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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/341 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2015
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (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
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1) (ο «κώδικας»), και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 131, 153, 156, και 279,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ο κώδικας αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να συμπληρώσει ορισμένα μη
ουσιώδη στοιχεία του κώδικα.

(2)

Ο κώδικας προάγει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως ορίζεται στην απόφαση
70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τις οποίες αναγνωρίζει ως βασικό στοιχείο για τη
διευκόλυνση των συναλλαγών και, συγχρόνως, για την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών
και μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, καθώς και η αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών θα
πρέπει να γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Κατά γενικό κανόνα, τα συστήματα
πληροφοριών και επικοινωνιών πρέπει να παρέχουν τις ίδιες διευκολύνσεις στους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών
μελών.

(3)

Με βάση το υπάρχον έγγραφο προγραμματισμού σχετικά με όλα τα συναφή με την τεχνολογία των πληροφοριών σχέδια
στον τελωνειακό τομέα, που καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 70/2008/ΕΚ, η εκτελεστική απόφαση
2014/255/ΕΕ της Επιτροπής (3) (πρόγραμμα εργασιών) περιλαμβάνει κατάλογο των ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη και, ενδεχομένως, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής, προκειμένου να είναι εφικτή η εφαρμογή του κώδικα στην πράξη.

(4)

Από αυτή την άποψη, το άρθρο 278 του κώδικα προβλέπει ότι άλλα μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών
εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταβατικά, έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο, έως ότου τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι αναγκαία
για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα.

(5)

Μολονότι, καταρχήν, τα μεταβατικά μέτρα που περιέχονται σε αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο, ενόψει των πρακτικών ζητημάτων και των ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση
των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών, εάν η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας ενός
ηλεκτρονικού συστήματος είναι προγενέστερη της τελικής προθεσμίας που προβλέπεται στον κώδικα για την εφαρμογή
των μεταβατικών διατάξεων, και με στόχο την προστασία της ασφάλειας δικαίου των φορέων, η χρήση των σχετικών

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί
για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21).
(3) Εκτελεστική απόφαση 2014/255/EΕ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2014, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό
τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 134 της 7.5.2014, σ. 46).
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μέσων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών, πλην των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων,
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως εναλλακτική της χρήσης του σχετικού
ηλεκτρονικού συστήματος, όταν αυτό χρησιμοποιείται, και στη συνέχεια να αναστέλλεται.
(6)

Ενόψει της μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων που είναι αναγκαία για την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, χρειάζεται να εκπονηθούν
μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη μορφή αυτών των αιτήσεων και αποφάσεων. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες ενωσιακές και
εθνικές διατάξεις προστασίας δεδομένων.

(7)

Στην περίπτωση που απαιτούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των τελωνειακών αρχών περισσοτέρων του ενός κρατών μελών
πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στο βαθμό που οι εν λόγω
διαβουλεύσεις αφορούν την ανταλλαγή και την αποθήκευση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών μέσων των οποίων η
λειτουργία δεν έχει αρχίσει ακόμη, χρειάζεται να εκπονηθούν μεταβατικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα
συνέχισης αυτών των διαβουλεύσεων.

(8)

Καθώς εκκρεμεί η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος που σχετίζεται με τη δεσμευτική δασμολογική πληροφορία
(ΔΔΠ) και προκειμένου να παρέχεται στους συναλλασσόμενους βοήθεια στον προσδιορισμό της ορθής δασμολογικής
κατάταξης, έως την ολοκλήρωση της πλήρους αναβάθμισης του συστήματος θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται τα
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τις αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ.

(9)

Δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα οι οποίες
διέπουν τόσο την αίτηση όσο και την άδεια για τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO)
δεν έχει ακόμη αναβαθμιστεί, πρέπει να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση των επί του παρόντος χρησιμοποιούμενων μέσων, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, έως ότου το σύστημα αναβαθμιστεί.

(10)

Καθώς κατά το χρονικό διάστημα έως την αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγής πρέπει να χρησιμοποιείται το
υπάρχον σύστημα για τη δήλωση στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία (DV1), ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
θεσπίσει μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση ορισμένων στοιχείων που αφορούν τη δασμολογητέα αξία
των εμπορευμάτων.

(11)

Το άρθρο 147 του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2015/2447 της Επιτροπής (1) αναφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό
σύστημα που έχει δημιουργηθεί για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών όσον αφορά εγγυήσεις, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιείται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Ελλείψει αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος, θα
πρέπει να προβλέπονται άλλα μέσα αποθήκευσης και ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών.

(12)

Δεδομένου ότι το σύστημα ελέγχου εισαγωγών, το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα
που διέπουν τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, δεν έχει ακόμη αναβαθμιστεί πλήρως, πρέπει να συνεχιστεί η χρησιμο
ποίηση των επί του παρόντος χρησιμοποιούμενων μέσων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών, άλλων
από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα.

(13)

Στο ίδιο πλαίσιο, επειδή το ισχύον σύστημα ελέγχου εισαγωγών έχει τη δυνατότητα λήψης συνοπτικής διασάφησης
εισόδου με υποβολή ενός μόνο συνόλου δεδομένων, τα άρθρα που προβλέπουν την παροχή δεδομένων σε περισσότερα
από ένα σύνολα δεδομένων θα πρέπει να ανασταλούν προσωρινά μέχρι την αναβάθμιση του ICS και θα πρέπει να
θεσπιστούν εναλλακτικές απαιτήσεις.

(14)

Έχοντας ως στόχο την υποστήριξη και τη διασφάλιση των τελωνειακών διατυπώσεων που σχετίζονται με την είσοδο των
εμπορευμάτων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της Ένωσης και των πολιτών της και τη διασφάλιση της
έναρξης της τελωνειακής επιτήρησης την κατάλληλη στιγμή και τη δέουσα εκτέλεσή της πριν από την έναρξη
λειτουργίας των συστημάτων γνωστοποίησης άφιξης, γνωστοποίησης προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης, πρέπει
να προβλεφθούν εναλλακτικά μέσα για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών για τη γνωστοποίηση άφιξης,
τη γνωστοποίηση εκτροπής, τη γνωστοποίηση προσκόμισης και την προσωρινή εναπόθεση.

(15)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των πράξεων που σχετίζονται με την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε
συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα για τη χρήση τελωνειακών διασαφήσεων χωρίς
χαρτί παράλληλα με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα εισαγωγής για όσο χρονικό διάστημα αυτά δεν αναβαθμίζονται.

(16)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα σύνολα δεδομένων και οι μορφότυποι που απαιτούνται από τον κώδικα και οι σχετικές
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του κώδικα δεν θα είναι διαθέσιμες έως την αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων
εισαγωγής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου των φορέων θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα
υποβολής τελωνειακών διασαφήσεων με διαφορετικό σύνολο δεδομένων.

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).
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(17)

Κατά την περίοδο κατά την οποία οι φορείς κάνουν χρήση της απλουστευμένης διασάφησης και έως την αναβάθμιση του
αυτοματοποιημένου συστήματος εξαγωγών θα πρέπει να τους δοθούν διαφορετικές προθεσμίες για την υποβολή συ
μπληρωματικής διασάφησης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν προθεσμίες
διαφορετικές εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 146 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της
Επιτροπής (1).

(18)

Στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει, κατά τη μεταβατική περίοδο, να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιτρέπουν την υποβολή
απλουστευμένης διασάφησης υπό τη μορφή εμπορικού ή διοικητικού εγγράφου.

(19)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας ή την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων, στις περιπτώσεις εκείνες που η
τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων, θα πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή
της γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές μέσω των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων
ή με άλλα μέσα.

(20)

Η υποχρέωση υποβολής τελωνειακών διασαφήσεων μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα και η λήξη των υφιστάμενων απαλλαγών από την υποχρέωση υποβολής
συνοπτικών διασαφήσεων για ταχυδρομικές αποστολές αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης
ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα χρήσης διασάφησης με μειωμένο σύνολο δεδομένων για ορισμένες
ταχυδρομικές αποστολές απαιτεί επίσης προσαρμογές στη ροή των δεδομένων και στην υποστηρικτική υποδομή ΤΠ των
φορέων εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών. Συνεπώς, οι
μεταβατικοί κανόνες είναι αναγκαίοι ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή προσαρμογή στους κανόνες που προβλέπονται
στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446.

(21)

Ελλείψει του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, όλες οι πληροφορίες όσον αφορά την αίτηση για τη
χορήγηση άδειας κεντρικού τελωνισμού και την έκδοση της σχετικής άδειας θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου και για λόγους παρακολούθησης, να εξακολουθούν να δημοσιεύονται για πρόσβαση από την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη.

(22)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη σιδηροδρομική διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, θα πρέπει,
πριν από την αναβάθμιση του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης («ΝΜΣΔ»), να θεσπιστούν κανόνες
για τη συνέχιση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηρο
δρομικώς.

(23)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής και αποτελεσματική διακίνηση μέσω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών έως
την αναβάθμιση των συστημάτων των σχετικών οικονομικών φορέων, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη συνέχιση
της χρήσης των δηλωτικών σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

(24)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των μεταβατικών ρυθμίσεων που περιγράφονται παραπάνω,
θα πρέπει να τροποποιηθούν εξίσου ορισμένες διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

(25)

Καμία από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επιβάλει στην Επιτροπή ή τα κράτη μέλη την
υποχρέωση αναβάθμισης ή έναρξης λειτουργίας των τεχνικών συστημάτων, παρά μόνο σύμφωνα με τις προθεσμίες που
προβλέπονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ.

(26)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 2016 ώστε να καταστεί δυνατή η
πλήρης εφαρμογή του κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μεταβατικά μέτρα σχετικά με τα μέσα για την ανταλλαγή και την αποθήκευση δεδομένων
που αναφέρονται στο άρθρο 278 του κώδικα έως ότου τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι
αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα.
(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις
του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).
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2.
Οι απαιτήσεις, οι μορφότυποι και οι κωδικοί δεδομένων που πρέπει να εφαρμόζονται για τις μεταβατικές περιόδους που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, καθορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος
κανονισμού.
ΤΜΗΜΑ 1

Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας
Άρθρο 2
Αιτήσεις και αποφάσεις
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, το οποίο αναφέρεται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων
εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με αιτήσεις και αποφάσεις καθώς και με κάθε μεταγε
νέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Άρθρο 3
Μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα μέσων ανταλλαγής
και αποθήκευσης πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζονται οι διαβουλεύσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με
το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
2.
Κάθε τελωνειακή αρχή ορίζει σημεία επαφής τα οποία είναι υπεύθυνα για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών και
άλλων τελωνειακών αρχών, καθώς και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, και γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας
των σημείων επαφής.
3.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο σημείων επαφής στην ιστοσελίδα της.
ΤΜΗΜΑ 2

Αποφάσεις που αφορούν τη ΔΔΠ
Άρθρο 4
Έντυπο για αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ
1.
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης του συστήματος ΔΔΠ το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές
επεξεργασίας δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ ή για κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις
αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις.
2.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν τα ακόλουθα:

α) έως την ημερομηνία αναβάθμισης της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος:
i) για τις αιτήσεις για απόφαση ΔΔΠ χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 2, και
ii) οι αποφάσεις ΔΔΠ εκδίδονται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 3·
β) από την ημερομηνία της αναβάθμισης της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος έως την ημερομηνία της
αναβάθμισης της δεύτερης φάσης του ηλεκτρονικού συστήματος:
i) για τις αιτήσεις για απόφαση ΔΔΠ χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 4, και
ii) οι αποφάσεις ΔΔΠ εκδίδονται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 5.
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ΤΜΗΜΑ 3

Αίτηση για την ιδιότητα ΑΕΟ
Άρθρο 5
Έντυπο για αιτήσεις και αποφάσεις
1.
Έως την ημερομηνία αναβάθμισης του συστήματος AEO το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές
επεξεργασίας δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις AEO ή για κάθε μεταγενέστερο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις
αρχικές αιτήσεις ή αποφάσεις.
2.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) οι αιτήσεις για την ιδιότητα ΑΕΟ υποβάλλονται χρησιμοποιώντας τη μορφή του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 6·
και
β) οι άδειες για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ εκδίδονται χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6
Δήλωση στοιχείων σχετικών με τη δασμολογητέα αξία
1.
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη
δασμολογητέα αξία.
2.
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας
δεδομένων σε σχέση με την παροχή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από
τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 8.
4.
Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής των στοιχείων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όταν η δασμολογητέα αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί
βάσει του άρθρου 70 του κώδικα.
5.
Εκτός των περιπτώσεων που η παροχή των στοιχείων της παραγράφου 1 είναι απαραίτητη για τον ορθό καθορισμό της
δασμολογητέας αξίας, οι τελωνειακές αρχές χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής των εν λόγω στοιχείων σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις 20 000 ευρώ ανά αποστολή, με την
επιφύλαξη ότι η αποστολή δεν αποτελεί μέρος τμηματικών ή πολλαπλών αποστολών από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο
παραλήπτη·
β) όταν η συναλλαγή στην οποία βασίζεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι μη εμπορικού χαρακτήρα·
γ) όταν η υποβολή των εν λόγω στοιχείων δεν είναι αναγκαία για την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου·
δ) όταν δεν είναι απαιτητοί οι δασμοί που προβλέπονται στο κοινό δασμολόγιο.
6.
Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να χορηγήσουν απαλλαγή από την υφιστάμενη απαίτηση παροχής των στοιχείων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε περίπτωση συνεχούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων από τον ίδιο πωλητή προς τον ίδιο
αγοραστή και υπό τους ίδιους εμπορικούς όρους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

Άρθρο 7
Μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών
1.
Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ) που αναφέρεται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων
εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με
εγγυήσεις.
2.
Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν συστήνονται εγγυήσεις για κάθε σκοπό πλην της διαμετα
κόμισης, ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με τα μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με εγγυήσεις που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 147 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2015/2447:
α) οι τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους αποθηκεύουν πληροφορίες σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό σύστημα· και
β) για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3.
Το σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Παρακολούθηση του ποσού αναφοράς από τις τελωνειακές αρχές
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΔΕ, που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 155 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (EE)
2015/2447 καθορίζει στην αίτηση για σύσταση συνολικής εγγύησης την κατανομή του ποσού αναφοράς μεταξύ των κρατών
μελών στα οποία πραγματοποιεί πράξεις, εκτός αν πρόκειται για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς ενωσιακής διαμετα
κόμισης, τα οποία πρέπει να καλύπτονται από την εγγύηση.
2.
Το τελωνείο εγγύησης που λαμβάνει την αίτηση, προβαίνει σε διαβούλευση με τα άλλα κράτη μέλη που αναφέρονται στην
αίτηση σχετικά με την κατανομή του ποσού αναφοράς που έχει ζητήσει το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει την εγγύηση,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (EE) 2015/2447.
3.
Σύμφωνα με το άρθρο 157 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την
παρακολούθηση του οικείου μέρους του ποσού αναφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΦΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ

Άρθρο 9
Γνωστοποίηση της άφιξης ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους
Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ- Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και
Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή
γνωστοποίησης της άφιξης ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα.

Άρθρο 10
Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο
Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και
Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την
προσκόμιση εμπορευμάτων σε τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα.
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Άρθρο 11
Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης
Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και
Προσωρινή Εναπόθεση που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή
διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων
Άρθρο 12
Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων για εμπορεύματα που καλύπτονται από
απλουστευμένο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του ΝΜΣΔ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ,
στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται
αεροπορικώς ή διά θαλάσσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η απόδειξη του τελωνειακού
χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων επιτυγχάνεται με την αναγραφή του συμβόλου «C» (ισοδύναμο της ένδειξης «T2L»)
στο δηλωτικό απέναντι από τα σχετικά είδη.

Άρθρο 13
Έντυπα για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και
Προσωρινή Εναπόθεση (PoUS) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή
και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων.
2.
Όταν για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, υποβάλλεται παραστατικό T2L ή T2LF σύμφωνα με το αντίτυπο αριθ. 4 ή το
αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο III του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446.
3.
Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω έντυπο συμπληρώνεται με ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά φύλλα σύμφωνα με το
αντίτυπο αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο IV του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.
4.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση πινάκων φόρτωσης που συντάσσονται χρησιμο
ποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο μέρος II κεφάλαιο III του παραρτήματος 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447 αντί συμπληρωματικών φύλλων για το περιγραφικό μέρος ενός παραστατικού «T2L» ή «T2LF».
5.
Στις περιπτώσεις που για τη δημιουργία του παραστατικού «T2L» ή «T2LF» οι τελωνειακές αρχές χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που δεν επιτρέπουν τη χρήση συμπληρωματικών φύλλων, το έντυπο που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα έντυπα σύμφωνα με το αντίτυπο
αριθ. 4 ή το αντίτυπο αριθ. 4/5 που παρατίθεται στον τίτλο III του παραρτήματος Β-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2015/2446.
6.
Όταν εγκεκριμένος εκδότης χρησιμοποιεί την ειδική σφραγίδα που αναφέρεται στο άρθρο 129α παράγραφος 2
στοιχείο ε) σημείο ii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, η σφραγίδα εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές
και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο κεφάλαιο II του μέρους II του παραρτήματος 72-04 του κατ' εξουσιο
δότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εφαρμόζονται το τμήμα 23 και το τμήμα 23.1 του παραρτήματος 72-04 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
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ΤΜΗΜΑ 2

Υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς
Άρθρο 14
Μέσα ανταλλαγής δεδομένων
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ένα από τα
ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα:
α) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία·
β) τελωνειακή αποταμίευση·
γ) προσωρινή εισαγωγή·
δ) ειδικός προορισμός·
ε) τελειοποίηση προς επανεξαγωγή.

Άρθρο 15
Έντυπα για τις τελωνειακές διασαφήσεις
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, στις περιπτώσεις που για τα τελωνειακά καθεστώτα που απαριθμούνται στο άρθρο 14 χρησιμο
ποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας, οι τελωνειακές διασαφήσεις υποβάλλονται με χρήση των
εντύπων που προβλέπονται στο παράρτημα 9 προσαρτήματα Β1 έως Δ1, κατά περίπτωση.

Άρθρο 16
Έντυπα για τις απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις
1.
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, όταν υποβάλλεται απλουστευμένη τελωνειακή διασάφηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 166 του
κώδικα, με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για καθεστώς που αναφέρεται
στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται τα έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα 9 προσαρτήματα Β1
έως Β5.
2.
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν σε ένα πρόσωπο έχει
χορηγηθεί άδεια για την τακτική χρήση απλουστευμένης διασάφησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 166 παράγραφος 2 του
κώδικα, η οποία αφορά καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να
κάνουν δεκτό εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο ως απλουστευμένη διασάφηση, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω έγγραφο
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και συνοδεύεται από αίτηση για
την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο σχετικό τελωνειακό καθεστώς.

Άρθρο 17
Υποβολή τελωνειακής διασάφησης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων
Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης χρήσης του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) και
αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ,
στην περίπτωση υποβολής τελωνειακής διασάφησης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 171
του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση μέσων πλην των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας
δεδομένων για την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης.
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Άρθρο 18
Μέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών για τον κεντρικό τελωνισμό
1.
Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ)
και του ΑΣΕ τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές που
ενέχονται σε άδεια κεντρικού τελωνισμού συνεργάζονται για να θεσπίσουν ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση
προς το άρθρο 179 παράγραφοι 4 και 5 του κώδικα.
2.
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας
δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και κατόχων άδειας
κεντρικού τελωνισμού.
Άρθρο 19
Αποθήκευση πληροφοριών
1.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον κατάλογο με τις αιτήσεις και άδειες κεντρικού τελωνισμού στην Επιτροπή, η οποία εν
συνεχεία τον αποθηκεύει στην αντίστοιχη ομάδα του κέντρου επικοινωνίας και ενηµέρωσης για τις διοικητικές υπηρεσίες, τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες (CIRCABC).
2.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να είναι επικαιροποιημένος.
Άρθρο 20
Απόρριψη αίτησης για κεντρικό τελωνισμό

Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΚΠΕ και ΑΣΕ που αναφέρονται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης μπορεί να απορρίπτει
αιτήσεις για κεντρικό τελωνισμό στις περιπτώσεις που η χορήγηση άδειας δημιουργεί δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.
Άρθρο 21
Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή
1.
Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής και έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ και
αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ,
οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας
δεδομένων για την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης, εκτός εάν χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης
των εμπορευμάτων στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 3 του κώδικα.
2.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/255/ΕΕ, όσον αφορά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής ή επανεξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές
μπορούν να επιτρέπουν την αντικατάσταση της γνωστοποίησης προσκόμισης από τελωνειακή διασάφηση, συμπεριλαμβανομένης
της απλουστευμένης διασάφησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις για τα ειδικά καθεστώτα εκτός της διαμετακόμισης
Άρθρο 22
Έντυπο για αιτήσεις και άδειες σχετικά με ειδικά καθεστώτα
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, όταν η αίτηση για χορήγηση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 211
παράγραφος 1 του κώδικα δεν βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση και υποβάλλεται με τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, η εν λόγω αίτηση πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο
παράρτημα 12 του παρόντος κανονισμού.
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2.
Όταν οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 εκδίδουν απόφαση για τη χορήγηση άδειας κάνουν χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 12.

Άρθρο 23
Μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα που
αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση
άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών.
2.
Όταν για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 181 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων,
γίνεται χρήση των δελτίων πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα 13.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα δελτία πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα 13 διαβάζονται σύμφωνα
με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο προσάρτημα του εν λόγω παραρτήματος.
4.
Όταν απαιτείται τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 181 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446, για την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 27 του εν λόγω κανονισμού, μπορεί να
χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος τυποποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών.

ΤΜΗΜΑ 2

Διαμετακόμιση
Άρθρο 24
Γενικές διατάξεις
1.
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης του ΝΜΣΔ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ,
για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή διά θαλάσσης εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής
διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 25, 26 και 29 έως 51 του παρόντος κανονισμού.
2.
Για τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν ακόμη αναβαθμίσει τα συστήματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του
άρθρου 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα εφαρμόζονται, έως την 1η Μαΐου 2018, τα καθεστώτα ενωσιακής διαμετα
κόμισης που βασίζονται σε ηλεκτρονικό δηλωτικό για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά θαλάσσης, όπως
αναφέρεται στα άρθρα 27, 28, 29, 52 και 53 του παρόντος κανονισμού.
Έως αυτήν την ημερομηνία, τα καθεστώτα που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28, 29, 52 και 53 θεωρούνται ισοδύναμα με το
καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα και δεν απαιτείται εγγύηση σύμφωνα με το
άρθρο 89 παράγραφος 8 στοιχείο δ) του κώδικα.

Άρθρο 25
Άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηρο
δρομικώς
1.
Η άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηρο
δρομικώς χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο αιτών είναι επιχείρηση σιδηροδρόμων·
β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·
γ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και
δ) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.
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2.
Η άδεια για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηρο
δρομικώς ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 26
Άδειες για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται
αεροπορικώς ή διά θαλάσσης
1.
Η άδεια για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται
αεροπορικώς ή διά θαλάσσης χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) στην περίπτωση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, ο
αιτών είναι αεροπορική εταιρεία·
β) στην περίπτωση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης, ο
αιτών είναι ναυτιλιακή εταιρεία·
γ) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·
δ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και
ε) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.
2.
Η άδεια για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται
αεροπορικώς ή διά θαλάσσης ισχύει στα κράτη μέλη που εξειδικεύονται στην άδεια.

Άρθρο 27
Άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που
μεταφέρονται αεροπορικώς
1.
Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που
μεταφέρονται αεροπορικώς χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο αιτών είναι αεροπορική εταιρεία που εκτελεί σημαντικό αριθμό πτήσεων μεταξύ αερολιμένων της Ένωσης·
β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή διαθέτει την καταστατική του έδρα, τα κεντρικά γραφεία
του ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ένωση·
γ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και
δ) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.
2.
Μετά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά τα
λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού αντιστοίχως, που συνδέονται
με ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ανταλλαγής πληροφοριών.
Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές
εκδίδουν την άδεια.
3.
Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που
μεταφέρονται αεροπορικώς ισχύει για ενωσιακές πράξεις διαμετακόμισης μεταξύ των αερολιμένων που αναφέρονται στην άδεια.
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Άρθρο 28
Άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που
μεταφέρονται διά θαλάσσης
1.
Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που
μεταφέρονται διά θαλάσσης χορηγείται στους αιτούντες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο αιτών είναι ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί σημαντικό αριθμό δρομολογίων μεταξύ λιμένων της Ένωσης·
β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή διαθέτει την καταστατική του έδρα, τα κεντρικά γραφεία
του ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ένωση·
γ) ο αιτών κάνει τακτική χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης ή οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς· και
δ) ο αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της φορολογικής νομοθεσίας.
2.
Μετά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ενημερώνουν σχετικά τα
λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού αντιστοίχως, που συνδέονται με
ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ανταλλαγής πληροφοριών.
Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές
εκδίδουν την άδεια.
3.
Η άδεια για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που
μεταφέρονται διά θαλάσσης ισχύει μόνο για ενωσιακές πράξεις διαμετακόμισης μεταξύ των λιμένων που αναφέρονται στην
άδεια.

Άρθρο 29
Διατάξεις που αφορούν τις άδειες για τη χρήση των έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή διά θαλάσσης και για τη χρήση των καθεστώτων
ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή διά
θαλάσσης
1.

Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 25, 26, 27 και 28 χορηγείται μόνο υπό τον όρο ότι:

α) η αρμόδια τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι είναι σε θέση να ασκεί την επιτήρηση της χρήσης του καθεστώτος ενωσιακής διαμετα
κόμισης καθώς και να διενεργεί χωρίς να χρειάζεται να απασχολεί διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του
σχετικού προσώπου·
β) ο αιτών τηρεί λογιστικές καταχωρίσεις που επιτρέπουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό
έλεγχο.
2.
Εάν ο αιτών είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα, θεωρείται
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 26 παράγραφος 1 στοιχείο ε), 27
παράγραφος 1 στοιχείο δ), 28 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 30
Φορτωτική CIM ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς
Η φορτωτική CIM θεωρείται ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται για πράξεις μεταφοράς που πραγμα
τοποιούνται από εγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε μεταξύ τους συνεργασία.
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Άρθρο 31
Δικαιούχοι του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς
και οι υποχρεώσεις τους
1.
Δικαιούχος του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς είναι
ένας από τους ακόλουθους:
α) εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και παραλαμβάνει προς μεταφορά το
εμπόρευμα που συνοδεύεται από φορτωτική CIM δελτίο ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος
ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, και τα οποία συμπληρώνει τη θέση 58β της
φορτωτικής CIM, σημειώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ναι» και εισάγοντας τον κωδικό UIC της επιχείρησης· ή
β) όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και τα εμπορεύματα εισέρχονται στο εν λόγω
τελωνειακό έδαφος, οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος
και η θέση 58β συμπληρώνεται για λογαριασμό της από επιχείρηση σιδηροδρόμων τρίτης χώρας.
2.
Ο δικαιούχος του συγκεκριμένου καθεστώτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έμμεση δήλωση ότι οι διαδοχικές
επιχειρήσεις σιδηροδρόμων ή οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων υποκατάστασης που ενέχονται στη χρήση του έντυπου καθεστώτος
ενωσιακής διαμετακόμισης επίσης πληρούν τις απαιτήσεις του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα
που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

Άρθρο 32
Υποχρεώσεις της εγκεκριμένης επιχείρησης σιδηροδρόμων
1.
Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται διαδοχικά και μεταφέρονται από διαφορετικές εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων
σε εθνική κλίμακα και οι συμμετέχουσες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων δηλώνουν ότι ευθύνονται από κοινού έναντι
της τελωνειακής αρχής για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή.
2.
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του δικαιούχου του καθεστώτος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 233
παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα, κάθε άλλη εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων που παραλαμβάνει εμπορεύματα κατά την
πράξη μεταφοράς και αναφέρεται στη θέση 57 της φορτωτικής CIM είναι επίσης υπεύθυνη για τη δέουσα υποβολή αίτησης για
τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.
3.
Οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων εφαρμόζουν, σε μεταξύ τους συνεργασία, ένα από κοινού συμφωνηθέν σύστημα για τον
έλεγχο και τη διερεύνηση παρατυπιών, της διακίνησης εμπορευμάτων που πραγματοποιούν και την ανάληψη ευθύνης για τα
ακόλουθα:
α) τον χωριστό διακανονισμό των εξόδων μεταφοράς βάσει των πληροφοριών που πρέπει να είναι διαθέσιμες για κάθε πράξη
ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και για κάθε μήνα, για τις ενδιαφερόμενες
ανεξάρτητες εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων σε κάθε κράτος μέλος·
β) την ανάλυση των εξόδων μεταφοράς για κάθε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου εισέρχονται τα εμπορεύματα κατά τη
διάρκεια της χρήσης της πράξης ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς· και
γ) την καταβολή του αντίστοιχου μεριδίου των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε κάθε μία από τις συνεργαζόμενες εγκεκριμένες
επιχειρήσεις σιδηροδρόμων.

Άρθρο 33
Διατυπώσεις στο τελωνείο αναχώρησης
1.
Στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα υπάγονται στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που
μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και η πράξη διαμετακόμισης αρχίζει και πρόκειται να λήξει εντός του τελωνειακού εδάφους της
Ένωσης, τα εμπορεύματα και η φορτωτική CIM προσκομίζονται στο τελωνείο αναχώρησης.
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2.
Το τελωνείο αναχώρησης θέτει, κατά τρόπο εμφανή, στη θέση που προορίζεται για το τελωνείο των αντιτύπων 1, 2 και 3
της φορτωτικής CIM:
α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης
σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα·
β) το σύμβολο «T2», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης
σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 1 του κώδικα· ή
γ) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446.
Το σύμβολο «Τ2» ή «T2F» επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης.
3.

Όλα τα αντίτυπα της φορτωτικής CIM επιστρέφονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

4.
Η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρονται στο πλαίσιο του έντυπου
καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς επισημαίνονται με τη χρήση ετικέτας
με εικονόγραμμα, του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα 10. Οι ετικέτες τίθενται επί της φορτωτικής CIM ή
εκτυπώνονται απευθείας επ' αυτής, καθώς και επί του σιδηροδρομικού οχήματος, εφόσον πρόκειται για πλήρη φόρτωση, ή επί
του μεμονωμένου δέματος ή των δεμάτων στις λοιπές περιπτώσεις. Οι ετικέτες μπορεί να υποκαθίσταται από αποτύπωμα
σφραγίδας που αναπαριστά το εικονόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα 10.
5.
Όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και πρόκειται να λήξει εντός αυτού του
εδάφους, το τελωνείο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σταθμός από τον οποίο τα εμπορεύματα
εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αναλαμβάνει το ρόλο του τελωνείου αναχώρησης.
Στο τελωνείο αναχώρησης δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.

Άρθρο 34
Πίνακες φόρτωσης
1.
Εάν η φορτωτική CIM περιέχει περισσότερα του ενός σιδηροδρομικά οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια, μπορούν να
χρησιμοποιούνται πίνακες φόρτωσης με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα 11.
2.
Οι πίνακες φόρτωσης πρέπει να φέρουν τον αριθμό του σιδηροδρομικού οχήματος στο οποίο αναφέρονται οι φορτωτικές
CIM ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου που περιέχει τα εμπορεύματα.
3.
Για τις μεταφορές που έχουν αφετηρία το εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και αφορούν ταυτόχρονα
εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης και εμπορεύματα που
κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης, πρέπει να καταρτίζονται ξεχωριστοί πίνακες
φόρτωσης.
Οι αύξοντες αριθμοί των πινάκων φόρτωσης που αφορούν κάθε μία από τις δύο κατηγορίες εμπορευμάτων πρέπει να
αναγράφονται στη θέση της φορτωτικής CIM η οποία προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων.
4.
Οι πίνακες φόρτωσης που συνοδεύουν τη φορτωτική CIM αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών και παράγουν τα ίδια
νομικά αποτελέσματα.
5.
Το πρωτότυπο των εν λόγω πινάκων φόρτωσης επικυρώνεται με την επίθεση της σφραγίδας του σιδηροδρομικού σταθμού
αποστολής.

Άρθρο 35
Διατυπώσεις στο τελωνείο διέλευσης
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηρο
δρομικώς, δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων στο τελωνείο διέλευσης.
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Άρθρο 36
Διατυπώσεις στο τελωνείο προορισμού
1.
Κατά την άφιξη στο τελωνείο προορισμού εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετα
κόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων προσκομίζει τα
ακόλουθα στο εν λόγω τελωνείο:
α) τα εμπορεύματα·
β) τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM.
Το τελωνείο προορισμού επιστρέφει το αντίτυπο αριθ. 2 της φορτωτικής CIM στην εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων
αφού προηγουμένως το σφραγίσει και φυλάσσει το αντίτυπο αριθ. 3 της φορτωτικής CIM.
2.

Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο σταθμός προορισμού αναλαμβάνει τον ρόλο τελωνείου προορισμού.

Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς σε ενδιάμεσο
σιδηροδρομικό σταθμό, χρέη τελωνείου προορισμού αναλαμβάνει το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο εν λόγω
σταθμός. Το εν λόγω τελωνείο σφραγίζει τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM και το συμπληρωματικό αντίγραφο
του αντιτύπου αριθ. 3 της φορτωτικής CIM που προσκόμισε η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων και τα θεωρεί με μία από
τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Cleared,
— Dédouané,
— Verzollt,
— Sdoganato,
— Vrijgemaakt,
— Toldbehandlet,
— Εκτελωνισμένο,
— Despachado de aduana,
— Desalfandegado,
— Tulliselvitetty,
— Tullklarerat,
— Propuštěno,
— Lõpetatud,
— Nomuitots,
— Išleista,
— Vámkezelve,
— Mgħoddija,
— Odprawiony,
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— Ocarinjeno,
— Prepustené,
— Оформено,
— Vămuit, ή
— Ocarinjeno.
Το εν λόγω τελωνείο επιστρέφει χωρίς καθυστέρηση τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM στην εγκεκριμένη
επιχείρηση σιδηροδρόμων αφού προηγουμένως τα σφραγίσει και φυλάξει το συμπληρωματικό αντίγραφο του αντιτύπου αριθ. 3
της φορτωτικής CIM.
3.
Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα τα οποία
υποβάλλονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ
του Συμβουλίου (1).
4.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή του κράτους
μέλους προορισμού μπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων επαλήθευση των θεωρήσεων επί των αντιτύπων αριθ. 2 και 3 της
φορτωτικής CIM που έθεσε η τελωνειακή αρχή στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο ενδιάμεσος σταθμός.
5.
Το άρθρο 33 παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζεται για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, όταν η πράξη μεταφοράς αρχίζει στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της
Ένωσης και πρόκειται να λήξει εκτός αυτού.
Το τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο μεθοριακός σταθμό μέσω του οποίου εξέρχονται από το τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που
μεταφέρονται σιδηροδρομικώς εκτελεί χρέη τελωνείου προορισμού. Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση
διατυπώσεων.

Άρθρο 37
Τροποποίηση της σύμβασης μεταφοράς
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης μεταφοράς, που έχει ως συνέπεια να περατωθεί:
α) εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, πράξη μεταφοράς η οποία έπρεπε να λήξει εκτός του εδάφους αυτού· ή
β) εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μια μεταφορά η οποία έπρεπε να περατωθεί εντός του εδάφους αυτού,
οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων μπορούν να προβαίνουν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης μόνο μετά
από προηγούμενη άδεια του τελωνείου αναχώρησης.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στην εκτέλεση
της τροποποιημένης σύμβασης· ενημερώνουν αμέσως το τελωνείο αναχώρησης σχετικά με την τροποποίηση που πραγματο
ποιήθηκε.

Άρθρο 38
Έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς όταν η πράξη
μεταφοράς αρχίζει και λήγει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηρο
δρομικώς και η πράξη μεταφοράς αρχίζει και πρόκειται να λήξει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, τα τελωνεία που
πρέπει να τελούν χρέη τελωνείου αναχώρησης και τελωνείου προορισμού είναι τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5
και 36 παράγραφος 5 αντίστοιχα.
Στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.
(1) Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την
κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12).
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Άρθρο 39
Καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης
1.
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης και τα ενωσιακά αγαθά
μεταφέρονται μέσω μιας ή περισσοτέρων χωρών κοινής διαμετακόμισης, τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς εσωτερικής
ενωσιακής διαμετακόμισης για το σύνολο του δρομολογίου από τον σταθμό αναχώρησης στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
προς τον σταθμό προορισμού στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από κάθε
κράτος μέλος, χωρίς προσκόμιση φορτωτικής CIM καθώς και των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης, και χωρίς την
επίθεση ή εκτύπωση των ετικετών που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 4.
Στο τελωνείο προορισμού δεν απαιτείται η διεκπεραίωση διατυπώσεων.
2.
Εφόσον τα ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς από ένα σημείο κράτους μέλους σε σημείο άλλου
κράτους μέλους, μέσω ενός ή περισσοτέρων εδαφών τρίτης χώρας άλλης από χώρα κοινής διαμετακόμισης, εφαρμόζεται το
καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της
παραγράφου 1.
3.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς αναστέλλεται στο έδαφος της τρίτης χώρας.

Άρθρο 40
Καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 και στο άρθρο 38, τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς
εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης, εκτός εάν ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων
τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 153, 154 και 155 του κώδικα.

Άρθρο 41
Λογιστήρια των εγκεκριμένων επιχειρήσεων σιδηροδρόμων και τελωνειακός έλεγχος
1.
Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων φυλάσσουν τα αρχεία στα λογιστήρια τους και χρησιμοποιούν το από κοινού
συμφωνηθέν σύστημα που εφαρμόζεται στα λογιστήρια για τη διερεύνηση παρατυπιών.
2.
Η τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων έχει
πρόσβαση στα δεδομένα που φυλάσσονται στο λογιστήριο της επιχείρησης αυτής.
3.
Για τους σκοπούς του τελωνειακού ελέγχου, η εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων θέτει στη διάθεση της τελωνειακής
αρχής στο κράτος μέλος προορισμού όλες τις φορτωτικές CIM που χρησιμοποιούνται ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση
του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς σύμφωνα με τις
διατάξεις που καθορίζονται βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με την εν λόγω αρχή.

Άρθρο 42
Χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης
1.
Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, τα άρθρα 25 και 29 έως 45 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα
χρήσης της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 188, 189 και 190 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446
και στα άρθρα 291 έως 312 και στο παράρτημα 72-04 σημείο 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Ωστόσο,
εφαρμόζονται το άρθρο 33παράγραφος 4 και το άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού.
2.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η παραπομπή στον MRN της
δήλωσης διαμετακόμισης κατά τη στιγμή έκδοσης της φορτωτικής CIM, στη θέση που προορίζεται για τα στοιχεία των
συνημμένων παραστατικών.
3.
Εξάλλου, το αντίτυπο αριθ. 2 της φορτωτικής CIM πρέπει να φέρει τη θεώρηση της επιχείρησης σιδηροδρόμων, στην
οποία ανήκει ο τελευταίος σταθμός τον οποίο αφορά η πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης. Η επιχείρηση αυτή προβαίνει στη
θεώρηση του παραστατικού αφού βεβαιωθεί ότι η μεταφορά των εμπορευμάτων καλύπτεται από τη δήλωση ενωσιακής διαμετα
κόμισης.
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Άρθρο 43
Εγκεκριμένος αποστολέας
Όταν δεν απαιτείται η προσκόμιση της φορτωτικής CIM ως δήλωσης διαμετακόμισης και των εμπορευμάτων στο τελωνείο
αναχώρησης για εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν από εγκεκριμένο αποστολέα στο έντυπο καθεστώς ενωσιακής διαμετα
κόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, το τελωνείο αναχώρησης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3 της φορτωτικής CIM φέρουν το σύμβολο «Τ1», «Τ2» ή «Τ2F» αντίστοιχα.

Άρθρο 44
Εγκεκριμένος παραλήπτης
Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στον τόπο εγκεκριμένου παραλήπτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4
στοιχείο β), οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 315 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, τα αντίτυπα αριθ. 2 και 3 της φορτωτικής CIM παραδίδονται στο τελωνείο προορισμού απευθείας
από την εγκεκριμένη επιχείρηση σιδηροδρόμων ή από τη μεταφορική επιχείρηση.

Άρθρο 45
Χρήση άλλων έντυπων καθεστώτων ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς
Υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που ισχύουν για εμπορεύματα που υπάγονται στο
καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης:
α) τα κράτη μέλη δικαιούνται να εξακολουθούν να εφαρμόζουν άλλα έντυπα καθεστώτα ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, τα οποία έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει διμερών ή πολυμερών μεταξύ τους
συμφωνιών· και
β) στην περίπτωση εμπορευμάτων των οποίων δεν απαιτείται η διακίνηση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, κάθε κράτος
μέλος δικαιούται να εξακολουθεί να εφαρμόζει άλλα έντυπα καθεστώτα ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που
μεταφέρονται σιδηροδρομικώς.

Άρθρο 46
Δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς
1.
Είναι δυνατό να επιτρέπεται σε αεροπορική εταιρεία να χρησιμοποιεί ως δήλωση διαμετακόμισης το δηλωτικό, εφόσον το
περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με το έντυπο που παρατίθεται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος 9 της σύμβασης για τη
διεθνή πολιτική αεροπορία που υπεγράφη στο Σικάγο την 7η Δεκεμβρίου 1944.
2.
Η μορφή του δηλωτικού, καθώς και οι αερολιμένες αναχώρησης και προορισμού των πράξεων ενωσιακής διαμετακόμισης
αναφέρονται στην άδεια του άρθρου 26. Η αεροπορική εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26, κοινοποιεί
επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές καθενός από τους σχετικούς αερολιμένες.
3.
Όταν μια πράξη μεταφοράς αφορά εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής
διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα ή εμπορεύματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με το άρθρο 188 του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα εν λόγω εμπορεύματα περιλαμβάνονται σε χωριστά δηλωτικά.

Άρθρο 47
Διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεί η αεροπορική εταιρεία
1.

