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Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) C2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη
χώρα  μας  με  απαλλαγή  από  δασμό  και  Φ.Π.Α.  ειδών  που  προορίζονται  για  την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού  COVID -
19»
Κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση (ΕΕ)  C2020/491 της
Επιτροπής της 3ης Απριλίου που εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 76 του Κανονισμού (ΕΕ)
1186/2009 και 53 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ  του Συμβουλίου προς τα κράτη-μέλη, κατόπιν
χαρακτηρισμού της νόσου COVID -19 ως πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
λόγω της μεγάλης εξάπλωσής του σε διεθνές επίπεδο και της εξαιτίας αυτής κήρυξης των
χωρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με την εν λόγω Απόφαση παρέχεται η δυνατότητα
στα  κράτη-μέλη  να  εισάγουν  είδη  με  απαλλαγή  από  δασμό  και  Φ.Π.Α.  προκειμένου  να
αντιμετωπισθεί  η σοβαρή αυτή υγειονομική κρίση που πλήττει  τον πληθυσμό των χωρών
καθώς και  οι  έκτακτες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της μεγάλης διάστασης που
έχει  λάβει  και  της  έλλειψης  μέσων  για  την  καταπολέμηση,  προστασία  και  αποφυγή  της
διασποράς του ιού. Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Α. Ως προς τις διατάξεις της Κοινοποιούμενης Απόφασης

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, προβλέπεται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και
το Φ.Π.Α. με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα προορίζονται για μια από τις ακόλουθες
χρήσεις:

α)  δωρεάν διανομή από τους φορείς και τους οργανισμούς,  όπως αναφέρονται κατωτέρω
(β), στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-
19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19 ή

β)  δωρεάν διάθεση στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από
τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19,
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ενώ  τα  εμπορεύματα  παραμένουν  στην  κυριότητα  των  εγκεκριμένων  φορέων  και  των
οργανισμών. 

Τα εμπορεύματα εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από κρατικούς οργανισμούς ή
για  λογαριασμό  τους,  συμπεριλαμβανομένων  κρατικών  φορέων,  δημόσιων  φορέων  και
άλλων  φορέων  που  διέπονται  από  το  δημόσιο  δίκαιο  ή  από  οργανισμούς  που  είναι
εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή για λογαριασμό των οργανισμών
αυτών. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών -μελών ενημέρωσης
της Επιτροπής, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, για τις ποσότητες και τη φύση των
εισαγόμενων  με  απαλλαγή  από  δασμό  και  Φ.Π.Α.  εμπορευμάτων  καθώς  και  των
εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές φορέων παραλαβής των εμπορευμάτων αυτών ενώ
επιπρόσθετα απαιτείται ενημέρωση της Επιτροπής αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι
αρμόδιες  αρχές  για  τη  διασφάλιση  εφαρμογής  των  ισχυουσών  περί  των  απαλλαγών
διατάξεων.

Με τις διατάξεις  του άρθρου 3, ορίζεται ως περίοδος εφαρμογής της Απόφασης το χρονικό
διάστημα από 30 Ιανουαρίου  έως 31 Ιουλίου 2020.

Β.  Για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1.  Είδη που δύναται να εισαχθούν με απαλλαγή από δασμό και  Φ.Π.Α.  είναι τα είδη που
προoρίζονται  αποκλειστικά  για  τη  χρησιμοποίησή  τους  για  την  αντιμετώπιση  και
καταπολέμηση  της  πανδημίας  που  πλήττει  τη  χώρα μας.   Στο  συνημμένο  Παράρτημα  Ι
παρατίθενται  αναλυτικά  σε  πίνακα,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  είδη  που  δύναται  να
τελωνισθούν  κατ΄εφαρμογή  των  ανωτέρω  διατάξεων  όπως,  ιατρικό  υγειονομικό  υλικό,
φαρμακευτικές ουσίες, ιατρικές συσκευές και μηχανήματα, καθαριστικά απολυμαντικά, μέσα
για την προστασία και την αποφυγή μετάδοσης του ιού, αντισηπτικό υλικό κ.α.

2.  Δικαιούχα  απαλλαγής  πρόσωπα για  την  εφαρμογή  των  ανωτέρω  διατάξεων  είναι  οι
υπηρεσίες  του  Δημοσίου,  όπως  αυτές  ορίζονται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  14  του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) δηλαδή οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  Α΄  και  Β΄  βαθμού  (Δήμοι  –  Περιφέρειες)  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ..  Επιπλέον,  στα
δικαιούχα  απαλλαγής  πρόσωπα  εμπίπτουν  και  τα  εκκλησιαστικά  Νομικά  Πρόσωπα,  τα
Ν.Π.Ι.Δ.,  καθώς  και  οι  φιλανθρωπικού  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  οντότητες,  που
εποπτεύονται και ελέγχονται από τους ως άνω φορείς (σχετική η αριθμ ΔΕΦΚΦ 1089612
ΕΞ2016 /13.06.2016  Ε.Δ.Υ.Ο., ΑΔΑ: 62ΣΣΗ-Ι37).

