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Θέμα: «Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Τυποποιημένης Ανταλλαγής Πληροφοριών INF»

1. Ηλεκτρονικό Σύστημα Τυποποιημένης Ανταλλαγής  Πληροφοριών ΙNF 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του Πολυετούς Προγράμματος για το Ηλεκτρονικό Τελωνείο, το
οποίο έχει σχεδιαστεί από την ΕΕ, περιλαμβάνεται η δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων
μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των τελωνειακών διαδικασιών σε ένα περιβάλλον
στο οποίο σταδιακά οι έντυπες διαδικασίες κατάθεσης παραστατικών (δηλωτικών, διασαφήσεων κ.λπ.) θα
πραγματοποιούνται σε άυλη μορφή.

Με την θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Τυποποιημένης Ανταλλαγής Πληροφοριών  INF
μεταβάλλεται,  στο  σύνολό  του,  ο  τρόπος  εκτέλεσης  των  τελωνειακών  διαδικασιών,  επιφέροντας  τις
παρακάτω  σημαντικές καινοτομίες:

 αλλαγή  στο  τρόπο  επικοινωνίας  μεταξύ  των  τελωνείων  και  των  οικονομικών  φορέων  και
αντικατάσταση της παραδοσιακής μεθόδου επικοινωνίας σε έντυπη μορφή με την ηλεκτρονική
επικοινωνία δια μέσου μηνυμάτων. 

 το περιεχόμενο των δελτίων πληροφοριών INF που υποβαλλόταν από τους οικονομικούς φορείς
στις  αρμόδιες  τελωνειακές  αρχές  θα  διαβιβάζεται  πλέον  ηλεκτρονικά,  ενώ  στην  συνέχεια  η
επιβεβαίωση  επικύρωσης  των  στοιχείων  ή  τυχόν  μεταβολή  τους  θα  επιστρέφει  στον
συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά. 

 η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ τελωνείου και οικονομικών φορέων καταργεί πλέον την δια
ζώσης επικοινωνία ενώ παράλληλα μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εκτέλεσης των τελωνειακών
διαδικασιών.

 αλλαγή  στον  τρόπο  επικοινωνίας  μεταξύ  των  τελωνείων  των  ΚΜ  και  αντικατάσταση  της
παραδοσιακής μεθόδου ανταλλαγής πληροφοριών με την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων.

2. Πεδίο εφαρμογής

Το  Σύστημα  Τυποποιημένης  Ανταλλαγής  Πληροφοριών  INF αποτελεί  την  διάδοχη  κατάσταση  των
υφιστάμενων Δελτίων Πληροφοριών INF 1, INF 9, INF 5  και INF 2 και καλύπτει:
α) τη διαδικασία υποβολής πληροφοριών από τον συναλλασσόμενο καθώς και  
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β) την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών
Το Σύστημα Πληροφοριών εφαρμόζεται στα Ειδικά Καθεστώτα μεταποίησης:
1) στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή  (Ενεργητική Τελειοποίηση) 
2) στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) 

Ειδικότερα,  η χρήση του συστήματος  Τυποποιημένης  Ανταλλαγής  Πληροφοριών  INF αφορά σε  άδειες
υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και σε καθεστώς  τελειοποίησης
προς επανεισαγωγή που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη.

Οι άδειες αυτές εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 211 του ΕΤΚ περιλαμβάνοντας παράλληλα τις άδειες
που έχουν εκδοθεί με την επίκληση του άρθρου 163 της Εξουσιοδοτικής Πράξης του ΕΤΚ, όπου η υποβολή
της διασάφησης θεωρείται και αίτηση υπαγωγής σε ειδικό καθεστώς. 

3. Ισχύς των Δελτίων Πληροφοριών INF

Από την ημερομηνία εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος σταματάει πλέον η ισχύς του άρθρου 23
του  Καν(ΕΕ)  341/2016(1) το  οποίο  παρείχε  την  δυνατότητα  στις  τελωνειακές  αρχές  για  το  μεταβατικό
διάστημα που εκτείνεται  έως την ημερομηνία  έναρξης του συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών να
δέχονται τη χρήση των Δελτίων Πληροφοριών INF του παραρτήματος 13 του Κανονισμού.  

Ως εκ τούτου Δελτία  Πληροφοριών INF του παραρτήματος 13 σε έντυπη μορφή που έχουν εκδοθεί έως
την ημερομηνία έναρξης  της ηλεκτρονικής εφαρμογής γίνονται  δεκτά από τις τελωνειακές αρχές,  ενώ
Δελτία Πληροφοριών INF με μεταγενέστερη ημερομηνία έκδοσης δεν θα έχουν ισχύ.       

4. Νομικό Πλαίσιο

Για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) το άρθρο 6 παρ.1  του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα(2) (ΕΤΚ) σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η χρήση
ηλεκτρονικών  τεχνικών  επεξεργασίας  δεδομένων  για  κάθε  είδους  ανταλλαγή  πληροφοριών  μεταξύ
τελωνειακών αρχών καθώς επίσης μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών 
β) το άρθρο 16 παρ.1 του ΕΤΚ όπου προβλέπεται  η  συνεργασία των κρατών με την  Επιτροπή για  τη
δημιουργία,  τη  διατήρηση  και  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  συστημάτων  για  την  ανταλλαγή  πληροφοριών
μεταξύ των τελωνειακών αρχών και με την Επιτροπή καθώς και για τη διατήρηση των πληροφοριών αυτών
σύμφωνα με τον κώδικα.
γ) Το άρθρο 176 σε συνδυασμό με το άρθρο 181 της Εξουσιοδοτικής Πράξης (3) του ΕΤΚ καθώς και  το
Παράρτημα  71-05  περί  τυποποιημένης  ανταλλαγής  πληροφοριών  (INF)  στα  Ειδικά  Καθεστώτα
τελειοποίησης (Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή, Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή)
δ) Το άρθρο 271 της Εφαρμοστικής Πράξης-(4)  του ΕΤΚ όπου ορίζει  ειδικότερα τις περιπτώσεις  για τις
οποίες απαιτείται χρήση Τυποποιημένης Ανταλλαγής Πληροφοριών (INF) 