Η αεροπορική εταιρεία οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σε δηλωτικό:

α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης
σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·
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β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446·
γ) την επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας που μεταφέρει τα εμπορεύματα·
δ) τον αριθμό της πτήσης·
ε) την ημερομηνία της πτήσης·
στ) τον αερολιμένα αναχώρησης και τον αερολιμένα προορισμού.
2.
Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται στην παράγραφο 1, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να αναγράφει στο
δηλωτικό, για κάθε αποστολή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τον αριθμό της αεροπορικής φορτωτικής·
β) τον αριθμό των δεμάτων·
γ) την περιγραφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική επωνυμία τους που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες
μνείες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·
δ) τη μεικτή μάζα.
3.
Σε περίπτωση συγκεντρωτικής μεταφοράς εμπορευμάτων, η περιγραφή τους στο δηλωτικό αντικαθίσταται, ενδεχομένως,
από τη μνεία «Consolidation», υπό συντετμημένη, ίσως, μορφή. Στην προκείμενη περίπτωση, οι φορτωτικές αεροπορικής
μεταφοράς που αφορούν τις αποστολές που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό πρέπει να περιλαμβάνουν την εμπορική επωνυμία
των εμπορευμάτων, η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Αυτές οι
αεροπορικές φορτωτικές επισυνάπτεται στο δηλωτικό.
4.

Η αεροπορική εταιρεία υπογράφει το δηλωτικό και αναγράφει σε αυτό την ημερομηνία.

5.
Το δηλωτικό υποβάλλεται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης
που φυλάσσουν ένα αντίτυπο.
6.

Ένα αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού.

Άρθρο 48
Επαλήθευση καταλόγου δηλωτικών που χρησιμοποιείται ως έντυπη δήλωση διαμετακόμισης για εμπορεύματα που
μεταφέρονται αεροπορικώς
1.
Μια φορά το μήνα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα προορισμού θεωρούν έναν κατάλογο δηλωτικών που
καταρτίζουν οι αεροπορικές εταιρείες με τα δηλωτικά που προσκομίστηκαν στις εν λόγω αρχές κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου μήνα, και το διαβιβάζουν στις τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα αναχώρησης.
2.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε δηλωτικό:

α) τον αριθμό του δηλωτικού·
β) το σύμβολο που το χαρακτηρίζει ως δήλωση διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·
γ) την επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα·
δ) τον αριθμό της πτήσης· και
ε) την ημερομηνία της πτήσης.
3.
Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 26 είναι δυνατόν επίσης να προβλέπει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν οι ίδιες
να διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε αερολιμένα αναχώρησης τον κατάλογο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
4.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών σε σχέση με τα στοιχεία των δηλωτικών που αναφέρονται στην κατάσταση αυτή, οι
αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα
αναχώρησης, καθώς και την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης αναφέροντας κυρίως τις αεροπορικές φορτωτικές που αφορούν
τα εμπορεύματα ως προς τα οποία διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες.
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Άρθρο 49
Δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του έντυπου καθεστώτος διαμετακόμισης για εμπορεύματα που
μεταφέρονται διά θαλάσσης
1.
Μια ναυτιλιακή εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26 χρησιμοποιεί το δηλωτικό εμπορευμάτων ως
δήλωση διαμετακόμισης με τη μορφή που καθορίζεται στην άδεια.
2.
Οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού των πράξεων ενωσιακής διαμετακόμισης αναφέρονται στην άδεια. Η ναυτιλιακή
εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 26, κοινοποιεί επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής στις τελωνειακές
αρχές καθενός από τους σχετικούς λιμένες.
3.
Όταν μια πράξη μεταφοράς αφορά εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής
διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα ή εμπορεύματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με το άρθρο 188 του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα εν λόγω εμπορεύματα περιλαμβάνονται σε χωριστά δηλωτικά.

Άρθρο 50
Διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεί η ναυτιλιακή εταιρεία
1.

Η ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σε δηλωτικό:

α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης
σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·
β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446·
γ) την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας που μεταφέρει τα εμπορεύματα·
δ) την ταυτότητα του σκάφους·
ε) τον λιμένα αναχώρησης·
στ) τον λιμένα προορισμού·
ζ) την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.
2.
Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται στην παράγραφο 1, η ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να αναγράφει στο
δηλωτικό, για κάθε αποστολή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τον αριθμό της θαλάσσιας φορτωτικής·
β) τον αριθμό, τη φύση, τα σήματα και τους αριθμούς των δεμάτων·
γ) την περιγραφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική επωνυμία τους που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες
μνείες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·
δ) τη μεικτή μάζα·
ε) κατά περίπτωση, τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων.
3.

Η ναυτιλιακή εταιρεία υπογράφει το δηλωτικό και αναγράφει σε αυτό την ημερομηνία.

4.
Το δηλωτικό υποβάλλεται σε δύο τουλάχιστον αντίτυπα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης που
φυλάσσουν ένα αντίτυπο.
5.

Αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού.
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Άρθρο 51
Επαλήθευση καταλόγου δηλωτικών που χρησιμοποιείται ως έντυπη δήλωση διαμετακόμισης για εμπορεύματα που
μεταφέρονται διά θαλάσσης
1.
Μια φορά το μήνα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα προορισμού θεωρούν έναν κατάλογο δηλωτικών που
καταρτίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες με τα δηλωτικά που προσκομίστηκαν στις εν λόγω αρχές κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου μήνα, και το διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα αναχώρησης.
2.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε δηλωτικό:

α) τον αριθμό του δηλωτικού·
β) το σύμβολο που το χαρακτηρίζει ως δήλωση διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·
γ) την επωνυμία της ναυτιλιακής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα· και
δ) την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.
3.
Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 26 είναι δυνατόν επίσης να προβλέπει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν οι ίδιες
να διαβιβάζουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε λιμένα αναχώρησης τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών σε σχέση με τα στοιχεία των δηλωτικών που αναφέρονται στην κατάσταση αυτή, οι
αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα
αναχώρησης, καθώς και την αρχή έκδοσης της άδειας, αναφέροντας, ιδίως, τις θαλάσσιες φορτωτικές που αφορούν τα
εμπορεύματα ως προς τα οποία διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες.

Άρθρο 52
Ηλεκτρονικό δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς
1.
Η αεροπορική εταιρεία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαβιβάζει
στον αερολιμένα προορισμού το δηλωτικό που καταρτίζεται στον αερολιμένα αναχώρησης.
2.
Η αεροπορική εταιρεία καταχωρίζει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δίπλα στα σχετικά είδη που περιλαμβάνονται
στο δηλωτικό:
α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης
σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·
β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446·
γ) το σύμβολο «TD» για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης ή που μεταφέρονται
στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής. Στις
περιπτώσεις αυτές, η αεροπορική εταιρεία θέτει επίσης το σύμβολο «TD» στην αντίστοιχη αεροπορική φορτωτική, καθώς και
τα στοιχεία αναφοράς της τηρούμενης διαδικασίας, τον αριθμό, την ημερομηνία και το τελωνείο έκδοσης του εγγράφου
διαμετακόμισης ή μεταφοράς·
δ) το σύμβολο «C» για ενωσιακά εμπορεύματα που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης·
ε) το σύμβολο «Χ» για ενωσιακά εμπορεύματα προς εξαγωγή που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετα
κόμισης.
3.
Το δηλωτικό περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και
παράγραφος 2.
4.
Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει, όταν το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό
σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών του αερολιμένα
προορισμού και τα εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί σε αυτές.
5.
Οι καταχωρίσεις που τηρεί η αεροπορική εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) απαιτείται να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.
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Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού διαβιβάζουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λεπτομερή στοιχεία των
δηλωτικών που έχουν παραληφθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση.
6.

Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποιεί στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κάθε παράβαση ή παρατυπία.

7.
Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του αερολιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές του αερολιμένα αναχώρησης και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή
παρατυπία.

Άρθρο 53
Ηλεκτρονικό δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης για τη χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για
εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης
1.
Η ναυτιλιακή εταιρεία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαβιβάζει
στον λιμένα προορισμού το δηλωτικό που καταρτίζεται στον λιμένα αναχώρησης.
2.
Η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μόνο δηλωτικό για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Σε αυτήν την
περίπτωση, καταχωρίζει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς δίπλα στα σχετικά είδη που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό:
α) το σύμβολο «T1», αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης
σύμφωνα με το άρθρο 226 του κώδικα·
β) το σύμβολο «T2F», σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446·
γ) το σύμβολο «TD» για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης ή που μεταφέρονται
στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής. Σε
παρόμοιες περιπτώσεις, η ναυτιλιακή εταιρεία αναγράφει επίσης το σύμβολο «TD» στην αντίστοιχη φορτωτική ή κάθε άλλο
κατάλληλο εμπορικό έγγραφο, με ταυτόχρονη αναφορά στο σχετικό καθεστώς, συνοδευόμενη από τον αριθμό, την
ημερομηνία και το τελωνείο έκδοσης του εγγράφου διαμετακόμισης ή μεταφοράς·
δ) το σύμβολο «C» για ενωσιακά εμπορεύματα που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης·
ε) το σύμβολο «Χ» για ενωσιακά εμπορεύματα προς εξαγωγή που δεν διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενωσιακής διαμετα
κόμισης.
3.
Το δηλωτικό περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ)
και παράγραφος 2.
4.
Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει, όταν το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό
σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών του λιμένα
προορισμού και τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε αυτές.
5.
Οι καταχωρίσεις που τηρεί η ναυτιλιακή εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) απαιτείται να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.
Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού διαβιβάζουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λεπτομερή στοιχεία των
δηλωτικών που έχουν παραληφθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης προς επαλήθευση.
6.

Η ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποιεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κάθε παράβαση ή παρατυπία.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές
του λιμένα αναχώρησης και στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 54
Έξοδος εμπορευμάτων
Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — ΑΕΣ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση άλλων μέσων εκτός από τις ηλεκτρονικές
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν την έξοδο εμπορευμάτων από
το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55
Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446
Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 2 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία έναρξης της πρώτης φάσης της
αναβάθμισης του συστήματος δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας (ΔΔΠ) και του συστήματος Επιτήρηση 2 που
αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η στήλη 1α του παραρτήματος Α
του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων που καθορίζονται στα
παραρτήματα 2 έως 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής (*).
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος
ΑΕΟ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η στήλη 2 του
παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων που καθορίζονται
στα παραρτήματα 6 και 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθ
μούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης
λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα Β του παρόντος
κανονισμού.
Αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που
αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών
που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις περί
δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.
Στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις περί δεδομένων για την ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών που απαιτούνται
για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα δεν παρατίθενται στο παράρτημα 9 του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες απαιτήσεις περί δεδομένων
είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν αυτές τις διασαφήσεις, τις γνωστοποιήσεις
και τα αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα.
5.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αποφασίζουν ότι σχετικά με τις
ακόλουθες αιτήσεις και άδειες ισχύουν κατάλληλες απαιτήσεις περί δεδομένων εναλλακτικές εκείνων που παρατίθενται στο
παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού:
α) Αιτήσεις και άδειες που αφορούν την απλούστευση για τον καθορισμό των ποσών που αποτελούν μέρος της δασμολο
γητέας αξίας των εμπορευμάτων·
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β) Αιτήσεις και άδειες που αφορούν συνολικές εγγυήσεις·
γ) Αιτήσεις και άδειες για αναβολή πληρωμής·
δ) Αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του
κώδικα·
ε) Αιτήσεις και άδειες για τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών·
στ) Αιτήσεις και άδειες για εγκεκριμένο εκδότη·
ζ) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών·
η) Αιτήσεις και άδειες για αυτοαξιολόγηση·
θ) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR·
ι)

Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·

ια) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·
ιβ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελωνειακών σφραγίδων ειδικού τύπου·
ιγ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση δήλωσης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων·
ιδ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης.
6.
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει σύμφωνα με την παράγραφο 5 την εφαρμογή εναλλακτικών απαιτήσεων περί
δεδομένων, διασφαλίζει ότι αυτές οι εναλλακτικές απαιτήσεις περί δεδομένων του επιτρέπουν να επαληθεύουν ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α) ταυτότητα του αιτούντος/κατόχου της άδειας (στοιχείο 3/2 Ταυτότητα αιτούντος/κατόχου της άδειας ή δικαιούχου της
απόφασης ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγκυρος αριθμός EORI του αιτούντος, στοιχείο δεδομένων 3/1 Αιτών/
Κάτοχος της άδειας ή δικαιούχος της απόφασης)·
β) είδος της αίτησης ή της αιτούμενης άδειας (στοιχείο 1/1 Κωδικός είδους αίτησης/απόφασης)·
γ) χρήση της άδειας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (στοιχείο 1/4 Γεωγραφική ισχύς — Ένωση), ανάλογα με την
περίπτωση.
7.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, οι τελωνειακές αρχές
μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή των απαιτήσεων περί δεδομένων για αιτήσεις και άδειες που προβλέπονται στο
παράρτημα 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 αντί των απαιτήσεων περί δεδομένων που
προβλέπονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού για τα ακόλουθα καθεστώτα:
α) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης·
β) Αιτήσεις και άδειες για κεντρικό τελωνισμό·
γ) Αιτήσεις και άδειες για εγγραφή δεδομένων στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή·
δ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·
ε) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·
στ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ειδικού προορισμού·
ζ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση προσωρινής εισαγωγής·
η) Αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης για τελωνειακή αποταμίευση.
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8.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένου
Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) ή αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής, στις περιπτώσεις που αίτηση για
χορήγηση άδειας βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού, η τελωνειακή διασάφηση περιέχει επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:
α) Απαιτήσεις περί δεδομένων κοινές για όλα τα καθεστώτα:
— φύση της τελειοποίησης ή χρήσης των εμπορευμάτων,
— τεχνικές περιγραφές των εμπορευμάτων ή/και των μεταποιημένων προϊόντων και μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητάς
τους,
— εκτιμώμενη περίοδος εκκαθάρισης του καθεστώτος,
— προτεινόμενο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος (όχι για τον ειδικό προορισμό), και
— τόπος τελειοποίησης ή χρήσης.
β) Συγκεκριμένες απαιτήσεις δεδομένων για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή:
— κωδικοί για τους οικονομικούς όρους που αναφέρονται στο προσάρτημα του παραρτήματος 12 του κατ' εξουσιο
δότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341,
— εκτιμώμενος συντελεστής απόδοσης ή μέθοδος προσδιορισμού του εν λόγω συντελεστή, και
— αν ο εισαγωγικός δασμός θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα
(αναφέρατε “ναι” ή “όχι”).
(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (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 (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1)».
2) Στο άρθρο 3 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος EORI που
προβλέπονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι κοινές απαιτήσεις περί
δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 12-01.
Έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος EORI, τα κράτη μέλη συλλέγουν και αποθηκεύουν τα ακόλουθα
δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, τα οποία
αποτελούν το μητρώο EORI:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 4 του παραρτήματος 9 προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής·
β) όταν απαιτείται από τα εθνικά συστήματα, τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 5 έως 12 του παραρτήματος 9
προσάρτημα Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.
Τα κράτη μέλη μεταφορτώνουν σε τακτική βάση τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του
παρόντος άρθρου στο σύστημα EORI.
Κατά παρέκκλιση από τη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη η
συλλογή δεδομένων για το στοιχείο που αναφέρεται στον τίτλο I κεφάλαιο 3 σημείο 4 του παραρτήματος 12-01. Όταν
αυτό το στοιχείο συλλέγεται από τα κράτη μέλη, μεταφορτώνεται στο σύστημα EORI το συντομότερο δυνατόν μετά την
αναβάθμιση του συστήματος αυτού.».
3) Στο άρθρο 104 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«3.
Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου και χορηγείται απαλλαγή
από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα σε ταχυδρομικές αποστολές.
4.
Έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης
εισόδου για εμπορεύματα σε αποστολή όταν η ίδια αξία της δεν υπερβαίνει το ποσό των 22 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι
οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται, με τη συγκατάθεση του οικονομικού φορέα, να διενεργήσουν ανάλυση κινδύνων
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας ή παρέχονται από
αυτό.».
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4) Στο άρθρο 106 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημερομηνία της αναβάθμισης του
συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η συνοπτική
διασάφηση εισόδου υποβάλλεται εντός των ακόλουθων προθεσμιών:
α) για πτήσεις διάρκειας κάτω των τεσσάρων ωρών, το αργότερο έως την πραγματική ώρα αναχώρησης του αεροσκάφους·
και
β) για πτήσεις διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών, το αργότερο τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη του αεροσκάφους
στον πρώτο αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.».
5) Στο άρθρο 112 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3.
Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου.».
6) Στο άρθρο 113 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4.
Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.».
7) Προστίθεται το άρθρο 122α ως εξής:
«Άρθρο 122α
Σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών RSS
(Άρθρο 155 παράγραφος 2 του κώδικα)
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρονται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών προβαίνουν,
με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών,
στην αποθήκευση των ακόλουθων πληροφοριών και αποκτούν πρόσβαση σε αυτές:
α) τα στοιχεία των αιτήσεων·
β) τις άδειες εκτέλεσης τακτικών γραμμών και, κατά περίπτωση, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους·
γ) τα ονόματα των λιμένων προσέγγισης και τα ονόματα των πλοίων που εξυπηρετούν τη γραμμή·
δ) όλες τις υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες.
2.
Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές
των άλλων κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών την υπηρεσία αποστολής μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται
στην παράγραφο 1.
3.
Στην περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές που ενημερώθηκαν απορρίψουν την αίτηση, αυτό γνωστοποιείται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται
στην παράγραφο 1.
4.
Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της άδειας και την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών
των κρατών μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών σχετικά με την έκδοση της άδειας.
5.
Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας από την τελωνειακή αρχή προς την οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή κατόπιν αιτήματος
της ναυτιλιακής εταιρείας, η συγκεκριμένη τελωνειακή αρχή γνωστοποιεί την ανάκληση στις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών που εμπλέκονται στη γραμμή θαλασσίων μεταφορών κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών
και επικοινωνίας για τις τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.».
8) Στο άρθρο 124 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (PoUS) που
αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν
εφαρμόζεται.».
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9) Προστίθεται το άρθρο 124α ως εξής:
«Άρθρο 124α
Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω παραστατικού “T2L” ή “T2LF”
[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]
Έως την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/255/ΕΕ και όταν χρησιμοποιείται έντυπο παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Ο ενδιαφερόμενος θέτει το σύμβολο “T2L” ή “T2LF” στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 του εντύπου και το σύμβολο
“T2Lbis” ή “T2LFbis” στη δεξιά υποδιαίρεση της θέσης 1 τυχόν χρησιμοποιούμενων συμπληρωματικών φύλλων.
β) Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν σε οποιαδήποτε πρόσωπα να χρησιμοποιούν πίνακες φόρτωσης που δεν
συμμορφώνονται προς όλες τις απαιτήσεις, εάν τα πρόσωπα αυτά:
— έχουν συσταθεί στην Ένωση,
— εκδίδουν τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι τελωνειακές αρχές
γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών,
— δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις·
γ) Οι άδειες που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν χορηγούνται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:
— οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται
να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου, και
— το εν λόγω πρόσωπο τηρεί λογιστικές καταχωρίσεις που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελε
σματικό έλεγχο.
δ) Το παραστατικό “T2L” ή “T2LF” συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο αντίτυπο.
ε) Σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις, που αναγράφονται, στο μέτρο του
δυνατού, στη θέση “Γ” “Τελωνείο αναχώρησης”:
— για το παραστατικό “T2L” ή “T2LF”, το όνομα και η σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, η υπογραφή υπαλλήλου
του εν λόγω τελωνείου, η ημερομηνία θεώρησης και είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου είτε ο αριθμός της διασάφησης
αποστολής, αν απαιτείται τέτοια διασάφηση,
— στην περίπτωση συμπληρωματικών φύλλων ή πινάκων φόρτωσης, ο αριθμός που εμφαίνεται στο παραστατικό “T2L”
ή “T2LF”, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται είτε με σφραγίδα που φέρει την ονομασία του αρμόδιου τελωνείου είτε
με το χέρι· στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη σφραγίδα του εν λόγω τελωνείου.
Τα παραστατικά αυτά παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο.».
10) Στο άρθρο 126 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3.
Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, αυτή περιλαμβάνει την ονομασία και τη
σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, την ημερομηνία θεώρησης και είτε
τον αριθμό καταχώρισης είτε τον αριθμό της διασάφησης αποστολής ή εξαγωγής, εφόσον απαιτείται.».
11) Προστίθεται το άρθρο 126α ως εξής:
«Άρθρο 126α
Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων με την προσκόμιση δηλωτικού ναυτιλιακής
εταιρείας
[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, το δηλωτικό της ναυτιλιακής εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας·
β) το όνομα του σκάφους·
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γ) τον τόπο και την ημερομηνία φόρτωσης των εμπορευμάτων·
δ) τον τόπο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων.
Το δηλωτικό πρέπει, εξάλλου, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αποστολή:
ε) τα στοιχεία αναφοράς της θαλάσσιας φορτωτικής ή άλλου εμπορικού εγγράφου·
στ) τον αριθμό, την περιγραφή, τα σημεία και τους αριθμούς αναφοράς των δεμάτων·
ζ) τη συνήθη εμπορική περιγραφή των εμπορευμάτων, που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση
της ταυτότητάς τους·
η) τη μεικτή μάζα σε χιλιόγραμμα·
θ) κατά περίπτωση, τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων· και
ι)

τις ακόλουθες ενδείξεις που αφορούν τον χαρακτήρα των εμπορευμάτων:
— το σύμβολο “C” (ισοδύναμο προς το “T2L”) για τα εμπορεύματα των οποίων μπορεί να δικαιολογηθεί ο
τελωνειακός χαρακτήρας ως ενωσιακών εμπορευμάτων,
— το σύμβολο “F” (ισοδύναμο προς το “T2LF”) για τα εμπορεύματα των οποίων μπορεί να δικαιολογηθεί ο
τελωνειακός χαρακτήρας ως ενωσιακών εμπορευμάτων, με προορισμό ή προέλευση τμήμα του τελωνειακού
εδάφους της Ένωσης στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,
— το σύμβολο “N” για τα λοιπά εμπορεύματα.

2.
Σε περίπτωση θεώρησης από τελωνείο, το δηλωτικό της ναυτιλιακής εταιρείας περιλαμβάνει το όνομα και τη
σφραγίδα του αρμόδιου τελωνείου, την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου και την ημερομηνία θεώρησης.».
12) Το άρθρο 128 τροποποιείται ως εξής:
α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Διευκόλυνση για την έκδοση αποδεικτικού μέσου από εγκεκριμένο εκδότη»·
β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Έως την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφός της Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να του
χορηγηθεί άδεια να αποδεικνύει τον τελωνειακό χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω
τιμολογίου ή εγγράφου μεταφοράς που αφορά εμπορεύματα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα ως ενωσιακών
εμπορευμάτων και των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 15 000 ευρώ, μέσω παραστατικού “T2L” ή “T2LF” ή δηλωτικού
ναυτιλιακής εταιρείας, να κάνει χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίζει για
θεώρηση στο αρμόδιο τελωνείο.»·
γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«3.
Οι άδειες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αιτήματος
του ενδιαφερόμενου προσώπου.
4.

Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν χορηγείται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

α) το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβιάσεις της τελωνειακής ή της
φορολογικής νομοθεσίας·
β) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να
χρειάζεται να απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου·
γ) το εν λόγω πρόσωπο τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελε
σματικό έλεγχο· και
δ) το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εκδίδει τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή
οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση
των εν λόγω αποδεικτικών.
5.
Εάν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του ΑΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,
θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) έως γ) του παρόντος άρθρου.».
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13) Προστίθενται τα άρθρα 129α έως 129δ ως εξής:
«Άρθρο 129α
Διατυπώσεις κατά την έκδοση παραστατικού “T2L” ή “T2LF”, τιμολογίου ή εγγράφου μεταφοράς από
εγκεκριμένο εκδότη
[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, ο εγκεκριμένος εκδότης εκδίδει αντίγραφο κάθε παραστατικού “T2L” ή “T2LF” που εκδίδεται. Οι
τελωνειακές αρχές καθορίζουν τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους το εν λόγω αντίγραφο προσκομίζεται για λόγους
ελέγχου και φυλάσσεται τουλάχιστον επί τρία έτη.
2.

Στην άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2 καθορίζονται ιδίως ότι:

α) το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον εκ των προτέρων έλεγχο της γνησιότητας, κατά την έννοια του άρθρου 129β
παράγραφος 1, των παραστατικών “T2L” ή “T2LF” που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των σχετικών εγγράφων·
β) οι όροι υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος εκδότης οφείλει να δικαιολογεί τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εντύπων·
γ) οι εξαιρούμενες κατηγορίες ή διακινήσεις εμπορευμάτων·
δ) η προθεσμία εντός της οποίας καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκεκριμένος εκδότης ενημερώνει το αρμόδιο
τελωνείο για να είναι δυνατόν να διενεργηθεί, ενδεχομένως, έλεγχος πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων.
ε) η πρόσθια όψη των σχετικών εμπορικών εγγράφων ή η θέση “Γ. Τελωνείο αναχώρησης” στην πρόσθια όψη των εντύπων
που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του παραστατικού “T2L” ή του παραστατικού “T2LF” και, κατά περίπτωση, των
συμπληρωματικών παραστατικών πρέπει να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την υπογραφή του υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου· ή
i) να φέρει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του τελωνείου που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στοιχείο α) και την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου· ή
ii) να έχει σφραγιστεί από τον εγκεκριμένο εκδότη με την ειδική σφραγίδα. Το αποτύπωμα της εν λόγω σφραγίδας
μπορεί να είναι εκ των προτέρων τυπωμένο στα έντυπα, εφόσον η εν λόγω εκτύπωση έχει ανατεθεί σε εγκεκριμένο
για το σκοπό αυτό τυπογραφείο. Οι θέσεις 1 και 2 και 4 έως 6 της ειδικής σφραγίδας πρέπει να συμπληρωθούν με
τις ακόλουθες πληροφορίες:
— εθνόσημο ή άλλα σήματα ή γράμματα χαρακτηριστικά της χώρας,
— αρμόδιο τελωνείο,
— ημερομηνία,
— εγκεκριμένος εκδότης, και
— αριθμός αδείας.
στ) Το αργότερο τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος εκδότης υποχρεούται να συμπληρώσει και
να υπογράψει το έντυπο. Οφείλει, εξάλλου, να αναγράφει στη θέση “Δ” “Έλεγχος από το ‘τελωνείο αναχώρησης’” του
παραστατικού “T2L” ή του παραστατικού “T2LF” σε εμφανές σημείο του χρησιμοποιούμενου εμπορικού εγγράφου, το
αρμόδιο τελωνείο, την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού καθώς και μία από τις ακόλουθες μνείες:
— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριμένος αποστολέας
— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
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— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare
— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odosielateľ
— Одобрен изпращач
— Expeditor agreat
— Ovlašteni pošiljatelj
Άρθρο 129β
Διευκολύνσεις για εγκεκριμένο εκδότη
[Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της
εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στον εγκεκριμένο εκδότη να μην υπογράφει τα
χρησιμοποιούμενα παραστατικά “T2L” ή “T2LF” ή τα εμπορικά έγγραφα που φέρουν την ειδική σφραγίδα που προβλέπεται
στο άρθρο 129α παράγραφος 2 στοιχείο ε) σημείο ii) και που έχουν εκδοθεί με σύστημα ηλεκτρονικής ή αυτόματης
επεξεργασίας δεδομένων. Η άδεια αυτή μπορεί να παρέχεται εφόσον ο εγκεκριμένος εκδότης έχει υποβάλει εκ των
προτέρων στις αρχές αυτές γραπτή δέσμευση, με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για τις νομικές συνέπειες που
απορρέουν από την έκδοση όλων των εμπορικών εγγράφων ή των παραστατικών “T2L” ή “T2LF”, τα οποία φέρουν την
ειδική σφραγίδα.
2.
Τα παραστατικά “T2L” ή “T2LF” ή τα εμπορικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να
φέρουν, αντί για την υπογραφή του εγκεκριμένου εκδότη, μία από τις ακόλουθες μνείες:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— Δεν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
— Vapautettu allekirjoituksesta
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— Befriad från underskrift
— Podpis se nevyžaduje
— Allkirjanõudest loobutud
— Derīgs bez paraksta
— Leista nepasirašyti
— Aláírás alól mentesítve
— Firma mhux meħtieġa
— Zwolniony ze składania podpisu
— Opustitev podpisa
— Oslobodenie od podpisu
— Освободен от подпис
— Dispensă de semnătură
— Oslobođeno potpisa.
Άρθρο 129γ
Άδεια για την κατάρτιση του δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας μετά την αναχώρηση
[Άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα]
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος PoUS που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να χορηγούν άδεια στις ναυτιλιακές εταιρείες
να καταρτίζουν το δηλωτικό που αναφέρεται στο άρθρο 199 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447, το οποίο χρησιμεύει για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων το αργότερο την
επομένη της αναχώρησης του πλοίου και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την άφιξή του στον λιμένα προορισμού.

Άρθρο 129δ
Όροι για τη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση του δηλωτικού ναυτιλιακής εταιρείας μετά την αναχώρηση
[Άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα]
1.
Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η άδεια βάσει της οποίας οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να
καταρτίζουν το δηλωτικό που χρησιμεύει για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων το
αργότερο την επομένη της αναχώρησης του πλοίου και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την άφιξή του στον λιμένα
προορισμού, χορηγείται μόνο σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν συσταθεί στην Ένωση·
β) εκδίδουν τακτικά το αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή οι τελωνειακές αρχές
γνωρίζουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νομικές υποχρεώσεις για τη χρήση των εν λόγω αποδεικτικών·
γ) δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις·
δ) χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων για τη διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ των λιμένων
αναχώρησης και προορισμού στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·
ε) εκτελούν σημαντικό αριθμό δρομολογίων μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο αναγνωρισμένων διαδρομών.
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Οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χορηγούνται παρά μόνο στις περιπτώσεις που:

α) οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να χρειάζεται να
απασχολήσουν διοικητικό δυναμικό δυσανάλογο προς τις ανάγκες του εν λόγω προσώπου· και
β) τα πρόσωπα τηρούν λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να διενεργούν αποτελεσματικό έλεγχο.
3.
Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο
α) του κώδικα, θεωρείται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στην
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

4.
Μετά την παραλαβή της αίτησης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η
ναυτιλιακή εταιρεία, ενημερώνουν σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι προβλεπόμενοι
λιμένες αναχώρησης ή προορισμού.

Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, οι τελωνειακές αρχές
επιτρέπουν την απλουστευμένη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 129γ.

Η άδεια αυτή ισχύει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και εφαρμόζεται μόνο στις πράξεις μεταφοράς μεταξύ των λιμένων που
αναφέρονται στην εν λόγω άδεια.

5.

Η απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται ως εξής:

α) το δηλωτικό στο λιμένα αναχώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων στο λιμένα
προορισμού·
β) η ναυτιλιακή εταιρεία αναγράφει στο δηλωτικό τις μνείες που αναφέρονται στο άρθρο 126α·
γ) το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων (δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων)
προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρησης, το αργότερο την εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρηση
του πλοίου και οπωσδήποτε πριν από την άφιξη του πλοίου στον λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να
ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλλαγής δεδομένων, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν
πρόσβαση σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό·
δ) το δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές
αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλλαγής δεδομένων, όταν οι τελωνειακές
αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω
δηλωτικό.
6.

Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις:

α) η ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποιεί στις τελωνειακές αρχές κάθε παράβαση ή παρατυπία·
β) οι τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, στις τελωνειακές αρχές του λιμένα
αναχώρησης και στην αρχή έκδοσης της άδειας κάθε παράβαση ή παρατυπία.».
14) Στο άρθρο 138 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ωστόσο, όσον αφορά τις ημερομηνίες της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής για το κράτος μέλος όπου
θεωρείται ότι τα εμπορεύματα αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) το στοιχείο στ) της πρώτης παραγράφου εφαρμόζεται μόνο όταν τα σχετικά εμπορεύματα απολαύουν επίσης απαλλαγής
από άλλες επιβαρύνσεις· και
β) εμπορεύματα με ίδια αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ θεωρείται ότι αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για θέση
σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 141.».
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15) Στο άρθρο 141 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.
Έως τις ημερομηνίες αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής για το κράτος μέλος όπου θεωρείται ότι τα
εμπορεύματα αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/255/ΕΕ, εμπορεύματα με ίδια αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ θεωρείται ότι αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης
για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσω της προσκόμισής τους στο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα, υπό
την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία γίνονται δεκτά από τις τελωνειακές αρχές.».

16) Στο άρθρο 144 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης των σχετικών εθνικών συστημάτων εισαγωγής που απαιτούνται για την υποβολή των
γνωστοποιήσεων προσκόμισης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, η τελωνειακή
διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταχυδρομική αποστολή που αναφέρονται στην πρώτη
παράγραφο θεωρείται ότι υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή μέσω της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, υπό την
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα συνοδεύονται από διασάφηση CN22 ή/και διασάφηση CN23 ή και τις δύο.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 141 παράγραφος 2 και στην παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, ο παραλήπτης θεωρείται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, οφειλέτης. Στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παράγραφοι 2 και 4, ο αποστολέας θεωρείται ως διασαφιστής και,
ανάλογα με την περίπτωση, ως οφειλέτης. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης
ταχυδρομικών υπηρεσιών θεωρούνται ως διασαφιστής και, ανάλογα με την περίπτωση, ως οφειλέτης.».
17) Στο άρθρο 146 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4.
Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες της έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ και της αναβάθμισης των σχετικών εθνικών
συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, και με την επιφύλαξη
του άρθρου 105 παράγραφος 1 του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν προθεσμίες διαφορετικές από
εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.».

18) Στο άρθρο 181 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.
Έως τις ημερομηνίες έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά
Καθεστώτα που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, κατά παρέκκλιση από την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται άλλα μέσα εκτός από τις ηλεκτρονικές τεχνικές
επεξεργασίας δεδομένων.».

19) Στο άρθρο 184 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Έως τις ημερομηνίες της αναβάθμισης του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης που αναφέρονται στο
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, ο αριθμός MRN δήλωσης διαμετακόμισης υποβάλλεται στις
τελωνειακές αρχές με τα μέσα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου».

Άρθρο 56

Ημερομηνίες αναβάθμισης ή έναρξης λειτουργίας των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων

1.
Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της λεπτομερή επισκόπηση των ημερομηνιών για την αναβάθμιση ή έναρξη
λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ. Η
Επιτροπή μεριμνά ώστε αυτή η ανασκόπηση να είναι επικαιροποιημένη.

2.
Τα κράτη μέλη παρέχουν λεπτομερή πληροφόρηση στην Επιτροπή σχετικά με τον εθνικό σχεδιασμό τους όσον αφορά τα
χρονικά περιθώρια έναρξης λειτουργίας των συστημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/255/ΕΕ το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έξι μήνες πριν από τη σχεδιαζόμενη ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος ΤΠ. Τα κράτη μέλη κρατούν την Επιτροπή ενήμερη όσον αφορά τον εθνικό
σχεδιασμό τους σχετικώς.
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Άρθρο 57
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

Τίτλοι στηλών
Στήλες του
πίνακα του
παραρτή
ματος Β

Μεταβατικές απαιτήσεις περί
δεδομένων που περιέχονται στον
παρόντα κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμό

Διασαφήσεις / γνωστοποιήσεις / απόδειξη του
τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων

Συστήματα ΤΠ που αναφέρονται
στο παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/255/ΕΕ

Α1

Συνοπτική διασάφηση εξόδου

ΑΣΕ

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α

A2

Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμετα ΑΣΕ
φορές

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α

Α3

Γνωστοποίηση επανεξαγωγής

—

Β1

Διασάφηση εξαγωγής και διασάφηση επανε ΑΣΕ
ξαγωγής

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

B2

Ειδικό καθεστώς — τελειοποίηση — διασά Εθνικά συστήματα ΤΠ για
φηση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή
ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

Β3

Διασάφηση για τελωνειακή αποταμίευση ενω Εθνικά συστήματα ΤΠ για
σιακών εμπορευμάτων
ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

B4

Διασάφηση για την αποστολή εμπορευμάτων Εθνικά συστήματα
στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με ειδικά
φορολογικά εδάφη

—

Γ1

Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α

Γ2

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο σε Εθνικά συστήματα εξαγωγής
περίπτωση εγγραφής στις λογιστικές καταχω
ρίσεις του διασαφιστή ή στο πλαίσιο τελω
νειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται πριν
από την προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά
την εξαγωγή

—

Δ1

Ειδικό καθεστώς — δήλωση διαμετακόμισης Επικαιροποίηση του ΝΜΣΔ

Παράρτημα 9 — προσάρ
τημα Γ1 και προσάρτημα Γ2

Δ2

Ειδικό καθεστώς — Δήλωση διαμετακόμιση Επικαιροποίηση του ΝΜΣΔ
με μειωμένο σύνολο δεδομένων — (μετα
φορά σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς και δια
θαλάσσης)

—

Δ3

Ειδικό καθεστώς — Διαμετακόμιση — Χρήση Εθνικά συστήματα
ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελω
νειακή διασάφηση — (μεταφορά αεροπορι
κώς και δια θαλάσσης)

—

Ε1

Αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα Αποδεικτικό του τελωνειακού
ενωσιακών εμπορευμάτων (T2L/T2LF)
χαρακτήρα ενωσιακών εμπο
ρευμάτων (PoUS)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

Ε2

Τελωνειακό δηλωτικό εμπορευμάτων

ΣΤ1α

ΑΣΕ

ΑΣΕ

PoUS και εθνικά συστήματα
—
για τους εγκεκριμένους εκδό
τες

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια Επικαιροποίηση συστήματος
και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Πλήρες ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
σύνολο δεδομένων

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α
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Στ1β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια Επικαιροποίηση συστήματος
και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από τον
μεταφορέα

—

Στ1γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια Επικαιροποίηση συστήματος
και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρό
σωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγρα
φος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρ
θρο 112 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

—

ΣΤ1δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Θαλάσσια Επικαιροποίηση συστήματος
και εσωτερική πλωτή μεταφορά — Μερικό ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
σύνολο δεδομένων υποβαλλόμενο από πρό
σωπο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγρα
φος 6 του κώδικα και σύμφωνα με το άρ
θρο 112 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

—

Στ2α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομετα Επικαιροποίηση συστήματος
φερόμενο φορτίο (γενικά) — Πλήρες σύνολο ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
δεδομένων

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α

Στ2β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομετα Επικαιροποίηση συστήματος
φερόμενο φορτίο (γενικά) — Μερικό σύνολο ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
δεδομένων υποβαλλόμενο από τον μεταφο
ρέα

—

Στ2γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομετα Επικαιροποίηση συστήματος
φερόμενο φορτίο (γενικά) — Μερικό σύνολο ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
δεδομένων υποβαλλόμενο από πρόσωπο σύμ
φωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του
κώδικα και σύμφωνα με το άρθρο 113 παρά
γραφος 1

—

Στ2δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Αερομετα Επικαιροποίηση συστήματος
φερόμενο φορτίο (γενικά) — Ελάχιστο σύνο ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
λο δεδομένων που πρέπει να υποβληθεί πριν
από τη φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις
που ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο και σύμφωνα με το άρ
θρο 113 παράγραφος 1

—

Στ3α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυμετα Επικαιροποίηση συστήματος
φορές — Πλήρες σύνολο δεδομένων
ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α

Στ3β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυμετα Επικαιροποίηση συστήματος
φορές — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων που ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
πρέπει να υποβληθεί πριν από τη φόρτωση σε
σχέση με τις καταστάσεις που ορίζονται στο
άρθρο 106 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

—

Στ4α

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρο Επικαιροποίηση συστήματος
μικές αποστολές — Πλήρες σύνολο δεδομέ ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
νων

—

Στ4β

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρο Επικαιροποίηση συστήματος
μικές αποστολές — Μερικό σύνολο δεδομέ ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
νων υποβαλλόμενο από τον μεταφορέα

—
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Στ4γ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρο Επικαιροποίηση συστήματος
μικές αποστολές — Ελάχιστο σύνολο δεδο ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
μένων που πρέπει να υποβληθεί πριν από τη
φόρτωση σε σχέση με τις καταστάσεις που
ορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο (1) και σύμφωνα με το άρ
θρο 113 παράγραφος 2

—

Στ4δ

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Ταχυδρο Επικαιροποίηση συστήματος
μικές αποστολές — Μερικό σύνολο δεδομέ ελέγχου εισαγωγής (ICS2)
νων σε επίπεδο δοχείου που υποβάλλεται
πριν από τη φόρτωση σε σχέση με τις κατα
στάσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 παρά
γραφος 1 δεύτερο εδάφιο και σύμφωνα με το
άρθρο 113 παράγραφος 2

—

Στ5

Συνοπτική διασάφηση εισόδου — Οδικές και Επικαιροποίηση συστήματος
σιδηροδρομικές μεταφορές
ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α

Ζ1

Γνωστοποίηση εκτροπής

Επικαιροποίηση συστήματος
ελέγχου εισαγωγής (ICS2)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Α

Ζ2

Γνωστοποίηση άφιξης

Εθνικά συστήματα γνωστο
ποίησης άφιξης και ICS2

—

Ζ3

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο

Εθνικά συστήματα γνωστο
ποίησης προσκόμισης

—

Ζ4

Διασάφηση προσωρινή εναπόθεση

Εθνικά συστήματα προσωρι
νής εναπόθεσης

—

Ζ5

Γνωστοποίηση άφιξης στην περίπτωση διακί Εθνικά συστήματα προσωρι
νησης εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρι νής εναπόθεσης
νής εναπόθεσης

—

Η1

Διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Εθνικά συστήματα εισαγωγής
και ειδικό καθεστώς — ειδική χρήση — Δια
σάφηση για ειδικό προορισμό

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

Η2

Ειδικό καθεστώς — εναπόθεση — διασάφηση Εθνικά συστήματα ΤΠ για
για τελωνειακή αποταμίευση
ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

Η3

Ειδικό καθεστώς — ειδική χρήση — διασά Εθνικά συστήματα ΤΠ για
φηση για προσωρινή εισαγωγή
ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

Η4

Ειδικό καθεστώς — τελειοποίηση — διασά Εθνικά συστήματα ΤΠ για
φηση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
ειδικά καθεστώτα (SPE)

Παράρτημα 9 —
προσάρτημα Γ1

Η5

Διασάφηση για την είσοδο εμπορευμάτων στο Εθνικά συστήματα εισαγωγής
πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με ειδικά φο
ρολογικά εδάφη

—

Η6

Τελωνειακή διασάφηση σε ταχυδρομικές απο Εθνικά συστήματα εισαγωγής
στολές για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