3.  Σημειώνεται  επίσης  ότι,  σύμφωνα με  τις  επεξηγηματικές  σημειώσεις  της  Ε.Επιτροπής
δύναται να εισάγουν είδη για την αντιμετώπιση της πανδημίας με απαλλαγή από δασμό και
Φ.Π.Α. και φυσικά ή νομικά πρόσωπα , με την προϋπόθεση ωστόσο ότι τα είδη αυτά θα τα
διαθέσουν δωρεάν σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται ανωτέρω.
Στην περίπτωση αυτή θα συνυποβάλλεται με την κατά τα κατωτέρω διασάφηση εισαγωγής
και η σύμβαση δωρεάς προς τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα. Στην περίπτωση που δεν
έχει  πραγματοποιηθεί   ακόμη  η  δωρεά  θα  υποβάλλεται  δήλωση  (θέση  44.1  Κωδικός
εγγράφου  1896  «Δήλωση  σκοπούμενης  δωρεάς  –Απόφαση  2020/491/ΕΕ»)  για  τη
σκοπούμενη πραγματοποίηση αυτής και θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την  υποβολή
της εντός δέκα (10) ημερών από τον τελωνισμό των ειδών. Εντός ενός (1) μηνός από την
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ημερομηνία  του  τελωνισμού  και  για  την  οριστικοποίηση της  απαλλαγής  η  επιχείρηση
υποχρεούται να  υποβάλει  στην τελωνειακή αρχή  Βεβαίωση Παραλαβής των ειδών από    τα  
ανωτέρω δικαιούχα πρόσωπα,  η οποία  συσχετίζεται με τη διασάφηση εισαγωγής που έχει
παραμείνει  σε  εκκρεμότητα. Διευκρινίζεται  ότι,  εφόσον  η  αποδοχή  της  δωρεάς  από  τα
ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (Δημόσιος Τομέας κ.λ.π.)  λάβει  χώρα προ του
τελωνισμού των εμπορευμάτων η εισαγωγή δύναται να πραγματοποιηθεί από τα δικαιούχα
αυτά πρόσωπα  με απαλλαγή από τις  δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις,  σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των διατάξεων των άρθρων 77 του Κανονισμού (ΕΕ) 1186/2009 και
54 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ,, η απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. χορηγείται στα δικαιούχα
απαλλαγής  πρόσωπα, «τα λογιστικά βιβλία των οποίων επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τον
έλεγχο  των  εργασιών  τους  και  οι  οποίοι  παρέχουν  όλα  τα  εχέγγυα  που  κρίνονται
απαραίτητα.» και ως εκ τούτου τα ως άνω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα υποχρεούνται να
λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή παρακολούθηση της διάθεσης και διανομής
των ειδών, των ποσοτήτων και των προσώπων που παραδίδονται (διάθεση ή διανομή).

4.  Τα ως άνω πρόσωπα, για την παραλαβή με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. των  ειδών
που  προορίζονται  για  την  αντιμετώπιση  του  κορονοϊoύ  COVID -19,  υποβάλλουν  στην
αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  τηρουμένων των όρων και  προϋποθέσεων που ορίζονται  στις
ανωτέρω διατάξεις, διασάφηση εισαγωγής.

Ειδικότερα στην περίπτωση υποβολής διασάφησης:

α) από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα,  κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής
πέραν της συμπλήρωσης στη θέση “Καθεστώς” του κωδικού ατελείας C26 για την απαλλαγή
από δασμό, θα συμπληρώνεται και στη θέση 44.1 ο κωδικός ατελείας I11 για την απαλλαγή
από το Φ.Π.Α. εισαγωγής, 

β) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να διαθέσουν δωρεάν τα είδη που
εισάγονται στα ως άνω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα,  κατά την υποβολή της διασάφησης
εισαγωγής  πέραν  της  συμπλήρωσης  στη  θέση  “Καθεστώς”  του  κωδικού  C26  για  την
απαλλαγή από δασμό, θα συμπληρώνεται και στη θέση 44 ο κωδικός ατελείας I12 για την
απαλλαγή από το Φ.Π.Α.  εισαγωγής.  Στην περίπτωση αυτή,  η διασάφηση εισαγωγής θα
παραμένει  σε  κατάσταση  οριστικοποιημένη  και  μετά  την  ηλεκτρονική  υποβολή  στα
συνυποβαλλόμενα  της  διασάφησης  αρχεία  της  Βεβαίωσης  Παραλαβής  των  ειδών, το
τελωνείο  εισαγωγής,  αρχικά  θα  προβαίνει  μέσω  εντολής  εκ  των  υστέρων  ελέγχου  στην
προσθήκη στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής του κωδικού εγγράφου 1895 και  στη
θέση «Αριθμός εγγράφου» του ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου και εν συνεχεία
σε τακτοποίησή της. 

