016 ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΑΥΘΔΗ Δ ΑΤΣΟ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 1/5/2016  

Η εθθαζάξηζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο κεηά ηελ 1/5/2016 φζνλ αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί 

ζε απηφ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία γίλεηαη σο εμήο: 

1) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Καλ.952/13) θαη ησλ δηαηάμεσλ 

εθαξκνγήο απηνχ (Καλ.2446/15 θαη 2447/15), γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε επλντθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε ή κε κεησκέλν ή κεδεληθφ 

δαζκφ ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ, 

 ηεισλεηαθή απνηακίεπζε ηχπνπ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ή Σ΄, 

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή - ζχζηεκα αλαζηνιήο, 

 κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν. 
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2) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Καλ.913/92) θαη ησλ δηαηάμεσλ 

εθαξκνγήο απηνχ (Καλ.2454/93), γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 ηεισλεηαθή απνηακίεπζε ηχπνπ Γ΄, 

 πξνζσξηλή εηζαγσγή, 

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή - ζχζηεκα επηζηξνθήο δαζκψλ, 

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζε απνζήθεο ηχπνπ Γ΄, 

κεηά ηελ 1/5/2019, απηά ζα ιακβάλνπλ άιιν πξννξηζκφ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. 

 

 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΣΡΗΑ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & Δ.Φ.Κ. 

 

 

          ΔΗΡΖΝΖ ΓΗΑΛΟΤΡΖ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Α) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Όιεο νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ αξκνδηφηεηάο 
ηνπο) 

2. Όιεο νη Σεισλεηαθέο Αξρέο  
 

Β) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. .Γ.Ο.Δ. Κεληξηθή Τπεξεζία 
2. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  
3. ΔΛ.Τ.Σ. Αηηηθήο 
4. ΔΛ.Τ.Σ. Θεζζαινλίθεο 
5. Γεληθή Γ/λζε Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Σζφρα 16, 115 21 – Αζήλα) 
6. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο – Γεληθή Γ/λζε Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο – 

Γ/λζε Καζεζηψησλ Δηζαγσγψλ/Δμαγσγψλ (Κνξλάξνπ 1 & Δξκνχ, 105 63 – Αζήλα) 
7. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, 185 10 – Πεηξαηάο) 
8. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, 106 71 – Αζήλα) 
9. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 7, 106 71 – Αζήλα) 
10. Δπαγγεικαηηθά & Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο) 
11. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο) 
12. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (3εο επηεκβξίνπ 36, 104 32 – Αζήλα) 
13. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (Καξαΐζθνπ 82, 185 32 – Πεηξαηάο) 
14. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ-Πεηξαηψο (Σζακαδνχ 38, 185 31 – Πεηξαηάο) 
15. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηψηνπ 13, 546 25 – Θεζ/λίθε) 
16. χιινγνη Δθηεισληζηψλ Παηξψλ, Βφινπ, Καιακάηαο, Καβάιαο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ηξαθιείνπ, 

Κέξθπξαο, Ρφδνπ, Μπηηιήλεο 
17. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 – Αζήλα) 
18. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, 106 71 –Αζήλα) 
19. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε) 
20. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο & Κεληξηθήο Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ 4, 382 21 – Βφινο) 
21. χλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Βηνκεραληψλ (Μ. Αληχπα 2, 412 22 – Λάξηζα) 
22. Έλσζε Δμαγσγέσλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 – Αζήλα) 
23. Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ (Κξαηίλνπ 11, 105 52 – Αζήλα) 
24. χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε) 
25. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Μεηξνπφιεσο 42, 105 63 – Αζήλα) 
26. χλδεζκνο Διιήλσλ Δμαγσγέσλ Νσπψλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Αηφινπ 104, 105 64 – Αζήλα) 
27. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ (Αγ. νθίαο 21 & Κφδξνπ 3, 154 51 – Ν. Φπρηθφ) 
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28. χλδεζκνο Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ Διιάδνο (Πι. Θεάηξνπ 24, 105 52 – Αζήλα) 
29. χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνχο Γηακεηαθνξάο & Δπηρεηξήζεσλ Logistics Διιάδνο (Λεσθ. 

πγγξνχ 137, 171 21 – Ν. κχξλε) 
30. χλδεζκνο Διιεληθψλ Καπλνβηνκεραληψλ (Παλεπηζηεκίνπ 6, 106 74 – Αζήλα) 
31. χλδεζκνο Δηαηξηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (.Δ.Δ.Π.Δ.) (Ίσλνο Γξαγνχκε 46, 115 28 – 

Αζήλα) 
32. Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (Ακεξηθήο 10, 106 71 – Αζήλα) 
33. Παλειιήληνο χιινγνο Δθνδηαζηψλ Πινίσλ (Αθηή Μηανχιε 81, 185 38 – Πεηξαηάο) 
34. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Αθηή Μηανχιε 85, 185 38 – Πεηξαηάο) 
35. .Δ.Π. Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 85 & Φιέζζα 2, 185 38 – Πεηξαηάο) 
36. ΟΛΠ Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 10, 185 38 – Πεηξαηάο) 
37. Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (Ληκάλη Θεζ/λίθεο, 540 00 – Θεζ/λίθε) 
38. Ο.Λ.Η. Α.Δ. (Ληκάλη Ηξαθιείνπ, 711 10 – Ηξάθιεην Κξήηεο) 
39. ΑΚΑΡΠΟΡΣ Α.Δ. (Ακαξνπζίνπ-Υαιαλδξίνπ 18-20, 151 25 – Μαξνχζη) 
 

Γ)  ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Αιεμηάδε 
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Πηηζηιή 
3. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ θ. Γηαινχξε 
4. Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ & Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Καζεζηψησλ  
5. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 
6. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ 
7. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ & Παξαβάζεσλ 
8. Γ/λζε Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ  
9. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ 

10. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ 
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