—

Παράρτημα DV1 (μόνο για
διασάφηση για θέση σε ελεύ
θερη κυκλοφορία)
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Θ1

Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής

Εθνικά συστήματα εισαγωγής

Θ2

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο σε Εθνικά συστήματα εισαγωγής
περίπτωση εγγραφής στις λογιστικές καταχω
ρίσεις του διασαφιστή ή στο πλαίσιο τελω
νειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται πριν
από την προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά
την εισαγωγή

(1) Τα ελάχιστα δεδομένα πριν από τη φόρτωση συμπίπτουν με τα δεδομένα της διασάφησης CN23.
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—
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αιτών:
Αναγράφεται η πλήρης επωνυμία του αιτούντος οικονομικού φορέα, όπως έχει εισαχθεί στο σύστημα EORI.
2. Νομικό καθεστώς του αιτούντος:
Αναγράφεται η νομική μορφή όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασης.
3. Ημερομηνία σύστασης
Αναγράφεται — αριθμητικώς — η ημέρα, ο μήνας και το έτος ίδρυσης.
4. Διεύθυνση εγκατάστασης
Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου ίδρυσης του φορέα σας, συμπεριλαμβανομένης της χώρας.
5. Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:
Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου άσκησης των κύριων επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.
6. Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου
επικοινωνίας που ορίζετε στην επιχείρησή σας για κάθε επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές κατά την εξέταση της αίτησης.
7. Ταχυδρομική διεύθυνση:
Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση εγκατάστασής σας.
8,9 και 10. Αριθμοί ΦΠΑ, αναγνώρισης συναλλασσομένου και νομικής καταχώρισης:
Αναγράφονται οι απαιτούμενοι αριθμοί.
Ο αριθμός αναγνώρισης συναλλασσομένου είναι ο αριθμός που έχει καταχωρισθεί στο τελωνείο.
Ο αριθμός νομικής καταχώρισης είναι ο αριθμός μητρώου που δίνεται από το μητρώο εταιρειών.
Αν οι αριθμοί αυτοί είναι ίδιοι, αναγράφεται μόνο ο αριθμός ΦΠΑ.
Αν ο αιτών δεν έχει αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου διότι στο κράτος μέλος του αιτούντος δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός,
η θέση αυτή παραμένει κενή.
11. Είδος άδειας για την οποία υποβάλλεται αίτηση:
Τίθεται σταυρός στη σχετική θέση.
12. Τομέας οικονομικής δραστηριότητας:
Περιγράψτε τη δραστηριότητά σας.
13. Κράτη μέλη στα οποία ασκούνται δραστηριότητες σχετικές με τελωνειακές συναλλαγές:
Αναγράφεται ο σχετικός ή οι σχετικοί κωδικοί χωρών ISO alpha-2.
14. Πληροφορίες διέλευσης συνόρων:
Αναγράφονται οι ονομασίες των τελωνείων που χρησιμοποιούνται τακτικά για τη διέλευση συνόρων.
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15. Ήδη χορηγηθείσες απλουστεύσεις ή διευκολύνσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής ή/και ιδιότητα εγκεκριμένου εκτελωνιστή ή
γνωστού αποστολέα που αποκτήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447
Σε περίπτωση που έχουν ήδη χορηγηθεί απλουστεύσεις, αναγράφεται το είδος της απλούστευσης, το σχετικό τελωνειακό
καθεστώς και ο αριθμός αδείας. Το σχετικό τελωνειακό καθεστώς αναγράφεται με τον τύπο και τον κωδικό που χρησιμοποιείται
στη δεύτερη ή τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου.
Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος ενός ή περισσότερων αδειών/πιστοποιητικών από τα άνω αναφερόμενα αναγράφεται το
είδος και ο αριθμός της άδειας/των αδειών ή του πιστοποιητικού/ των πιστοποιητικών.
16, 17 και 18. Γραφεία διαχείρισης εγγράφων/κύριων λογιστικών καταχωρίσεων:
Αναγράφονται οι πλήρεις διευθύνσεις των σχετικών γραφείων. Αν τα γραφεία έχουν την ίδια διεύθυνση, συμπληρώνεται μόνο η
θέση 16.
19. Όνομα, ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος:
Υπογραφή: ο υπογράφων πρέπει να προσθέσει την ιδιότητά του. Ο υπογράφων πρέπει πάντα να είναι το πρόσωπο που
εκπροσωπεί συνολικά τον αιτούντα.
Όνομα: επωνυμία του αιτούντος και σφραγίδα του αιτούντος.
Αριθμός παραρτημάτων ο αιτών παραθέτει τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες:
1. Γενικά στοιχεία για τους κύριους ιδιοκτήτες/μετόχους, με αναφορά ονομάτων και διευθύνσεων και του ποσοστού
συμμετοχής εκάστου. Γενικά στοιχεία για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Είναι γνωστοί οι ιδιοκτήτες στις
τελωνειακές αρχές λόγω προγενέστερης μη συμμόρφωσης;
2. Υπεύθυνος της διοίκησης του αιτούντος για τελωνειακά θέματα.
3. Περιγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων του αιτούντος.
4. Αναλυτική αναφορά του τόπου των διαφόρων εγκαταστάσεων του αιτούντος και σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων
κάθε εγκατάστασης. Διευκρίνιση περί του αν ο αιτών και κάθε εγκατάσταση ενεργούν στο πλαίσιο της εφοδιαστικής
αλυσίδας: στο όνομά τους και για λογαριασμό τους, ή στο όνομά τους και για λογαριασμό άλλου προσώπου ή στο όνομα
και για λογαριασμό άλλου προσώπου.
5. Διευκρινίσεις περί του αν τα εμπορεύματα αγοράζονται από ή/και διατίθενται σε εταιρείες που συνδέονται με τον αιτούντα.
6. Περιγραφή της εσωτερικής δομής του οργανισμού του αιτούντος. Εφόσον υπάρχουν, επισυνάπτονται έγγραφα σχετικά με
τις λειτουργίες/αρμοδιότητες κάθε τμήματος ή/και λειτουργίας.
7. Συνολικός αριθμός εργαζομένων και αριθμός εργαζομένων ανά τμήμα.
8. Ονοματεπώνυμα των ανθρώπων που κατέχουν σημαντικές θέσεις (διευθύνοντες σύμβουλοι, προϊστάμενοι τμημάτων,
διευθυντές λογιστηρίων, προϊστάμενος τμήματος τελωνειακών θεμάτων κ.λπ.). Περιγραφή της διαδικασίας που εφαρμόζεται
σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης απουσίας του αρμόδιου υπαλλήλου.
9. Ονοματεπώνυμα ατόμων και θέση αυτών στον οργανισμό του αιτούντος με ειδικές γνώσεις σε τελωνειακά θέματα.
Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων αυτών των προσώπων σε ότι αφορά τη χρήση τεχνολογίας των πληροφοριών σε
τελωνειακά θέματα και εμπορικές διαδικασίες και εν γένει σε εμπορικά θέματα.
10. Συμφωνία ή διαφωνία με τη δημοσίευση των πληροφοριών της άδειας ΑΕΟ στον κατάλογο των εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 14κδ, παράγραφος 4.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αριθμός αδείας
Ο αριθμός της άδειας ξεκινά πάντα με τον κωδικό χώρας ISO alpha 2 του κράτους μέλους έκδοσης και ακολουθείται από έναν
από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων:
AEOC για άδεια ΑΕΟ — Τελωνειακές απλουστεύσεις
AEOS για άδεια ΑΕΟ — Ασφάλεια και προστασία
AEOF για άδεια ΑΕΟ — Τελωνειακές απλουστεύσεις/Ασφάλεια και προστασία.
Οι προαναφερόμενοι συνδυασμοί γραμμάτων πρέπει να ακολουθούνται από τον αριθμό εθνικής άδειας.
1. Κάτοχος της άδειας ΑΕΟ
Σημειώσατε την πλήρη επωνυμία του κατόχου, όπως αυτή αναγράφεται στη θέση 1 του εντύπου αιτήσεως του παραρτήματος 1Γ,
καθώς και τον αριθμό ΦΠΑ, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 8 του εντύπου αιτήσεως, ενδεχομένως τον αριθμό αναγνώρισης
συναλλασσομένου, όπως αυτός αναγράφεται στη θέση 9 του εντύπου αιτήσεως, και τον αριθμό νομικής καταχώρισης, όπως
αυτός αναγράφεται στη θέση 10 του εντύπου αιτήσεως.
2. Εκδίδουσα αρχή
Υπογραφή, ονομασία της τελωνειακής αρχής του κράτους μέλους και σφραγίδα.
Η ονομασία της τελωνειακής αρχής του κράτους μέλους μπορεί να αναφέρεται σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον το απαιτεί η
οργανωτική δομή της τελωνειακής διοίκησης.
Αναφορά στο είδος της άδειας
Τίθεται σταυρός στη σχετική θέση.
3. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας:
Αναγράφεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446
της Επιτροπής.
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Προσάρτημα Α
1.

Εισαγωγικές σημειώσεις για τους πίνακες
Σημείωση 1. Γενικά
1.1 Η συνοπτική διασάφηση που πρέπει να υποβάλλεται για τα εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από το
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στους πίνακες 1 έως 5 για κάθε
σχετική περίπτωση ή τρόπο μεταφοράς. Η αίτηση εκτροπής, η οποία πρέπει να υποβάλλεται σε περίπτωση που ένα
ενεργό μεταφορικό μέσο που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πρόκειται να αφιχθεί πρώτα στο τελωνείο
που βρίσκεται σε κράτος μέλος που δεν είχε δηλωθεί στη συνοπτική διασάφηση εισόδου, περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που παρατίθενται λεπτομερώς στον πίνακα 6.
1.2 Οι πίνακες 1 έως 7 περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις σχετικές διαδικασίες, διασαφήσεις και
αιτήσεις εκτροπής. Παρέχουν πλήρη εικόνα των απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για τις διάφορες διαδικασίες,
διασαφήσεις και αιτήσεις εκτροπής.
1.3 Οι τίτλοι των στηλών είναι σαφείς και αναφέρονται στις εν λόγω διαδικασίες και διασαφήσεις.
1.4 Η ένδειξη «X» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο απαιτείται σε επίπεδο είδους
εμπορεύματος για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Η ένδειξη «Y» σε
δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο, απαιτείται σε επίπεδο διασάφησης για τη διαδικασία ή
τη διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Η ένδειξη «Z» σε δεδομένη θέση πίνακα δηλώνει ότι
το συγκεκριμένο στοιχείο απαιτείται σε επίπεδο εγγράφου μεταφοράς για τη διαδικασία ή τη διασάφηση που
περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των συμβόλων «X», «Y» και «Z» σημαίνει ότι
το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω επίπεδα, για τη διαδικασία ή τη
διασάφηση που περιγράφεται στον τίτλο της σχετικής στήλης.
1.5 Οι επεξηγήσεις και οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο τμήμα 4, αναφορικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις
εισόδου και εξόδου, τις απλουστευμένες διαδικασίες και τις αιτήσεις εκτροπής, αφορούν τα στοιχεία που αναφέρονται
στους πίνακες 1 έως 7.
Σημείωση 2. Τελωνειακή διασάφηση που χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση εισόδου
2.1. Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, χρησιμοποιείται ως συνοπτική
διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα
στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στο προσάρτημα Γ1 ή στο προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και
τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου» των πινάκων 1 έως 4.
Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, χρησιμοποιείται ως συνοπτική
διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα
στοιχεία που απαιτούνται για την ειδική διαδικασία στον πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται
στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου» των πινάκων 1 έως 4.
2.2. Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, προσκομίζεται από ΑΕΟ σύμφωνα με το
άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα και χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το
άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τις
ειδικές διατυπώσεις που προβλέπονται στο προσάρτημα Γ1 ή στο Προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία
που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΑΕΟ» του πίνακα 5.
Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, προσκομίζεται από ΑΕΟ σύμφωνα με το
άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα και χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση, σύμφωνα με το
άρθρο 130 παράγραφος 1 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τις
ειδικές διατυπώσεις του πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική
διασάφηση εισόδου ΑΕΟ» του πίνακα 5.
Σημείωση 3. Τελωνειακή διασάφηση στην εξαγωγή
3.1. Όταν η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 162 του κώδικα, είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το
άρθρο 263 παράγραφος 3 του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την
ειδική διαδικασία στο προσάρτημα Γ1 ή στο προσάρτημα Γ2, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη
στήλη «Συνοπτική διασάφηση εξόδου» των πινάκων 1 και 2.

L 69/64

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

15.3.2016

Όταν απαιτείται η τελωνειακή διασάφηση, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 263
παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα, η εν λόγω διασάφηση πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για την
ειδική διαδικασία στον πίνακα 7, να περιλαμβάνει και τα στοιχεία που παρατίθενται στη στήλη «Συνοπτική διασάφηση
εξόδου» των πινάκων 1 έως 2.
Σημείωση 4. Άλλες ειδικές περιπτώσεις αναφορικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου και εισόδου και τους
ιδιαίτερους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων. Σημείωση για τους πίνακες 2 έως 4.
4.1. Οι στήλες «Συνοπτική διασάφηση εξόδου — ταχυμεταφορές» και «Συνοπτική διασάφηση εισόδου — ταχυμεταφορές»
του πίνακα 2 καλύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές για
λόγους ανάλυσης κινδύνου πριν από την αναχώρηση ή την άφιξη των ταχυμεταφορών. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες
ενδέχεται να επιλέξουν να παράσχουν ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές, πριν από την αναχώρηση ή την άφιξη των
ταχυδρομικών αποστολών, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις στήλες αυτές του πίνακα 2, για λόγους ανάλυσης
κινδύνου.
4.2. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ως ταχυμεταφορά νοείται η μεταφορά μεμονωμένων ειδών μέσω μιας
ολοκληρωμένη υπηρεσίας που περιλαμβάνει την επείγουσα και καθορισμένη χρονικά παραλαβή, τη μεταφορά, τον
τελωνισμό και την παράδοση δεμάτων, με ταυτόχρονο εντοπισμό της θέσης και έλεγχο των ειδών, καθ' όλη τη
διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.
4.5. Οι πίνακες 3 και 4 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου στο
πλαίσιο των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.
4.6. Ο πίνακας 3 για τις οδικές μεταφορές ισχύει επίσης σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο τμήμα 4.
Σημείωση 5. Απλουστευμένες διαδικασίες
5.1. Οι διασαφήσεις για τις απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 166 του κώδικα περιλαμβάνουν τις
πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 7.
5.2. Οι μειωμένες απαιτήσεις για ορισμένα στοιχεία που αφορούν τις απλουστευμένες διαδικασίες δεν περιορίζουν ούτε
επηρεάζουν τις απαιτήσεις των προσαρτημάτων Γ1 και Δ1, ειδικά των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται με τις
συμπληρωματικές διασαφήσεις.

2.

Απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου

2.1. Αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και άλλοι τρόποι μεταφοράς ή
περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στους πίνακες 2 έως 4 — Πίνακας 1
Συνοπτική διασάφηση εξόδου
(Βλέπε σημείωση 3.1)

Συνοπτική διασάφηση εισόδου
(Βλέπε σημείωση 2.1)

Y

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

X/Y

Αποστολέας

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Όνομα

Αριθμός αντικειμένων

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση
Παραλήπτης
Μεταφορέας
Πρόσωπο προς ειδοποίηση
Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου
που διέρχεται τα σύνορα

Z
X/Y
Z
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Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εξόδου
(Βλέπε σημείωση 3.1)

L 69/65
Συνοπτική διασάφηση εισόδου
(Βλέπε σημείωση 2.1)

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο
τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Y
Z

Τελωνείο εξόδου

Y

Τόπος των εμπορευμάτων

Y

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

X

Αριθμός δεμάτων

X

X

Σημεία και αριθμοί

X/Y

X/Y

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευμα
τοκιβώτιο

X/Y

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

X/Y

X/Y

X

X

Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X/Y

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Y

Μεικτή μάζα (kg)
Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων των ΗΕ

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

Z

L 69/66

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

15.3.2016

2.2. Ταχυμεταφορές — Πίνακας 2

Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εξό
δου — ταχυμεταφορές
(Βλέπε σημειώσεις 3.1 και 4.1
έως 4.3)

Συνοπτική διασάφηση εισό
δου — ταχυμεταφορές
(Βλέπε σημειώσεις 2.1 και 4.1
έως 4.3)

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής
Αριθμός εγγράφου μεταφοράς
Αποστολέας
Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση
Παραλήπτης
Μεταφορέας

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο
τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τελωνείο εξόδου

Y

Τόπος των εμπορευμάτων

Y

Τόπος φόρτωσης

Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης
Περιγραφή εμπορευμάτων

Y

X/Y
X

X

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

X/Y

X/Y

X

X

X/Y

X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Y

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευμα
τοκιβώτιο

Μεικτή μάζα (kg)
Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

Z
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2.3. Οδικές μεταφορές — Πληροφορίες για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου — Πίνακας 3

Όνομα

Αριθμός αντικειμένων

Οδική μεταφορά — Συνοπτική διασάφηση
εισόδου
(Βλέπε σημείωση 2.1)

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύ
νορα

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικοί χωρών διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X
X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y
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2.4. Σιδηροδρομικές μεταφορές — Πληροφορίες για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου — Πίνακας 4
Όνομα

Αριθμός αντικειμένων

Σιδηροδρομικά — Συνοπτική διασάφηση
εισόδου (Βλέπε σημείωση 2.1)

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύ
νορα

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικοί χωρών διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τόπος φόρτωσης

X/Y

Κωδικός τόπου εκφόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Μεικτή μάζα (kg)

X/Y

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς

X/Y

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας

X
X/Y

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y
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2.5. Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς — Μειωμένες απαιτήσεις ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές
διασαφήσεις εξόδου και εισόδου — Πίνακας 5

Όνομα

Συνοπτική διασάφηση εισόδου
(Βλέπε σημείωση 2.2)

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X/Y

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

Αποστολέας

X/Y

Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση

Y

Παραλήπτης

X/Y

Μεταφορέας

Z

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

X/Y

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύ
νορα

Z

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

Z

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης

Y

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Τελωνείο εξόδου
Τόπος φόρτωσης

X/Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

Αριθμός δεμάτων

X

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης

Y

Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου

Z
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2.6. Απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων εκτροπής — Πίνακας 6
Όνομα

3.

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Z

Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα

Z

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος

Z

Κωδικός χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου

Z

Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής

Z

MRN

X

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης

Z

Κωδικός πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης

Z

Απαιτήσεις για απλουστευμένες διαδικασίες — Πίνακας 7
Απλουστευμένη διασάφηση
εξαγωγής (Βλέπε σημείωση 3.1)

Απλουστευμένη διασάφηση ει
σαγωγής (Βλέπε σημείωση 2.1)

Διασάφηση

Y

Y

Αριθμός αντικειμένων

Y

Y

Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής

X

X

Αριθμός εγγράφου μεταφοράς

X/Y

X/Y

Αποστολέας/εξαγωγέας

X/Y

Όνομα

Παραλήπτης

X/Y

Διασαφιστής/αντιπρόσωπος

Y

Y

Κωδικός ιδιότητας διασαφιστή/αντιπροσώπου

Y

Y

Κωδικός νομίσματος

X

Τελωνείο εξόδου

Y

Περιγραφή εμπορευμάτων

X

X

Είδος συσκευασίας (κωδικός)

X

X

Αριθμός δεμάτων

X

X

Σημεία και αριθμοί

X/Y

X/Y
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Όνομα

Απλουστευμένη διασάφηση
εξαγωγής (Βλέπε σημείωση 3.1)

L 69/71
Απλουστευμένη διασάφηση ει
σαγωγής (Βλέπε σημείωση 2.1)

Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευμα
τοκιβώτιο

X/Y

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

X

X

Κωδικός εμπορεύματος

X

X

Μεικτή μάζα (kg)

X

Καθεστώς

X

X

Καθαρή μάζα (kg)

X

X

Τιμή είδους

X

Αριθμός αναφοράς για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρί
σεις του διασαφιστή

X

X

Αριθμός άδειας

X

X

Συμπληρωματικές πληροφορίες

4.

X

Ημερομηνία διασάφησης

Y

Y

Υπογραφή/Επικύρωση

Y

Y

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τα στοιχεία.
MRN
Αίτηση εκτροπής: Ο αριθμός αναφοράς κίνησης εμπορευμάτων (MRN) μπορεί να παρασχεθεί αντί των ακόλουθων δύο
στοιχείων:
— Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα
— Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος.
Διασάφηση
Αναγράφονται οι κωδικοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 1 του ΕΔΕ, 1η και 2η υποδιαίρεση.
Αριθμός ειδών (1)
Ο συνολικός αριθμός ειδών που δηλώνεται στη διασάφηση ή στη συνοπτική διασάφηση.
[Σχετ .: θέση 5 του ΕΔΕ]
Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής
Ο μοναδικός αριθμός που προσδίδεται στα εμπορεύματα, για είσοδο, εισαγωγή, έξοδο και εξαγωγή.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του ΠΟΤ (ISO15459) ή ισοδύναμοι.
Συνοπτικές διασαφήσεις: χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τον αριθμό εγγράφου μεταφοράς όταν ο τελευταίος δεν
είναι διαθέσιμος.
Απλουστευμένες διαδικασίες: η πληροφορία παρέχεται, εφόσον είναι διαθέσιμη.
Το στοιχείο αυτό εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλες χρήσιμες πηγές πληροφοριών.
[Σχετ .: θέση 7 του ΕΔΕ]

(1) Παράγεται αυτόματα από τα πληροφορικά συστήματα.
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Αριθμός εγγράφου μεταφοράς
Αναφορά στο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς το τελωνειακό έδαφος. Εφόσον
το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα, θα παρέχεται επίσης
ο αριθμός εγγράφου μεταφοράς του μεταφορέα.
Περιλαμβάνει τον κωδικό για τον τύπο του εγγράφου μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1, ακολουθούμενο
από τον αριθμό αναγνώρισης του σχετικού εγγράφου.
Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για το μοναδικό αριθμό αναφοράς αποστολής [UCR], όταν ο
τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. Το στοιχείο αυτό εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλες χρήσιμες πηγές πληροφοριών.
Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών: αριθμός τιμολογίου ή πίνακα φόρτωσης.
Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για οδικές μεταφορές: αυτή η πληροφορία παρέχεται στο βαθμό που είναι διαθέσιμη και
μπορεί να περιλαμβάνει αναφορά τόσο στο δελτίο TIR όσο και στη CMR.

Αποστολέας
Το πρόσωπο που αποστέλλει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς που έχει συναφθεί με το πρόσωπο που
ζητά τη μεταφορά.
Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται, όταν ο μεταφορέας διαφέρει από το πρόσωπο
που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI αποστολέα όταν το
πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός
EORI, παρέχονται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα. Εάν τα στοιχεία που απαιτούνται για μια
συνοπτική διασάφηση εξόδου περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 3
στοιχείο α) του κώδικα και με το άρθρο 162 του κώδικα, τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στον «Αποστολέα/Εξαγωγέα» της
εν λόγω τελωνειακής διασάφησης.
Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνω
ρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας
που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το
πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό.
Ο αριθμός έχει την ακόλουθη δομή:
Πεδίο

1

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Κωδικός αναγνώρισης της τρίτης χώρας Αλφαβητικός 2
(κωδικός χώρας κατά ISO alpha 2)

Μορφότυπος

a2

Παραδείγματα

US
JP
CH

2

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης τρίτης Αλφαριθμητικό
χώρας
μέχρι 15

An..15

1234567890ABCDE
AbCd9875F
pt20130101aa

Παραδείγματα: «US1234567890ABCDE» για αποστολέα στις ΗΠΑ (κωδικός χώρας: US) με μοναδικό αριθμό
αναγνώρισης 1234567890ABCDE. «JPAbCd9875F» για αποστολέα στην Ιαπωνία (κωδικός χώρας: JP) με μοναδικό
αριθμό αναγνώρισης AbCd9875F. «CHpt20130101aa» για αποστολέα στην Ελβετία (κωδικός χώρας: CH) με μοναδικό
αριθμό αναγνώρισης pt20130101aa.
Κωδικός αναγνώρισης της τρίτης χώρας οι αλφαβητικοί κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χώρες και εδάφη βασίζονται
στους ισχύοντες κωδικούς ISO άλφα-2 (a2) στον βαθμό που είναι συμβατοί με τους κωδικούς της χώρας και έχουν
καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (1).
(1) ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23.
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Όταν παρέχεται αριθμός EORI αποστολέα ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αποστολέα τρίτης χώρας, το όνομα και η
διεύθυνσή του δεν παρέχονται.
Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI αποστολέα όταν το πρόσωπο
που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI,
παρέχονται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα.
Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνω
ρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας
που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το
πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί
στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της παρούσας επεξηγηματικής σημείωσης για τα
στοιχεία.
Όταν παρέχεται αριθμός EORI αποστολέα ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αποστολέα τρίτης χώρας, το όνομα και η
διεύθυνσή του δεν παρέχονται.
Αποστολέας/εξαγωγέας
Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής —ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται αυτή— και ο οποίος
είναι κύριος των εμπορευμάτων ή έχει παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους κατά το χρόνο αποδοχής της διασάφησης.
Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446. Εάν ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό
ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.
[Σχετ .: θέση 2 του ΕΔΕ]
Πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση
Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του αριθμού ΕΟRI του προσώπου που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση. Δεν
παρέχονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του.
Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 του κώδικα.
Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 271 παράγραφος 2 του κώδικα. Η πληροφορία
αυτή δε θα παρέχεται όταν, σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 1 του κώδικα, τα εμπορεύματα καλύπτονται από
τελωνειακή διασάφηση.
Σημείωση: το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για να εξακριβώνεται η ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για
την προσκόμιση της διασάφησης.
Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής:
Αίτηση εκτροπής: το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση εκτροπής κατά την είσοδο. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει τη μορφή του
αριθμού ΕΟRI του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση εκτροπής. Δεν παρέχονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή
του.
Παραλήπτης:
Το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται πραγματικά τα εμπορεύματα.
Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 215 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, αυτή η πληροφορία παρέχεται, υπό τη μορφή του πλήρους ονόματος και της
διεύθυνσης του παραλήπτη, εφόσον είναι διαθέσιμη. Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική η
οποία είναι «εις διαταγήν με οπισθογράφηση» και ο παραλήπτης είναι άγνωστος τα στοιχεία του αντικαθίστανται από τον
ακόλουθο κωδικό στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής:
Νομική βάση

Προσάρτημα Α

Θέμα

Περιπτώσεις που αφορούν μεταβιβάσιμες φορτωτικές «εις δια 44
ταγήν με οπισθογράφηση», για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξό
δου, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του παραλήπτη

Θέση

Κωδικός

30600
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Λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI παραλήπτη, εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει
τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI παραλήπτη, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η
διεύθυνση του παραλήπτη.
Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνω
ρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας
που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το
πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί
στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο
«Αποστολέας».
Όταν παρέχεται αριθμός EORI παραλήπτη ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης παραλήπτη τρίτης χώρας, το όνομα και η
διεύθυνσή του δεν παρέχονται.
Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται, όταν διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει
τη συνοπτική διασάφηση. Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική η οποία είναι «εις διαταγήν με
οπισθογράφηση» και ο παραλήπτης είναι άγνωστος τα στοιχεία του αντικαθίστανται από τον ακόλουθο κωδικό 10600:
Νομική βάση

Προσάρτημα Α

Θέμα

Περιπτώσεις που αφορούν μεταβιβάσιμες φορτωτικές «εις δια
ταγήν με οπισθογράφηση», για τις συνοπτικές διασαφήσεις ει
σόδου, όταν είναι άγνωστα τα στοιχεία του παραλήπτη

Κωδικός

10600

Στην περίπτωση που πρέπει να παρασχεθεί η πληροφορία αυτή, λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI παραλήπτη, εφόσον το
πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός
EORI παραλήπτη, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη.
Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνω
ρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας
που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το
πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί
στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο
«Αποστολέας».
Όταν παρέχεται αριθμός EORI παραλήπτη ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης παραλήπτη τρίτης χώρας, το όνομα και η
διεύθυνσή του δεν παρέχονται.

Διασαφιστής/αντιπρόσωπος
Απαιτείται, εφόσον διαφέρει από τον αποστολέα/εξαγωγέα κατά την εξαγωγή ή τον παραλήπτη κατά την εισαγωγή.
Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού EORI του διασαφιστή/αντιπροσώπου.
[Σχετ .: θέση 14 του ΕΔΕ]

Κωδικός ιδιότητας διασαφιστή/αντιπροσώπου
Κωδικός που αντιπροσωπεύει το διασαφιστή ή την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι
εκείνοι που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 14 του ΕΔΕ.

Μεταφορέας
Η πληροφορία αυτή δεν παρέχεται όταν ταυτίζεται με το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου εκτός
εάν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται
από την Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να παρέχεται και να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού
αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Η δομή του
αριθμού αυτού αντιστοιχεί στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής
σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας».
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Όταν η πληροφορία αυτή διαφέρει από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, λαμβάνει τη μορφή
πλήρους ονοματεπώνυμου και διεύθυνσης του μεταφορέα.
Λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI μεταφορέα ή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης μεταφορέα τρίτης χώρας:
— εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό,
ή/και
— όταν πρόκειται για θαλάσσιες, εσωτερικές πλωτές ή αεροπορικές μεταφορές.
Παίρνει τη μορφή του αριθμού EORI του μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας είναι συνδεδεμένος με το σύστημα του τελωνείου
και επιθυμεί να λάβει κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 185 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 187 παράγραφος 2
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
Όταν παρέχεται αριθμός EORI μεταφορέα ή μοναδικός αναγνώρισης μεταφορέα τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή
του δεν παρέχονται.

Πρόσωπο προς ειδοποίηση
Πρόσωπο που ειδοποιείται κατά την είσοδο για την άφιξη των εμπορευμάτων. Η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται
κατά περίπτωση. Λαμβάνει τη μορφή αριθμού EORI προσώπου προς ειδοποίηση, όταν το πρόσωπο που υποβάλλει τη
συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός EORI προσώπου προς
ειδοποίηση, παρέχεται το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου προς ειδοποίηση.
Όταν παραχωρούνται διευκολύνσεις στο πλαίσιο προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνω
ρίζεται από την Ένωση, η πληροφορία αυτή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας
που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το
πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση διαθέτει τον εν λόγω αριθμό. Η δομή του αριθμού αυτού αντιστοιχεί
στη δομή που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο
«Αποστολέας».
Όταν παρέχεται αριθμός EORI προσώπου προς ειδοποίηση ή μοναδικός αριθμός αναγνώρισης προσώπου προς ειδοποίηση
τρίτης χώρας, το όνομα και η διεύθυνσή του δεν παρέχονται.
Συνοπτική διασάφηση εισόδου: Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική «εις διαταγήν με οπισθο
γράφηση», περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται παραλήπτης και αναγράφεται ο κωδικός 10600, αναφέρεται πάντα
το πρόσωπο προς ειδοποίηση.
Συνοπτική διασάφηση εξόδου: Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική «εις διαταγήν με οπισθο
γράφηση», περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται ο παραλήπτης, τα στοιχεία του προσώπου προς ειδοποίηση
αναγράφονται στη θέση «παραλήπτης» αντί των στοιχείων του παραλήπτη. Όταν μια διασάφηση εξαγωγής περιέχει τα
στοιχεία για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου αναγράφεται ο κωδικός 30600 στη θέση 44 της σχετικής διασάφησης
εξαγωγής.

Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα
Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της
Ένωσης. Για την ταυτότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Γ1 για τη θέση 18
του ΕΔΕ. Όταν πρόκειται για θαλάσσια ή εσωτερική πλωτή μεταφορά, πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός αναγνώρισης ΔΝΟ
του πλοίου ή ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου (ΕΝΙ). Όταν πρόκειται για αεροπορική μεταφορά, δεν
είναι απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες.
Για την εθνικότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 21 του
ΕΔΕ, όταν η πληροφορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην ταυτότητα.
Σιδηροδρομικές μεταφορές: θα παρέχεται ο αριθμός του σιδηροδρομικού οχήματος.
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Αναγνώριση του μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα
Αίτηση εκτροπής: Η πληροφορία αυτή λαμβάνει τη μορφή του αριθμού αναγνώρισης ΔΝΟ του πλοίου, του κωδικού ΕΝΙ ή
του αριθμού πτήσεως IATA αντίστοιχα, για θαλάσσιες, εσωτερικές πλωτές ή αεροπορικές μεταφορές.
Για τις αεροπορικές μεταφορές, σε περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους μεταφέρει εμπορεύματα
βάσει συμφωνίας συνεκμετάλλευσης με εταίρους, χρησιμοποιούνται οι αριθμοί πτήσεων των εταίρων συνεκμετάλλευσης.

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς (1) (1)
Προσδιορισμός του δρομολογίου του μεταφορικού μέσου, για παράδειγμα αριθμός πλου, αριθμός πτήσης, αριθμός
ταξιδιού, κατά περίπτωση.
Για τις αεροπορικές μεταφορές, σε περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους μεταφέρει εμπορεύματα
βάσει συμφωνίας συνεκμετάλλευσης με εταίρους, χρησιμοποιούνται οι αριθμοί πτήσεων των εταίρων συνεκμετάλλευσης.
Σιδηροδρομικές μεταφορές: θα παρέχεται ο αριθμός της αμαξοστοιχίας. Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται σε
περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου εφαρμόζεται.

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης
Προσδιορισμός του πρώτου τόπου άφιξης στο τελωνειακό έδαφος. Πρόκειται για λιμένα στις θαλάσσιες μεταφορές,
αερολιμένα στις αερομεταφορές και για συνοριακό σταθμό στις οδικές μεταφορές.
Ο κωδικός αυτός πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: UN/LOCODE (an..5) + εθνικός κωδικός (an..6).
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: ο κωδικός πρέπει να έχει τη μορφή που προβλέπεται για τα τελωνεία στο
προσάρτημα Δ1.
Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου.

Κωδικός πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης
Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του πραγματικού τελωνείου πρώτης εισόδου.

Κωδικός χώρας του δηλωθέντος τελωνείου πρώτης εισόδου
Αίτηση εκτροπής: Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 2 του ΕΔΕ.

Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος
Ημερομηνία και ώρα/προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου στον πρώτο αερολιμένα (για
τις αεροπορικές μεταφορές), στον πρώτο συνοριακό σταθμό (για τις οδικές μεταφορές) και στον πρώτο λιμένα (για τις
θαλάσσιες μεταφορές), χρησιμοποιείται κωδικός n12 (CCYYMMDDHHMM). Θα αναγράφεται η τοπική ώρα του πρώτου
τόπου άφιξης.
Αίτηση εκτροπής: Η πληροφορία αυτή περιορίζεται στην ημερομηνία· χρησιμοποιείται ο κωδικός n8 (CCYYMMDD).

Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης
Προσδιορισμός κατά χρονολογική σειρά των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της αρχικής
χώρας αναχώρησης και του τελικού προορισμού. Περιλαμβάνονται οι χώρες αρχικής αναχώρησης και τελικού προορισμού
των εμπορευμάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 2 του ΕΔΕ.
Η πληροφορία αυτή παρέχεται στο βαθμό που είναι γνωστή.
(1) Η πληροφορία παρέχεται, όταν απαιτείται.
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Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα τελικού
προορισμού των εμπορευμάτων.
Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα αρχικής
αναχώρησης των εμπορευμάτων.

Κωδικός νομίσματος
Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 22 του ΕΔΕ για το νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί το
εμπορικό τιμολόγιο.
Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την «Τιμή είδους», όπου είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των
εισαγωγικών δασμών.
Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την
εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το
συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.
[Σχετ .: θέσεις 22 και 44 του ΕΔΕ]

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα
Συνοπτική διασάφηση εισόδου: Ο τρόπος μεταφοράς αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο το οποίο μεταφέρει τα
εμπορεύματα που αναμένεται να εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς
εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση του προσαρτήματος Γ1 για τη θέση 21.
Όταν αερομεταφερόμενο φορτίο μεταφέρεται με άλλους τρόπους μεταφοράς πλην των αεροπορικών μεταφορών,
δηλώνεται ο άλλος τρόπος μεταφοράς.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 1, 2, 3, 4, 7, 8 ή 9 όπως προβλέπονται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 25 του
ΕΔΕ.
[Σχετ .: θέση 25 του ΕΔΕ].

Τελωνείο εξόδου
Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 29 του ΕΔΕ για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου.
Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές:
η πληροφορία αυτή δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα
στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.

Τόπος όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα (1)
Ακριβής θέση όπου είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα.
[Σχετ .: θέση 30 του ΕΔΕ]

Τόπος φόρτωσης (2)
Ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου
στον οποίο τα εμπορεύματα φορτώνονται στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους, συμπεριλαμ
βανομένης της χώρας όπου βρίσκονται.
(1) Η πληροφορία παρέχεται, όταν απαιτείται.
(2) Κωδικοποιημένη έκδοση, όπου είναι διαθέσιμη.
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Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές αποστολές:
Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα
στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: μπορεί να πρόκειται για τον τόπο που παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα σύμφωνα
με τη σύμβαση μεταφοράς ή το τελωνείο αναχώρησης του TIR.

Τόπος εκφόρτωσης (1)
Ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου
στον οποίο τα εμπορεύματα εκφορτώνονται από τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους,
συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκονται.
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: όταν ο κωδικός δεν είναι διαθέσιμος, παρέχεται η ονομασία του τόπου, με τη
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Σημείωση: το στοιχείο αυτό παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση της διαδικασίας.
Περιγραφή εμπορευμάτων
Συνοπτικές διασαφήσεις: περιγραφή σε απλή γλώσσα και με επαρκή ακρίβεια, ώστε να είναι σε θέση οι τελωνειακές αρχές
να εξακριβώνουν την ταυτότητα των εμπορευμάτων. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί γενικοί όροι (π.χ. «ενοποιημένο»,
«γενικό φορτίο» ή «μέρη»). Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατάλογο με τέτοιους γενικούς όρους. Δεν είναι απαραίτητο να
παρέχεται αυτή η πληροφορία, όταν παρέχεται ο κωδικός εμπορευμάτων.
Απλουστευμένες διαδικασίες: είναι η περιγραφή για δασμολογικούς σκοπούς.
[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Είδος συσκευασίας (κωδικός)
Κωδικός που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 31 του ΕΔΕ για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου.

Αριθμός δεμάτων
Ο αριθμός των μεμονωμένων ειδών που έχουν συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορούν να χωριστούν χωρίς να
ανοιχθεί η συσκευασία, ή ο αριθμός τεμαχίων, εάν δεν είναι συσκευασμένα. Η πληροφορία αυτή δε θα παρέχεται στην
περίπτωση των χύδην εμπορευμάτων.
[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Σημεία και αριθμοί
Ελεύθερη περιγραφή των σημείων και των αριθμών που φέρουν οι μονάδες μεταφοράς ή τα δέματα.
Η πληροφορία αυτή πρέπει να αναγράφεται μόνο για τα συσκευασμένα εμπορεύματα, εφόσον συντρέχει η περίπτωση. Όταν
τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτιο, ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να αντικατα
στήσει τα σημεία και τους αριθμούς, τα οποία μπορούν εντούτοις να παρέχονται από τον συναλλασσόμενο, εφόσον είναι
διαθέσιμα. Ο ενιαίος/μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής (UCR) ή οι αναφορές στο έγγραφο μεταφοράς που
επιτρέπουν τη βέβαιη αναγνώριση όλων των δεμάτων της αποστολής μπορούν να αντικαταστήσουν τα σημεία και
αριθμούς.
Σημείωση: Το στοιχείο αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των αποστολών.
[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]
(1) Κωδικοποιημένη έκδοση, όπου είναι διαθέσιμη.
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Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο
Σήματα (γράμματα ή/και αριθμοί) τα οποία προσδιορίζουν το εμπορευματοκιβώτιο.
[Σχετ .: θέση 31 του ΕΔΕ]

Αριθμός είδους εμπορευμάτων (1)
Αριθμός του είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που περιλαμβάνονται στη διασάφηση, τη συνοπτική
διασάφηση ή την αίτηση εκτροπής.
Αίτηση εκτροπής: όταν παρέχεται ο αριθμός MRN και η αίτηση εκτροπής δεν αφορά όλα τα είδη εμπορευμάτων μιας
συνοπτικής διασάφησης εισόδου, ο αιτών την εκτροπή παρέχει τους σχετικούς αριθμούς ειδών που έχουν αποδοθεί στα
εμπορεύματα στην αρχική συνοπτική διασάφηση εισόδου.
Χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός είδη.
Σημείωση: Το στοιχείο αυτό, που παράγεται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνει την αναγνώριση του
σχετικού είδους μέσα στη διασάφηση.
[Σχετ .: θέση 32 του ΕΔΕ]

Κωδικός εμπορεύματος
Κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος·
Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου: τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κωδικού ΣΟ. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η
πληροφορία αυτή όταν παρέχεται η περιγραφή των εμπορευμάτων.
Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής: δεκαψήφιος κωδικός TARIC. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την
πληροφορία αυτή, κατά περίπτωση, με πρόσθετους κωδικούς TARIC. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν
αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται
με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική
διασάφηση.
Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου: τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κωδικού ΣΟ. Δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η
πληροφορία αυτή όταν παρέχεται η περιγραφή των εμπορευμάτων.
Απλουστευμένη διασάφηση εξαγωγής: οκταψήφιος κωδικός ΣΟ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την
πληροφορία αυτή, κατά περίπτωση, με πρόσθετους κωδικούς TARIC. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν
αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με
τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.
[Σχετ .: θέση 33 του ΕΔΕ]

Μεικτή μάζα (kg)
Το βάρος (μάζα) των εμπορευμάτων της διασάφησης συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, αλλά χωρίς τον εξοπλισμό
του μεταφορέα.
Όπου είναι εφικτό, ο συναλλασσόμενος μπορεί να αναγράψει το βάρος σε επίπεδο είδους της διασάφησης.
Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής: η πληροφορία αυτή πρέπει να παρέχεται μόνο όπου είναι απαραίτητη για τον
υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.
Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την
εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το
συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.
[Σχετ .: θέση 35 του ΕΔΕ]
(1) Παράγεται αυτόματα από τα πληροφορικά συστήματα.
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Καθεστώς
Ο κωδικός των διατυπώσεων που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 37 του ΕΔΕ, 1η και 2η υποδιαίρεση.
Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν τους κωδικούς που ορίζονται στο προσάρτημα Δ1 για τη 2η
υποδιαίρεση της θέσης 37 του ΕΔΕ, για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή, όταν οι
όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το συγκεκριμένο
στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.