5. Το χρονικό διάστημα που δύναται να τυγχάνει εφαρμογής η κοινοποιούμενη Απόφαση και
συναφώς να τελωνίζονται αγαθά με την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω απαλλαγή από τις
δασμοφορολογικές  επιβαρύνσεις  για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  είναι,  έως  και  την
31/07/2020.

6. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές δεδομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
ανωτέρω διατάξεις, για την γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  των δικαιούχων που
παραλαμβάνουν τα ανωτέρω είδη προσώπων (Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λ.π.) καθώς και της
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φύσης και των ποσοτήτων των παραλαμβανομένων ειδών, οφείλουν να τηρούν αρχείο σε
μορφή excel, ως το συνημμένο Παράρτημα  ΙΙ, με τα είδη και τις παραδιδόμενες ποσότητες
αυτών ανά δικαιούχο πρόσωπο. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να διεξάγουν έρευνα τοπικά,
μέσω της λειτουργίας εκτύπωσης «εισαγωγές παραμετρικά» του υποσυστήματος εισαγωγών
του ICISnet χρησιμοποιώντας ως παραμέτρους τις προαναφερόμενες τιμές των θέσεων 37β
και 44.1. 

7. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, σε κάθε περίπτωση η υποβολή στις τελωνειακές αρχές της
διασάφησης εισαγωγής από τα ανωτέρω πρόσωπα ισοδυναμεί με δέσμευση για την ακρίβεια
των  στοιχείων  και  την  τήρηση  κάθε  υποχρέωσης  που  αφορά  τον  τελωνισμό  των
εμπορευμάτων.
Κατόπιν  όλων  των  ανωτέρω,  οι  τελωνειακές  αρχές  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  την
κοινοποιούμενη Απόφαση παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση και προτεραιοποίηση της
εισαγωγής των εν λόγω ειδών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δημοσίου με
την διενέργεια ελέγχων, ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή ειδών που δεν έχουν συνάφεια με
τον ενδεικτικό κατάλογο των ειδών του παραρτήματος  Ι αλλά και η χρήση των εισαχθέντων
ειδών για σκοπούς άλλους από την καταπολέμηση της πανδημίας. 
Συνημμένα:

1. Απόφαση ΕΕ (ΕΕ) C2020/491 (ΕΕ L103 I)
2. Παράρτημα Ι  Κατάλογος Ειδών
3. Παράρτημα ΙΙ Κατάσταση Παραληφθέντων Ειδών 

                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΙΤΣΙΛΗΣ

                                                                              
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α.  Αποδέκτες για ενέργεια
1.     Αποδέκτες Πίνακα Δ΄
2.   Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της ΓΔ.ΗΛΕ.Δ. για ενημέρωση της
«Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» 
e-mail: siteasmin  @  aade  .  gr  
3.    ΔΙΕΠΙΔΙ-Υποδιεύθυνση Β΄-Τμήμα Ε΄ (για ανάρτηση στο Portal του ICISnet)
e-mail: p  .  bambali  @  aade  .  gr  

Β.  Αποδέκτες για κοινοποίηση
1.   Γραφείο Πρωθυπουργού
2.   Γραφειό Υπουργού Οικονομικών
3.   Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
4.   Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
5.   Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
6.   Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 
7.     Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 
8.     Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής 
9.     Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
10.   Επιτελική Υπηρεσία Τελωνείων (Ε.Υ.Τ.Ε.)
11.   Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)
12.   Γενική Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
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    α)   Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
    β)   Δ/νση Οργάνωσης –Τμήμα Β΄
13. Γενική  Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
    α)   Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών 
          και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.)
          Τμήμα Α΄Εφαρμογών Τελωνειακών Διαδικασιών 
     β)  Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
          Υποδιεύθυνση Β΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων
          Τμήματα Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄
14.   Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) της ΑΑΔΕ 
15.   Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας 
16.   Υπουργείο Υγείας 
17.   Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
18.   Υπουργείο Εξωτερικών
19.   Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
20.   Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
21    Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
22    Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  
23.   Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

  24.   Υπουργείίο Εργασίίας καί Κοίνωνίκωί ν Υποθείσεων  
25.   Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
26.   Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας 
        Τσαμαδού 38  Τ.Κ. 185 31  Πειραιάς
27.  Σύλλογος Εκτελωνιστών –Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.)
       Τσαμαδού 38  Τ.Κ. 185 31  Πειραιάς
28.  Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης 
        Κουντουριώτου 13 Τ.Κ. 546 56 Θεσσαλονίκη
29.  Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛ.ΣΤΑΤ
       Πειραιώς 46 & Επονιτών  Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς 

Γ.  Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
4. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών – Τμ. Α΄ - Β’ -  Γ’
6. Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α Τμήμα ΄& Ε΄
7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
8. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας -  Τμήμα Α΄
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