5. Χρήση των Δελτίων Πληροφοριών INF

Η  χρήση  έως  σήμερα  των  Δελτίων  Πληροφοριών  INF και  κατ’  επέκταση  στο  διάδοχο  Σύστημα
Τυποποιημένης  Ανταλλαγής  Πληροφοριών  INF  συνίσταται  στην  διαβίβαση  πληροφοριών  από  μία
τελωνειακή αρχή σε μία άλλη ή περισσότερες με στόχο: 

1. τη διασφάλιση των ιδίων πόρων της ΕΕ για περιπτώσεις μη Ενωσιακών εμπορευμάτων  που έχουν
υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς με σκοπό την μεταποίησή τους στην χωρική αρμοδιότητα τελωνειακής  αρχής
άλλης  από εκείνη  που  πρόκειται  να  επανεξαχθούν  ή  να  τεθούν σε  ελεύθερη  κυκλοφορία  (καθεστώς
Τελειοποίησης  προς  Επανεξαγωγή  -  IP  IM/EX).  Λαμβάνοντας  υπόψη ότι  η  μέθοδος  υπολογισμού  των
δασμών στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (σύμφωνα με το άρθρο 85 ή το άρθρο 86 παρ. 3
του ΕΤΚ) δεν εμφανίζεται όταν υπάρχει επίκληση του άρθρου 163 της Εξουσιοδοτικής Πράξης του ΕΤΚ, η
χρήση του εν λόγω συστήματος συνιστά το μόνο μέσο διασφάλισής τους.   

1 Καν.(ΕΕ)341/16 περί  συμπλήρωσης του Καν.(ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς 
κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί 
ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής
2 Καν.(ΕΕ) 952/2013 
3 Καν.(ΕΕ) 2446/2015
4 Καν.(ΕΕ) 2447/2015



    2. την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δασμών για περιπτώσεις όπου Ενωσιακή πρώτη ύλη
μεταποιείται  εντός  του  τελωνειακού  εδάφους  της  ΕΕ  με  σκοπό  την  εξαγωγή  του  μεταποιημένου
εμπορεύματος  σε  τρίτες  χώρες  στην  χωρική  αρμοδιότητα  τελωνειακής  αρχή  άλλης  από  εκείνη  που
εισάγεται η ισοδύναμη μη Ενωσιακή πρώτη ύλη με σκοπό να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώς
Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σύστημα προκαταβολικής εξαγωγής με συμψηφισμό στο ισοδύναμο -
IP  EX/IM)                

3.  την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών για το ύψος των οφειλόμενων δασμών καθώς και τον τρόπο
υπολογισμού αυτών (σύμφωνα με το άρθρο 85 ή το άρθρο 86 παρ. 3 του ΕΤΚ) για τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες  μη  Ενωσιακά  εμπορεύματα  έχουν  υπαχθεί  σε  καθεστώς  Τελειοποίησης  προς  Επανεξαγωγή  με
σκοπό την μεταποίησή  τους στην χωρική αρμοδιότητα  μιας   τελωνειακής  αρχής,  ενώ στην συνέχεια
υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης για να αποσταλούν σε διαφορετική από την αρχική τελωνειακή
αρχή  (καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή - IP IM/EX). 

4. τη μερική ή ολική απαλλαγή από  την υποχρέωση καταβολής δασμών για περιπτώσεις κατά τις οποίες
Ενωσιακά εμπορεύματα εξάγονται προσωρινά σε τρίτες χώρες με σκοπό την μεταποίησή τους στην χωρική
αρμοδιότητα  τελωνειακής  αρχής άλλης από εκείνη που επανεισάγονται ως μεταποιημένα εμπορεύματα
για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή - OP EX/IM)   

5.  τη μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δασμών για περιπτώσεις κατά τις οποίες
μη  Ενωσιακά  εμπορεύματα  εισάγονται  μεταποιημένα  από  τρίτες  χώρες  για  να  τεθούν  σε  ελεύθερη
κυκλοφορία σε διαφορετική τελωνειακή αρχή από εκείνη που εξάγεται η ισοδύναμη Ενωσιακή πρώτη ύλη
(καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή - OP EX/IM)   

6. την ενημέρωση  μεταξύ των τελωνειακών αρχών για την ανεύρεση στοιχείων και περαιτέρω έρευνα
καθώς επίσης για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων εμπορικής πολιτικής.  

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία παρατίθενται για την
πληρέστερη  κατανόηση του άρθρου 181 της Εξουσιοδοτικής Πράξης του ΕΤΚ.

6.  Οδηγίες χρήσης του συστήματος INF
Οδηγίες για την χρήση του συστήματος  INF από τις τελωνειακές αρχές σας αποστέλλονται συνημμένα
στην Ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας το
εγχειρίδιο  χρήσης  που  απευθύνεται  στους  οικονομικούς  φορείς  καθώς  επίσης  στο  εσωτερικό  δίκτυο
βρίσκεται αναρτημένο το εγχειρίδιο χρήσης που απευθύνεται στις τελωνειακές αρχές.        

7.  Έναρξη εφαρμογής Συστήματος Τυποποιημένης Ανταλλαγής Πληροφοριών INF

Ως ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού Συστήματος Τυποποιημένης Ανταλλαγής (INF) σε όλα τα Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020. 
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