Καθαρή μάζα (kg)
Το βάρος (μάζα) των εμπορευμάτων χωρίς τη συσκευασία.
Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την
εισαγωγή και εξαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να
λαμβάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.
[Σχετ .: θέση 38 του ΕΔΕ]

Τιμή είδους
Η τιμή του συγκεκριμένου είδους της διασάφησης. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον «κωδικό
νομίσματος», όπου είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών.
Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για τις απλουστευμένες διασαφήσεις κατά την
εισαγωγή, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες σχετίζονται με τις εν λόγω απλουστεύσεις τους επιτρέπουν να λαμβάνουν το
συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση.
[Σχετ .: θέση 42 του ΕΔΕ]

Αριθμός αναφοράς για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή
Είναι ο αριθμός αναφοράς εγγραφής στα λογιστικά βιβλία για τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 182 του
κώδικα. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο, εφόσον υπάρχουν άλλα ικανοποιητικά
συστήματα εντοπισμού/παρακολούθησης των αποστολών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Εισάγεται ο κωδικός 10100 όταν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1147/2002 (1)
(εμπορεύματα που εισάγονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων).
[Σχετ .: θέση 44 του ΕΔΕ]

Αριθμός άδειας
Αριθμός της άδειας για απλουστεύσεις. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο εφόσον είναι
πεπεισμένα ότι τα μηχανογραφικά τους συστήματα είναι σε θέση να αντλήσουν τη συγκεκριμένη πληροφορία με
βεβαιότητα από άλλα στοιχεία της διασάφησης, όπως π.χ. τον αριθμό αναγνώρισης του συναλλασσόμενου.

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων των ΗΕ
Ο κωδικός των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων (UNDG) είναι ένας μοναδικός αύξων
αριθμός (n4) που ορίζεται μέσα στα Ηνωμένα Έθνη για τις ουσίες και τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των
επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται συνηθέστερα.
Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον συντρέχει περίπτωση.
(1) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 8.
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Αριθμός τελωνειακής σφραγίδας (1)
Οι αριθμοί αναγνώρισης των τελωνειακών σφραγίδων που τίθενται στον μεταφορικό εξοπλισμό, κατά περίπτωση

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:
A Πληρωμή τοις μετρητοίς
B Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
C Πληρωμή με επιταγή
D Άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. με απευθείας χρέωση σε λογαριασμό μετρητών)
H Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Y Ανοιχτός λογαριασμός με το μεταφορέα
Z Δεν προπληρώνεται
Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνον εφόσον είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία της διασάφησης (2)
Ημερομηνία κατάθεσης και, κατά περίπτωση, υπογραφής ή επικύρωσης με άλλο τρόπο των αντίστοιχων διασαφήσεων.
Όσον αφορά την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, αυτή
είναι η ημερομηνία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις.
[Σχετ .: θέση 54 του ΕΔΕ]

Υπογραφή/Επικύρωση (2)
[Σχετ .: θέση 54 του ΕΔΕ]

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης
Κωδικοποιημένο στοιχείο που δηλώνει την ειδική περίπτωση το όφελος της οποίας επικαλείται ο συναλλασσόμενος.
A Ταχυδρομικές αποστολές και ταχυμεταφορές
C Οδικές μεταφορές
D Σιδηροδρομικές μεταφορές
E Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς
Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση επικαλείται
όφελος από ειδική περίπτωση διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 1.
Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα
στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος.
(1) Η πληροφορία παρέχεται, όταν απαιτείται.
(2) Παράγεται αυτόματα από τα πληροφορικά συστήματα.
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Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου
Ταυτοποίηση των επόμενων τελωνείων εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Ο συγκεκριμένος πρέπει χρειάζεται να παρέχεται όταν ο κωδικός για τον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα είναι 1, 4 ή 8.
Ο κωδικός πρέπει να έχει την μορφή που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1 για τη θέση 29 του ΕΔΕ για το τελωνείο
εισόδου.
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Προσάρτημα Β1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1
τίτλος Ι, Α.
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Προσάρτημα Β2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1
τίτλος Ι, Α.
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Προσάρτημα Β3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1
τίτλος Ι, Α.
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Προσάρτημα Β4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1) Οι τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τα έντυπα και ειδικότερα το μέγεθος και το χρώμα τους αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα Γ1
τίτλος Ι, Α.
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Προσάρτημα Β5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Β1 ΚΑΙ Β3 ΚΑΙ
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

(με βάση το αντίτυπο αριθ. 1)
Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

I. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15α
15β
16
17
17α
17β
18
19
20
21
22
23
24
25
26

από 1 έως 8, εκτός από την υποδιαίρεση
του κέντρου:
από 1 έως 3
από 1 έως 5 (1)
από 1 έως 8
από 1 έως 8
από 1 έως 8
από 1 έως 8
από 1 έως 3
από 1 έως 5 (1)
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
—
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 8
από 1 έως 3
από 1 έως 3
1, 2, 3, 6, 7 και 8
από 1 έως 8
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 5 (1)
από 1 έως 5 (1)
από 1 έως 3
από 1 έως 5 (1)
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 5 (1)
από 1 έως 3

27

από 1 έως 5 (1)

28
29
30
31
32
33

από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 8
από 1 έως 8
πρώτη υποδιαίρεση αριστερά: από 1 έως 8
υπόλοιπο: από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 8
—
από 1 έως 3
από 1 έως 8
από 1 έως 3
από 1 έως 5 (1)
από 1 έως 3
—
—
από 1 έως 5 (1)
—
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 8
από 1 έως 8
από 1 έως 8
από 1 έως 8
από 1 έως 4
—
—

34α
34β
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

II. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
A
B

από 1 έως 4 (2)
από 1 έως 3

Γ
M

από 1 έως 8 (2)
από 1 έως 4

(1) Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ζητηθεί από τους χρήστες να συμπληρώσουν για τη διαμετακόμιση τις θέσεις αυτές του αντιτύπου
αριθ. 5.
(2) Κατ' επιλογή του κράτους μέλους εξαγωγής, εντός των ορίων αυτών.
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Προσάρτημα Β6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Β2 ΚΑΙ Β4 ΚΑΙ
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

(με βάση το αντίτυπο αριθ. 1/6)
Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

Αριθμός θέσης

Αριθμός αντιτύπων

I. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15α
15β
16
17
17α
17β
18
19
20
21
22
23
24
25
26

από 1 έως 4, εκτός από την υποδιαίρεση
του κέντρου:
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3

27

από 1 έως 4

28
29
30
31
32
33

από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 4
πρώτη υποδιαίρεση αριστερά: από 1 έως 4
υπόλοιπο: από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 3
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 4
από 1 έως 4
—
—

34α
34β
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

II. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
A
B

από 1 έως 4 (1)
από 1 έως 3

Γ
Δ/Κ

από 1 έως 4
από 1 έως 4

(1) Το κράτος αποστολής μπορεί να επιλέξει κατά πόσον τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στα συγκεκριμένα αντίτυπα.
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Προσάρτημα Γ1
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Η τελωνειακή διοίκηση κάθε κράτους μέλους συμπληρώνει τις παρούσες επεξηγηματικές σημειώσεις, εφόσον χρειάζεται.
(2) Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εμποδίζουν την εκτύπωση, μέσω συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, σε απλό χαρτί
και υπό τους όρους που θέτουν τα κράτη μέλη, έντυπων τελωνειακών διασαφήσεων και εγγράφων που πιστοποιούν τον
τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων που δεν διακινούνται υπό καθεστώς εσωτερικής ενωσιακής διαμετα
κόμισης.
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(1)

Η έντυπη τελωνειακή διασάφηση εκτυπώνεται σε χαρτί γραφής με κόλλα, το οποίο αντιγράφεται αυτόματα και το οποίο
έχει βάρος τουλάχιστον 40 g/m2. Το χαρτί αυτό πρέπει να είναι επαρκώς αδιαφανές, ώστε τα στοιχεία που αναγράφονται
σε μία από τις δύο πλευρές να μην θίγουν την ευχέρεια ανάγνωσης των ενδείξεων που αναγράφονται στην άλλη πλευρά
και η ανθεκτικότητά του πρέπει να του επιτρέπει, με κανονική χρήση, να μη σκίζεται ούτε να ζαρώνει.

(2)

Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό για όλα τα αντίτυπα. Ωστόσο, όσον αφορά τα αντίτυπα που χρησιμοποιούνται για
ενωσιακή διαμετακόμιση (1, 4 και 5), θέσεις 1 (πρώτη και τρίτη υποδιαίρεση), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25,
27, 31, 32, 33 (πρώτη υποδιαίρεση αριστερά), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 και 56 πρέπει να έχουν πράσινο
φόντο.
Για την εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται πράσινο μελάνι.

(3)

Οι διαστάσεις των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου και καθέτως ένα έκτο του δακτύλου. Οι διαστάσεις
των υποδιαιρέσεων των θέσεων είναι, οριζοντίως, ένα δέκατο του δακτύλου.

(4)

Πραγματοποιείται διάκριση των διαφόρων αντιτύπων των εντύπων με χρώματα κατά τον ακόλουθο τρόπο για τα έντυπα
που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα προσαρτήματα Β1 και Β3:
— τα αντίτυπα 1, 2, 3 και 5 φέρουν στο δεξί άκρο ένα συνεχές περιθώριο χρώματος κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και
μπλε αντίστοιχα,
— τα αντίτυπα 4, 6, 7 και 8 φέρουν στο δεξί άκρο ένα διακεκομμένο περιθώριο χρώματος μπλε, κόκκινου, πράσινου και
κίτρινου αντίστοιχα.
Στα έντυπα που είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα προσαρτήματα Β2 και Β4, τα αντίτυπα 1/6, 2/7,
3/8 και 4/5 φέρουν στο δεξί άκρο ένα συνεχές περιθώριο και στα δεξιά αυτού, διακεκομμένο περιθώριο χρώματος
κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και μπλε.
Το πλάτος των περιθωρίων αυτών είναι περίπου 3 χιλιοστά. Τα διακεκομμένα περιθώρια περιλαμβάνουν μια σειρά από
τετράγωνα με πλευρά 3 χιλιοστών, τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά 3 χιλιοστά.
Το προσάρτημα Β5 περιλαμβάνει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης
αντιγραφής, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα προσαρτήματα Β1 και Β3. Το προσάρτημα Β6
αναφέρει τα αντίτυπα, επί των οποίων πρέπει να αναγράφονται, με τη μέθοδο αυτόματης αντιγραφής, τα στοιχεία που
περιέχονται στα έντυπα που αναφέρονται στα προσαρτήματα Β2 και Β4.

(5)

Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210 × 297 χιλιοστά, με μέγιστη ανοχή 5 χιλιοστών λιγότερο και 8 χιλιοστών
περισσότερο, όσον αφορά το μήκος.

(6)

Οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να αναγράφεται στα έντυπα το όνομα και η
διεύθυνση του τυπογράφου ή να υπάρχει σήμα που θα καθιστά δυνατή την αναγνώριση της ταυτότητάς του. Μπορούν,
επιπλέον, να υποβάλλουν την εκτύπωση των εντύπων σε προηγούμενη τεχνική έγκριση.

(7)

Τα έντυπα, περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών εντύπων, πρέπει να χρησιμοποιούνται:
(a) όταν, στην ενωσιακή νομοθεσία, γίνεται αναφορά σε διασάφηση υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγής·
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(b) όταν χρειάζεται, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται από πράξη προσχώρησης στην Ένωσης, κατά τις
συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης με τη σύνθεση που είχε πριν από την προσχώρηση και των νέων κρατών μελών, καθώς
και μεταξύ των ίδιων των νέων κρατών μελών, που αφορούν εμπορεύματα τα οποία δεν απολαύουν ακόμη πλήρους
απαλλαγής από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε άλλα
μέτρα που προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης·
(c) στην περίπτωση που κάποια ενωσιακή διάταξη προβλέπει ρητά τη χρησιμοποίησή τους, ιδίως στο πλαίσιο της
διαδικασίας ενωσιακής διαμετακόμισης όσον αφορά τη δήλωση διαμετακόμισης για τους ταξιδιώτες, καθώς και την
εφεδρική διαδικασία.
(8)

Τα έντυπα και τα συμπληρωματικά έντυπα, που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν τα αντίτυπα που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν ένα ή περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα και επιλέγονται
από σύνολο οκτώ αντιτύπων:
— το αντίτυπο 1 φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής
(αποστολής) ή ενωσιακής διαμετακόμισης,
— το αντίτυπο 2 χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από το κράτος μέλος εξαγωγής, το αντίτυπο αυτό μπορεί
επίσης να χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους αποστολής στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ
τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,
— το αντίτυπο 3 επιστρέφεται στον εξαγωγέα, αφού σφραγιστεί από την τελωνειακή αρχή,
— Το αντίτυπο αριθ. 4, που φυλάσσεται από το τελωνείο προορισμού μετά την πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης ή ως
έγγραφο, το οποίο χρησιμεύει για τη βεβαίωση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.
— το αντίτυπο αριθ. 5, που αποτελεί το επιστρεφόμενο αντίτυπο για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης,
— το αντίτυπο αριθ. 6, που φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις
εισαγωγής,
— το αντίτυπο αριθ. 7, που χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους εισαγωγής. Το αντίτυπο αυτό μπορεί
επίσης να χρησιμοποιείται για τις στατιστικές του κράτους μέλους εισαγωγής στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ
τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,
— το αντίτυπο αριθ. 8, που επιστρέφεται στον παραλήπτη.
Είναι, συνεπώς, δυνατοί διάφοροι συνδυασμοί αντιτύπων, όπως για παράδειγμα:
— εξαγωγή, τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ή επανεξαγωγή: αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3,
— ενωσιακή διαμετακόμιση: αντίτυπα αριθ. 1, 4 και 5,
— τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής: αντίτυπα αριθ. 6, 7 και 8.

(9)

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αιτιολογείται, κατά την άφιξη στον
προορισμό, ο ενωσιακός χαρακτήρας των εκάστοτε εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιμο να χρησιμο
ποιείται, ως παραστατικό T2L, το αντίτυπο αριθ. 4.

(10) Οι φορείς έχουν, συνεπώς, την ευχέρεια να τυπώνουν τις δέσμες, που αντιστοιχούν στις επιλογές τους, υπό τον όρο ότι το
χρησιμοποιούμενο έντυπο είναι σύμφωνο με το επίσημο υπόδειγμα.
Κάθε δέσμη είναι τέτοια, ώστε όταν σε ορισμένες θέσεις πρέπει να αναγραφεί μια πληροφορία που είναι ίδια για τα δύο
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η πληροφορία αυτή να αναγράφεται απευθείας από τον εξαγωγέα ή τον δικαιούχο του
καθεστώτος στο αντίτυπο αριθ. 1 και να εμφανίζεται με αντιγραφή, χάρη σε χημική επεξεργασία του χαρτιού, και στα
υπόλοιπα αντίτυπα. Όταν, ωστόσο, για διάφορους λόγους (κυρίως όταν το περιεχόμενο της πληροφορίας είναι
διαφορετικό ανάλογα με το στάδιο της εκάστοτε πράξης) μια πληροφορία δεν πρέπει να μεταφέρεται από το ένα κράτος
μέλος στο άλλο, η μέθοδος αυτόματης αντιγραφής περιορίζεται στην αναπαραγωγή της πληροφορίας μόνα στα σχετικά
αντίτυπα.
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης των διασαφήσεων, είναι δυνατό να χρησιμο
ποιούνται δέσμες που αποκόπτονται από σύνολα αντιτύπων με διπλό, το καθένα, προορισμό: αντίτυπα 1/6, 2/7, 3/8
και 4/5.
Σε τέτοια περίπτωση, είναι σκόπιμο να αναφέρεται, για κάθε χρησιμοποιούμενη δέσμη, η αρίθμηση των αντίστοιχων
αντιτύπων με διαγραφή της εμφαινόμενης στο περιθώριο αρίθμησης για τα μη χρησιμοποιούμενα αντίτυπα.
Σε κάθε τέτοια δέσμη, οι πληροφορίες αναπαράγονται στα διάφορα αντίτυπα με αντιγραφή χάρη σε χημική επεξεργασία
του χαρτιού.
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(11) Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τη γενική παρατήρηση 2, οι διασαφήσεις υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς,
επανεξαγωγής ή στην περίπτωση που τα έγγραφα που πιστοποιούν τον ενωσιακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων που δεν
κυκλοφορούν υπό το καθεστώς της εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης καταρτίζονται σε λευκό χαρτί μέσω δημόσιων ή
ιδιωτικών συστημάτων πληροφορικής, οι εν λόγω διασαφήσεις ή τα έγγραφα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους
σχετικά με τη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν την οπίσθια όψη των εντύπων (όσον αφορά τα
αντίτυπα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης), που προβλέπει ο κώδικας ή ο
παρών κανονισμός, με εξαίρεση:
— το χρώμα εκτύπωσης,
— τη χρησιμοποίηση πλάγιων χαρακτήρων,
— την εκτύπωση φόντου για τις θέσεις που αφορούν την ενωσιακή διαμετακόμιση.
Η δήλωση διαμετακόμισης υποβάλλεται σε ένα μόνον αντίγραφο στο τελωνείο αναχώρησης, όταν η επεξεργασία της
γίνεται με ηλεκτρονικά συστήματα.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα εν λόγω αντίτυπα περιέχουν ένα σύνολο θέσεων, από τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον ένα μέρος, ανάλογα με το ή
τα τελωνειακά καθεστώτα για τα οποία πρόκειται.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών, οι θέσεις που συμπληρώνονται για καθένα από τα
καθεστώτα περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ειδικές διατάξεις για κάθε θέση που αναφέρονται λεπτομερώς στον
τίτλο ΙΙ δεν επηρεάζουν το καθεστώς των θέσεων που καθορίζονται στον πίνακα.
Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις που απαριθμούνται στη συνέχεια δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι ορισμένα
στοιχεία παρέχονται υπό προϋποθέσεις, δηλαδή μόνον όταν το δικαιολογούν οι περιστάσεις. Για παράδειγμα, οι συμπληρωματι
κές μονάδες αναγράφονται στη θέση 41 (περίπτωση «Α») μόνον όταν το προβλέπει το TARIC.
Αριθ. θέσεων
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Ι
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ΣΤ

Ζ

A

A

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

2 (αριθ.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

3

A [2][3]
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B

A [4]

A

B

B

5

A

A

A

A

6

B

7

Γ

8
8 (αριθ.)

B
A

A

A

A

A

B

B

B

B[4]

B

B

Γ

Γ

Γ

Γ
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Γ

Γ
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A

50

Γ

A

A

A

A
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Ζ

A

51

A [4]

52

A

53

A

54

A

A

A

A

Ι

A

A

55

A

56

A

Υπομνημα:
Κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τη θέση 37
πρώτη υποδιαίρεση

Τίτλοι στηλών

A:

Εξαγωγή/αποστολή

10, 11, 23

B:

Καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προκειμένου να επιτευχθεί, 76, 77
κατά την εξαγωγή, η καταβολή της ειδικής επιστροφής πριν από την
εξαγωγή ή παραγωγή υπό τελωνειακή επιτήρηση και υπό τελωνειακό
έλεγχο πριν από την εξαγωγή και καταβολή της επιστροφής κατά
την εξαγωγή

Γ:

Επανεξαγωγή μετά από ειδικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από 31
την τελωνειακή αποταμίευση

Δ:

Επανεξαγωγή μετά από τελωνειακή αποταμίευση

31

Ε:

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

21, 22

ΣΤ:

Διαμετακόμιση

Ζ:

Ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

Η:

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
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Κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τη θέση 37
πρώτη υποδιαίρεση

Θ:

Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή προσω 51, 53, 54
ρινής εισαγωγής

Ι:

Τοποθέτηση σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης

71, 78

Σύμβολα στα κελιά
A: Υποχρεωτικό: πληροφορίες που απαιτούνται σε κάθε κράτος μέλος.
B: Προαιρετικό για τα κράτη μέλη: Πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτήσουν τα κράτη μέλη ή όχι.
Γ: Προαιρετικό για τους φορείς: Πληροφορίες που οι φορείς ενδέχεται να αποφασίσουν να παράσχουν των οποίων όμως η
παροχή δεν είναι δυνατό να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη.
Σημειώσεις:
[1]

Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό για τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζονται επιστροφές κατά την εξα
γωγή.

[2]

Στοιχείο απαιτούμενο μόνο για μη ηλεκτρονικές διαδικασίες.

[3]

Όταν η διασάφηση αφορά ένα μόνο είδος εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ότι δεν ση
μειώνεται τίποτα στη θέση αυτή, ενώ πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός «1» στη θέση 5.

[4]

Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά για το σύστημα ΝΜΣΔ σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο προσάρ
τημα Γ2.

[5]

Στοιχείο απαιτούμενο μόνο για ηλεκτρονικές διαδικασίες.

[6]

Η θέση αυτή συμπληρώνεται προαιρετικά από τα κράτη μέλη όταν ο παραλήπτης δεν είναι εγκατεστημένος ούτε στην
Ένωση ούτε σε χώρα κοινής διαμετακόμισης.

[7]

Δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με σταθερές εγκαταστάσεις.

[8]

Δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, αποστολής με σταθερές εγκαταστάσεις ή με σιδηροδρομική
μεταφορά.

[9]

Στοιχείο απαιτούμενο για μη ηλεκτρονικές διαδικασίες. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, το στοιχείο αυτό
μπορεί να μη ζητείται από τα κράτη μέλη εφόσον είναι δυνατή η συναγωγή του από άλλα στοιχεία της διασάφησης και
η κοινοποίησή του στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού
εμπορίου.

[10]

Η τρίτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής μπορεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη μόνον όταν η τελωνειακή υπηρεσία
πραγματοποιεί τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας για την επιχείρηση.

[11]

Το στοιχείο αυτό μπορεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη μόνο στις περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση κατ' εφαρ
μογή των κανόνων μηνιαίου καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως καθορίζονται στον [πρώην τίτλο V κε
φάλαιο 6].

[12]

Η θέση αυτή δεν πρέπει να συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εξόδου από
την Ένωση.

[13]

Αυτή η θέση δεν πρέπει να συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εισαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εισόδου στην
Ένωση.

[14]

Η θέση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα ΝΜΣΔ σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο προσάρ
τημα Γ2.

[16]

Η υποδιαίρεση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται:
— όταν η δήλωση διαμετακόμισης καταρτίζεται από το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα ή αμέσως μετά από διασάφηση που
περιλαμβάνει την αναφορά του κωδικού «εμπορεύματα», ή
— όταν το προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία.

[17]

Πρέπει να συμπληρώνεται μόνον όταν το προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία.
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[18]

Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τα εμπορεύματα που εισάγονται με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, εφό
σον οι τελωνειακές αρχές δεν το θεωρούν αναγκαίο για να επιτρέψουν την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών εμπορευμάτων.

[19]

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαλλάξουν το διασαφιστή από την εν λόγω υποχρέωση, στο βαθμό και στις περι
πτώσεις όπου τα συστήματά τους επιτρέπουν να συναγάγουν τις πληροφορίες αυτές αυτόματα και με βεβαιότητα από
άλλα στοιχεία της διασάφησης.

[20]

Η πληροφορία αυτή δεν χρειάζεται όταν οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν τους υπολογισμούς φορολόγησης για
τις επιχειρήσεις βάσει των λοιπών στοιχείων της διασάφησης. Είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη στις λοιπές περιπτώ
σεις.

[21]

Η πληροφορία αυτή δεν χρειάζεται όταν οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν τους υπολογισμούς φορολόγησης για
τις επιχειρήσεις βάσει των λοιπών στοιχείων της διασάφησης.

[22]

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν τον διασαφιστή από την υποχρέωση συμπλήρωσης της παρούσας
θέσης όταν το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού επισυνάπτεται στη
διασάφηση.

[23]

Η θέση αυτή συμπληρώνεται όταν η διασάφηση υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση
του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

[24]

Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν με οδικά οχήματα, οι
τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον δικαιούχο του καθεστώτος να αφήνει κενή αυτή τη θέση όταν για λό
γους διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμες στο σημείο αναχώρησης οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την εθνικό
τητα του μεταφορικού μέσου τη στιγμή που καταρτίζεται η δήλωση διαμετακόμισης, υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές
αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν
στην συνέχεια στη θέση 55.

[25]

Το κράτος μέλος αποδοχής της δήλωσης μπορεί να χορηγεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής αυτής της πληρο
φορίας εάν είναι σε θέση να την εκτιμήσει σωστά και έχει εφαρμόσει μεθόδους υπολογισμού για την επίτευξη αποτελέ
σματος συμβατού με τις στατιστικές απαιτήσεις.
Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Στις περιπτώσεις που η χρησιμοποιούμενη δέσμη περιέχει τουλάχιστον ένα αντίτυπο, που θα χρησιμοποιηθεί σε κράτος μέλος
άλλο από εκείνο στο οποίο συμπληρώθηκε αρχικά, τα έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται στη γραφομηχανή ή με μηχανογραφική
ή παρόμοια μέθοδο. Για να διευκολυνθεί η συμπλήρωση με τη γραφομηχανή θα πρέπει να τοποθετείται το έντυπο έτσι ώστε το
πρώτο γράμμα του στοιχείου που πρόκειται να αναγραφεί στη θέση 2 να τίθεται στο πρώτο τετραγωνίδιο της πάνω αριστερής
γωνίας.
Στις περιπτώσεις που όλα τα αντίτυπα της
μπορούν να συμπληρώνονται επίσης με το
τέτοια δυνατότητα προβλέπεται σ' αυτό το
στα αντίτυπα που χρησιμοποιούνται για την

χρησιμοποιούμενης δέσμης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο κράτος μέλος,
χέρι κατά τρόπο ευανάγνωστο, με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα, εφόσον μια
κράτος μέλος. Το ίδιο ισχύει για τις πληροφορίες που αναφέρονται, ενδεχομένως,
εφαρμογή του καθεστώτος της ενωσιακής διαμετακόμισης.

Τα έντυπα δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα ή αλλοιώσεις. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται με τη διαγραφή των
εσφαλμένων ενδείξεων και την προσθήκη, κατά περίπτωση, των επιθυμητών ενδείξεων. Οποιαδήποτε τροποποίηση που γίνεται με
τον τρόπο αυτό πρέπει να μονογράφεται από το πρόσωπο που την επιφέρει και να θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές. Οι
τελευταίες δύνανται κατά περίπτωση να απαιτούν την κατάρτιση νέας δήλωσης.
Τα έντυπα, εξάλλου, είναι δυνατό να συμπληρώνονται με τεχνική μέθοδο αναπαραγωγής και όχι με έναν από τους τρόπους που
προαναφέρθηκαν. Μπορεί επίσης να εκδίδονται και να συμπληρώνονται με τεχνική μέθοδο αναπαραγωγής, εφόσον τηρούνται
αυστηρά οι διατάξεις για τα υποδείγματα, τις διαστάσεις των εντύπων, τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται, την ευχερή
ανάγνωση, την απαγόρευση ύπαρξης ξεσμάτων, προσθηκών ή τροποποιήσεων.
Μόνο οι θέσεις που φέρουν αύξοντα αριθμό πρέπει να συμπληρώνονται κατά περίπτωση από τους φορείς. Οι υπόλοιπες θέσεις,
που φέρουν κεφαλαίο γράμμα, προορίζονται αποκλειστικά για υπηρεσιακή χρήση.
Τα αντίτυπα που προορίζονται να παραμείνουν στο τελωνείο εξαγωγής/αποστολής ή στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να
φέρουν σε πρωτότυπο την υπογραφή των ενδιαφερομένων, με την επιφύλαξη της γενικής παρατήρησης 2.
Η κατάθεση σε τελωνείο διασάφησης υπογεγραμμένης από το διασαφιστή ή από τον αντιπρόσωπό του υποδηλώνει την επιθυμία
του ενδιαφερομένου να διασαφήσει τα σχετικά εμπορεύματα για το ζητούμενο καθεστώς και, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης
εφαρμογής κατασταλτικών διατάξεων, ισοδυναμεί με ανάληψη υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη
μέλη, όσον αφορά:
— την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης διαμετακόμισης,
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— την εγκυρότητα των συνημμένων εγγράφων·
— την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων τις οποίες συνεπάγεται η υπαγωγή των σχετικών εμπορευμάτων στο
συγκεκριμένο καθεστώς.
Η υπογραφή του δικαιούχου του καθεστώτος ή, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του τον δεσμεύει για το
σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στην πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως προκύπτει από την εφαρμογή των
διατάξεων σχετικά με την ενωσιακή διαμετακόμιση που προβλέπονται στον κώδικα και στον παρόντα κανονισμό και όπως
περιγράφεται παραπάνω στο σημείο Β.
Όσον αφορά τις διατυπώσεις ενωσιακής διαμετακόμισης και προορισμού, υπογραμμίζεται το συμφέρον κάθε ενδιαφερομένου να
ελέγχει το περιεχόμενο της διασάφησής του προτού να την υπογράφει και να την υποβάλλει στο τελωνείο. Ιδίως, κάθε διαφορά
που διαπιστώνει ο ενδιαφερόμενος μεταξύ των εμπορευμάτων που επιθυμεί να διασαφήσει και των στοιχείων που ήδη
αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα έντυπα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως από αυτόν στην
τελωνειακή υπηρεσία. Σ' αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο η διασάφηση να συντάσσεται σε νέα έντυπα.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου III, όταν μια θέση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δεν πρέπει να φέρει καμία ένδειξη
ή σημείο.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Α. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ), ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ,
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Ή/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Θέση 1: Διασάφηση
Στην πρώτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.
Στη δεύτερη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον τύπο της δήλωσης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.
Στην τρίτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.
Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας
Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446. Εάν ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad
hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.
Ο ορισμός του «εξαγωγέα» για τους σκοπούς του παρόντος προσαρτήματος, είναι αυτός που δίδεται στην ενωσιακή
τελωνειακή νομοθεσία. Ο αποστολέας είναι η επιχείρηση που εκτελεί χρέη εξαγωγέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 134 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.
Σε περίπτωση περισσότερων αποστολέων/εξαγωγέων τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή της
μνείας «Διάφοροι» στη θέση αυτή, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να επισυνάπτεται στη διασάφηση ο κατάλογος των
αποστολέων/εξαγωγέων.
Θέση 3: Έντυπα
Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό της δέσμης και το συνολικό αριθμό των χρησιμοποιούμενων δεσμών (έντυπα και συμπληρω
ματικά έντυπα μαζί). Για παράδειγμα, αν προσκομίζεται ένα έντυπο EX και δύο έντυπα EX/c, σημειώσατε στο έντυπο
EX 1/3, στο πρώτο έντυπο EX/c 2/3 και στο δεύτερο έντυπο EX/c 3/3.
Όταν η διασάφηση απαρτίζεται από δύο σύνολα τεσσάρων αντιτύπων αντί για ένα σύνολο οκτώ αντιτύπων, αυτά τα δύο
σύνολα θεωρούνται ότι αποτελούν ένα και μόνο, όσον αφορά το πλήθος των αντιτύπων.
Θέση 4: Πίνακες φόρτωσης
Αναφέρατε αριθμητικά το πλήθος των πινάκων φόρτωσης, που ενδεχομένως επισυνάπτονται ή τον αριθμό των περιγραφικών
πινάκων εμπορικού χαρακτήρα, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.
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Θέση 5: Είδη
Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των ειδών που δηλώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε όλα τα έντυπα, περιλαμ
βανομένων και των συμπληρωματικών (ή σε πίνακες φόρτωσης ή σε πίνακες εμπορικού χαρακτήρα), που χρησιμοποιούνται.
Ο αριθμός των ειδών αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων 31 που πρέπει να συμπληρώνονται.

Θέση 6: Σύνολο δεμάτων
Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των δεμάτων που αποτελούν τη συγκεκριμένη αποστολή.

Θέση 7: Αριθμός αναφοράς
Η μνεία αυτή αφορά το στοιχείο αναφοράς που προσδίδει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εμπορικό επίπεδο στη
συγκεκριμένη αποστολή. Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενιαίου αριθμού αναφοράς αποστολών (RUE) (1).

Θέση 8: Παραλήπτης
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ή των προσώπων, στα οποία πρέπει να
παραδοθούν τα εμπορεύματα.
Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, σημειώσατε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί αριθμός EORI στον παραλήπτη,
σημειώσατε τον αριθμό που απαιτείται βάσει της νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αριθμός αναγνώρισης και η τελωνειακή διασάφηση περιλαμβάνει τα στοιχεία
συνοπτικής διασάφησης εξόδου όπως προβλέπεται στο προσάρτημα Α, και παρέχονται διευκολύνσεις στο πλαίσιο
προγράμματος εμπορικής εταιρικής σχέσης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση, ο εν λόγω αριθμός
αναγνώρισης επιτρέπεται να λάβει τη μορφή μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση
από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Η δομή του μοναδικού αυτού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας αντιστοιχεί στη δομή
που ορίζεται στο τμήμα «Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου» της επεξηγηματικής σημείωσης για το στοιχείο «Αποστολέας» στο
προσάρτημα Α.
Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριμένη θέση αναγράφεται η
ένδειξη «Διάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των παραληπτών.

Θέση 14: Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος
Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446. Εάν ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό
ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.
Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας μεταξύ διασαφιστή και εξαγωγέα (ή ενδεχομένως αποστολέα), σημειώσατε «εξαγωγέας» (ή
ενδεχομένως «αποστολέας»).
Για τον καθορισμό του διασαφιστή ή της ιδιότητας του αντιπροσώπου, παρέχεται ενωσιακός κωδικός σύμφωνα με το
προσάρτημα Δ1.

Θέση 15: Χώρα αποστολής/εξαγωγής
Στη θέση 15α αναγράψατε το σύμβολο σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο
προσάρτημα Δ1 για το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο καθεστώς.
(1) Σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας σχετικά με τον ενιαίο αριθμό αναφοράς αποστολών (RUE) για τελωνειακούς σκοπούς
(30 Ιουνίου 2001).
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Ωστόσο, εάν είναι γνωστό ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν από άλλο κράτος μέλος στο κράτος μέλος στο οποίο αυτά
βρίσκονται κατά τη στιγμή της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς, αναφέρατε το άλλο αυτό κράτος μέλος, υπό την
προϋπόθεση ότι:
i)

τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν από εκεί μόνο για σκοπούς εξαγωγής, και

ii) ο εξαγωγέας δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της
υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς, και
iii) η είσοδος στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής τους στο τελωνειακό
καθεστώς δεν ήταν ενδοενωσιακή απόκτηση εμπορευμάτων ή πράξη η οποία αντιμετωπίζεται ως τέτοια σύμφωνα με την
οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.
Ωστόσο, όταν τα εμπορεύματα εξάγονται στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αναφέρατε το κράτος
μέλος στο οποίο έλαβε χώρα η τελευταία δραστηριότητα τελειοποίησης.
Θέση 17: Χώρα προορισμού
Στη θέση 17α, αναγράψατε σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το σύμβολο
που αντιστοιχεί στην τελευταία χώρα προορισμού που ήταν γνωστή κατά τη στιγμή της εξαγωγής, προς την οποία πρέπει να
εξαχθούν τα εμπορεύματα.
Θέση 18: Ταυτότητα και εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση
Σημειώσατε την ταυτότητα του μεταφορικού μέσου, στο οποίο φορτώνονται απευθείας τα εμπορεύματα κατά τη
διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση και στη συνέχεια την εθνικότητα του εν λόγω
μεταφορικού μέσου (ή εκείνη του μέσου που εξασφαλίζει την ώθηση του συνόλου αν υπάρχουν περισσότερα μεταφορικά
μέσα), σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται
ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του ρυμουλκού
και εκείνον του ρυμουλκούμενου, καθώς και την εθνικότητα του ρυμουλκού.
Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την
ταυτότητα:
Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

Όνομα του πλοίου

Αεροπορική μεταφορά

Αριθμός και ημερομηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του αριθμού
πτήσης, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του αεροσκάφους)

Οδική μεταφορά

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Σιδηροδρομική μεταφορά

Αριθμός σιδηροδρομικού οχήματος

Εντούτοις για τις πράξεις διαμετακόμισης, όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία πρόκειται
να μεταφερθούν με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον δικαιούχο του καθεστώτος να αφήνει
κενή αυτή τη θέση όταν για λόγους διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμες στο σημείο αναχώρησης οι πληροφορίες σχετικά με την
ταυτότητα και την εθνικότητα του μεταφορικού μέσου τη στιγμή που καταρτίζεται η δήλωση διαμετακόμισης, υπό τον όρο
ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μεταφορικά μέσα
θα εγγραφούν στην συνέχεια στη θέση 55.
Θέση 19: Εμπορευματοκιβώτιο (Εμπ.)
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, την κατάσταση κατά τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής
ή διαμετακόμισης.
Θέση 20: Όροι παράδοσης
Σημειώσατε, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς και την ενωσιακή κατανομή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο
προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισμένες ρήτρες της εμπορικής σύμβασης.
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Θέση 21: Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα
Αναγράψατε την εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, όπως αυτή
είναι γνωστή κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο
προσάρτημα Δ1.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς ή αν χρησιμοποιούνται πολλά μεταφορικά μέσα, το ενεργό
μεταφορικό μέσο είναι εκείνο που εξασφαλίζει την ώθηση του όλου μεταφορικού μέσου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση
φορτηγού επί πλοίου, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το πλοίο· σε περίπτωση ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου, το ενεργό
μεταφορικό μέσο είναι το ρυμουλκό.
Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την
ταυτότητα:
Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

Όνομα του πλοίου

Αεροπορική μεταφορά

Αριθμός και ημερομηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του αριθμού
πτήσης, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του αεροσκάφους)

Οδική μεταφορά

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Σιδηροδρομική μεταφορά

Αριθμός σιδηροδρομικού οχήματος

Θέση 22: Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου
Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται το νόμισμα που αναφέρεται στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τον κωδικό
που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.
Η δεύτερη υποδιαίρεση περιέχει το ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο για το σύνολο των δηλωθέντων εμπορευμάτων.
Θέση 23: Συναλλαγματική ισοτιμία
Στη θέση αυτή αναγράφεται η ισχύουσα τιμή μετατροπής του νομίσματος του τιμολογίου σε νόμισμα του συγκεκριμένου
κράτους μέλους.
Θέση 24: Φύση εμπορικής πράξης
Αναφέρατε το είδος της συναλλαγής με τη μορφή των σχετικών κωδικών του προσαρτήματος Δ1.
Θέση 25: Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τον τρόπο μεταφοράς, που
αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο με το οποίο αναμένεται ότι τα εμπορεύματα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης.
Θέση 26: Μέσο εσωτερικής μεταφοράς
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1 το είδος του μεταφορικού
μέσου που χρησιμοποιείται κατά την αναχώρηση.
Θέση 27: Τόπος φόρτωσης
Σημειώσατε, με τον προβλεπόμενο ενδεχομένως κωδικό, τον τόπο που είναι γνωστός κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων
ως ο τόπος φόρτωσης των εμπορευμάτων στο ενεργό μεταφορικό μέσο, επί του οποίου θα διέλθουν τα σύνορα της Ένωσης.
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Θέση 29: Τελωνείο εξόδου
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το τελωνείο από το οποίο
προβλέπεται ότι τα εμπορεύματα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Θέση 30: Τόπος των εμπορευμάτων
Σημειώσατε τον ακριβή χώρο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα.
Θέση 31: Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων· σήματα και αριθμοί — αριθμός(-οί) εμπορευματοκιβωτίου(-ων) — αριθμός και φύση
Σημειώσατε τα σήματα, τους αριθμούς, τον αριθμό και τη φύση των δεμάτων ή, στην περίπτωση μη συσκευασμένων
εμπορευμάτων, αναφέρατε τον αριθμό των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της διασάφησης καθώς και τα στοιχεία
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η περιγραφή των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τη συνήθη
εμπορική ονομασία αυτών. Όταν η θέση 33, «κωδικός εμπορευμάτων», πρέπει να συμπληρωθεί, η ονομασία αυτή πρέπει να
εκφράζεται με όρους αρκετά σαφείς, ώστε να επιτρέπει την κατάταξη των εμπορευμάτων. Στη θέση αυτή πρέπει, επίσης, να
αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτεί ενδεχομένως η ειδική νομοθεσία. Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που
προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τη φύση των δεμάτων.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εμπορευματοκιβώτιο, πρέπει στη συγκεκριμένη θέση να αναφέρονται επίσης τα σήματα
για την αναγνώριση αυτού.
Θέση 32: Αριθμός είδους
Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό του εν λόγω είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που διασαφίζονται με τα
χρησιμοποιούμενα έντυπα, περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών, που καθορίζονται στη θέση 5.
Θέση 33: Κωδικός εμπορευμάτων
Αναφέρατε τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο σχετικό εμπόρευμα, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα Δ1.
Θέση 34: Κωδικός χώρας καταγωγής
Σ' αυτή την περίπτωση, αναγράψατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τη
χώρα καταγωγής όπως καθορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα.
Στη θέση 34β αναγράψατε την περιοχή αποστολής ή παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων.
Θέση 35: Μεικτή μάζα (kg)
Αναγράψατε στη θέση αυτή τη μεικτή μάζα, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην
αντίστοιχη θέση 31. Η μεικτή μάζα είναι η σωρευμένη μάζα του εμπορεύματος και όλων των συσκευασιών του,
εξαιρουμένων των υλικών μεταφοράς και ιδίως των εμπορευματοκιβωτίων.
Όταν η δήλωση διαμετακόμισης αφορά περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων, αρκεί η αναφορά της συνολικής μεικτής
μάζας στην πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των λοιπών θέσεων 35. Τα κράτη μέλη δύνανται να
επεκτείνουν τον κανόνα αυτό σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στις στήλες Α έως Ε και Ζ του πίνακα του
τίτλου Ι, Β.
Όταν η μεικτή μάζα είναι μεγαλύτερη του 1 kg και περιλαμβάνει κλάσμα της μονάδας (kg), επιτρέπεται η παρακάτω
στρογγυλοποίηση:
— από 0,001 έως 0,499: στρογγυλοποίηση στην κατώτερη μονάδα (kg),
— από 0,5 έως 0,999: στρογγυλοποίηση στην ανώτερη μονάδα (kg),
Όταν η μεικτή μάζα είναι κατώτερη από 1 kg, είναι σκόπιμο να αναφέρεται με τον τύπο «0,xyz» (π.χ.: αναγράψατε «0,654»
για δέμα 654 γραμμαρίων).
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Θέση 37: Καθεστώς
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1, το καθεστώς, για το οποίο διασαφί
ζονται τα εμπορεύματα.
Θέση 38: Καθαρή μάζα (kg)
Σημειώστε την καθαρή μάζα, σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στη αντίστοιχη θέση 31. Η καθαρή
μάζα είναι η μάζα του εμπορεύματος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία.
Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο
Αναγράψατε σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων που προηγούνται της εξαγωγής σε τρίτη χώρα ή, ενδεχομένως, της αποστολής σε κράτος μέλος.
Εφόσον η διασάφηση αφορά εμπορεύματα που επανεξάγονται μετά από την εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής
αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου Β, αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων στο
καθεστώς.
Όταν πρόκειται για διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς του
προηγούμενου τελωνειακού προορισμού ή των αντίστοιχων τελωνειακών παραστατικών. Αν, στο πλαίσιο μη ηλεκτρονικών
διαδικασιών διαμετακόμισης, απαιτείται η αναφορά περισσότερων του ενός στοιχείων τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να
προβλέπουν την αναγραφή της μνείας «Διάφορα» σ' αυτή τη θέση και να επισυνάπτουν τον κατάλογο των σχετικών
αναφορών στη δήλωση διαμετακόμισης.
Θέση 41: Συμπληρωματικές μονάδες
Σημειώσατε, κατά περίπτωση, για το αντίστοιχο είδος την ποσότητα εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης που προβλέπεται
στην ονοματολογία εμπορευμάτων.
Θέση 44: Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες
Αναφέρατε με τη μορφή των ενωσιακών κωδικών που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, αφενός τα στοιχεία που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά περίπτωση και αφετέρου τα στοιχεία των εγγράφων που
προσκομίζονται προς υποστήριξη της διασάφησης.
Η υποδιαίρεση «Κωδικός Ε.Μ.» (κωδικός ειδικής μνείας) δεν πρέπει να συμπληρώνεται.
Όταν η διασάφηση επανεξαγωγής που επιφέρει τη λήξη του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης υποβάλλεται σε τελωνείο
διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, αναγράψατε την πλήρη ονομασία και διεύθυνση του τελωνείου ελέγχου.
Οι διασαφήσεις που συντάσσονται στα κράτη μέλη και παρέχουν κατά τη μεταβατική περίοδο της καθιέρωσης του ευρώ
στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση της νομισματικής μονάδας ευρώ για τη σύνταξη των
διασαφήσεων, περιλαμβάνουν στη θέση αυτή, κατά προτίμηση στην υποδιαίρεση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, την
ένδειξη της χρησιμοποιούμενης νομισματικής μονάδας -εθνικής μονάδας ή ευρώ-.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η σχετική μνεία δεν αναγράφεται παρά μόνο στη θέση 44 του πρώτου
εμπορεύματος της διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω στοιχείο θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα επιμέρους
εμπορεύματα της διασάφησης.
Η ανωτέρω ένδειξη αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 των νομισμάτων (ISO 4217).
Θέση 46: Στατιστική αξία
Αναγράφεται το ποσό της στατιστικής αξίας, εκφρασμένο στη νομισματική μονάδα της οποίας ο κωδικός εμφαίνεται
ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο
οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.
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Θέση 47: Υπολογισμός επιβαρύνσεων
Αναγράψτε την εφαρμοζόμενη φορολογική βάση (αξία, βάρος ή άλλα). Σε κάθε γραμμή πρέπει ενδεχομένως να αναφέρονται,
σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1:
— το είδος της επιβάρυνσης (ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.),
— η βάση της επιβάρυνσης,
— ο εφαρμοζόμενος φορολογικός συντελεστής,
— το οφειλόμενο ποσό της εν λόγω επιβάρυνσης,
— ο επιλεγόμενος τρόπος πληρωμής (ΤΠ).
Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόμισμα, ο κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχομένως
στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού, στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διεκπε
ραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής.
Θέση 48: Αναβολή πληρωμής
Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς της σχετικής άδειας· ως αναστολή πληρωμής νοείται εδώ η αναστολή
στο πλαίσιο τόσο του συστήματος αναβολής της ταμιευτικής πληρωμής των δασμών όσο και του συστήματος φορολογικής
πίστωσης.
Θέση 49: Προσδιορισμός της αποθήκης
Αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της αποθήκης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό
στο προσάρτημα Δ1.
Θέση 50: Κύριος υπόχρεος
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την πλήρη εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του δικαιούχου του καθεστώτος, καθώς και
τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Εφόσον
αναφέρεται ο αριθμός EORI, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από την υποχρέωση να αναφέρονται το ονοματε
πώνυμο ή η πλήρης εταιρική επωνυμία και διεύθυνση. Να αναφερθεί κατά περίπτωση το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική
επωνυμία του εγκεκριμένου αντιπροσώπου που υπογράφει για τον δικαιούχο του καθεστώτος.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο
που φυλάσσεται στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου προσώπου. Όταν ο
δικαιούχος του καθεστώτος είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει μετά την υπογραφή του το ονοματε
πώνυμό του και την ιδιότητά του.
Σε περίπτωση εξαγωγής, ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του δύναται να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση μεσάζοντα
εγκατεστημένου στην περιφέρεια του τελωνείου εξόδου, στον οποίον μπορεί να επιστραφεί το θεωρημένο από το τελωνείο
εξόδου αντίτυπο αριθ. 3.
Θέση 51: Προβλεπόμενα τελωνεία διέλευσης (και χώρες)
Αναφέρατε τον κωδικό του προβλεπόμενου τελωνείου εισόδου σε κάθε χώρα κοινής διαμετακόμισης, μέσω της οποίας
προβλέπεται η διέλευση της μεταφοράς, καθώς και το τελωνείο εισόδου από το οποίο τα εμπορεύματα επανεισάγονται στο
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αφού διέλθουν από το έδαφος χώρας κοινής διαμετακόμισης ή, όταν η μεταφορά πρέπει να
διέλθει από έδαφος άλλο από εκείνο της Ένωσης και χώρας κοινής διαμετακόμισης, το τελωνείο εξόδου από το οποίο η
μεταφορά εγκαταλείπει την Ένωση και το τελωνείο εισόδου από το οποίο επανέρχεται σ' αυτή.
Αναγράψατε τα ενδιαφερόμενα τελωνεία, σύμφωνα με τον κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.
Θέση 52: Εγγύηση
Σημειώσατε, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το είδος της εγγύησης
ή της απαλλαγής από την εγγύηση που αφορά τη συγκεκριμένη πράξη καθώς και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τον αριθμό
του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή τον αριθμό του τίτλου
μεμονωμένης εγγύησης και, κατά περίπτωση, το τελωνείο εγγύησης.
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Στις περιπτώσεις που η συνολική εγγύηση, η απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή η μεμονωμένη εγγύηση
δεν ισχύει για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες, να προστεθούν μετά τη φράση «δεν ισχύει» οι κωδικοί του
προσαρτήματος Δ1 για την (τις) σχετική(-ές) χώρα(-ες)
— τα εκτός ΕΕ συμβαλλόμενα μέρη των Συμβάσεων για την κοινή διαμετακόμιση και την απλούστευση των διατυπώσεων
στις εμπορευματικές συναλλαγές,
— Ανδόρα,
— Άγιο Μαρίνο.
Οι μεμονωμένες εγγυήσεις με τη μορφή κατάθεσης χρηματικού ποσού ή με χρήση τίτλων μεμονωμένης εγγύησης ισχύουν
για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη των Συμβάσεων για την κοινή διαμετακόμιση και την απλούστευση των διατυπώσεων στις
εμπορευματικές συναλλαγές.

Θέση 53: Τελωνείο προορισμού (και χώρα)
Αναφέρατε το τελωνείο όπου πρέπει να προσκομιστούν τα εμπορεύματα για να περατωθεί η πράξη ενωσιακής διαμετα
κόμισης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 54: Τόπος και ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του
Αναγράψατε τον τόπο και την ημερομηνία κατάρτισης της διασάφησης.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν σχετικά με τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο που
προορίζεται για το τελωνείο εξαγωγής (ή ενδεχομένως αποστολής) πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφε
ρομένου και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμό του. Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων
πρέπει να αναφέρει, μετά την υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του.

B. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνείο εξαγωγής ή/και αναχώρησης ως τη στιγμή που φθάνουν στο
τελωνείο προορισμού, ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία στα αντίτυπα, που συνοδεύουν τα
εμπορεύματα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη μεταφορά και πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο από το μεταφορέα που
είναι υπεύθυνος για το μεταφορικό μέσο, επί του οποίου φορτώθηκαν απευθείας τα εμπορεύματα, ανάλογα με την εξέλιξη
των σχετικών πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να γράφονται με το χέρι με ευανάγνωστα γράμματα. Στην περίπτωση
αυτή, τον έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα.
Τα εν λόγω στοιχεία που αποτυπώνονται μόνο στα αντίτυπα αριθ. 4 και 5, αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:
— Μεταφορτώσεις: συμπληρώνεται η θέση 55.

Θέση 55: Μεταφορτώσεις
Οι τρεις πρώτες γραμμές της θέσης αυτής πρέπει να συμπληρωθούν από το μεταφορέα όταν, κατά τη συγκεκριμένη
μεταφορά, τα εν λόγω εμπορεύματα μεταφορτώνονται από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο ή από ένα εμπορευματοκιβώτιο σε
άλλο.
Ο μεταφορέας πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση μόνον αφού λάβει την άδεια των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους
όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση.
Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η πράξη διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού
λάβουν, κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα αντίτυπα αριθ. 4 και 5 της δήλωσης διαμετακόμισης.
— Άλλα περιστατικά: συμπληρώνεται η θέση 56.
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Θέση 56: Λοιπά περιστατικά κατά τη μεταφορά
Θέση που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις, που ισχύουν για την ενωσιακή διαμετακόμιση.
Εξάλλου, όταν, ενώ τα εμπορεύματα φορτώθηκαν σε ημιρυμουλκούμενο, πραγματοποιείται κατά τη μεταφορά αλλαγή μόνο
του ρυμουλκού (χωρίς συνεπώς τα εμπορεύματα να υποβάλλονται σε εργασίες ή να μεταφορτώνονται), αναφέρεται στη θέση
αυτή ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου ρυμουλκού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται θεώρηση των αρμόδιων αρχών.

Γ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Θέση 1: Διασάφηση
Στην πρώτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.
Στη δεύτερη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον τύπο της δήλωσης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του τελευταίου πωλητή των
εμπορευμάτων πριν από την εισαγωγή τους στην Ένωση.
Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, είναι δυνατό να μη ζητηθούν από τα κράτη μέλη το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική
επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.
Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, σημειώσατε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί αριθμός EORI στον αποστολέα/
εξαγωγέα, σημειώσατε τον αριθμό που απαιτείται βάσει της νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριμένη θέση αναγράφεται η
ένδειξη «Διάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των αποστολέων/εξαγωγέων.

Θέση 3: Έντυπα
Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό της δέσμης και το συνολικό αριθμό των χρησιμοποιούμενων δεσμών (έντυπα και συμπληρω
ματικά έντυπα μαζί). Για παράδειγμα, αν προσκομίζεται ένα έντυπο IM και δύο έντυπα IM/c, σημειώσατε στο έντυπο IM 1/3,
στο πρώτο έντυπο IM/c 2/3 και στο δεύτερο έντυπο IM/c 3/3.

Θέση 4: Πίνακες φόρτωσης
Αναφέρατε αριθμητικά το πλήθος των πινάκων φόρτωσης, που ενδεχομένως επισυνάπτονται ή τον αριθμό των περιγραφικών
πινάκων εμπορικού χαρακτήρα, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Θέση 5: Είδη
Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των ειδών που δηλώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε όλα τα έντυπα, περιλαμ
βανομένων και των συμπληρωματικών (ή σε πίνακες φόρτωσης ή σε πίνακες εμπορικού χαρακτήρα), που χρησιμοποιούνται.
Ο αριθμός των ειδών αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων 31 που πρέπει να συμπληρώνονται.

Θέση 6: Σύνολο δεμάτων
Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των δεμάτων που αποτελούν τη συγκεκριμένη αποστολή.
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Θέση 7: Αριθμός αναφοράς
Η μνεία αυτή αφορά το στοιχείο αναφοράς που προσδίδει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εμπορικό επίπεδο στη
συγκεκριμένη αποστολή. Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενιαίου αριθμού αναφοράς αποστολών (RUE) (1).

Θέση 8: Παραλήπτης
Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446. Εάν ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad
hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.
Σε περίπτωση υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε ιδιωτική αποθήκη, αναγράψατε το
πλήρες ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του αποταμιευτή, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με το
διασαφιστή.
Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριμένη θέση αναγράφεται η
ένδειξη «Διάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των παραληπτών.

Θέση 12: Στοιχεία αξίας
Αναγράψατε στην παρούσα θέση πληροφορίες για την αξία, όπως τα στοιχεία αναφοράς της άδειας με την οποία οι
τελωνειακές αρχές παραιτούνται από την απαίτηση προσκόμισης εντύπου DV1 προς επίρρωση κάθε διασάφησης ή στοιχείων
σχετικών με αναπροσαρμογές.

Θέση 14: Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος
Αναφέρετε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446. Εάν ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό
ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση.
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου.
Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας μεταξύ διασαφιστή και παραλήπτη, σημειώσατε «παραλήπτης».
Για τον καθορισμό του διασαφιστή ή της ιδιότητας του αντιπροσώπου, παρέχεται ενωσιακός κωδικός σύμφωνα με το
προσάρτημα Δ1.

Θέση 15: Χώρα αποστολής/εξαγωγής
Στη θέση 15α, αναγράψατε σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1 το σύμβολο
που αντιστοιχεί στη χώρα από την οποία τα εμπορεύματα απεστάλησαν αρχικά προς το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται
κατά τη στιγμή υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπορική πράξη (π.χ. πώληση ή
τελειοποίηση) ή δεν έχει ληφθεί καμία δικαστική απόφαση ξένη προς τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε ενδιάμεση χώρα.
Σε περίπτωση που υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις ή πράξεις, αναγράψατε την τελευταία ενδιάμεση χώρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας απαίτησης περί δεδομένων, μία δικαστική απόφαση που επιτρέπει την ομαδοποίηση των
εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά θεωρείται ότι σχετίζεται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων.
(1) Σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας σχετικά με τον ενιαίο αριθμό αναφοράς αποστολών (RUE) για τελωνειακούς σκοπούς
(30 Ιουνίου 2001).
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Θέση 17: Χώρα προορισμού
Στη θέση 17α, αναγράψατε τα ακόλουθα σύμφωνα με τον ενωσιακό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1:
α) όσον αφορά τις διατυπώσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού προορισμού, ή
θέση σε ανάλωση, αναγράψατε τον ενωσιακό κωδικό για το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή
της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου κατά τη στιγμή της κατάρτισης της τελωνειακής διασάφησης είναι γνωστό ότι τα
εμπορεύματα θα αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος μετά την υπαγωγή, αναγράψατε τον κωδικό για το άλλο αυτό
κράτος μέλος·
β) όσον αφορά τις διατυπώσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αναγράψατε τον ενωσιακό
κωδικό για το κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η πρώτη δραστηριότητα τελειοποίησης·
γ) όσον αφορά τις διατυπώσεις για την προσωρινή εισαγωγή, αναγράψατε τον ενωσιακό κωδικό για το κράτος μέλος όπου
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά τα εμπορεύματα·
δ) όσον αφορά τις διατυπώσεις για την τελωνειακή αποταμίευση, αναγράψατε τον ενωσιακό κωδικό για το κράτος μέλος
στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς.
Στη θέση 17β αναφέρατε την περιοχή προορισμού των εμπορευμάτων.
Θέση 18: Ταυτότητα και εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την άφιξη
Σημειώσατε την ταυτότητα του μεταφορικού μέσου, στο οποίο φορτώνονται απευθείας τα εμπορεύματα κατά την
προσκόμισή τους στο τελωνείο στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις στον προορισμό. Σε περίπτωση που χρησιμο
ποιείται ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του
ρυμουλκού και εκείνον του ρυμουλκούμενου.
Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την
ταυτότητα:
Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

Όνομα του πλοίου

Αεροπορική μεταφορά

Αριθμός και ημερομηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του αριθμού
πτήσης, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του αεροσκάφους)

Οδική μεταφορά

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Σιδηροδρομική μεταφορά

Αριθμός σιδηροδρομικού οχήματος

Θέση 19: Εμπορευματοκιβώτιο (Εμπ.)
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, την κατάσταση κατά τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Θέση 20: Όροι παράδοσης
Σημειώσατε, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς και την ενωσιακή κατανομή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο
προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισμένες ρήτρες της εμπορικής σύμβασης.
Θέση 21: Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα
Αναγράψατε την εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, σύμφωνα με
τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς ή αν χρησιμοποιούνται πολλά μεταφορικά μέσα, το ενεργό
μεταφορικό μέσο είναι εκείνο που εξασφαλίζει την ώθηση του όλου μεταφορικού μέσου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση
φορτηγού επί πλοίου, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το πλοίο· σε περίπτωση ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου, το ενεργό
μεταφορικό μέσο είναι το ρυμουλκό.

L 69/156

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.3.2016

Θέση 22: Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου
Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται το νόμισμα που αναφέρεται στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τον κωδικό
που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.
Η δεύτερη υποδιαίρεση περιέχει το ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο για το σύνολο των δηλωθέντων εμπορευμάτων.
Θέση 23: Συναλλαγματική ισοτιμία
Στη θέση αυτή αναγράφεται η ισχύουσα τιμή μετατροπής του νομίσματος του τιμολογίου σε νόμισμα του συγκεκριμένου
κράτους μέλους.
Θέση 24: Φύση εμπορικής πράξης
Αναφέρατε το είδος της συναλλαγής με τη μορφή των σχετικών κωδικών του προσαρτήματος Δ1.
Θέση 25: Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τον τρόπο μεταφοράς, που
αντιστοιχεί στο ενεργό μεταφορικό μέσο με το οποίο τα εμπορεύματα εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Θέση 26: Μέσο εσωτερικής μεταφοράς
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1 το είδος του μεταφορικού
μέσου που χρησιμοποιείται κατά την άφιξη.
Θέση 29: Τελωνείο εισόδου
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, το τελωνείο από το οποίο τα
εμπορεύματα εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Θέση 30: Τόπος των εμπορευμάτων
Σημειώσατε τον ακριβή χώρο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα εμπορεύματα.
Θέση 31: Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων· σήματα και αριθμοί — αριθμός(-οί) εμπορευματοκιβωτίου(-ων) — αριθμός και φύση
Σημειώσατε τα σήματα, τους αριθμούς, τον αριθμό και τη φύση των δεμάτων ή, στην περίπτωση μη συσκευασμένων
εμπορευμάτων, αναφέρατε τον αριθμό των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της διασάφησης καθώς και τα στοιχεία
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η περιγραφή των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τη συνήθη
εμπορική ονομασία αυτών. Με εξαίρεση την υπαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελωνειακής
αποταμίευσης, η ονομασία αυτή πρέπει να διατυπώνεται με όρους αρκετά ακριβείς, ώστε να επιτρέπεται η αναγνώρισή τους
και η άμεση και βέβαιη κατάταξή τους. Η θέση αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις ενδείξεις που απαιτούνται από τις
ενδεχόμενες ειδικές διατάξεις (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.). Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που
προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τη φύση των δεμάτων.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εμπορευματοκιβώτιο, πρέπει στη συγκεκριμένη θέση να αναφέρονται επίσης τα σήματα
για την αναγνώριση αυτού.
Θέση 32: Αριθμός είδους
Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό του εν λόγω είδους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών που διασαφίζονται με τα
χρησιμοποιούμενα έντυπα, περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών, που καθορίζονται στη θέση 5.
Θέση 33: Κωδικός εμπορευμάτων
Αναφέρατε τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο σχετικό εμπόρευμα, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα Δ1. Τα κράτη
μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναφορά στη δεξιά υποδιαίρεση ειδικής ονοματολογίας για τους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης.
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Θέση 34: Κωδικός χώρας καταγωγής
Αναγράψατε στη θέση 34α τον κωδικό που αντιστοιχεί στη χώρα καταγωγής όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα
σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 35: Μεικτή μάζα (kg)
Αναγράψατε στη θέση αυτή τη μεικτή μάζα, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην
αντίστοιχη θέση 31. Η μεικτή μάζα είναι η σωρευμένη μάζα του εμπορεύματος και όλων των συσκευασιών του,
εξαιρουμένων των υλικών μεταφοράς και ιδίως των εμπορευματοκιβωτίων.
Όταν η διασάφηση αφορά περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι για τις
διαδικασίες που αναφέρονται στις στήλες Η έως Κ του πίνακα του (πρώην τίτλου Ι, Β), η συνολική μεικτή μάζα
αναγράφεται στην πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των λοιπών θέσεων 35.
Όταν η μεικτή μάζα είναι μεγαλύτερη του 1 kg και περιλαμβάνει κλάσμα της μονάδας (kg), επιτρέπεται η παρακάτω
στρογγυλοποίηση:
— από 0,001 έως 0,499: στρογγυλοποίηση στην κατώτερη μονάδα (kg),
— από 0,5 έως 0,999: στρογγυλοποίηση στην ανώτερη μονάδα (kg),
— όταν η μεικτή μάζα είναι κατώτερη από 1 kg, είναι σκόπιμο να αναφέρεται με τον τύπο «0,xyz» (π.χ.: αναγράψατε
«0,654» για δέμα 654 γραμμαρίων).
Θέση 36: Προτίμηση
Η θέση αυτή περιέχει τις πληροφορίες για τη δασμολογική μεταχείριση των εμπορευμάτων. Όταν προβλέπεται η χρησιμο
ποίησή της στον πίνακα του τμήματος Β του τίτλου Ι, πρέπει να συμπληρώνεται ακόμη και όταν δεν ζητείται καμία
δασμολογική προτίμηση. Ωστόσο, η θέση αυτή δεν πρέπει να συμπληρώνεται στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, και τμημάτων του εν
λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω
εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις. Αναφέρατε τον σχετικό ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό στο προσάρτημα Δ1.
Η Επιτροπή θα δημοσιεύει τακτικά στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κατάσταση των
συνδυασμών κωδικών που χρησιμοποιούνται συνοδευόμενη από παραδείγματα και τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Θέση 37: Καθεστώς
Σημειώσατε, σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Δ1, το καθεστώς, για το οποίο διασαφί
ζονται τα εμπορεύματα.

Θέση 38: Καθαρή μάζα (kg)
Σημειώστε την καθαρή μάζα, σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που περιγράφονται στη αντίστοιχη θέση 31. Η καθαρή
μάζα είναι η μάζα του εμπορεύματος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία.

Θέση 39: Ποσόστωση
Αναγράψατε τον αύξοντα αριθμό της ζητούμενης δασμολογικής ποσόστωσης.

Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο
Αναγράψατε σύμφωνα με τους ενωσιακούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, τα στοιχεία της
συνοπτικής διασάφησης που ενδεχομένως χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος εισαγωγής ή των ενδεχόμενων προηγούμενων
εγγράφων.
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Θέση 41: Συμπληρωματικές μονάδες
Σημειώσατε, κατά περίπτωση, για το αντίστοιχο είδος την ποσότητα εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης που προβλέπεται
στην ονοματολογία εμπορευμάτων.

Θέση 42: Τιμή είδους
Αναγράψατε την τιμή που αφορά το εν λόγω είδος.

Θέση 43: Μέθοδος αξιολόγησης
Αναφέρατε με τη μορφή ενωσιακού κωδικού που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Δ1, τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο
αξιολόγησης.

Θέση 44: Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες
Αναφέρατε με τη μορφή των ενωσιακών κωδικών που προβλέπονται σχετικά στο προσάρτημα Δ1, αφενός τα στοιχεία που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά περίπτωση και αφετέρου τα στοιχεία των εγγράφων που
προσκομίζονται προς υποστήριξη της διασάφησης.
Η υποδιαίρεση Κωδικός Ειδικής Μνείας (MS) δεν πρέπει να συμπληρώνεται.
Όταν διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης υποβάλλεται σε τελωνείο διαφορετικό από το τελωνείο
ελέγχου, αναγράψατε την πλήρη ονομασία και διεύθυνση του τελωνείου ελέγχου.
Οι διασαφήσεις που συντάσσονται στα κράτη μέλη και παρέχουν κατά τη μεταβατική περίοδο της καθιέρωσης του ευρώ
στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση της νομισματικής μονάδας ευρώ για τη σύνταξη των
διασαφήσεων, περιλαμβάνουν στη θέση αυτή, κατά προτίμηση στην υποδιαίρεση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, την
ένδειξη της χρησιμοποιούμενης νομισματικής μονάδας -εθνικής μονάδας ή ευρώ-.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η σχετική μνεία δεν αναγράφεται παρά μόνο στη θέση 44 του πρώτου
εμπορεύματος της διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω στοιχείο θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα επιμέρους
εμπορεύματα της διασάφησης.
Η ανωτέρω ένδειξη αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 των νομισμάτων (ISO 4217).
Στις περιπτώσεις εμπορευμάτων με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες που
προβλέπει το άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αναγράφονται στη θέση 44, συμπεριλαμβανομένης,
όταν απαιτείται από κάποιο κράτος μέλος, η απόδειξη ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρόκειται να μεταφερθούν ή να
αποσταλούν από το κράτος μέλος εισαγωγής σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Θέση 45: Αναπροσαρμογή
Στη θέση αυτή αναγράφονται στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενες αναπροσαρμογές όταν δεν προσκομίζεται έγγραφο DV1 προς
επίρρωση της διασάφησης. Τα ποσά που αναφέρονται ενδεχομένως στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόμισμα, ο κωδικός
του οποίου αναγράφεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα
του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής.

Θέση 46: Στατιστική αξία
Αναγράφεται το ποσό της στατιστικής αξίας, εκφρασμένο στη νομισματική μονάδα της οποίας ο κωδικός εμφαίνεται
ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο
οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.
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Θέση 47: Υπολογισμός επιβαρύνσεων
Αναγράψτε την εφαρμοζόμενη φορολογική βάση (αξία, βάρος ή άλλα). Σε κάθε γραμμή πρέπει ενδεχομένως να αναφέρονται,
σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο προσάρτημα Δ1:
— το είδος της επιβάρυνσης (εισαγωγικοί δασμοί, ΦΠΑ κ.λπ.),
— η βάση της επιβάρυνσης,
— ο εφαρμοζόμενος φορολογικός συντελεστής,
— το οφειλόμενο ποσό της εν λόγω επιβάρυνσης,
— ο επιλεγόμενος τρόπος πληρωμής (ΤΠ).
Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόμισμα, ο κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχομένως
στη θέση 44 ή, ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διεκπε
ραιώνονται οι διατυπώσεις εισαγωγής.

Θέση 48: Αναβολή πληρωμής
Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς της σχετικής άδειας· ως αναστολή πληρωμής νοείται εδώ η αναστολή
στο πλαίσιο τόσο του συστήματος αναβολής της ταμιευτικής πληρωμής των δασμών όσο και του συστήματος φορολογικής
πίστωσης.

Θέση 49: Προσδιορισμός της αποθήκης
Αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της αποθήκης σύμφωνα με τον ενωσιακό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό
στο προσάρτημα Δ1.

Θέση 54: Τόπος και ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του
Αναγράψατε τον τόπο και την ημερομηνία κατάρτισης της διασάφησης.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, που θα θεσπιστούν σχετικά με τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο που
προορίζεται για το τελωνείο εισαγωγής πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφερομένου και στη συνέχεια το
ονοματεπώνυμό του. Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει, μετά την
υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

(a) Τα συμπληρωματικά έντυπα χρησιμοποιούνται μόνο αν η διασάφηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη (βλέπε
θέση 5). Πρέπει να προσκομίζονται μαζί με ένα έντυπο IM, EX ή EU (ή ενδεχομένως CO).
(b) Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στους προηγούμενους τίτλους I και II ισχύουν και για τα συμπληρωματικά έντυπα.
Όμως:
— η πρώτη υποδιαίρεση της θέσης 1 πρέπει να φέρει το σύμβολο «IM/c», «EX/c» ή «EU/c» (ή ενδεχομένως «CO/c»)· η
υποδιαίρεση αυτή δεν περιέχει κανένα σύμβολο αν:
— το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, οπότε είναι σκόπιμο να αναγράφεται στην
τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 το σύμβολο «T1 bis», «T2 bis», «T2F bis» ή «T2SM bis» ανάλογα με το καθεστώς
ενωσιακής διαμετακόμισης που εφαρμόζεται στα σχετικά εμπορεύματα,
— το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για την αιτιολόγηση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, οπότε είναι σκόπιμο
να αναγράφεται στην τρίτη υποδιαίρεση το σύμβολο «T2L bis», «T2LF bis» ή «T2LSM bis», ανάλογα με το χαρακτήρα
των σχετικών εμπορευμάτων,
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— η θέση 2/8 χρησιμοποιείται προαιρετικά από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει κατά περίπτωση μόνο το ονοματεπώνυμο
και, ενδεχομένως, τον αριθμό αναγνώρισης του ενδιαφερομένου,
— το τμήμα «ανακεφαλαίωση» της θέσης 47 αφορά την τελική ανακεφαλαίωση όλων των ειδών που αποτελούν το
αντικείμενο των χρησιμοποιούμενων εντύπων IM και IM/c, EX και EX/c ή EU και EU/c (ενδεχομένως CO και CO/c).
Αυτό, συνεπώς, πρέπει να συμπληρώνεται κατά περίπτωση στο τελευταίο μόνο από τα έντυπα IM/c, EX/c ή EU/c
(ενδεχομένως CO/c) που επισυνάπτονται σε έντυπο IM, EX ή EU (ενδεχομένως CO), έτσι ώστε να σημειώνεται αφενός το
σύνολο ανά είδος οφειλόμενης επιβάρυνσης.
(γ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά έντυπα:
— οι θέσεις 31 (Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων) του συμπληρωματικού εντύπου που δεν χρησιμοποιούνται
πρέπει να διαγράφονται, ώστε να αποκλείεται κάθε μεταγενέστερη χρησιμοποίησή τους,
— όταν στην τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 αναγράφεται το σύμβολο «Τ», διαγράφονται οι θέσεις 32 «Αριθμός είδους»,
33 «Κωδικός εμπορευμάτων», 35 «Μεικτή μάζα (kg)», 38 «Καθαρή μάζα (kg)» 40, «Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο
έγγραφο» και 44 «Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες» του πρώτου είδους εμπορευμάτων
στη δήλωση διαμετακόμισης, ενώ η πρώτη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» του εγγράφου αυτού
δεν μπορεί να συμπληρωθεί όσον αφορά την αναφορά των σημάτων, των αριθμών, του αριθμού και της φύσης των
δεμάτων και την περιγραφή των εμπορευμάτων. Στην πρώτη θέση 31 του εν λόγω εγγράφου, σημειώνεται κατάλληλα ο
αριθμός των σελίδων που φέρουν τα αντίστοιχα σύμβολα T1 bis, T2 bis, T2F bis ή T2SM bis.
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Προσάρτημα Γ2
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ EDI (ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
(ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΜΕ EDI)
ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΑ

Η δήλωση διαμετακόμισης με EDI βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρούνται στις διάφορες θέσεις του Ενιαίου Διοικητικού
Εγγράφου (ΕΔΕ), όπως ορίζεται στα προσαρτήματα Γ1 και Δ1, συνοδευόμενα ή αντικαθιστούμενα από κάποιο κωδικό, όπου
απαιτείται.
Το παρόν προσάρτημα περιλαμβάνει τις βασικές ειδικές απαιτήσεις, που ισχύουν όταν οι διατυπώσεις διεκπεραιώνονται με την
ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων EDI. Επιπλέον ισχύουν οι πρόσθετοι κωδικοί που αναφέρονται στο προσάρτημα Δ2. Τα
προσαρτήματα Γ1 και Δ1 ισχύουν για τη δήλωση διαμετακόμισης με EDI, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν
προσάρτημα ή στο προσάρτημα Δ2.
Η λεπτομερής δομή και το περιεχόμενο της δήλωσης διαμετακόμισης με EDI ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που
οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στον δικαιούχο του καθεστώτος προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του
συστήματος. Οι εν λόγω προδιαγραφές βασίζονται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν προσάρτημα.
Στο παρόν προσάρτημα περιγράφεται η δομή της ανταλλαγής πληροφοριών. Η δήλωση διαμετακόμισης οργανώνεται σε ομάδες
δεδομένων (χαρακτηριστικά). Τα χαρακτηριστικά έχουν ομαδοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν συναφείς λογικές
ενότητες στο πεδίο κάθε μηνύματος. H υποδιαίρεση ομάδας στοιχείων δηλώνει ότι αυτή εξαρτάται από ομάδα στοιχείων
χαμηλότερης κατηγορίας.
Εφόσον υπάρχει, σημειώνεται ο κατάλληλος αριθμός της θέσης στο ΕΔΕ.
Ο όρος «αριθμός» στις επεξηγήσεις της ομάδας στοιχείων δηλώνει πόσες φορές η ομάδα στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στη δήλωση διαμετακόμισης.
Ο όρος «είδος/μήκος» στις επεξηγήσεις ενός χαρακτηριστικού δηλώνει τις απαιτήσεις σχετικά με το είδος και το μήκος των
στοιχείων. Οι κωδικοί για τα είδη των στοιχείων είναι οι εξής:
α αλφαβητικό
ι

αριθμητικό

an αλφαριθμητικό
Ο αριθμός που ακολουθεί τον κωδικό δηλώνει το αποδεκτό μήκος στοιχείων. Ισχύουν τα εξής:
Οι δύο προαιρετικές τελείες πριν από τον δείκτη μήκους σημαίνουν ότι τα στοιχεία δεν έχουν καθορισμένο μήκος, αλλά μπορεί
να φθάσουν έναν μέγιστο αριθμό ψηφίων, όπως καθορίζεται με τον δείκτη μήκους. Ένα κόμμα στο μήκος στοιχείων σημαίνει ότι
το χαρακτηριστικό μπορεί να έχει δεκαδικά ψηφία, το ψηφίο πριν από το κόμμα δείχνει το συνολικό μήκος του χαρακτηρι
στικού, το ψηφίο μετά το κόμμα δείχνει τον μέγιστο αριθμό των ψηφίων μετά την υποδιαστολή.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΜΕ EDI

A.

Πίνακας των ομάδων στοιχείων
ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλήπτης
ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
— ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας
— ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλήπτης
— ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
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— ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
— ΔΕΜΑΤΑ
— ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
— ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
— ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ αναχώρησης
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ δικαιούχος του καθεστώτος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ διέλευσης
ΤΕΛΩΝΕΙΟ προορισμού
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Εγκεκριμένος παραλήπτης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΕΘΕΙΣΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
— ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ
— ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
— ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
— ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ
B.

Στοιχεία της δήλωσης διαμετακόμισης
ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Αριθμός: 1
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
LRN (τοπικός αριθμός αναφοράς)
Είδος/Μήκος: an ..22
Χρησιμοποιείται ο τοπικός αριθμός αναφοράς (LRN). Καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και χορηγείται από τον χρήστη σε
συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές, για την αναγνώριση κάθε επιμέρους δήλωσης.
Τύπος δήλωσης

(θέση 1)

Είδος/Μήκος: an ..5
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Συνολικός αριθμός ειδών

(θέση 5)

Είδος/Μήκος: n ..5
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Συνολικός αριθμός δεμάτων

(θέση 6)

Είδος/Μήκος: n ..7
Η χρήση της συγκεκριμένης ομάδας στοιχείων είναι προαιρετική. Ο συνολικός αριθμός δεμάτων είναι ίσος με το άθροισμα
όλων των «Αριθμών δεμάτων», όλων των «Αριθμών τεμαχίων» και μιας τιμής «1» για κάθε δηλωμένο φορτίο «χύμα».
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(θέση 15α)

Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό, αν δηλωθεί μια μόνο χώρα αποστολής. Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που
αναφέρονται στο προσάρτημα Δ2. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό «Χώρα
αποστολής» της ομάδας στοιχείων «ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ». Εφόσον έχουν δηλωθεί περισσότερες από μια χώρες
αποστολής, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό αυτό της ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ».
Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό «Χώρα αποστολής» της ομάδας στοιχείων «ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ».
Χώρα προορισμού

(θέση 17α)

Είδος/Μήκος: a2
Το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται, αν δηλωθεί μόνο μια χώρα προορισμού. Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που
αναφέρονται στο προσάρτημα Δ2. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό «Χώρα
προορισμού» της ομάδας στοιχείων «ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ». Εφόσον έχουν δηλωθεί περισσότερες από μια χώρες
προορισμού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό αυτό της ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ».
Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό «Χώρα προορισμού» της ομάδας στοιχείων «ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ».
Ταυτότητα κατά την αναχώρηση

(θέση 18)

Είδος/Μήκος: an ..27
Το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1.
Ταυτότητα κατά την αναχώρηση LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
Εθνικότητα κατά την αναχώρηση

(θέση 18)

Είδος/Μήκος: a2
Ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 χρησιμοποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1.
Εμπορευματοκιβώτιο

(θέση 19)

Είδος/Μήκος: n1
Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κωδικοί.
0: όχι
1: ναι
Εθνικότητα κατά τη διέλευση των συνόρων

(θέση 21)

Είδος/Μήκος: a2
Ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 χρησιμοποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1.
Ταυτότητα κατά τη διέλευση των συνόρων

(θέση 21)

Είδος/Μήκος: an ..27
Η χρήση αυτού του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1.
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Ταυτότητα κατά τη διέλευση των συνόρων LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
Τύπος μεταφοράς κατά τη διέλευση των συνόρων

(θέση 21)

Είδος/Μήκος: n ..2
Σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1 η χρήση του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη.
Μέσο μεταφοράς στα σύνορα

(θέση 25)

Είδος/Μήκος: n ..2
Σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1 η χρήση του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη.
Τρόπος εσωτερικής μεταφοράς

(θέση 26)

Είδος/Μήκος: n ..2
Η χρήση του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την
επεξηγηματική σημείωση για τη θέση 25 που περιέχεται στο προσάρτημα Δ1.
Τόπος φόρτωσης

(θέση 27)

Είδος/Μήκος: an ..17
Η χρήση του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη.
Κωδικός συμφωνηθέντος τόπου

(θέση 30)

Είδος/Μήκος: an ..17
Το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ».
Εάν δεν χρησιμοποιείται αυτή η ομάδα στοιχείων, το χαρακτηριστικό είναι προαιρετικό. Εάν χρησιμοποιείται το χαρακτη
ριστικό αυτό, απαιτείται η αναγραφή σε κωδικοποιημένη μορφή του συγκεκριμένου τόπου όπου τα εμπορεύματα μπορούν
να εξετασθούν. Τα χαρακτηριστικά «Συμφωνηθείς τόπος εμπορευμάτων»/«Κωδικός συμφωνηθέντος τόπου», «Εγκεκριμένος
τόπος εμπορευμάτων» και «Τελωνειακό κλιμάκιο» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
Συμφωνηθείς τόπος εμπορευμάτων

(θέση 30)

Είδος/Μήκος: an ..35
Το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ».
Εάν δεν χρησιμοποιείται αυτή η ομάδα στοιχείων, το χαρακτηριστικό είναι προαιρετικό. Εάν χρησιμοποιείται το χαρακτη
ριστικό αυτό, απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου τόπου όπου τα εμπορεύματα μπορούν να εξετασθούν. Τα
χαρακτηριστικά «Συμφωνηθείς τόπος εμπορευμάτων»/«Κωδικός συμφωνηθέντος τόπου», «Εγκεκριμένος τόπος
εμπορευμάτων» και «Τελωνειακό κλιμάκιο» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
Συμφωνηθείς τόπος εμπορευμάτων LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
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(θέση 30)

Είδος/Μήκος: an ..17
Το χαρακτηριστικό είναι προαιρετικό, εφόσον χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ». Εάν
χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό, απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου τόπου όπου τα εμπορεύματα μπορούν να
εξετασθούν. Εάν δεν χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
χαρακτηριστικό. Τα χαρακτηριστικά «Συμφωνηθείς τόπος εμπορευμάτων»/«Κωδικός συμφωνηθέντος τόπου», «Εγκεκριμένος
τόπος εμπορευμάτων» και «Τελωνειακό κλιμάκιο» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
Τελωνειακό κλιμάκιο

(θέση 30)

Είδος/Μήκος: an ..17
Το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ».
Εάν δεν χρησιμοποιείται αυτή η ομάδα στοιχείων, το χαρακτηριστικό είναι προαιρετικό. Εάν χρησιμοποιείται το χαρακτη
ριστικό αυτό, απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου τόπου όπου τα εμπορεύματα μπορούν να εξετασθούν. Τα
χαρακτηριστικά «Συμφωνηθείς τόπος εμπορευμάτων»/«Κωδικός συμφωνηθέντος τόπου», «Εγκεκριμένος τόπος
εμπορευμάτων» και «Τελωνειακό κλιμάκιο» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
Συνολική μεικτή μάζα

(θέση 35)

Είδος/Μήκος: n ..11,3
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Κωδικός γλώσσας συνοδευτικού εγγράφου ΝΑΣΔ
Είδος/Μήκος: a2
Ο κωδικός γλώσσας που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Δ2 χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της γλώσσας του
συνοδευτικού εγγράφου της διαμετακόμισης (συνοδευτικό έγγραφο ΝΑΣΔ).
Ένδειξη γλώσσας διαλόγου κατά την αναχώρηση
Είδος/Μήκος: a2
Η χρήση του κωδικού γλώσσας που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Δ2 είναι προαιρετική. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται το
χαρακτηριστικό αυτό, το σύστημα χρησιμοποιεί την «εξ ορισμού» γλώσσα του τελωνείου αναχώρησης.
Ημερομηνία διασάφησης

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: n8
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Τόπος υποβολής της δήλωσης

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Τόπος υποβολής της δήλωσης LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) του
αντίστοιχου πεδίου ελεύθερου κειμένου.
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(θέση 2)

Αριθμός: 1
Αυτή η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται, όταν έχει δηλωθεί μόνον ένας αποστολέας. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η ομάδα στοιχείων «ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας» της ομάδας στοιχείων «ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ».
Όνομα

(θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Οδός και αριθμός

(θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Χώρα

(θέση 2)

Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
Ταχυδρομικός κώδικας

(θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..9
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Πόλη

(θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
NAD LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορισθεί η γλώσσα του ονόματος και
της διεύθυνσης (NAD LNG).
Αριθμός αναγνώρισης

(θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..17
Η χρήση του χαρακτηριστικού αυτού για να εισαχθεί ο αριθμός ταυτότητας του συναλλασσομένου είναι προαιρετική για
τα κράτη μέλη.
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλήπτης

(θέση 8)

Αριθμός: 1
Αυτή η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται, όπου έχει δηλωθεί μόνον ένας παραλήπτης και το χαρακτηριστικό «Χώρα
προορισμού» της ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» περιέχει ένα κράτος μέλος ή μια χώρα κοινής διαμετα
κόμισης. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ομάδα στοιχείων «ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλήπτης»
της ομάδας στοιχείων «ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ».
Όνομα

(θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Οδός και αριθμός
Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.

(θέση 8)
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(θέση 8)

Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
Ταχυδρομικός κώδικας

(θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..9
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Πόλη

(θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
NAD LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορισθεί η γλώσσα του ονόματος και
της διεύθυνσης (NAD LNG).
Αριθμός αναγνώρισης

(θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..17
Η χρήση του χαρακτηριστικού αυτού για την εισαγωγή του αριθμού αναγνώρισης συναλλασσομένου είναι προαιρετική για
τα κράτη μέλη.
ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός: 999
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
Τύπος δήλωσης

(πρώην θέση 1)

Είδος/Μήκος: an ..5
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό, εφόσον χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός «Τ-» για το χαρακτηριστικό «Τύπος δήλωσης» της
ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ». Στις λοιπές περιπτώσεις το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί.
Χώρα αποστολής

(πρώην θέση 15α)

Είδος/Μήκος: a2
Το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται, εφόσον δηλωθούν περισσότερες από μία χώρες αποστολής. Χρησιμοποιούνται οι
κωδικοί χωρών που αναφέρονται στο προσάρτημα Δ2. Το χαρακτηριστικό «Χώρα αποστολής» της ομάδας στοιχείων
«ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν έχει δηλωθεί μία μόνο χώρα αποστολής χρησιμοποιείται
το αντίστοιχο χαρακτηριστικό της ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ».
Χώρα προορισμού

(πρώην θέση 17α)

Είδος/Μήκος: a2
Το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται, εφόσον δηλωθούν περισσότερες από μία χώρες προορισμού. Χρησιμοποιούνται οι
κωδικοί χωρών που αναφέρονται στο προσάρτημα Δ2. Το χαρακτηριστικό «Χώρα προορισμού» της ομάδας στοιχείων
«ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν έχει δηλωθεί μία μόνο χώρα προορισμού χρησιμοποιείται
το αντίστοιχο χαρακτηριστικό της ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ».
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(θέση 31)

Είδος/Μήκος: an ..140
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Αναλυτική περιγραφή LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) του
αντίστοιχου πεδίου ελεύθερου κειμένου.
Αριθμός είδους

(θέση αριθ. 32)

Είδος/Μήκος: n ..5
Το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται, ακόμα και αν έχει χρησιμοποιηθεί ο αριθμός «1» για το χαρακτηριστικό «Συνολικός
αριθμός ειδών» της ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται ο αριθμός «1»
για το χαρακτηριστικό αυτό. Κάθε αριθμός είδους είναι μοναδικός για όλη τη δήλωση.
Κωδικός εμπορεύματος

(θέση 33)

Είδος/Μήκος: n ..8
Το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται με 4 τουλάχιστον και έως 8 ψηφία σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1.
Μεικτή μάζα

(θέση 35)

Είδος/Μήκος: n ..11,3
Το χαρακτηριστικό είναι προαιρετικό όταν εμπορεύματα διαφορετικών ειδών που καλύπτονται από την ίδια δήλωση
συσκευάζονται μαζί με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατο να καθορισθεί η μεικτή μάζα κάθε είδους εμπορεύματος.
Καθαρή μάζα

(θέση 38)

Είδος/Μήκος: n ..11,3
Σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1 η χρήση του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική.
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας

(πρώην θέση 2)

Αριθμός: 1
Η ομάδα στοιχείων «ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχει δηλωθεί μόνο ένας
αποστολέας. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων «ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Αποστολέας» σε επίπεδο
«ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ».
Όνομα

(πρώην θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Οδός και αριθμός

(πρώην θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Χώρα

(πρώην θέση 2)

Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
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(πρώην θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..9
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Πόλη

(πρώην θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
NAD LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορισθεί η γλώσσα του ονόματος και
της διεύθυνσης (NAD LNG).
Αριθμός αναγνώρισης

(πρώην θέση 2)

Είδος/Μήκος: an ..17
Η χρήση του χαρακτηριστικού αυτού για την εισαγωγή του αριθμού αναγνώρισης συναλλασσομένου είναι προαιρετική για
τα κράτη μέλη.
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλήπτης

(πρώην θέση 8)

Αριθμός: 1
Η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται, όταν έχουν δηλωθεί περισσότεροι από έναν παραλήπτες και το χαρακτηριστικό «Χώρα
προορισμού» της ομάδας στοιχείων «ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» περιέχει ένα κράτος μέλος ή μια χώρα κοινής διαμετα
κόμισης. Όταν έχει δηλωθεί μόνο ένας παραλήπτης, η ομάδα στοιχείων «ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ παραλήπτης» της ομάδας
στοιχείων «ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Όνομα

(πρώην θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Οδός και αριθμός

(πρώην θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Χώρα

(πρώην θέση 8)

Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
Ταχυδρομικός κώδικας

(πρώην θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..9
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Πόλη
Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.

(πρώην θέση 8)
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NAD LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορισθεί η γλώσσα του ονόματος και
της διεύθυνσης (NAD LNG).
Αριθμός αναγνώρισης

(πρώην θέση 8)

Είδος/Μήκος: an ..17
Η χρήση του χαρακτηριστικού αυτού για την εισαγωγή του αριθμού αναγνώρισης συναλλασσομένου είναι προαιρετική για
τα κράτη μέλη.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΑ

(θέση 31)

Αριθμός: 99
Εάν το χαρακτηριστικό «Εμπορευματοκιβώτια» της ομάδας στοιχείων «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» περιέχει τον κωδικό
«1» χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
Αριθμός εμπορευματοκιβωτίων

(θέση 31)

Είδος/Μήκος: an ..11
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
ΔΕΜΑΤΑ

(θέση 31)

Αριθμός: 99
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
Σήματα και αριθμοί δεμάτων

(θέση 31)

Είδος/Μήκος: an ..42
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορισθεί η γλώσσα του ονόματος και
της διεύθυνσης (NAD LNG).
Σήματα και αριθμοί δεμάτων LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
Είδος δεμάτων

(θέση 31)

Είδος/Μήκος: an2
Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί συσκευασίας που παρατίθενται στη θέση 31 του προσαρτήματος Δ1.
Αριθμός δεμάτων

(θέση 31)

Είδος/μήκος: n ..5
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται εφόσον το χαρακτηριστικό «Είδος δεμάτων» περιέχει άλλους κωδικούς που
αναγράφονται στο προσάρτημα Δ1 διαφορετικούς από αυτούς που χρησιμοποιούνται για εμπορεύματα χύμα (VQ, VG, VL,
VY, VR ή VO) ή για «Μη συσκευασμένα» (NE, NF, NG). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον το χαρακτηριστικό «Είδος
δεμάτων» περιέχει έναν από τους προαναφερθέντες κωδικούς.
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(θέση 31)

Είδος/Μήκος: n ..5
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό εφόσον το χαρακτηριστικό «Είδη δεμάτων» περιέχει έναν από τους κωδικούς που
περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Δ2 για «μη συσκευασμένα» εμπορεύματα (ΝΕ). Στις λοιπές περιπτώσεις το χαρακτη
ριστικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

(θέση 40)

Αριθμός: 9
Η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1.
Τύπος προηγούμενου εγγράφου

(θέση 40)

Είδος/Μήκος: an ..6
Εάν χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα τύπος προηγούμενου εγγράφου.
Αναφορά προηγούμενου εγγράφου

(θέση 40)

Είδος/Μήκος: an ..20
Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αναφοράς του προηγούμενου εγγράφου.
Αναφορά προηγούμενου εγγράφου LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) του
αντίστοιχου πεδίου ελεύθερου κειμένου.
Συμπληρωματικές πληροφορίες

(θέση 40)

Είδος/Μήκος: an ..26
Η χρήση του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη.
Συμπληρωματικές πληροφορίες LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

(θέση 44)

Αριθμός: 99
Η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται για μηνύματα TIR. Στις άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται σύμφωνα με το
προσάρτημα Γ1. Εάν χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων, πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά.
Τύπος εγγράφου

(θέση αριθ. 44)

Είδος/Μήκος: an ..3
Χρησιμοποιείται ο κωδικός που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
Αναφορά εγγράφου
Είδος/Μήκος: an ..20

(θέση 44)
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Αναφορά εγγράφου LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
Συμπληρωματικές πληροφορίες

(θέση 44)

Είδος/Μήκος: an ..26
Συμπληρωματικές πληροφορίες LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ

(θέση 44)

Αριθμός: 99
Η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1. Εάν χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί είτε το χαρακτηριστικό «Συμπληρωματικές πληροφορίες αναγνώρισης» είτε «Κείμενο».
Συμπληρωματικές πληροφορίες αναγνώρισης

(θέση 44)

Είδος/Μήκος: an ..3
Χρησιμοποιείται ο κωδικός που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για την εισαγωγή των συμπληρωματικών πληροφοριών
αναγνώρισης.
Εξαγωγή από την ΕΕ

(θέση 44)

Είδος/Μήκος: n1
Εφόσον το χαρακτηριστικό «Συμπληρωματικές πληροφορίες αναγνώρισης» περιέχει τον κωδικό «DG0» ή «DG1» χρησιμο
ποιείται το χαρακτηριστικό «Εξαγωγή από την ΕΕ» ή «Εξαγωγή από τη χώρα». Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα
δύο χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Εάν χρησιμο
ποιείται αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κωδικοί.
0

= όχι

1

= ναι.

Εξαγωγή από τη χώρα

(θέση 44)

Είδος/Μήκος: a2
Εφόσον το χαρακτηριστικό «Συμπληρωματικές πληροφορίες αναγνώρισης» περιέχει τον κωδικό «DG0» ή «DG1» χρησιμο
ποιείται το χαρακτηριστικό «Εξαγωγή από την ΕΕ» ή «Εξαγωγή από τη χώρα». Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα
δύο χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Εάν χρησιμο
ποιείται αυτό το χαρακτηριστικό, χρησιμοποιείται ο κωδικός της χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
Κείμενο

(θέση 44)

Είδος/Μήκος: an ..70
Κείμενο LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
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ΤΕΛΩΝΕΙΟ αναχώρησης
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(θέση Γ)

Αριθμός: 1
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
Αριθμός αναφοράς

(θέση Γ)

Είδος/Μήκος: an8
Χρησιμοποιείται ο κωδικός που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ δικαιούχος του καθεστώτος

(θέση 50)

Αριθμός: 1
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
Αριθμός αναγνώρισης

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: an ..17
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται όταν η ομάδα στοιχείων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» περιέχει τον κωδικό Α3 ή
όταν χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό «GRN».
Ονοματεπώνυμο

(Θέση 50)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό, εφόσον χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό «Αριθμός αναγνώρισης» και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας στοιχείων δεν είναι γνωστά στο σύστημα.
Οδός και αριθμός

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό, εφόσον χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό «Αριθμός αναγνώρισης» και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας στοιχείων δεν είναι γνωστά στο σύστημα.
Χώρα

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2, εφόσον χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό
«Αριθμός αναγνώρισης» και τα άλλα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας στοιχείων δεν είναι γνωστά στο σύστημα.
Ταχυδρομικός κώδικας

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: an ..9
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό, εφόσον χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό «Αριθμός αναγνώρισης» και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας στοιχείων δεν είναι γνωστά στο σύστημα.
Πόλη

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό, εφόσον χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό «Αριθμός αναγνώρισης» και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας στοιχείων δεν είναι γνωστά στο σύστημα.
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NAD LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα για το όνομα και τη
διεύθυνση (NAD LNG) εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

(θέση 50)

Αριθμός: 1
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων εάν ο δικαιούχος του καθεστώτος χρησιμοποιεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Όνομα

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: an ..35
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Όρια εξουσιοδότησης

(θέση 50)

Είδος/Μήκος: a ..35
Η χρήση του χαρακτηριστικού είναι προαιρετική.
Όρια εξουσιοδότησης LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός γλώσσας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να καθορίσει τη γλώσσα (LNG) εάν χρησιμο
ποιείται το αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ διέλευσης

(θέση 51)

Αριθμός: 9
Η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα Γ1.
Αριθμός αναφοράς

(θέση 51)

Είδος/Μήκος: an8
Χρησιμοποιείται ο κωδικός που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ προορισμού

(θέση 53)

Αριθμός: 1
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
Αριθμός αναφοράς

(θέση 53)

Είδος/Μήκος: an8
Χρησιμοποιείται ο κωδικός που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Εγκεκριμένος παραλήπτης

(θέση 53)

Αριθμός: 1
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ομάδα στοιχείων για να δηλώσει ότι τα εμπορεύματα θα παραδοθούν σε εγκεκριμένο
παραλήπτη.
Αριθμός αναγνώρισης εγκεκριμένου παραλήπτη

(θέση 53)

Είδος/Μήκος: an ..17
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό για να εισαχθεί ο αριθμός αναγνώρισης συναλλασσομένου.
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(θέση Δ)

Αριθμός: 1
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων εφόσον εγκεκριμένος αποστολέας υποβάλει τη δήλωση.
Κωδικός αποτελέσματος ελέγχου

(θέση Δ)

Είδος/Μήκος: an2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός Α3.
Κωδικός αποτελέσματος ελέγχου

(θέση Δ)

Είδος/Μήκος: n8
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
ΤΕΘΕΙΣΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

(θέση Δ)

Αριθμός: 1
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων εφόσον εγκεκριμένος αποστολέας υποβάλει δήλωση για την οποία η άδειά του απαιτεί
τη χρήση σφραγίδων ή έχει επιτραπεί στον δικαιούχο του καθεστώτος η χρήση τελωνειακών σφραγίδων ειδικού τύπου.
Αριθμός τελωνειακών σφραγίδων

(θέση Δ)

Είδος/Μήκος: n ..4
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

(θέση Δ)

Αριθμός: 99
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων για την αναγνώριση των τελωνειακών σφραγίδων.
Ταυτότητα τελωνειακών σφραγίδων

(θέση Δ)

Είδος/Μήκος: an ..20
Χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό.
Ταυτότητα τελωνειακών σφραγίδων LNG
Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας (LNG) που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ2.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Αριθμός: 9
Χρησιμοποιείται η ομάδα στοιχείων.
Είδος εγγύησης

(θέση 52)

Είδος/Μήκος: an ..1
Χρησιμοποιείται ο κωδικός που αναφέρεται στο προσάρτημα Δ1.
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(θέση 52)

Αριθμός: 99
Αυτή η ομάδα στοιχείων χρησιμοποιείται όταν το χαρακτηριστικό «Είδος εγγύησης» περιέχει τον κωδικό «0», «1», «2», «4»
ή «9».
GRN

(θέση 52)

Είδος/Μήκος: an ..24
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση του αριθμού αναφοράς της εγγύησης (GRN) όταν το
χαρακτηριστικό «Είδος εγγύησης» περιέχει τον κωδικό «0», «1»,«2», «4» ή «9». Στην περίπτωση αυτή, το χαρακτηριστικό
«Άλλα στοιχεία αναφοράς για την εγγύηση» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ο αριθμός αναφοράς της εγγύησης (GRN) χορηγείται από το τελωνείο εγγύησης με σκοπό την αναγνώριση κάθε
μεμονωμένης εγγύησης και έχει την ακόλουθη δομή:
Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Παραδείγματα

1

Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους αποδοχής της εγγύη Αριθμητικό 2
σης (YY)

97

2

Κωδικός αναγνώρισης της χώρας σύστασης της εγγύησης Αλφαβητικός 2
(κωδικός χώρας ISO άλφα 2)

IT

3

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της αποδοχής, το οποίο Αλφαριθμητικό 12
χορηγείται από το τελωνείο εγγύησης ανά έτος και χώρα

1234AB788966

4

Ψηφίο ελέγχου

8

5

Κωδικός αναγνώρισης του τίτλου μεμονωμένης εγγύησης Αλφαριθμητικό 7
(1 γράμμα + 6 ψηφία) ή ΟΥΔΕΝ για τα λοιπά είδη εγγύη
σης.

Αλφαριθμητικό 1

A001017

Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως επεξηγείται ανωτέρω.
Το πεδίο 3 πρέπει να συμπληρώνεται με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που χορηγείται από το τελωνείο εγγύησης ανά
έτος και χώρα αποδοχής της εγγύησης. Οι εθνικές διοικήσεις που επιθυμούν να συμπεριλάβουν τον αριθμό αναφοράς του
τελωνείου εγγύησης στον GRN, μπορούν να χρησιμοποιούν προς τούτο έως 6 από τους πρώτους χαρακτήρες του
κωδικού.
Το πεδίο 4 πρέπει να συμπληρώνεται με ένα στοιχείο που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου για τα πεδία 1 έως 3 του GRN. Το
πεδίο αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό σφάλματος κατά την καταχώριση των πρώτων τεσσάρων πεδίων του GRN.
Το πεδίο 5 θα συμπληρώνεται μόνο εφόσον το GRN αφορά μεμονωμένη εγγύηση με τίτλους, η οποία έχει καταγραφεί στο
μηχανογραφικό σύστημα διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τον αριθμό
αναγνώρισης κάθε τίτλου.
Άλλη αναφορά στην εγγύηση

(θέση 52)

Είδος/Μήκος: an ..35
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται όταν το χαρακτηριστικό «Είδος εγγύησης» περιέχει κωδικούς άλλους από τους
«0», «1», «2», «4» ή «9». Στην περίπτωση αυτή, το χαρακτηριστικό «GRN» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Κωδικός πρόσβασης
Είδος/μήκος: an4
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιείται και το χαρακτηριστικό «GRN»· διαφορετικά, το χαρακτη
ριστικό αυτό είναι προαιρετικό για τα κράτη μέλη. Αναλόγως του είδους της εγγύησης, εκδίδεται από το τελωνείο
εγγύησης, από τον τριτεγγυητή ή από τον δικαιούχο του καθεστώτος και χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση μιας
συγκεκριμένης εγγύησης.
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ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αριθμός: 1
Δεν ισχύει για την ΕΕ

(θέση 52)

Είδος/Μήκος: n1
Ο κωδικός 0= όχι χρησιμοποιείται για την ενωσιακή διαμετακόμιση.
ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ
Αριθμός: 99
Δεν ισχύει για τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη

(θέση 52)

Είδος/Μήκος: a2
Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας που περιέχεται στο προσάρτημα Δ2 για να δηλώνει τη σχετική χώρα κοινής διαμετα
κόμισης.
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Προσάρτημα Δ1
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (1)
ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το παρόν προσάρτημα περιέχει μόνο τις ειδικές βασικές απαιτήσεις που ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται έντυπα σε χαρτί. Όταν
οι διατυπώσεις για τη διαμετακόμιση διεκπεραιώνονται με ανταλλαγή μηνυμάτων EDI, εφαρμόζεται το παρόν προσάρτημα εκτός
αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στα προσαρτήματα Γ2 και Δ2.
Μερικές φορές καθορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά το είδος και το μήκος των δεδομένων.
Οι κωδικοί που αφορούν το είδος δεδομένων είναι οι ακόλουθοι:
α αλφαβητικό
ι

αριθμητικό

an αλφαριθμητικό
Ο αριθμός που έπεται του κωδικού υποδεικνύει το επιτρεπόμενο μήκος του δεδομένου. Οι δύο ενδεχόμενες τελείες πριν από
την ένδειξη του μήκους σημαίνουν ότι το δεδομένο δεν έχει σταθερό μήκος αλλά μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτήρες μέχρι τον
καθοριζόμενο σχετικό αριθμό.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΙ

Θέση 1: Διασάφηση
Πρώτη υποδιαίρεση
Οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί (a2) είναι οι ακόλουθοι:
EX. στο πλαίσιο των συναλλαγών με τις χώρες και τα εδάφη που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, με
εξαίρεση των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης απλούστευσης των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές.
για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα που περιλαμβάνονται στις στήλες Α και Ε του πίνακα
του προσαρτήματος Γ1 τίτλος Ι, Β),
για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε έναν από τους τελωνειακούς προορισμούς που περιλαμβάνονται στις στήλες Γ
και Δ του πίνακα του προσαρτήματος Γ1 τίτλος Ι, Β),
για την αποστολή μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών.
IM στο πλαίσιο των συναλλαγών με τις χώρες και τα εδάφη που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, με
εξαίρεση των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης απλούστευσης των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές.
για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα που περιλαμβάνονται στις στήλες Η έως Κ του
πίνακα του προσαρτήματος Γ1 τίτλος Ι, Β),
για την υπαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο συναλλαγής μεταξύ κρατών μελών.
EU στο πλαίσιο των συναλλαγών με συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της σύμβασης απλούστευσης των διατυπώσεων στις
εμπορευματικές συναλλαγές.
για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα που περιλαμβάνονται στις στήλες Α, Ε και Η έως Κ
του πίνακα του προσαρτήματος Γ1 τίτλος Ι, Β),
για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε έναν από τους τελωνειακούς προορισμούς που περιλαμβάνονται στις στήλες Γ
και Δ του πίνακα του προσαρτήματος Γ1 τίτλος Ι, Β),
(1) Οι όροι εξαγωγή, επανεξαγωγή, εισαγωγή και επανεισαγωγή στο παρόν προσάρτημα επίσης την αποστολή, την εκ νέου αποστολή, την είσοδο και
την εκ νέο είσοδο.
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CO για ενωσιακά εμπορεύματα που υποβάλλονται σε ειδικά μέτρα κατά τη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί την
προσχώρηση νέων κρατών μελών:
για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προκειμένου να επιτευχθεί, κατά την εξαγωγή,
η καταβολή της ειδικής επιστροφής πριν από την εξαγωγή ή παραγωγή υπό τελωνειακή επιτήρηση και υπό τελωνειακό
έλεγχο πριν από την εξαγωγή και καταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή,
για ενωσιακά εμπορεύματα στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στα
οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΕ και τμημάτων του τελωνειακού εδάφους όπου δεν
εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των μερών των εν λόγω τμημάτων όπου δεν
εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις.

Δεύτερη υποδιαίρεση
Οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί (a1) είναι οι ακόλουθοι:
A

συνήθη διασάφηση (συνήθης διαδικασία, άρθρο 162 του κώδικα)

B ή C για απλουστευμένη διασάφηση (απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 166 του κώδικα)
M

για την υποβολή συνήθους διασάφησης (όπως αυτή που αναφέρεται με τον κωδικό Α) προτού ο διασαφιστής να είναι
σε θέση να προσκομίσει τα εμπορεύματα.

EήF

για την υποβολή απλουστευμένης διασάφησης (όπως αυτή που αναφέρεται με τον κωδικό Β ή C) προτού ο διασαφιστής
να είναι σε θέση να προσκομίσει τα εμπορεύματα.

X ή Y για συμπληρωματική διασάφηση στο πλαίσιο απλουστευμένης διαδικασίας που καθορίζεται με τους κωδικούς Β ή C
και Ε ή F.
Z

για συμπληρωματική διασάφηση στο πλαίσιο απλουστευμένης διαδικασίας που αναφέρεται στα άρθρα 166 και 182 του
κώδικα.

Οι κωδικοί D, E και F μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 171 του
κώδικα, όταν υποβάλλεται διασάφηση προτού ο διασαφιστής να είναι σε θέση να προσκομίσει τα εμπορεύματα.

Τρίτη υποδιαίρεση
Οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί (an..5) είναι οι ακόλουθοι:
T1

Εμπορεύματα που πρέπει να κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης.

T2

Εμπορεύματα που πρέπει να κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης
σύμφωνα με το άρθρο 227 του κώδικα, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 286 παράγραφος 2 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447

T2F

Εμπορεύματα που πρέπει να κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης,
σύμφωνα με το άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

T2SM Εμπορεύματα υπαγόμενα στο καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης της Ένωσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 της
απόφασης αριθ. 4/92 της επιτροπής συνεργασίας ΕΟΚ-Αγίου Μαρίνου της 22ας Δεκεμβρίου 1992.
T.

Σύνθετες αποστολές που αναφέρονται στο άρθρο 286 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Στην
προκειμένη περίπτωση, διαγράφεται το κενό διάστημα μετά το σύμβολο «Τ».

T2L

Έγγραφο που αιτιολογεί τον ενωσιακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων.
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Έγγραφο που αιτιολογεί τον ενωσιακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων με προορισμό ή προέλευση τμήμα του
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

T2LSM Έγγραφο που δικαιολογεί το καθεστώς των εμπορευμάτων με προορισμό τον Άγιο Μαρίνο κατ' εφαρμογή του άρθρου
2 της απόφασης αριθ. 4/92 της Επιτροπής συνεργασίας ΕΟΚ-Αγίου Μαρίνου της 22ας Δεκεμβρίου 1992.
Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας
Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI. Ο αριθμός EORI έχει την ακόλουθη δομή:
Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Μορφότυπος

Παραδείγματα

1

Κωδικός αναγνώρισης του κράτους μέλους που Αλφαβητικός 2
αποδίδει τον αριθμό (κωδικός χώρας κατά ISO
alpha-2)

a2

PL

2

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης στο κράτος Αλφαριθμητικό 15
μέλος

an..15

1234567890ABCDE

Παράδειγμα: «PL1234567890ABCDE», για Πολωνό εξαγωγέα (κωδικός χώρας: PL), του οποίου ο μοναδικός εθνικός αριθμός
EORI είναι «1234567890ABCDE».
Κωδικός χώρας: η ενωσιακή αλφαβητική κωδικοποίηση των χωρών και εδαφών βασίζεται στους ισχύοντες κωδικούς ISO alpha-2
(a2), στον βαθμό που αυτοί συμφωνούν με τους κωδικούς χώρας που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις ενωσιακές
στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του
Συμβουλίου (1).
Θέση 8: Παραλήπτης
Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI, με τη δομή που καθορίζεται στην περιγραφή που
αφορά τη θέση 2.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αριθμός αναγνώρισης και η τελωνειακή διασάφηση περιλαμβάνει τα στοιχεία
συνοπτικής διασάφησης εξόδου όπως προβλέπεται στο προσάρτημα Α, μπορεί να χρησιμοποιείται μοναδικός αριθμός
αναγνώρισης τρίτης χώρας που έχει διατεθεί στην Ένωση από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.
Θέση 14: Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος
α) Για να καθοριστεί η ιδιότητα του αντιπροσώπου, αναγράφεται ένας από τους παρακάτω κωδικούς (n1) πριν από το ονοματε
πώνυμο και την πλήρη διεύθυνση:
1. Διασαφιστής
2. Αντιπρόσωπος (άμεση αντιπροσώπευση κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κώδικα).
3. Αντιπρόσωπος (έμμεση αντιπροσώπευση κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κώδικα).
Όταν ο κωδικός αυτός τυπώνεται σε χαρτί, τίθεται μεταξύ αγκυλών (π.χ.: [1], [2] ή [3])
β) Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI, με τη δομή που καθορίζεται στην περιγραφή που
αφορά τη θέση 2.
Θέση 15α: Κωδικός χώρας αποστολής/εξαγωγής
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
Θέση 17α: Κωδικός χώρας προορισμού
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
Θέση 17β: Κωδικός περιοχής προορισμού
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που θα καθορίσουν τα κράτη μέλη.
(1) ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23.
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Θέση 18: Εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
Θέση 19: Εμπορευματοκιβώτιο (Εμπ.)
Οι εφαρμοζόμενοι κωδικοί (n1) είναι:
0 εμπορεύματα που δεν μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια,
1 εμπορεύματα που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια.
Θέση 20: Όροι παράδοσης
Οι κωδικοί και οι μνείες, οι οποίες, ενδεχομένως, πρέπει να αναγράφονται στις δύο πρώτες υποδιαιρέσεις αυτής της θέσης είναι
οι παρακάτω:
Πρώτη υποδιαίρεση

Επεξήγηση

Δεύτερη υποδιαίρεση

Κωδικός Incoterm

Incoterm CCI/CEE

Προσδιορισμός τόπου

Κωδικός που ισχύει συνήθως για τις οδι
κές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές
DAF (Incoterms 2000)

Παράδοση στα σύνορα

Οριζόμενος τόπος

EXW (Incoterms 2010)

Στο εργοστάσιο

Οριζόμενος τόπος

FCA (Incoterms 2010)

Ελεύθερο στον μεταφορέα

Οριζόμενος τόπος

CPT (Incoterms 2010)

Καταβληθείς ναύλος μέχρι

Οριζόμενος τόπος προορισμού

CIP (Incoterms 2010)

Καταβληθείς ναύλος συμπεριλαμβανο
μένης της ασφάλειας μέχρι

Οριζόμενος τόπος προορισμού

DAT (Incoterms 2010)

Παραδοτέο στον τερματικό σταθμό

Οριζόμενος τερματικός σταθμός σε λι
μάνι ή τόπο προορισμού

DAP (Incoterms 2010)

Παραδοτέο στον τόπο

Οριζόμενος τόπος προορισμού

DDP (Incoterms 2010)

Παράδοση με καταβολή δασμών

Οριζόμενος τόπος προορισμού

DDU (Incoterms 2000)

Παράδοση χωρίς καταβολή δασμών

Οριζόμενος τόπος προορισμού

FAS (Incoterms 2010)

Ελεύθερο μέχρι το πλοίο

Οριζόμενος λιμένας φόρτωσης

FOB (Incoterms 2010)

Ελεύθερο στο πλοίο

Οριζόμενος λιμένας φόρτωσης

CFR (Incoterms 2010)

Κόστος και ναύλος

Οριζόμενος λιμένας προορισμού

CIF (Incoterms 2010)

Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος

Οριζόμενος λιμένας προορισμού

Κωδικοί που ισχύουν για όλους τους
τρόπους μεταφοράς

Κωδικοί που ισχύουν συνήθως για τις
θαλάσσιες ή τις εσωτερικές πλωτές με
ταφορές
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Πρώτη υποδιαίρεση

Επεξήγηση

Δεύτερη υποδιαίρεση

Κωδικός Incoterm

Incoterm CCI/CEE

Προσδιορισμός τόπου

DES (Incoterms 2000)

Παράδοση στο πλοίο

Οριζόμενος λιμένας προορισμού

DEQ (Incoterms 2000)

Παράδοση στην αποβάθρα

Οριζόμενος λιμένας προορισμού

XXX

Όροι παράδοσης διαφορετικοί από τους Λεπτομερής περιγραφή των περιλαμβανό
μενων στη σύμβαση όρων
προαναφερόμενους

Στην τρίτη υποδιαίρεση, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτούν τις παρακάτω κωδικοποιημένες διευκρινίσεις (n1):
1 τόπος στο έδαφος του σχετικού κράτους μέλους,
2 τόπος σε άλλο κράτος μέλος,
3 άλλοι (τόπος εκτός της Ένωσης).
Θέση 21: Εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
Θέση 22: Νόμισμα τιμολογίου
Η ένδειξη για το νόμισμα τιμολογίου αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 για τα νομίσματα (Κωδικοί ISO 4217
νομισμάτων και κεφαλαίων).
Θέση 24: Φύση της συναλλαγής
Τα κράτη μέλη που ζητούν το εν λόγω στοιχείο πρέπει να χρησιμοποιούν τους μονοψήφιους κωδικούς που αναγράφονται στη
στήλη Α του πίνακα που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 113/2010 (1) της Επιτροπής,
και να αναγράφουν τους κωδικούς αυτούς στο αριστερό τμήμα της θέσης. Μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι στο δεξί τμήμα
της θέσης πρέπει να αναγράφεται ένας δεύτερος αριθμός, από αυτούς που περιλαμβάνονται στη στήλη B του εν λόγω πίνακα.
Θέση 25: Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα
Ο κατάλογος των κωδικών που εφαρμόζονται (n1) έχει ως εξής:
Κωδικός

Περιγραφή

1

Θαλάσσιες μεταφορές

2

Σιδηροδρομική μεταφορά

3

Οδική μεταφορά

4

Αεροπορική μεταφορά

5

Ταχυδρομικές αποστολές

7

Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς

8

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές

9

Μεταφορά με αυτοκίνηση

(1) ΕΕ L 37 της 10.2.2010, σ. 1.
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Θέση 26: Μέσο εσωτερικής μεταφοράς
Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί της θέσης 25.
Θέση 29: Τελωνείο εξόδου/εισόδου
Οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται (an8) έχουν την ακόλουθη δομή:
— Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες (a2) χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της χώρας με χρήση των κωδικών χωρών που
αναφέρονται στη θέση 2.
— Οι έξι επόμενοι χαρακτήρες (an6) υποδεικνύουν το αρμόδιο τελωνείο στην εν λόγω χώρα. Σ' αυτό το πλαίσιο, προτείνεται
να εγκριθεί η παρακάτω δομή:
Οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες (a3) να υποδεικνύουν τον κωδικό UN/LOCODE ακολουθούμενο από εθνική αλφαριθμητική
υποδιαίρεση (an3). Σε περίπτωση που η εν λόγω υποδιαίρεση δεν χρησιμοποιείται θα ήταν σκόπιμο να αναγράφεται «000».
Παράδειγμα: BEBRU000: BE = ISO 3166 για το Βέλγιο, BRU = UN/LOCODE για την πόλη των Βρυξελλών, 000 για τη μη
χρησιμοποίηση της υποδιαίρεσης.
Θέση 31: Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων· σήματα και αριθμοί — αριθμός(-οί) εμπορευματοκιβωτίου(-ων)
— αριθμός και φύση
Είδος δεμάτων
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί.
(Σύσταση αριθ. 21 της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη/Αναθ. 8.1 της 12ης Ιουλίου 2010).
ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Αερόλυμα

ΑΕ

Φύσιγγα μη προστατευμένη

AM

Φύσιγγα προστατευμένη

AP

Ψεκαστήρας

AT

Σάκος

BG

Σάκος, εύκαμπτος περιέκτης

FX

Σάκος από γιούτα

GY

Σάκος, υπερμεγέθης

JB

Σάκος, μεγάλος

ZB

Σάκος, πολυστρωματικός

MB

Σάκος από χαρτί

5M

Σάκος από πολυστρωματικό χαρτί

XJ

Σάκος από πολυστρωματικό χαρτί, ανθεκτικός στο νερό

XK

Σάκος, πλαστικός

ΕΚ

Σάκος με πλαστική μεμβράνη

XD

Σάκος από πολυαιθυλένιο

44

Σάκος, μεγάλος για φορτίο χύμα

43

Σάκος, υφασμάτινος

5L
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Σάκος, υφασμάτινος, στεγανός στη σκόνη

XG

Σάκος, αδιάβροχος, υφασμάτινος

XH

Σάκος, υφασμάτινος χωρίς εσωτερική επένδυση/επικάλυψη

XF

Σάκος μεταφοράς

TT

Σάκος από πλεγμένο πλαστικό

5Η

Σάκος από πλεγμένο πλαστικό, στεγανός στη σκόνη

XB

Σάκος αδιάβροχος από πλεγμένο πλαστικό

XC

Σάκος από πλεγμένο πλαστικό χωρίς εσωτερική επένδυση/επικάλυψη

XA

Δέμα, συμπιεσμένο

BL

Δέμα, μη συμπιεσμένο

BN

Μπάλα

AL

Μπαλόνι μη προστατευόμενο

BF

Μπαλόνι προστατευόμενο

BP

Ράβδος

BR

Βαρέλι

BA

Βαρέλι, ξύλινο

2C

Βαρέλι, ξύλινο με διάταξη πωματισμού

QH

Ράβδοι σε δεσμίδα/δέσμη

BZ

Δεξαμενή

BM

Καλάθι

BK

Καλάθι από χαρτόνι με χειρολαβή

HC

Καλάθι από πλαστικό με χειρολαβή

HA

Καλάθι από ξύλο με χειρολαβή

HB

Ζώνη

B4

Κάδος

BI

Τάβλα

OK

Σανίδες σε δεσμίδα/δέσμη

BY

Μπομπίνα

BB

Τόπι

BT
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Φιάλη αερίου

GB

Φιάλη μη προστατευόμενη, εξογκωμένη

BS

Φιάλη μη προστατευόμενη, κυλινδρική

BO

Φιάλη προστατευόμενη, εξογκωμένη

BV

Φιάλη προστατευόμενη, κυλινδρική

BQ

Παλετοκιβώτιο για φιάλες/Φιαλοθήκη

BC

Θέση

BX

Κουτί από αλουμίνιο

4B

Κουτί, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Κουτί από ινόπλακες

4G

Κουτί για υγρά

BW

Κουτί από φυσικό ξύλο

4C

Κουτί από πλαστικό

4Η

Κουτί από διογκωμένο πλαστικό

QR

Κουτί από συμπαγές πλαστικό

QS

Κουτί από κόντρα πλακέ

4D

Κουτί από ανασυσταθέν ξύλο

4F

Κουτί από χάλυβα

4A

Κουτί από φυσικό ξύλο, κοινό

QP

Κουβάς

BJ

Αέριο (υπό πίεση 1 031 mbar και θερμοκρασία 15 °C), χύμα

VG

Αέριο υγροποιημένο (σε μη κανονική θερμοκρασία/πίεση), χύμα

VQ

Υγρό, χύμα

VL

Στερεά, λεπτομερισμένα σωματίδια («σκόνες»), χύμα

VY

Στερεά, κοκκώδη σωματίδια («κόκκοι»), χύμα

VR

Στερεά, μεγάλα σωματίδια («οζίδια»), χύμα

VO

Δεσμίδα

BH

Δέσμη

BE
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Δέσμη, ξύλινη

8C

Βυτίο

BU

Κλουβί

CG

Κλουβί CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Κλουβί, κυλινδρικό

CW

Δοχείο κυλινδρικό

CX

Δοχείο ορθογώνιο

CA

Κάνιστρο

CI

Καμβάς

CZ

Νταμιτζάνα, μη προστατευόμενη

CO

Νταμιτζάνα, προστατευόμενη

CP

Κάρτα

CM

Καρότσι με πλατφόρμα

FW

Χαρτοκιβώτιο

CT

Φυσίγγιο

CQ

Κιβώτιο

CS

Κιβώτιο, κυλιόμενο

7A

Κιβώτιο, ισοθερμικό

ΕΙ

Κιβώτιο, ανοικτό

SK

Κιβώτιο από χάλυβα

SS

Παλετοκιβώτιο

ED

Παλετοκιβώτιο από χαρτόνι

EF

Παλετοκιβώτιο από μέταλλο

EH

Παλετοκιβώτιο από πλαστικό

EG

Παλετοκιβώτιο από ξύλο

EE

Κιβώτιο από ξύλο

7B

Βαρέλι (για ξηρά προϊόντα)

CK

Κασέλα

CH
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Καρδάρα

CC

Μπλίστερ διπλοκέλυφο

AI

Κασόνι

CF

Κάσα

CJ

Σπείρα

CL

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο

6P

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από αλουμίνιο

YR

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερικό βαρέλι από αλουμίνιο

YQ

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερική συσκευασία από διαστελλόμενο πλαστικό

YY

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερικό βαρέλι από φάιμπερ

YW

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε κουτί από ινόπλακες

YX

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερικό βαρέλι από κοντραπλακέ

YT

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερική θήκη από συμπαγές πλαστικό

YZ

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε χαλύβδινο παλετοκιβώτιο

YP

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι

YN

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερικό ψάθινο κοφίνι

YV

Σύνθετη συσκευασία, γυάλινο δοχείο σε εξωτερικό ξύλινο κουτί

YS

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο

6H

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό κιβώτιο από αλουμίνιο

YD

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό βαρέλι από αλουμίνιο

YC

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό βαρέλι από φάιμπερ

YJ

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό κουτί από ινόπλακες

YK

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό βαρέλι από πλαστικό

YL

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό κουτί από κόντρα πλακέ

YH

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό βαρέλι από κοντραπλακέ

YG
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Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό κουτί από συμπαγές πλαστικό

YM

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό χαλύβδινο παλετοκιβώτιο

YB

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι

YA

Σύνθετη συσκευασία, πλαστικό δοχείο σε εξωτερικό ξύλινο κουτί

YF

Κώνος

AJ

Εμπορευματοκιβώτιο, εύκαμπτο

IF

Εμπορευματοκιβώτιο του ενός γαλονιού

GL

Εμπορευματοκιβώτιο μεταλλικό

ME

Εμπορευματοκιβώτιο που δεν κατονομάζεται αλλού ως εξοπλισμός μεταφοράς

CN

Εμπορευματοκιβώτιο εξωτερικό

OU

Κάλυμμα, καπάκι

CV

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι)

CR

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) για μπύρες

CB

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) από χαρτόνι, για προϊόντα χύμα

DK

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) από πλαστικό, για προϊόντα χύμα

DL

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) από ξύλο, για προϊόντα χύμα

DM

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) με πλαίσιο

FD

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) για φρούτα

FC

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι), μεταλλικό

MA

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) για γάλα

MC

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) από χαρτόνι, πολυστρωματικό

DC

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) από πλαστικό, πολυστρωματικό

DA

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) από ξύλο, πολυστρωματικό

DB

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) ρηχό

SC

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) από ξύλο

8B

Κοφίνι

CE

Κύπελλο

CU

Κύλινδρος

CY

Νταμιτζάνα μη προστατευμένη

DJ

Νταμιτζάνα προστατευόμενη

DP

Μηχανικός διανομέας

DN
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Βαρέλι

DR

Βαρέλι από αλουμίνιο

1B

Βαρέλι από αλουμίνιο με μη αφαιρούμενη κεφαλή

GC

Βαρέλι από αλουμίνιο με αφαιρούμενη κεφαλή

QD

Βαρέλι από φάιμπερ

IG

Βαρέλι από σίδερο

DI

Βαρέλι από πλαστικό

IH

Βαρέλι από πλαστικό, μη αφαιρούμενη κεφαλή

QF

Βαρέλι από πλαστικό, με αφαιρούμενη κεφαλή

QG

Βαρέλι από κοντραπλακέ

1D

Βαρέλι χαλύβδινο

1A

Βαρέλι χαλύβδινο, μη αφαιρούμενη κεφαλή

QA

Βαρέλι χαλύβδινο, αφαιρούμενη κεφαλή

QB

Βαρέλι ξύλινο

1W

Περίβλημα

EL

Περίβλημα χαλύβδινο

SV

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για υγρά φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό, αυτοφερό
μενο, για πλήρωση ή εκκένωση υπό πίεση

FP

Βαρελάκι

FI

Φιάλη, πλακέ

FL

Σάκος, εύκαμπτος

FB

Δεξαμενή, εύκαμπτη

FE

Σκαφίδιο για τρόφιμα

FT

Ερμάριο

FO

Πλαίσιο

FR

Δοκός

GI

Δοκοί σε δεσμίδα/δέσμη

GZ

Κάνιστρο μεταφοράς

HR

Κάδος

HG

Πλίνθωμα

IN
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IZ

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα

WA

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα από αλουμίνιο

WD

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για υγρά φορτία από αλουμίνιο

WL

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας από αλουμίνιο, για φορτία χύμα, υπό πίεση ανώτερη των
> 10 kpa

WH

Εμπορευματοκιβώτιο, σύνθετο, μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα

ZS

Εμπορευματοκιβώτιο, σύνθετο, μεσαίας χωρητικότητας από εύκαμπτο πλαστικό υλικό, για υγρά φορτία
χύμα

ZR

Εμπορευματοκιβώτιο, σύνθετο, μεσαίας χωρητικότητας από εύκαμπτο πλαστικό υλικό, για φορτία χύμα
υπό πίεση

ZP

Εμπορευματοκιβώτιο, σύνθετο, μεσαίας χωρητικότητας από εύκαμπτο πλαστικό υλικό, για στερεά φορτία
χύμα

ZM

Εμπορευματοκιβώτιο, σύνθετο, μεσαίας χωρητικότητας από άκαμπτο πλαστικό υλικό, για υγρά φορτία
χύμα

ZQ

Εμπορευματοκιβώτιο, σύνθετο, μεσαίας χωρητικότητας από άκαμπτο πλαστικό υλικό, για φορτία χύμα
υπό πίεση

ZN

Εμπορευματοκιβώτιο, σύνθετο, μεσαίας χωρητικότητας από άκαμπτο πλαστικό υλικό, για στερεά φορτία
χύμα

PLN

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από ινόπλακες
Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, εύκαμπτο

ZU

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, μεταλλικό

WF

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για υγρά φορτία χύμα, μεταλλικό

WM

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από μέταλλο εκτός του χάλυβα

ZV

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, υπό πίεση 10 kpa, μεταλλικό

WJ

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από φυσικό ξύλο

ZW

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από φυσικό ξύλο, με εσωτερική επένδυση

WU

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από πολυστρωματικό χαρτί

ZA

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από αδιάβροχο πολυστρωματικό χαρτί

ZC

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από πλαστική μεμβράνη

WS

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από κόντρα πλακέ

ZX

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από κοντραπλακέ με εσωτερική επένδυση

WY
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Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από ανασυσταθέν ξύλο

ZY

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από ανασυσταθέν ξύλο με εσωτερική επέν
δυση

WZ

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό

AA

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για υγρά φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό, αυτοφερό
μενο

ZK

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα υπό πίεση, από άκαμπτο πλαστικό, αυτοφε
ρόμενο

ZH

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για στερεά φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό, αυτοφερό
μενο

ZF

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για υγρά φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό, με δομικό
εξοπλισμό

ZJ

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα υπό πίεση, από άκαμπτο πλαστικό, με δο
μικό εξοπλισμό

ZG

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για στερεά φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό, με δομικό
εξοπλισμό

ZD

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από χάλυβα

WC

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για υγρά φορτία χύμα, από χάλυβα

WK

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας από αλουμίνιο, για φορτία χύμα, υπό πίεση ανώτερη των
> 10 kpa

WG

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από ύφασμα, χωρίς επίστρωση/εσωτερική
επένδυση

WT

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από ύφασμα, με επίστρωση

WV

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από ύφασμα με επίστρωση και εσωτερική
επένδυση

WX

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από ύφασμα, με εσωτερική επένδυση

WW

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από υφασμένο πλαστικό, με επίστρωση

WP

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από υφασμένο πλαστικό, με επίστρωση και
εσωτερική επένδυση

WR

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από υφασμένο πλαστικό, με επίστρωση και
εσωτερική επένδυση

WQ

Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από υφασμένο πλαστικό, με επίστρωση,
χωρίς επίστρωση/εσωτερική επένδυση

WN

Βάζο

JR

Μπιτόνι, κυλινδρικό

JY

Μπιτόνι, πλαστικό

3H

Μπιτόνι, πλαστικό με μη αφαιρούμενη κεφαλή

QM

Μπιτόνι, πλαστικό με αφαιρούμενη κεφαλή

QN

Μπιτόνι, ορθογώνιο

JC
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Μπιτόνι, χαλύβδινο

3A

Μπιτόνι χαλύβδινο με μη αφαιρούμενη κεφαλή

QK

Μπιτόνι χαλύβδινο με αφαιρούμενη κεφαλή

QL

Κανάτι

JG

Σάκος από γιούτα

JT

Βαρελάκι

KG

Κιτ

KI

Εμπορευματοκιβώτιο προσωπικών ειδών «Liftvan»

LV

Κορμός (δέντρου), ακατέργαστος

LG

Ακατέργαστοι κορμοί σε δεσμίδα/δέσμη

LZ

Παρτίδα

LT

Ωτίδα

LU

Αποσκευές

LE

Χαλάκι

MT

Σπιρτόκουτο

MX

Αμοιβαίως οριζόμενο

ZZ

Φωλιά

NS

Δίχτυ

NT

Δίχτυ, σωληνοειδές, από πλαστικό

NU

Δίχτυ, σωληνοειδές, από ύφασμα

NV

Μη διαθέσιμη

NA

Οκταγωνικό δοχείο

OT

Δέμα

PK

Συσκευασία από χαρτόνι με θήκες για μπουκάλια

IK

Συσκευασία παρουσίασης, από μέταλλο

IB

Συσκευασία παρουσίασης, από πλαστικό

ID

Συσκευασία παρουσίασης, από ξύλο

IC

Συσκευασία σωληνοειδής

IA

Συσκευασία περιτυλιγμένη σε χαρτί

IF
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Συσκευασία με παράθυρο για έκθεση

IE

Πακέτο

PA

Κάδος

PL

Παλέτα

PX

Παλέτα 100 × 110 εκ.

AH

Παλέτα, AS 4068-1993

OD

Παλέτα, συνδυασμός κιβωτίου ανοικτού τύπου με παλέτα

PB

Παλέτα, CHEP 100 × 120 εκ.

OC

Παλέτα, CHEP 40 × 60 εκ.

OA

Παλέτα, CHEP 80 × 120 εκ.

OB

Παλέτα, ISO T11

OE

Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 × 100 εκ.

PD

Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 × 120 εκ.

PE

Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 × 60 εκ.

AF

Παλέτα, συρρικνούμενου περιτυλίγματος

AG

Παλέτα, τριών τοιχωμάτων

TW

Παλέτα, ξύλινη

8A

Τηγάνι

P2

Δέμα, κόλον

PC

Κλούβα

PF

Τεμάχιο

PP

Σωλήνας

PI

Σωλήνες σε δεσμίδα/δέσμη

PV

Καραφάκι

PH

Χονδροσανίδα

PN

Χονδροσανίδες σε δεσμίδα/δέσμη

PZ

Πλατφόρμα απροσδιόριστου βάρους και διαστάσεων

OF

Τόπι

PT
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Σακίδιο

PO

Πανέρι

PJ

Κρεμάστρα

RK

Κρεμάστρα ρούχων

RJ

Υποδοχέας από φάιμπερ

AB

Υποδοχέας από γυαλί

GR

Υποδοχέας από μέταλλο

MR

Υποδοχέας από χαρτί

AC

Υποδοχέας από πλαστικό

PR

Υποδοχέας με πλαστικό περίβλημα

MW

Υποδοχέας από ξύλο

AD

Δίκτυ για φρούτα

RT

Κύλινδρος, μπομπίνα

RL

Δακτύλιος

RG

Ράβδος

RD

Ράβδοι σε δεσμίδα/δέσμη

RZ

Ρολό

RO

Σακουλάκι

SH

Σάκος

SA

Σάκος πολλαπλού τοιχώματος

MS

Ναυτικό σεντούκι

SE

Φύλλο

ST

Φύλλο με πλαστικό περίβλημα

SP

Φύλλο από μέταλλο

SM

Φύλλα σε δεσμίδα/δέσμη

SZ

Συρρικνούμενο περιτύλιγμα

SW

Πέδιλο μετακίνησης

SI

Πλάκα

SB

Χιτώνιο

SY
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Φύλλο στοιβάγματος, συσκευασίας (Slipsheet)

SL

Άτρακτος

SD

Καρούλι

SO

Βαλίτσα

SU

Πινακίδιο

T1

Εμπορευματοκιβώτιο-βυτιοδέκτης γενικής χρήσης

TG

Δεξαμενή, κυλινδρική

TY

Δεξαμενή, ορθογώνια

TK

Θήκη τσαγιού

TC

Βαρέλι μέτριο

ST

Κασσίτερος

T1

Δίσκος

PU

Δίσκος, που περιέχει οριζόντια στοιβαγμένα επίπεδα αντικείμενα

GU

Δίσκος από χαρτόνι, ενός στρώματος, χωρίς καπάκι

DV

Δίσκος από πλαστικό, ενός στρώματος, χωρίς καπάκι

DS

Δίσκος από πολυστυρόλη, ενός στρώματος, χωρίς καπάκι

DU

Δίσκος από ξύλο, ενός στρώματος, χωρίς καπάκι

DT

Δίσκος, άκαμπτος, με καπάκι, στοιβαζόμενος (CEN TS 14482:2002)

IL

Δίσκος από χαρτόνι, δύο στρωμάτων, χωρίς καπάκι

DY

Δίσκος από πλαστικό, δύο στρωμάτων, χωρίς καπάκι

DW

Δίσκος από ξύλο, δύο στρωμάτων, χωρίς καπάκι

DX

Μπαούλο

TR

Δεμάτι

TS

Κάδος (μαστέλο)

TB

Κάδος με καπάκι

TL

Σωλήνας

TU

Εύκαμπτος σωλήνας

TD

Σωλήνας με ακροφύσιο

TV

Σωλήνες σε δεσμίδα/δέσμη

TZ

Βυτίο

TE

Λάστιχο αυτοκινήτου

TU

Χωρίς κλουβί

UC

Διοικητική Μονάδα

UN

Μη συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο

NE

Μη συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο, πολλαπλές μονάδες

NG

Μη συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα, μία μονάδα

NF
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Συσκευασμένο εν κενώ

VP

Υγρό, χύμα

VK

Δεξαμενή οινοποίησης

VA

Μη συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο

NE

Όχημα

VN

Νταμιτζάνα με ψάθινο περίβλημα

WB

Θέση 33: Κωδικός εμπορευμάτων
Πρώτη υποδιαίρεση (οκτώ ψηφία)
Συμπληρώνεται σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία.
Όταν το έντυπο χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης, η εν λόγω υποδιαίρεση πρέπει
να συνοδεύεται από τον εξαψήφιο τουλάχιστον κωδικό του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των
εμπορευμάτων. Πρέπει, ωστόσο, να συμπληρώνεται σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία, όταν αυτό προβλέπεται από
ενωσιακή διάταξη.
Δεύτερη υποδιαίρεση (2 χαρακτήρες)
Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Taric (δύο χαρακτήρες που αναφέρονται στην εφαρμογή ειδικών ενωσιακών μέτρων για τη
διεκπεραίωση των διατυπώσεων στον τόπο προορισμού).
Τρίτη υποδιαίρεση (4 χαρακτήρες)
Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Taric (πρώτος πρόσθετος κωδικός).
Τέταρτη υποδιαίρεση (4 χαρακτήρες)
Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Taric (δεύτερος πρόσθετος κωδικός).
Πέμπτη υποδιαίρεση (4 χαρακτήρες)
Κωδικοί που θεσπίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Θέση 34α: Κωδικός χώρας καταγωγής
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
Θέση 34β: Κωδικός περιοχής καταγωγής/παραγωγής
Κωδικοί που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.
Θέση 36: Προτίμηση
Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτή τη θέση είναι τριψήφιοι κωδικοί με ένα μονοψήφιο στοιχείο που αναφέρεται
στο σημείο 1) και ένα δεύτερο διψήφιο στοιχείο που αναφέρεται στο σημείο 2).
Οι σχετικοί κωδικοί είναι οι ακόλουθοι:
1. Πρώτο ψηφίο του κωδικού
1 Δασμολογικό καθεστώς έναντι πάντων
2 Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)
3 Δασμολογικές προτιμήσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται με τον κωδικό 2
4 Δασμοί κατ' εφαρμογή συμφωνιών τελωνειακής ένωσης που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2. Επόμενα δύο ψηφία
00 Καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις
10 Δασμολογική αναστολή
15 Δασμολογική αναστολή με ειδικό προορισμό
18 Δασμολογική αναστολή με πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος
19 Προσωρινή αναστολή για τα προϊόντα που εισάγονται με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας
20 Δασμολογική ποσόστωση (*)
23 Δασμολογική ποσόστωση με ειδικό προορισμό (*)
25 Δασμολογική ποσόστωση με πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος (*)
28 Δασμολογική ποσόστωση μετά την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (*)
40 Ειδικός προορισμός που προκύπτει από το κοινό δασμολόγιο
50 Πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος
Θέση 37: Καθεστώς
A. Πρώτη υποδιαίρεση
Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται σε αυτή την υποδιαίρεση είναι τετραψήφιοι κωδικοί που αποτελούνται από ένα
διψήφιο στοιχείο για το ζητούμενο καθεστώς και ένα δεύτερο διψήφιο στοιχείο για το προηγούμενο καθεστώς. Κατάλογος
των διψήφιων στοιχείων παρατίθεται στη συνέχεια.
Ως «προηγούμενο καθεστώς» νοείται το καθεστώς στο οποίο είχαν τεθεί τα εμπορεύματα πριν να υπαχθούν στο ζητούμενο
καθεστώς.
Διευκρινίζεται ότι, όταν το προηγούμενο καθεστώς είναι καθεστώς αποταμίευσης ή προσωρινής εισαγωγής ή όταν τα
εμπορεύματα προέρχονται από ελεύθερη ζώνη, ο κωδικός που αντιστοιχεί σ' αυτό το καθεστώς πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο αν τα εμπορεύματα δεν έχουν υπαχθεί σε κανένα άλλο ειδικό καθεστώς (τελειοποίηση προς επανεισαγωγή,
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή).
Παράδειγμα: επανεξαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία εισήχθησαν στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή και στη συνέχεια υπήχθησαν στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης = 3151 (και όχι 3171) (πρώτη
πράξη = 5100· δεύτερη πράξη = 7151· επανεξαγωγή = 3151).
Με τον ίδιο τρόπο η υπαγωγή σε ένα από τα προηγούμενα καθεστώτα αναστολής κατά την επανεισαγωγή εμπορεύματος,
που προηγουμένως εξήχθη προσωρινά, αναλύεται ως απλή εισαγωγή στο καθεστώς αυτό. Η επανεισαγωγή λαμβάνεται
υπόψη μόνο κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμάτων.
Παράδειγμα: θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, που έχουν εξαχθεί στο πλαίσιο
του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και που υπάγονται, κατά την επανεισαγωγή, σε καθεστώς τελωνειακής
αποταμίευσης = 6121 (και όχι 6171). (πρώτη πράξη = προσωρινή εξαγωγή για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή = 2100·
δεύτερη πράξη = υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης = 7121· τρίτη πράξη = θέση σε ανάλωση + θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία = 6121).
Οι κωδικοί που σημειώνονται στην παρακάτω κατάσταση με το γράμμα (α) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτο
μέρος του κωδικού καθεστώτος, χρησιμεύουν όμως για την ένδειξη του προηγούμενου καθεστώτος.
Παράδειγμα: 4054 = θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων τα οποία είχαν υπαχθεί
προηγουμένως στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε άλλο κράτος μέλος.
Κατάλογος των καθεστώτων για κωδικοποίηση
Τα βασικά αυτά στοιχεία πρέπει να συνδυάζονται ανά δύο, έτσι ώστε να δημιουργείται τετραψήφιος κωδικός.
00 Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο καθεστώς (α)
(*) Σε περίπτωση που η αιτούμενη δασμολογική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν ότι η αίτηση ισχύει για την
εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης υφιστάμενης προτίμησης.
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01 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ τμημάτων
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και τμημάτων του εν
λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις ή στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω
εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις.
Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ της
Ένωσης και των χωρών με τις οποίες αυτή διατηρεί τελωνειακή ένωση.
Παράδειγμα: Εμπορεύματα που φθάνουν από τρίτη χώρα, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γαλλία και συνεχίζουν
με προορισμό τις νήσους της Μάγχης.
02 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων ενόψει της εφαρμογής του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
(σύστημα επιστροφής). α)
Επεξήγηση: Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών) σύμφωνα με το άρθρο 256 του κώδικα.
07 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς αποταμίευσης διαφορετικό από το καθεστώς
τελωνειακής αποταμίευσης.
Επεξήγηση: Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται στην περίπτωση που τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία
χωρίς να έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ και οι ενδεχόμενοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Παραδείγματα: Εισαγόμενα μηχανήματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να έχει καταβληθεί ΦΠΑ. Κατά την
παραμονή σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η καταβολή ΦΠΑ.
Εισαγόμενα τσιγάρα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία αλλά ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης δεν έχουν
καταβληθεί. Κατά την παραμονή των εμπορευμάτων σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η
καταβολή ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
10 Οριστική εξαγωγή.
Παράδειγμα: Συνήθης εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων προς τρίτη χώρα αλλά και εξαγωγή ενωσιακών
εμπορευμάτων προς τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας
2006/112/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
11 Εξαγωγή των παράγωγων προϊόντων που λαμβάνονται από ισοδύναμα εμπορεύματα στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειο
ποίησης προς επανεξαγωγή πριν από την υπαγωγή στο καθεστώς των εμπορευμάτων εισαγωγής.
Επεξήγηση: Προηγούμενη εξαγωγή (EX-IM) σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κώδικα.
Παράδειγμα : Εξαγωγή τσιγάρων που κατασκευάστηκαν από φύλλα ενωσιακού καπνού πριν από την υπαγωγή των
φύλλων καπνού προέλευσης τρίτων χωρών στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
21 Προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
Παράδειγμα : Επεξήγηση: Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή στο πλαίσιο των άρθρων 259 έως 262 του
κώδικα. Βλέπε επίσης κωδικό 22.
22 Προσωρινή εξαγωγή εκτός από αυτή που προβλέπεται στον κωδικό 21.
Παράδειγμα : Η ταυτόχρονη εφαρμογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και του οικονομικού
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3036/94
του Συμβουλίου].
23 Προσωρινή εξαγωγή ενόψει της μεταγενέστερης επανεισαγωγής των εμπορευμάτων στην αρχική τους κατάσταση.
Παράδειγμα: Προσωρινή εξαγωγή ειδών για εκθέσεις, όπως δειγμάτων, επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.
31 Επανεξαγωγή.
Επεξήγηση : Επανεξαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο πλαίσιο οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος αναστολής
δασμών.
Παράδειγμα: Εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και στη συνέχεια διασαφίζονται προς
εξαγωγή.
40 Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο
παράδοσης με απαλλαγή από ΦΠΑ.
Παράδειγμα: Εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτη χώρα με καταβολή των δασμών και του ΦΠΑ.
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41 Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειο
ποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών). α)
Παράδειγμα : Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με καταβολή των δασμών και εθνικών φορολογικών
επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή.
42 Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για
παράδοση σε άλλο κράτος μέλος και, ενδεχομένως, αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Επεξήγηση : Η απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής του ΦΠΑ και ενδεχομένως η αναστολή πληρωμής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης χορηγείται επειδή μετά την εισαγωγή ακολουθεί ενδοενωσιακή παράδοση ή μεταφορά
εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ και ενδεχομένως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα
οφείλεται στο κράτος μέλος του τελικού προορισμού. Προκειμένου να γίνει χρήση αυτού του καθεστώτος, τα πρόσωπα
πρέπει να πληρούν τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και
ενδεχομένως τους όρους του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.
Παράδειγμα 1 : Εισαγωγή με απαλλαγή από τον ΦΠΑ μέσω φορολογικού αντιπροσώπου.
Παράδειγμα 2 : Υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται σε
ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από τον ΦΠΑ λόγω παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος. Τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία ακολουθεί άμεσα διακίνηση με αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον τόπο εισαγωγής με
ευθύνη ενός εγκεκριμένου αποστολέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.
43 Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής κατά τη
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μετά την προσχώρηση νέων κρατών μελών ειδικών μέτρων που έχουν σχέση με την
είσπραξη ποσού.
Παράδειγμα: Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της εφαρμογής, για συγκεκριμένη
μεταβατική περίοδο μετά την προσχώρηση νέων κρατών μελών, ειδικού τελωνειακού καθεστώτος ή ειδικών μέτρων που
ισχύουν μεταξύ των νέων κρατών μελών και της υπόλοιπης Ένωσης, ανάλογων με αυτά που ίσχυαν κατά το παρελθόν
για την Ισπανία και την Πορτογαλία.
45 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων με καταβολή είτε του ΦΠΑ είτε των ειδικών φόρων
κατανάλωσης και υπαγωγή αυτών σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
Επεξήγηση : Απαλλαγή από τον ΦΠΑ ή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης με υπαγωγή των εμπορευμάτων σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
Παραδείγματα : Τσιγάρα εισαγόμενα από τρίτη χώρα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και καταβάλλεται ο ΦΠΑ. Κατά
την παραμονή σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η είσπραξη των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Τσιγάρα εισαγόμενα από τρίτη χώρα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και καταβάλλονται οι ειδικοί φόροι
κατανάλωσης. Κατά την παραμονή σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η είσπραξη ΦΠΑ.
48 Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποκατάστατων προϊόντων στο πλαίσιο του
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πριν από την εξαγωγή εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής.
Επεξήγηση : Σύστημα τυποποιημένων ανταλλαγών (IM-EX), προκαταβολική εισαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 262
παράγραφος 1 του κώδικα.
49 Θέση σε ανάλωση ενωσιακών εμπορευμάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους
της Ένωσης, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, και τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές ή στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν
εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις.
Θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων, στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και των χωρών με τις οποίες αυτή
διατηρεί τελωνειακή ένωση.
Επεξήγηση : Εισαγωγή με θέση σε ανάλωση εμπορευμάτων προέλευσης τμημάτων της Ένωσης στα οποία δεν
εφαρμόζεται η οδηγία 2006/112/ΕΚ. χρησιμοποίηση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου καθορίζεται από το
άρθρο 134 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.
Παραδείγματα : Εμπορεύματα που φθάνουν από τη Μαρτινίκα και τίθενται σε ανάλωση στο Βέλγιο.
Εμπορεύματα που φθάνουν από την Ανδόρα και τίθενται σε ανάλωση στη Γερμανία.
51 Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
Επεξήγηση : Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 256 του κώδικα.
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53 Εισαγωγή για υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
Παράδειγμα: Προσωρινή εισαγωγή, π.χ. για έκθεση.
54 Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) σε άλλο κράτος μέλος (χωρίς τα εμπορεύματα να έχουν τεθεί σε
ελεύθερη κυκλοφορία). (α)
Επεξήγηση: Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για την καταχώριση της πράξης στα στατιστικά στοιχεία για τις ενδοενω
σιακές συναλλαγές.
Παράδειγμα : Εμπορεύματα από τρίτη χώρα υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο Βέλγιο
(5100). Αφού υποβληθούν στις εργασίες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αποστέλλονται στη συνέχεια στη Γερμανία
για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί (4054) ή για να υποβληθούν σε συμπληρωματικές εργασίες τελειοποίησης
(5154).
61 Επανεισαγωγή με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση εμπορευμάτων που δεν αποτελούν το
αντικείμενο παράδοσης με απαλλαγή από ΦΠΑ.
63 Επανεισαγωγή και θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγή από τον
ΦΠΑ για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος και, ενδεχομένως, αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Επεξήγηση : Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ και ενδεχομένως η αναστολή πληρωμής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης χορηγείται επειδή μετά την επανεισαγωγή ακολουθεί ενδοενωσιακή παράδοση ή μεταφορά των
εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ και ενδεχομένως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα
οφείλεται στο κράτος μέλος του τελικού προορισμού. Προκειμένου να γίνει χρήση αυτού του καθεστώτος, τα πρόσωπα
πρέπει να πληρούν τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και
ενδεχομένως τους όρους του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.
Παράδειγμα 1: Επανεισαγωγή μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ή προσωρινή εξαγωγή, με καταλογισμό του
ενδεχομένως οφειλόμενου ΦΠΑ σε φορολογικό αντιπρόσωπο.
Παράδειγμα 2 : Υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορεύματα επανεισάγονται μετά από τελειοποίηση προς
επανεισαγωγή και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από τον ΦΠΑ λόγω παράδοσης σε άλλο κράτος
μέλος. Τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ακολουθεί άμεσα διακίνηση, με αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
από τον τόπο επανεισαγωγής, με ευθύνη ενός εγκεκριμένου αποστολέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1
στοιχείο β) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.
68 Επανεισαγωγή με θέση σε μερική ανάλωση και με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και υπαγωγή σε καθεστώς
αποταμίευσης διαφορετικό από το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
Παράδειγμα : Μεταποιημένα οινοπνευματώδη ποτά που επανεισάγονται και τοποθετούνται σε αποθήκες αγαθών που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
71 Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
Επεξήγηση : Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει κατά κανένα τρόπο την
ταυτόχρονη τοποθέτηση σε αποθήκη εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή σε αποθήκη
εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ, για παράδειγμα.
76 Υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προκειμένου να επιτευχθεί, πριν από την
εξαγωγή, η καταβολή της ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή.
Παράδειγμα : Κρέατα χωρίς κόκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής
αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής, της
24ης Νοεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των όρων χορήγησης της ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή κρεάτων
χωρίς κόκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την
εξαγωγή (1)).
77 Παραγωγή των εμπορευμάτων υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και υπό τελωνειακό έλεγχο (κατά την έννοια
του άρθρου 5 παράγραφος 27 του ΕΤΚ) πριν από την εξαγωγή και καταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή.
Παράδειγμα : Κονσέρβες βοείου κρέατος που παράγονται υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και υπό
τελωνειακό έλεγχο πριν από την εξαγωγή [άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 της Επιτροπής, της
23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τις ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή
για ορισμένες κονσέρβες βοείου κρέατος (2)].
(1) ΕΕ L 329 της 25.11.2006, σ. 7.
(2) ΕΕ L 325 της 24.11.2006, σ. 12.
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78 Θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη α)
91 Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο. α)
92 Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο σε άλλο κράτος μέλος (χωρίς τα εμπορεύματα να έχουν τεθεί σε ελεύθερη
κυκλοφορία σ' αυτό) (α).
Επεξήγηση : Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για την καταχώριση της πράξης στα στατιστικά στοιχεία για τις ενδοενω
σιακές συναλλαγές.
Παράδειγμα : Εμπορεύματα από τρίτη χώρα μεταποιούνται υπό τελωνειακό έλεγχο στο Βέλγιο (9100). Μετά τη
μεταποίηση, αποστέλλονται στη Γερμανία για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία (4092).

B. Δεύτερη υποδιαίρεση
1. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η θέση για τον καθορισμό ενωσιακού καθεστώτος, πρέπει να χρησιμοποιείται κωδικός
αποτελούμενος από έναν αλφαβητικό χαρακτήρα ακολουθούμενο από δύο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, όπου ο πρώτος
χαρακτήρας καθορίζει κατηγορία μέτρων σύμφωνα με τα εξής:
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Axx

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

Bxx

Ατέλειες

Cxx

Προσωρινή εισαγωγή

Dxx

Γεωργικά προϊόντα

Exx

Λοιπά

Fxx

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (ΕΤ)
Άρθρο 256 του κώδικα
Καθεστώς

Κωδικός

Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ μετά από προκαταβολική εξαγωγή των μεταποιημέ
νων προϊόντων που έχουν παραχθεί από γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα

A01

Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ και προορίζονται για στρατιωτική χρήση στο εξωτε
ρικό

A02

Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ και προορίζονται για εξαγωγή στην ηπειρωτική υφα
λοκρηπίδα

A03

Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (μόνο ΦΠΑ)

A04

Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (μόνο ΦΠΑ) και προορίζονται για εξαγωγή στην
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα

A05

Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

A08

Εισαγωγή

L 69/202

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.3.2016

Καθεστώς

Κωδικός

Εξαγωγή
Μεταποιημένα προϊόντα που έχουν παραχθεί από γάλα ή από γαλακτοκομικά προϊόντα

A51

Μεταποιημένα προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ μόνο ΦΠΑ

A52

Μεταποιημένα προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ και προορίζονται για στρατιωτική χρήση
στο εξωτερικό

A53

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (ΠΤ)
Άρθρο 259 του κώδικα
Καθεστώς

Κωδικός

Εισαγωγή
Μεταποιημένα προϊόντα που επιστρέφονται στο κράτος μέλος όπου καταβλήθηκαν οι δασμοί

B01

Μεταποιημένα προϊόντα που επιστρέφονται μετά από επισκευή με εγγύηση

B02

Μεταποιημένα προϊόντα που επιστρέφονται μετά από αντικατάσταση με εγγύηση

B03

Μεταποιημένα προϊόντα που επιστρέφονται μετά από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και
αναστολή του ΦΠΑ λόγω του ειδικού προορισμού τους

B04

Προκαταβολική εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

B07

Εξαγωγή
Εμπορεύματα που εισάγονται για ΕΤ και εξάγονται για επισκευή στο πλαίσιο ΠΤ

B51

Εμπορεύματα που εισάγονται για ΕΤ και εξάγονται για αντικατάσταση με εγγύηση

B52

ΠΤ στο πλαίσιο συμφωνιών με τρίτες χώρες, συνδυασμένη ενδεχομένως με ΠΤ ΦΠΑ

B53

μόνο ΦΠΑ ΠΤ

B54

Ατέλειες
(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009)
Άρθρο αριθ.

Κωδικός

3

C01

12(1)

C02

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς
Προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν
τη συνήθη κατοικία τους στην Ένωση
Προικώα είδη και λοιπά κινητά που εισάγονται επ' ευκαιρία γάμου
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Άρθρο αριθ.

Κωδικός

12(2)

C03

Προσωπικά είδη που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής

17

C04

Είδη ιματισμού, μαθητικό υλικό και συναφή είδη για μαθητές ή φοιτητές

21

C06

Αποστολές αμελητέας αξίας

23

C07

Αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη προς ιδιώτη

25

C08

Επενδυτικά αγαθά και άλλος εξοπλισμός που εισάγονται κατά τη μετα
φορά της δραστηριότητας επιχειρήσεως από τρίτη χώρα στην Ένωση

28

C09

Επενδυτικά αγαθά και άλλος εξοπλισμός που ανήκουν σε πρόσωπα τα
οποία ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή σε νομικά πρόσωπα που ασκούν μη
κερδοσκοπική δραστηριότητα

34

C10

Αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα,
επιστημονικά όργανα και συσκευές που περιλαμβάνονται στο παράρ
τημα I

42

C11

Αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα,
επιστημονικά όργανα και συσκευές που περιλαμβάνονται στο παράρ
τημα IΙ

43

C12

Αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα,
επιστημονικά όργανα και συσκευές που εισάγονται αποκλειστικά για μη
εμπορικούς σκοπούς (περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών, των στοι
χείων, των εξαρτημάτων και των εργαλείων)

44-45

C13

Εξοπλισμός που εισάγεται για σκοπούς μη εμπορικούς, από ή για λογα
ριασμό ιδρύματος ή οργανισμού επιστημονικής έρευνας που έχει την
έδρα του εκτός της Ένωσης

51

C14

Πειραματόζωα και βιολογικές ή χημικές ουσίες που προορίζονται για
έρευνα

53

C15

Θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και αντιδραστήρια για τον
προσδιορισμό των ομάδων αίματος και ιστών

54

C16

Όργανα και συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, την ια
τρική διάγνωση ή τη θεραπεία

57

C17

Ουσίες αναφοράς για τον έλεγχο της ποιότητας των φαρμάκων

59

C18

Φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται επ' ευκαιρία διεθνών
αθλητικών εκδηλώσεων

60

C19

Εμπορεύματα για ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς:

61

C20

Τα είδη του παραρτήματος III που προορίζονται για τους τυφλούς

66

C21

Συνήθη γαμήλια δώρα

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και προορίζονται 67 παράγραφος 1 στοι
για τους τυφλούς, τα οποία εισάγονται από τους ίδιους τους τυφλούς χείο α) και παράγραφος 2
και για προσωπική τους χρήση (περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών,
των στοιχείων, των εξαρτημάτων και εργαλείων).

C22

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και προορίζονται 67 παράγραφος 1 στοι
για τυφλούς, τα οποία εισάγονται από ορισμένα ιδρύματα ή οργανισμούς χείο β) και παράγραφος 2
(περιλαμβανομένων ανταλλακτικών, στοιχείων, εξαρτημάτων και εργα
λείων)

C23
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Άρθρο αριθ.

Κωδικός

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και προορίζονται 68 παράγραφος 1 στοι
για άλλα μειονεκτούντα άτομα (εκτός από τους τυφλούς) που εισάγονται χείο α) και παράγραφος 2
από τα ίδια μειονεκτούντα άτομα και για προσωπική τους χρήση (περι
λαμβανομένων των ανταλλακτικών, των στοιχείων, των εξαρτημάτων και
εργαλείων)

C24

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και προορίζονται 68 παράγραφος 1 στοι
για άλλα μειονεκτούντα άτομα (εκτός από τους τυφλούς) τα οποία εισ χείο β) και παράγραφος 2
άγονται από ορισμένα ιδρύματα ή οργανισμούς (περιλαμβανομένων των
ανταλλακτικών, των στοιχείων, των εξαρτημάτων και εργαλείων)

C25

Είδη που εισάγονται υπέρ των θυμάτων καταστροφών

74

C26

Παράσημα και τιμητικές διακρίσεις

81

C27

Δώρα που απονέμονται στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων

82

C28

Εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μονάρχες και
αρχηγούς κρατών

85

C29

Εμπορικά δείγματα ασήμαντης αξίας που εισάγονται για εμπορική διαφή
μιση

86

C30

Έντυπα και αντικείμενα διαφημιστικού χαρακτήρα που εισάγονται με
σκοπό την εμπορική προώθηση

87-89

C31

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται κατά τη διάρκεια έκ
θεσης ή παρόμοιας εκδήλωσης

90

C32

Εμπορεύματα που εισάγονται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές

95

C33

Αποστολές που προορίζονται για οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα
προστασίας της πνευματικής, της βιομηχανικής ή της εμπορικής ιδιοκτη
σίας

102

C34

Τουριστικά ενημερωτικά έντυπα

103

C35

Διάφορα έγγραφα και είδη

104

C36

Διάφορα παρεπόμενα υλικά για τη στοιβασία και την προστασία των
εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους

105

C37

Στρωμνή, χορτονομή και άλλα είδη ζωοτροφής χρησιμοποιούμενα κατά
τη διάρκεια μεταφοράς ζώων

106

C38

Καύσιμα και λιπαντικά στα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα και στις δεξαμε
νές ειδικής χρήσης

107

C39

Υλικά που προορίζονται για μνημεία ή νεκροταφεία θυμάτων πολέμου

112

C40

Φέρετρα, τεφροδόχοι και αντικείμενα νεκρώσιμου διακόσμου

113

C41

Κατοικίδια ζώα που εξάγονται λόγω μεταφοράς γεωργικής εκμετάλλευ
σης από την Ένωση σε τρίτη χώρα

115

C51

Χορτονομές και ζωοτροφές που συνοδεύουν τα ζώα κατά την εξαγωγή
τους

121

C52

Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς
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Προσωρινή εισαγωγή
Άρθρο του κατ' εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446

Κωδικός

Παλέτες

208 και 209

D01

Εμπορευματοκιβώτια

210 και 211

D02

Μέσο μεταφοράς

212

D03

Προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εμπορεύματα που πρόκειται να χρησιμο
ποιηθούν στο πλαίσιο αθλητικής δραστηριότητας

219

D04

Υλικό ευημερίας για ναυτιλλομένους

220

D05

Υλικά που προορίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών καταστρο
φών

221

D06

Υλικά ιατροχειρουργικά και εργαστηρίου

222

D07

Ζώα

223

D08

Εμπορεύματα που προορίζονται για παραδοσιακές δραστηριότητες στην
παραμεθόριο ζώνη

224

D09

Μέσα εγγραφής ήχου, εικόνων ή πληροφοριών

225

D10

Διαφημιστικό υλικό

225

D11

Επαγγελματικό υλικό

226

D12

Εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό

227

D13

Συσκευασίες πλήρεις

228

D14

Συσκευασίες κενές

228

D15

Καλούπια, μήτρες, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, σχέδια, όργανα μέ
τρησης και ελέγχου, επαλήθευσης και άλλα παρόμοια αντικείμενα

229

D16

Εργαλεία και ειδικά όργανα

230

D17

Εμπορεύματα που πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμές

231 στοιχείο α)

D18

Εμπορεύματα που εισάγονται στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης με την επι
φύλαξη της διενέργειας ικανοποιητικών δοκιμών

231 στοιχείο β)

D19

Εμπορεύματα που χρησιμεύουν στη διεξαγωγή δοκιμών

231 στοιχείο γ)

D20

Δείγματα

232

D21

Υποκατάστατα μέσα παραγωγής

233

D22

Εμπορεύματα που προορίζονται να εκτεθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά
τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης

234(1)

D23

Εμπορεύματα που προορίζονται για έγκριση (έξι μήνες)

234(2)

D24

Καθεστώς
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Άρθρο του κατ' εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446

Καθεστώς

Κωδικός

Έργα τέχνης, συλλεκτικά είδη και αντίκες

234 παράγραφος 3 στοι
χείο α)

D25

Εμπορεύματα που εισάγονται για να πωληθούν σε πλειστηριασμό

234 παράγραφος 3 στοι
χείο β)

D26

235

D27

Εμπορεύματα που εισάγονται υπό εξαιρετικές περιστάσεις χωρίς επιπτώ
σεις στον οικονομικό τομέα

236 στοιχείο β)

D28

Εμπορεύματα που εισάγονται περιστασιακά για παραμονή που δεν υπερ
βαίνει τους τρεις μήνες

236 στοιχείο α)

D29

206

D51

Ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμοί

Προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή από δασμούς

Γεωργικά προϊόντα
Καθεστώς

Κωδικός

Εφαρμογή της τιμής μονάδας για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών
εμπορευμάτων (άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κώδικα και άρθρο 142 παράγραφος 6 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447)

E01

Κατ' αποκοπή αξίες κατά την εισαγωγή [π.χ.: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2011]

E02

Εισαγωγή

Εξαγωγή
Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής (εμπορεύματα
του παραρτήματος Ι)

E51

Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής
(εμπορεύματα του παραρτήματος Ι)

E52

Γεωργικά προϊόντα που εξάγονται σε μικρές ποσότητες, για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής (εμπορεύματα του παραρτήματος Ι)

E53

Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή βάσει πιστοποιητικού επιστροφής (εμπορεύματα
που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι)

E61

Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό επιστροφής
(εμπορεύματα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι)

E62

Γεωργικά προϊόντα που εξάγονται σε μικρές ποσότητες, για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό επιστροφής (εμπορεύματα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι)

E63

Γεωργικά προϊόντα που εξάγονται σε μικρές ποσότητες, για τα οποία ζητείται επιστροφή και τα οποία
δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ελάχιστων συντελεστών ελέγχων

E71
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Λοιπά
Καθεστώς

Κωδικός

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα (άρθρο 203 του κώδικα)

F01

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα (Ειδικές περιστάσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 159 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446: γεωργικά εμπο
ρεύματα)

F02

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα (Ειδικές περιστάσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 158 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446:
επισκευή ή επαναφορά στην αρχική κατάσταση)

F03

Μεταποιημένα προϊόντα επανεισαγόμενα στην Ένωση αφού αρχικά εξήχθησαν ή επανεξήχθησαν (άρθρο
205 παράγραφος 1 του κώδικα)

F04

Διακίνηση εμπορευμάτων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που βρίσκονται υπό καθεστώς
αναβολής της πληρωμής του από τον τόπο εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοι
χείο β) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

F06

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς προϊόντων της αλιείας και άλλων προϊόντων που αλιεύονται
στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας από πλοία νηολογημένα ή ταξινομημένα σε κράτος μέλος που φέρουν
τη σημαία του εν λόγω κράτους

F21

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς προϊόντων που λαμβάνονται από προϊόντα της αλιείας και από
άλλα προϊόντα που αλιεύονται στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας από πλοία εργοστάσια νηολογημένα ή
ταξινομημένα σε κράτος μέλος που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους

F22

Εμπορεύματα τα οποία, ενώ βρίσκονται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, υπάγονται
σε καθεστώς αποταμίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F31

Εμπορεύματα τα οποία, ενώ βρίσκονται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, υπάγονται σε
καθεστώς αποταμίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F32

Εμπορεύματα τα οποία, ενώ βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη, υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποτα
μίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F33

Εμπορεύματα τα οποία, ενώ τελούν υπό ειδικό προορισμό, υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής απο
ταμίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F34

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που προορίζονται για εκδήλωση ή για πώληση και υπά
γονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με χρησιμοποίηση στοιχείων υπολογισμού που εφαρμόζο
νται στα εν λόγω εμπορεύματα κατά τη στιγμή αποδοχής της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία

F41

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιημένων προϊόντων όταν το ποσό του εισαγωγικού δασμού υπο
λογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα.

F44

Εισαγωγή

EΞΑΓΩΓΗ
Εξαγωγές για στρατιωτική χρήση

F51
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Κωδικός

Εφοδιασμός

F61

Εφοδιασμός με εμπορεύματα για τα οποία είναι δυνατό να χορηγηθούν επιστροφές

F62

Τοποθέτηση σε αποθήκη ανεφοδιασμού [άρθρα 37 έως 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της
Επιτροπής (1)]

F63

Έξοδος από αποθήκη ανεφοδιασμού εμπορευμάτων που προορίζονται για εφοδιασμό

F64

(1) ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1.

2. Πρέπει να καθοριστούν καθαρά εθνικοί κωδικοί υπό τη μορφή κωδικού που αποτελείται από έναν αριθμητικό χαρακτήρα
ακολουθούμενο από δύο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με την επιμέρους ονοματολογία κάθε κράτους μέλους.
Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο
Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτή τη θέση είναι αλφαριθμητικοί κωδικοί (an..26).
Κάθε κωδικός περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στοιχεία. Τα στοιχεία χωρίζονται μεταξύ τους με παύλες (-). Το πρώτο
στοιχείο (α1), αποτελούμενο από τρία διαφορετικά γράμματα, χρησιμεύει για το διαχωρισμό μεταξύ των τριών κατηγοριών που
αναφέρονται παρακάτω. Το δεύτερο στοιχείο (an..3), αποτελούμενο από αριθμούς ή από γράμματα ή από συνδυασμό αριθμών
και γραμμάτων, χρησιμεύει για τον καθορισμό της φύσης του εγγράφου. Το τρίτο στοιχείο (an..20) υποδηλώνει τις
λεπτομέρειες του εγγράφου, που είναι απαραίτητες για την αναγνώρισή του, δηλαδή τον αριθμό αναγνώρισης αυτού ή άλλο
αναγνωρίσιμο στοιχείο αναφοράς.
1. Το πρώτο στοιχείο (α1):
η συνοπτική διασάφηση, υποδηλούμενη από «X»,
η αρχική διασάφηση, υποδηλούμενη από «Y»
το προηγούμενο παραστατικό υποδηλούμενο από «Z»,
2. Το δεύτερο στοιχείο (an..3):
Επιλέξατε τη συντομογραφία του εγγράφου που χρησιμοποιείται στην «κατάσταση συντομογραφιών των εγγράφων».
Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνεται επίσης ο κωδικός «CLE» που σημαίνει «Ημερομηνία και στοιχεία αναφοράς της
εγγραφής των εμπορευμάτων στις λογιστικές καταχωρίσεις» (Άρθρο 182 του κώδικα) Η ημερομηνία κωδικοποιείται ως εξής:
εεεεμμηη.
3. Το τρίτο στοιχείο (an..20):
Εδώ αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του χρησιμοποιούμενου εγγράφου ή άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία αναφοράς.
Παραδείγματα:
— Το προηγούμενο έγγραφο είναι παραστατικό διαμετακόμισης T1 και ο αριθμός που έχει δώσει το τελωνείο προορισμού
είναι «238544». Ο κωδικός συνεπώς θα είναι «Z-821-238544». [«Z» για το προηγούμενο έγγραφο, «821» για το
καθεστώς διαμετακόμισης και «238544» για τον αριθμό καταχώρισης του παραστατικού (ή το MRN για τις πράξεις στο
πλαίσιο του ΝΜΣΔ)].
— Δηλωτικό εμπορευμάτων με τον αριθμό «2222» χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση. Ο κωδικός είναι τότε «X-7852222». («X» για τη συνοπτική διασάφηση, «785» για το δηλωτικό εμπορευμάτων και «2222» για τον αριθμό
αναγνώρισης του δηλωτικού εμπορευμάτων).
— Η εγγραφή των εμπορευμάτων στις λογιστικές καταχωρήσεις πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2002. Ο κωδικός
συνεπώς θα είναι: «Υ-CLE-20020214-5» («Υ» για να δηλωθεί ότι υπήρχε αρχική διασάφηση, «CLE» για την «εγγραφή
στις λογιστικές καταχωρίσεις» και ο αριθμός «20020214» υποδηλώνει την ημερομηνία εγγραφής, το έτος «2002», τον
μήνα «02» και την ημέρα «14» και το «5» παρέχει τα στοιχεία αναφοράς της εγγραφής.
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Κατάσταση συντομογραφιών των εγγράφων

Κατάσταση εμπορευματοκιβωτίων

235

Πίνακας φόρτωσης

270

Κατάλογος συσκευασίας

271

Προτιμολόγιο

325

Εμπορικό τιμολόγιο

380

Φορτωτική εκδοθείσα από πράκτορα διαμετακόμισης

703

Κύρια φορτωτική

704

Φορτωτική

705

Φορτωτική CIM (σιδηροδρομική μεταφορά)

720

Φορτωτική SMGS (σιδηροδρομική μεταφορά)

722

Φορτωτική οδικής μεταφοράς

730

Φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς

740

Κύρια φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς

741

Δελτίο αποστολής (ταχυδρομικά δέματα)

750

Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλής/συνδυασμένης μεταφοράς

760

Δηλωτικό φορτίου

785

Έντυπο «Bordereau»

787

Δήλωση ενωσιακής διαμετακόμισης — Σύνθετες αποστολές (Τ)

820

Δήλωση εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης (T1)

821

Δήλωση εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης (T2)

822

Δελτίο TIR

952

Δελτίο ATA

955

Στοιχεία αναφοράς/ημερομηνία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις

CLE

Δελτίο πληροφοριών INF3

IF3

Δελτίο πληροφοριών INF8

IF8
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Δηλωτικό θαλάσσιας μεταφοράς — απλουστευμένη διαδικασία

MNS

Δήλωση εσωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης — άρθρο 188 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446

T2F

T2M

T2M

Συνοπτική διασάφηση εισόδου

355

Συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης

337

Λοιπά

ZZZ

Σε περίπτωση που το προηγούμενο παραστατικό έχει εκδοθεί βάσει του ΕΔΕ, η συντομογραφία του εγγράφου αποτελείται
από τους κωδικούς που προβλέπονται για τη θέση 1 πρώτη υποδιαίρεση. (IM, EX, CO και EU)
Θέση 43: Μέθοδος αξιολόγησης
Οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας για τα εισαγόμενα εμπορεύματα κωδικο
ποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:
Κωδικός

Σχετικές διατάξεις του κώδικα

Μέθοδος

1

Άρθρο 70 του κώδικα

Η συναλλακτική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων

2

Άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Η συναλλακτική αξία των πανομοιότυπων εμπορευμάτων
κώδικα

3

Άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων
κώδικα

4

Άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Η συναγόμενη αξία
κώδικα

5

Άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Η υπολογιζόμενη αξία
κώδικα

6

Άρθρο 74 παράγραφος 3 του κώδικα

Η αξία που καθορίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (μέθοδος
«fall back»)

Θέση 44: Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες
1. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ειδικές μνείες που προκύπτουν από τον τελωνειακό τομέα κωδικοποιούνται με τη μορφή πενταψήφιου κωδικού. Ο κωδικός
αυτός αναγράφεται μετά την σχετική μνεία, εκτός εάν η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ότι ο εν λόγω κωδικός υποκαθιστά
το κείμενο.
Παράδειγμα:
Ο διασαφιστής μπορεί να επισημάνει ότι ο διασαφιστής είναι και αποστολέας αναγράφοντας στη θέση 2 τον κωδικό 00300.
Η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει ότι ορισμένες ειδικές μνείες πρέπει να αναγράφονται σε θέσεις άλλες από τη θέση 44. Η
κωδικοποίησή των εν λόγω ειδικών μνειών όμως υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτούς που ισχύουν για τις μνείες που
πρόκειται να αναγραφούν ειδικά στη θέση 44. Επίσης, σε περίπτωση που η ενωσιακή νομοθεσία δεν καθορίζει τις θέσεις στις
οποίες πρέπει να αναγραφεί κάποια μνεία, αυτή πρέπει να αναγράφεται στη θέση 44.
Όλες οι ειδικές μνείες απαριθμούνται στην κατάσταση στο τέλος του παρόντος τίτλου.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν την αναγραφή εθνικών ειδικών μνειών, εφόσον η κωδικοποίησή τους έχει
διαφορετική δομή από εκείνη που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των ενωσιακών ειδικών μνειών.
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2. Προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες
α) Τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά, οι ενωσιακές ή διεθνείς άδειες, ή τα λοιπά δικαιολογητικά που προσκομίζονται προς
επίρρωση της διασάφησης πρέπει να αναγράφονται με τη μορφή κωδικού που αποτελείται από 4 αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες και ενδεχομένως ακολουθούμενους από αριθμό αναγνώρισης ή από άλλο αναγνωρίσιμο δικαιολογητικό
αναφοράς. Ο κατάλογος των εγγράφων, πιστοποιητικών, αδειών και λοιπών δικαιολογητικών καθώς και οι αντίστοιχοι
κωδικοί τους περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων TARIC.
β) Όσον αφορά τα εθνικά έγγραφα, τα πιστοποιητικά και άδειες που προσκομίζονται προς επίρρωση της διασάφησης, αυτά
είναι σκόπιμο να αναγράφονται με τη μορφή κωδικού που αποτελείται από αριθμητικό χαρακτήρα ακολουθούμενο από 3
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (π.χ.: 2123, 34d5), ενδεχομένως ακολουθούμενου είτε από αριθμό αναγνώρισης είτε από
άλλο αναγνωρίσιμο στοιχείο αναφοράς. Οι τέσσερις χαρακτήρες που αποτελούν τους κωδικούς καθορίζονται σύμφωνα με
την επιμέρους ονοματολογία κάθε κράτους μέλους.
Θέση 47: Υπολογισμός επιβαρύνσεων
Πρώτη στήλη: Είδος επιβάρυνσης
α) Οι ισχύοντες κωδικοί είναι οι ακόλουθοι:
Δασμοί επί βιομηχανικών προϊόντων

A00

Συμπληρωματικοί δασμοί

A20

Οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ

A30

Προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ

A35

Οριστικός αντισταθμιστικός δασμός

A40

Προσωρινός αντισταθμιστικός δασμός

A45

ΦΠΑ

B00

Εξισωτικοί τόκοι (ΦΠΑ)

B10

Τόκοι υπερημερίας (ΦΠΑ)

B20

Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή

C00

Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων

C10

Τόκοι υπερημερίας

D00

Εξισωτικοί τόκοι (π.χ. τελειοποίηση προς επανεξαγωγή)

D10

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται εξ ονόματος άλλων χωρών

E00

β) Πρέπει να καθοριστούν καθαρά εθνικοί κωδικοί υπό τη μορφή κωδικού που αποτελείται από έναν αριθμητικό χαρακτήρα
ακολουθούμενο από δύο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με την επιμέρους ονοματολογία κάθε κράτους μέλους.
Τελευταία στήλη: Τρόπος πληρωμής
Οι κωδικοί που μπορεί να τίθενται από τα κράτη μέλη είναι οι ακόλουθοι:
A Πληρωμή τοις μετρητοίς
B

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Γ

Πληρωμή με επιταγή

M Άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. με απευθείας χρέωση σε λογαριασμό μετρητών του εκτελωνιστή)
Ε

Αναβολή πληρωμής
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ΣΤ Αναβολή πληρωμής/τελωνειακό σύστημα
Ζ Αναβολή πληρωμής/σύστημα ΦΠΑ (άρθρο 23 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)
Η Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Ι

Πληρωμή από τη διοίκηση των ταχυδρομείων (ταχυδρομικές αποστολές) ή από άλλες δημόσιες ή κυβερνητικές υπηρεσίες

K Πίστωση ή επιστροφή ειδικών φόρων κατανάλωσης
M Παρακαταθήκη, συμπεριλαμβανομένης και της κατάθεσης χρηματικού ποσού
P

Κατάθεση χρηματικού ποσού για λογαριασμό του εκτελωνιστή

R Εγγύηση
ς

Μεμονωμένη εγγύηση

T

Εγγύηση για λογαριασμό του εκτελωνιστή

U Εγγύηση για λογαριασμό του ενδιαφερομένου προσώπου — διαρκής άδεια
V Εγγύηση για λογαριασμό του ενδιαφερομένου προσώπου — μεμονωμένη άδεια
O Εγγύηση από οργανισμό παρέμβασης.

Θέση 49: Προσδιορισμός της αποθήκης
Ο κωδικός που πρόκειται να αναγραφεί έχει την παρακάτω δομή και αποτελείται από τρία στοιχεία:
— Το γράμμα που υποδηλώνει το είδος της αποθήκης:
R Δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Ι
ς Δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου ΙΙ
T Δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου ΙΙΙ
U Ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης
V Εγκαταστάσεις αποθήκευσης για προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
Y για αποθήκη εκτός αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης
Z για ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη
— τον αριθμό αναγνώρισης που παρέχεται από κράτος μέλος κατά την έκδοση της άδειας (an..14).
— τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους της άδειας όπως ορίζεται στη θέση 2 (α2).
Θέση 50: Κύριος υπόχρεος
Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI, με τη δομή που καθορίζεται στην περιγραφή που
αφορά τη θέση 2.

Θέση 51: Προβλεπόμενα τελωνεία διέλευσης (και χώρες)
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που αναφέρονται στη θέση 29.

Θέση 52: Εγγύηση
Κωδικοί εγγύησης
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Ο κατάλογος των κωδικών που εφαρμόζονται (n1) έχει ως εξής:
Κατάσταση

Κωδικός

Άλλες πληροφορίες

Απαλλαγή από την εγγύηση (άρθρο 95 παράγραφος 2
του κώδικα)

0

— αριθμός πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγ
γύηση

Συνολική εγγύηση

1

— αριθμός πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης
— τελωνείο εγγύησης

Μεμονωμένη εγγύηση από τριτεγγυητή

2

— στοιχεία της πράξης σύστασης της εγγύησης
— τελωνείο εγγύησης

Μεμονωμένη εγγύηση σε μετρητά

3

Μεμονωμένη εγγύηση με τίτλους

4

Απαλλαγή από την εγγύηση όταν το προς εγγύηση
ποσό δεν υπερβαίνει την αξία του στατιστικού κατω
φλίου που καθορίζεται για τις διασαφήσεις σύμφωνα
με το άρθρο 89 παράγραφος 9 του κώδικα

5

Απαλλαγή από την εγγύηση (άρθρο 89 παράγραφος 8
του κώδικα)

6

Απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης
ορισμένων δημόσιων οργανισμών

8

— αριθμός του τίτλου μεμονωμένης εγγύησης

Αναγραφή των χωρών στη θέση «δεν ισχύει για»:
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
Θέση 53: Τελωνείο προορισμού (και χώρα)
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που αναφέρονται στη θέση 29.
Ειδικές μνείες — Κωδικός XXXXX
Γενική κατηγορία — Κωδικός 0xxxx
Νομική βάση

Θέμα

Συμπληρωματικές πληροφο
ρίες

Άρθρο 163 του κατ' εξουσιοδό Αίτηση επί της διασάφησης για «Απλουστευμένη άδεια»
τηση
κανονισμού
(ΕΕ) την έκδοση άδειας για υπαγωγή
σε ειδικό καθεστώς
2015/2446

Θέση

Κωδικός

44

00100

2, 8 και 40

00200

Προσάρτημα Γ1

Πολλοί εξαγωγείς, παραλήπτες ή «Διάφορα»
προηγούμενα έγγραφα

Προσάρτημα Γ1

Ίδιος διασαφιστής και αποστο «Αποστολέας»
λέας

14

00300

Προσάρτημα Γ1

Ίδιος διασαφιστής και εξαγωγέας «Εξαγωγέας»

14

00400

Προσάρτημα Γ1

Ίδιος διασαφιστής και παραλή «Παραλήπτης»
πτης

14

00500
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Κατά την εισαγωγή: Κωδικός 1xxxx
Νομική βάση

Συμπληρωματικές πληροφο
ρίες

Θέμα

Θέση

Κωδικός

2 παράγραφος 1 του κανονισμού Προσωρινή αναστολή αυτόνομων «Εισαγωγή βάσει πιστο
(ΕΚ) αριθ. 1147/2002
δασμών
ποιητικού καταλληλότη
τας για πτήσεις»

44

10100

241 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Εκκαθάριση της τελειοποίησης Εμπορεύματα ΕΤ
του κατ' εξουσιοδότηση κανονι προς επανεξαγωγή
σμού (ΕΕ) 2015/2446

44

10200

241 παράγραφος 1 δεύτερο εδά Εκκαθάριση της τελειοποίησης Εμπορεύματα ΕΤ, Εμπο
φιο του κατ' εξουσιοδότηση κανο προς επανεξαγωγή (ειδικά μέτρα ρική πολιτική
εμπορικής πολιτικής)
νισμού (ΕΕ) 2015/2446

44

10300

238 του κατ' εξουσιοδότηση κα Προσωρινή εισαγωγή
νονισμού (ΕΕ) 2015/2446

«Εμπορεύματα ΠΕ»

44

10500

Άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώ Καθορισμός του ποσού του εισ
δικα
αγωγικού δασμού που γεννάται
για τα μεταποιημένα προϊόντα
που προκύπτουν από τελειο
ποίηση προς επανεξαγωγή σύμ
φωνα με το άρθρο 86 παράγρα
φος 3 του κώδικα.

«Ειδικός κανόνας για τον
υπολογισμό του εισαγω
γικού δασμού για μετα
ποιημένα προϊόντα»

44

10800

Θέση

Κωδικός

44

30300

Κατά την εξαγωγή: Κωδικός 3xxxx
Νομική βάση

Συμπληρωματικές πληροφο
ρίες

Θέμα

Άρθρο 254 παράγραφος 4 στοι Εξαγωγή γεωργικών προϊόντων Άρθρο 254 παράγρα
χείο β) του κώδικα
στο πλαίσιο των ειδικών προορι φος 4 στοιχείο β) του κώ
σμών
δικα
Κανονισμός
(ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93
Ειδικός
προορισμός:
Εμπορεύματα προοριζό
μενα για εξαγωγή —
αποκλείεται η εφαρμογή
γεωργικών επιστροφών
ΤΙΤΛΟΣ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ
Γλωσσικές αναφορές

— BG Ограничена валидност
— CS Omezená platnost
— DA Begrænset gyldighed
— DE Beschränkte Geltung
— EE Piiratud kehtivus
— EL Περιορισμένη ισχύς
— ES Validez limitada
— FR Validité limitée
— HR Ograničena valjanost
— IT Validità limitata

Κωδικοί

Περιορισμένη ισχύς — 99200
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— LV Ierobežots derīgums
— LT Galiojimas apribotas
— HU Korlátozott érvényű
— MT Validità limitata
— NL Beperkte geldigheid
— PL Ograniczona ważność
— PT Validade limitada
— RO Validitate limitată
— SL Omejena veljavnost
— SK Obmedzená platnost'
— FI Voimassa rajoitetusti
— SV Begränsad giltighet
— EN Limited validity
— BG Освободено

Απαλλαγή — 99201

— CS Osvobození
— DA Fritaget
— DE Befreiung
— EE Loobutud
— EL Απαλλαγή
— ES Dispensa
— FR Dispense
— HR Oslobođeno
— IT Dispensa
— LV Derīgs bez zīmoga
— LT Leista neplombuoti
— HU Mentesség
— MT Tneħħija
— NL Vrijstelling
— PL Zwolnienie
— PT Dispensa
— RO Dispensă
— SL Opustitev
— SK Oslobodenie
— FI Vapautettu
— SV Befrielse
— EN Waiver

— BG Алтернативно доказателство
— CS Alternativní důkaz
— DA Alternativt bevis
— DE Alternativnachweis
— EE Alternatiivsed tõendid
— EL Εναλλακτική απόδειξη
— ES Prueba alternativa

Εναλλακτική απόδειξη — 99202

L 69/216

EL
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Γλωσσικές αναφορές

15.3.2016
Κωδικοί

— FR Preuve alternative
— HR Alternativni dokaz
— IT Prova alternativa
— LV Alternatīvs pierādījums
— LT Alternatyvusis įrodymas
— HU Alternatív igazolás
— MT Prova alternattiva
— NL Alternatief bewijs
— PL Alternatywny dowód
— PT Prova alternativa
— RO Probă alternativă
— SL Alternativno dokazilo
— SK Alternatívny dôkaz
— FI Vaihtoehtoinen todiste
— SV Alternativt bevis
— EN Alternative proof

— BG
Различия:
митническо
учреждение,
където
стоките
са Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα
представени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование и страна) στο τελωνείο . . . . . (ονομασία και χώρα) —
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo . . . . . (název a země) 99203
— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt . . . . . . . . . . . . . (navn og land)
— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte . . . . . . . (Name und
Land)
— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi ja riik)
— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο . . . . (Όνομα και χώρα)
— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina . . . . . . . . . . (nombre y país)
— FR Différences: marchandises présentées au bureau . . . . . . . . . . . . . . (nom et pays)
— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena . . . . . . . . . . . . . . . (naziv I zemlja)
— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . . . . . . . . . . (nome
e paese)
— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas . . . . . . . . . . (nosaukums
un valsts)
— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės . . . . . . . . (pavadinimas ir valstybė)
— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént . . . . . . . . . . . . . . . . . (név
és ország)
— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati . . . . . . . . (isem u pajjiż)
— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . . . . . . . . . . . (naam
en land)
— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar . . . . . . . (nazwa i kraj)
— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . . . . . . . . . . (nome e país)
— RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume şi ţara)
— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo . . . . . (naziv in država)
— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný . . . . . . . . . . (názov a krajina).
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nimi ja maa)
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes . . . . . . . . . . . . . . . . . (namn och land)
— EN Differences: office where goods were presented . . . . . (name and country)
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Κωδικοί

— BG Излизането от . . . . . . . . . . . . . . . . . . подлежи на ограничения или такси съгласно Η έξοδος από υπόκειται σε περιορισμούς
Регламент/Директива/Решение № …,
ή σε επιβαρύνσεις βάσει του κανονισμού/
— CS Výstup ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podléhá omezením nebo dávkám podle της οδηγίας/της απόφασης αριθ. … —
99204
nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …
— DA Udpassage fra . . . . . . . . . . . . . . . undergivet restriktioner eller afgifter i henhold
til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …
— DE Ausgang aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss
Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
— EE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja
makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…
— EL Η έξοδος από . . . . . . . . . . . . . . υπόκειται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις βάσει
του κανονισμού/της οδηγίας/της απόφασης αριθ. …
— ES Salida de . . . . . . . . . . . . . . . . . . sometida a restricciones o imposiciones en virtud
del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …
— FR Sortie de . . . . . . . . . . . . . . . . soumise à des restrictions ou à des impositions par
le règlement ou la directive/décision no …
— HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju
Uredbe/Direktive/Odluke br. …
— IT Uscita dalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma
del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …
— LV Izvešana no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piemērojot ierobežojumus vai maksājumus
saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,
— LT Išvežimui iš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taikomi apribojimai arba mokesčiai,
nustatytiReglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,
— HU A kilépés . . . . . . . . . . . . . . . területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti
korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
— MT Ħruġ mill- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet
taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …
— NL Bij uitgang uit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zijn de beperkingen of heffingen van
Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.
— PL Wyprowadzenie z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podlega ograniczeniom lub opłatom
zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
— PT Saída da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sujeita a restrições ou a imposições pelo(a)
Regulamento/ Directiva/Decisão n.o …
— RO Ieşire din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . supusă restricţiilor sau impozitelor prin
Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …
— SL Iznos iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na
podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …
— SK Výstup z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podlieha obmedzeniam alebo platbám
podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….
— FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen
N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
— SV Utförsel från . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . underkastad restriktioner eller avgifter
i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …
— EN Exit from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/ Decision No …

— BG Освободено от задължителен маршрут
— CS Osvobození od stanovené trasy
— DA fritaget for bindende transportrute
— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης
υποχρεωτικής διαδρομής — 99205

L 69/218

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Γλωσσικές αναφορές

15.3.2016
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— EE Ettenähtud marsruudist loobutud
— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής
— ES Dispensa de itinerario obligatorio
— FR Dispense d'itinéraire contraignant
— HR Oslobođeno od propisanog plana puta
— IT Dispensa dall'itinerario vincolante
— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta
— LT Leista nenustatyti maršruto
— HU Előírt útvonal alól mentesítve
— MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt
— NL Geen verplichte route
— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu
— PT Dispensa de itinerário vinculativo
— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu
— SL Opustitev predpisane poti
— SK Oslobodenie od predpísanej trasy
— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta
— SV Befrielse från bindande färdväg
— EN Prescribed itinerary waived

— BG Одобрен изпращач
— CS Schválený odesílatel
— DA Godkendt afsender
— DE Zugelassener Versender
— EE Volitatud kaubasaatja
— EL Εγκεκριμένος αποστολέας
— ES Expedidor autorizado
— FR Expéditeur agréé
— HR Ovlašteni pošiljatelj
— IT Speditore autorizzato
— LV Atzītais nosūtītājs
— LT Įgaliotas siuntėjas
— HU Engedélyezett feladó
— MT Awtoriżżat li jibgħat
— NL Toegelaten afzender
— PL Upoważniony nadawca
— PT Expedidor autorizado
— RO Expeditor agreat
— SL Pooblaščeni pošiljatelj
— SK Schválený odosielateľ
— FI Valtuutettu lähettäjä
— SV Godkänd avsändare
— EN Authorised consignor

Εγκεκριμένος αποστολέας — 99206
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Δεν απαιτείται υπογραφή — 99207

— CS Podpis se nevyžaduje
— DA Fritaget for underskrift
— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
— EE Allkirjanõudest loobutud
— EL Δεν απαιτείται υπογραφή
— ES Dispensa de firma
— FR Dispense de signature
— HR Oslobođeno potpisa
— IT Dispensa dalla firma
— LV Derīgs bez paraksta
— LT Leista nepasirašyti
— HU Aláírás alól mentesítve
— MT Firma mhux meħtieġa
— NL Van ondertekening vrijgesteld
— PL Zwolniony ze składania podpisu
— PT Dispensada a assinatura
— RO Dispensă de semnătură
— SL Opustitev podpisa
— SK Oslobodenie od podpisu
— FI Vapautettu allekirjoituksesta
— SV Befrielse från underskrift
— EN Signature waived

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY
— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION
— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS
— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ
— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
— RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η
ΓΥΗΣΗ — 99208

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΓ
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— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED.
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ — 99209

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
— EE PIIRAMATU KASUTAMINE
— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
— FR UTILISATION NON LIMITÉE
— HR NEOGRANIČENA UPORABA
— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
— MT UŻU MHUX RISTRETT
— NL GEBRUIK ONBEPERKT
— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
— RO UTILIZARE NELIMITATA
— SL NEOMEJENA UPORABA
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
— EN UNRESTRICTED USE

— BG Разни
— CS Různí
— DA Diverse
— DE Verschiedene
— EE Erinevad
— EL Διάφορα
— ES Varios
— FR Divers
— HR Razni
— IT Vari
— LV Dažādi
— LT Įvairūs
— HU Többféle
— MT Diversi
— NL Diverse
— PL Różne
— PT Diversos

Διάφορα — 99211

15.3.2016
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— RO Diverşi
— SL Razno
— SK Rôzne
— FI Useita
— SV Flera
— EN Various
— BG Насипно

Χύμα — 99212

— CS Volně loženo
— DA Bulk
— DE Lose
— EE Pakendamata
— EL Χύμα
— ES A granel
— FR Vrac
— HR Rasuto
— IT Alla rinfusa
— LV Berams
— LT Nesupakuota
— HU Ömlesztett
— MT Bil-kwantitá
— NL Los gestort
— PL Luzem
— PT A granel
— RO Vrac
— SL Razsuto
— SK Voľne
— FI Irtotavaraa
— SV Bulk
— EN Bulk

— BG Изпращач
— CS Odesílatel
— DA Afsender
— DE Versender
— EE Saatja
— EL Αποστολέας
— ES Expedidor
— FR Expéditeur
— HR Pošiljatelj
— IT Speditore
— LV Nosūtītājs
— LT Siuntėjas
— HU Feladó
— MT Min jikkonsenja

Αποστολέας — 99213

L 69/222
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— NL Afzender
— PL Nadawca
— PT Expedidor
— RO Expeditor
— SL Pošiljatelj
— SK Odosielateľ
— FI Lähettäjä
— SV Avsändare
— EN Consignor

15.3.2016
Κωδικοί
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Προσάρτημα Δ2
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

1.

Κωδικός χώρας (CNT)
Πεδίο

1

Περιεχόμενο

Κωδικός χώρας ISO alpha-2

Τύπος πεδίου

Αλφαβητικός 2

Παράδειγμα

IT

Χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας ISO άλφα 2 (βλ. προσάρτημα Δ1).

2.

Κωδικός γλώσσας

Χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση ISO άλφα 2 όπως ορίζεται στο ISO — 639: 1988.

3.

Κωδικός εμπορευμάτων (COM)
Πεδίο

1

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Παράδειγμα

Εξαψήφιος κωδικός εναρμονισμένου συ Αριθμητικό 6 (με ευθυγράμμιση 010290
στήματος (ΕΣ6)
αριστερά)

Αναγράφονται τα έξι ψηφία του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ6). Ο κωδικός εμπορεύματος μπορεί να επεκταθεί σε οκτώ
ψηφία για εθνική χρήση.

6.

Κωδικός προσκομισθέντων εγγράφων/πιστοποιητικών

(αριθμητικοί κωδικοί που προκύπτουν από το ευρετήριο 1997β των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων για τη διοίκηση, το εμπόριο και τις μεταφορές: Κατάλογος κωδικών για το στοιχείο 1001, κωδικοποιημένο όνομα
εγγράφου/μηνύματος.)
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

2

Πιστοποιητικό ποιότητας

3

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων A.TR.

18

Κατάσταση εμπορευματοκιβωτίων

235

Κατάλογος συσκευασίας

271

Προτιμολόγιο

325

Εμπορικό τιμολόγιο

380

Φορτωτική εκδοθείσα από πράκτορα διαμετακόμισης

703

Κύρια φορτωτική

704

Φορτωτική

705

Φορτωτική εκδοθείσα από πράκτορα διαμετακόμισης

714

Συνοδευτικός κατάλογος SMGS

722

Φορτωτική οδικής μεταφοράς

730

Φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς

740
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Κύρια φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς

741

Δελτίο αποστολής (ταχυδρομικά δέματα)

750

Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλών μέσων/συνδυασμένης μεταφοράς (γενικός όρος)

760

Δηλωτικό φορτίου

785

Έντυπο «Bordereau»

787

Δελτίο αποστολής υπόδειγμα T

820

Δελτίο αποστολής υπόδειγμα T1

821

Δελτίο αποστολής υπόδειγμα T2

822

Δελτίο αποστολής υπόδειγμα T2L

825

Διασάφηση εμπορευμάτων προς εξαγωγή

830

Πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου

851

Πιστοποιητικό υγειονομικού ελέγχου

852

Πιστοποιητικό κτηνιατρικού ελέγχου

853

Πιστοποιητικό καταγωγής (γενικός όρος)

861

Δήλωση καταγωγής

862

Πιστοποιητικό προτιμησιακής καταγωγής

864

Πιστοποιητικό καταγωγής υπόδειγμα ΣΓΠ

865

Άδεια εισαγωγής

911

Δήλωση φορτίου (κατά την άφιξη)

933

Άδεια αποκλεισμού

941

Έντυπο TIF

951

Δελτίο TIR

952

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 1

954

Δελτίο ATA

955

Λοιπά

zzz

7.

Κωδικός πρόσθετων πληροφοριών/ειδικών μνειών

Οι ισχύοντες κωδικοί είναι οι εξής:
DG0

= Εξαγωγή από μία χώρα κοινής διαμετακόμισης που υπόκειται σε περιορισμούς ή εξαγωγή από την Ένωση που
υπόκειται σε περιορισμούς.

DG1

= Εξαγωγή από μία χώρα κοινής διαμετακόμισης με καταβολή δασμών ή εξαγωγή από την Ένωση με καταβολή δασμών.

DG2

= Εξαγωγή.

Σε εθνικό επίπεδο είναι δυνατό να καθοριστούν επίσης πρόσθετοι κωδικοί ειδικών μνειών.

15.3.2016
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Αριθμός αναφοράς τελωνείου (COR)
Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Παράδειγμα

1

Κωδικός αναγνώρισης της χώρας στην Αλφαβητικός 2
οποία ανήκει το τελωνείο (βλέπε CNT)

IT

2

Εθνικός αριθμός του τελωνείου

0830AB

Αλφαριθμητικός 6

Το πεδίο 1 συμπληρώνεται όπως επεξηγείται ανωτέρω.
Το πεδίο 2 πρέπει να συμπληρώνεται ελεύθερα με αλφαριθμητικό κωδικό έξι χαρακτήρων. Οι 6 χαρακτήρες παρέχουν τη
δυνατότητα στις εθνικές διοικήσεις να καθορίζουν, όποτε απαιτείται, μια ιεράρχηση μεταξύ των τελωνείων.
9.

Για το χαρακτηριστικό «Είδος διασάφησης» (θέση 1): για διασαφήσεις TIR, χρησιμοποιείτε τον κωδικό «TIR».

10. Για το χαρακτηριστικό «Είδος εγγύησης» (θέση 52): για μηνύματα TIR, χρησιμοποιείτε τον κωδικό «B».
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Προσάρτημα Ε
Δεδομένα προς επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/2447

1. Αριθμός EORI που αναφέρεται που αναφέρεται άρθρο 1 παράγραφος 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/2446.
2. Ονοματεπώνυμο/επωνυμία του προσώπου.
3. Διεύθυνση έδρας/διεύθυνση κατοικίας: πλήρης διεύθυνση του τόπου όπου είναι εγκατεστημένο/κατοικεί το πρόσωπο,
συμπεριλαμβανόμενου του κωδικού αναγνώρισης της χώρας ή του εδάφους (κωδικός χώρας κατά ISO alpha 2, εφόσον
είναι γνωστός, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Δ1 τίτλος ΙΙ θέση 2).
4. Αριθμός ή αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εφόσον έχουν αποδοθεί από τα κράτη μέλη.
5. Κατά περίπτωση ο νομικός χαρακτήρας, όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασης.
6. Ημερομηνία σύστασης ή, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, ημερομηνία γέννησης.
7. Είδος προσώπου (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του
κώδικα), υπό μορφή κωδικού. Οι σχετικοί κωδικοί είναι οι ακόλουθοι:
1) Φυσικό πρόσωπο
2) Νομικό πρόσωπο
3) Ένωση προσώπων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του κώδικα
8. Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα αρμοδίου, διεύθυνση και οποιοδήποτε από τα εξής: αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιο
τυπικού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
9. Στην περίπτωση προσώπου που δεν είναι εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης: αριθμός ή αριθμοί
αναγνώρισης, εφόσον έχουν αποδοθεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τελωνειακούς σκοπούς από τις αρμόδιες αρχές
τρίτης χώρας με την οποία έχει συναφθεί και ισχύει συμφωνία για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα.
Ο εν λόγω αριθμός ή αριθμοί αναγνώρισης περιλαμβάνουν τον κωδικό αναγνώρισης της χώρας ή του εδάφους (κωδικός
χώρας κατά ISO alpha 2, εφόσον είναι γνωστός, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Δ1 τίτλος ΙΙ θέση 2).
10. Ενδεχομένως κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας, με 4 ψηφία, σύμφωνα με τη στατιστική ονοματολογία των
οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE), όπως έχει καταχωριστεί στο επαγγελματικό μητρώο του
οικείου κράτους μέλους.
11. Ενδεχομένως ημερομηνία λήξης ισχύος του αριθμού EORI.
12. Συγκατάθεση για άρση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3, εφόσον έχει
δοθεί.
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Προσάρτημα ΣΤF1
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Υπόδειγμα του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφοριακά στοιχεία (δεδομένα) για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης
Έγγραφο

Το χαρτί που χρησιμοποιείται για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης μπορεί να είναι πράσινου χρώματος.
Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης εκτυπώνεται με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη δήλωση διαμετακόμισης,
τροποποιείται εφόσον απαιτείται από τον δικαιούχο του καθεστώτος ή/και επαληθεύεται από το τελωνείο αναχώρησης, και
συμπληρώνεται με τα ακόλουθα:
1. MRN (αριθμός αναφοράς κίνησης)
Το στοιχείο παρέχεται αλφαριθμητικά με 18 ψηφία στον ακόλουθο πίνακα:
Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Παραδείγματα

1

Τελευταία δύο ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής της Αριθμητικό 2
πράξης διαμετακόμισης (ΕΕ)

97

2

Χαρακτηριστικό της χώρας αναχώρησης των εμπορευμά Αλφαβητικός 2
των (κωδικός χώρας ISO άλφα 2)

IT

3

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της πράξης διαμετακόμι Αλφαριθμητικό 13
σης ανά έτος και χώρα

9876AB8890123

4

Ψηφίο ελέγχου

5

Αλφαριθμητικό 1

Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως επεξηγείται ανωτέρω.
Το πεδίο 3 πρέπει να συμπληρώνεται με έναν κωδικό της πράξης διαμετακόμισης. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνεται το
πεδίο αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων, αλλά κάθε πράξη διαμετακόμισης που διενεργείται εντός ενός έτους
στη δεδομένη χώρα πρέπει να αναγνωρίζεται μονοσήμαντα.
Οι εθνικές διοικήσεις που επιθυμούν να συμπεριλάβουν τον αριθμό αναφοράς των τελωνειακών αρχών στον MRN, δύνανται
να χρησιμοποιούν προς τούτο μέχρι έξι από τους πρώτους χαρακτήρες για τον εν λόγω αριθμό.
Στο πεδίο 4 πρέπει να αναγράφεται μια τιμή που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου του ΜΡΝ. Το πεδίο αυτό επιτρέπει την
ανίχνευση τυχόν σφάλματος όταν αναφέρεται ολόκληρος ο MRN.
Ο αριθμός «MRN» εκτυπώνεται επίσης υπό μορφή γραμμωτού κώδικα, βάσει του πρότυπου «κώδικα 128», χρησιμοποιώντας
το σύνολο χαρακτήρων «B».
2. Θέση 3:
— πρώτη υποδιαίρεση: αύξων αριθμός του εκτυπωμένου φύλλου,
— δεύτερη υποδιαίρεση: συνολικός αριθμός εκτυπωμένων φύλλων (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ειδών),
— δεν χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ένα μόνον είδος εμπορεύματος.
3. Στο χώρο δεξιά από τη θέση 8:
Ονομασία και διεύθυνση του τελωνείου στο οποίο πρέπει να επιστραφεί το επιστρεφόμενο αντίτυπο του συνοδευτικού
εγγράφου διαμετακόμισης όταν χρησιμοποιείται η εφεδρική διαδικασία.
4. Θέση Γ:
— ονομασία του τελωνείου αναχώρησης,
— αριθμός αναφοράς του τελωνείου αναχώρησης,
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— ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης,
— ονοματεπώνυμο και αριθμός αδείας του εγκεκριμένου αποστολέα (εάν υπάρχει).
5. Θέση Δ:
— αποτελέσματα ελέγχου,
— τεθείσες τελωνειακές σφραγίδες ή η ένδειξη «- -» που χαρακτηρίζει την «Απαλλαγή — 99201»,
— η ένδειξη «Υποχρεωτική διαδρομή», όπου χρειάζεται.
Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης δεν υπόκειται σε καμία τροποποίηση ή προσθήκη ή διαγραφή εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
6. Διατυπώσεις κατά τη μεταφορά
Κατά το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνείο αναχώρησης ως τη στιγμή που
φτάνουν στο τελωνείο προορισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί η προσθήκη ορισμένων σημειώσεων στο συνοδευτικό έγγραφο
διαμετακόμισης που συνοδεύει τα εμπορεύματα. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν τη μεταφορά και πρέπει να αναγράφονται στα
εν λόγω αντίτυπα από το μεταφορέα που είναι υπεύθυνος για το μεταφορικό μέσο επί του οποίου φορτώθηκαν τα
εμπορεύματα ανάλογα με την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών. Οι εν λόγω ενδείξεις μπορούν να γράφονται με το χέρι με
ευανάγνωστα γράμματα. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω αντίτυπα πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και με κεφαλαία
γράμματα.
Ο μεταφορέας πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση μόνον αφού λάβει την άδεια των τελωνειακών αρχών της χώρας στην οποία
πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση.
Όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού λάβουν,
κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα συνοδευτικά έγγραφα διαμετακόμισης.
Οι τελωνειακές αρχές του τελωνείου διέλευσης ή του τελωνείου προορισμού, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται να
εισάγουν στο σύστημα τα στοιχεία που προστέθηκαν στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης. Τα στοιχεία μπορούν επίσης
να εισαχθούν από τον εγκεκριμένο παραλήπτη.
Τα συμβάντα καταγράφονται στις ακόλουθες θέσεις:
— Μεταφορτώσεις: συμπληρώνεται η θέση 55.
Θέση 55: Μεταφόρτωση
Οι τρεις πρώτες γραμμές της θέσης αυτής πρέπει να συμπληρωθούν από το μεταφορέα όταν, κατά τη συγκεκριμένη
μεταφορά, τα εν λόγω εμπορεύματα μεταφορτώνονται από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο ή από ένα εμπορευματοκιβώτιο
σε άλλο.
Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια που μετακινούνται με οδικά οχήματα, οι
τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν στον δικαιούχο του καθεστώτος να μην συμπληρώσει τη θέση 18, εάν στο
σημείο αναχώρησης η υλικοτεχνική υποδομή ενδέχεται να καθιστά αδύνατη, κατά τη στιγμή που συντάσσεται η δήλωση
διαμετακόμισης, την παροχή των στοιχείων ταυτότητας και εθνικότητας του μεταφορικού μέσου και εφόσον τα
συμβαλλόμενα μέρη είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μεταφορικά
μέσα θα εγγραφούν στη συνέχεια στη θέση 55.
— Άλλα περιστατικά: συμπληρώνεται η θέση 56.
Θέση 56: Λοιπά περιστατικά κατά τη μεταφορά
Η θέση αυτή συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ισχύουν στον τομέα της διαμετακόμισης.
Επιπλέον, αν τα εμπορεύματα φορτωθούν σε ημιρυμουλκούμενο και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πραγματοποιηθεί
αλλαγή του οχήματος έλξης (χωρίς όμως καμία παρέμβαση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων), στη θέση αυτή
σημειώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας και η εθνικότητα του νέου οχήματος έλξης. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται
θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές.
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Προσάρτημα ΣΤ2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και τα πληροφοριακά στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών
Όταν μια μεταφορά αφορά περισσότερα από ένα είδη, το φύλλο Α του καταλόγου ειδών εκτυπώνεται πάντοτε από το μηχανο
γραφικό σύστημα και επισυνάπτεται στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης.
Οι θέσεις του καταλόγου ειδών μπορούν να επεκταθούν καθέτως.
Τα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να εκτυπώνονται ως εξής:
1. Στη θέση αναγνώρισης (επάνω αριστερή γωνία):
α) Κατάλογος ειδών
β) Αύξων αριθμός του τρέχοντος φύλλου και συνολικός αριθμός φύλλων (περιλαμβανομένου του συνοδευτικού εγγράφου
διαμετακόμισης)
2. Τελων. Αναχ. — ονομασία του τελωνείου αναχώρησης
3. Ημερ. — ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης
4. MRN — αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο προσάρτημα ΣΤ1)
5. Τα πληροφοριακά στοιχεία των διαφόρων θέσεων σε επίπεδο ειδών πρέπει να εκτυπώνονται ως εξής:
α) Αριθ. είδους — αύξων αριθμός του συγκεκριμένου είδους
β) Καθεστώς — αν το καθεστώς των εμπορευμάτων είναι το ίδιο σε ολόκληρη τη δήλωση, η θέση αυτή δεν χρησιμοποιείται
γ) Σε περίπτωση μεικτής αποστολής, εκτυπώνεται το πραγματικό καθεστώς T1, T2 ή T2F.
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Προσάρτημα Ζ1
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΕΔΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας

15.3.2016

15.3.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/235

L 69/236

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

15.3.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας
Συνοδευτικό έγγραφο

Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας περιέχει δεδομένα που ισχύουν για το σύνολο της διασάφησης.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας βασίζονται σε δεδομένα τα οποία
προέρχονται από τη δήλωση διαμετακόμισης. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από τον δικαιούχο
του καθεστώτος ή/και θα επαληθεύονται από το τελωνείο αναχώρησης.
Το χρησιμοποιούμενο χαρτί για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας μπορεί να είναι πράσινου χρώματος.
Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των προσαρτημάτων Α, Γ1 και Δ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα
ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
1. MRN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)

O MRN πρέπει να τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους αντικειμένων, εκτός από τις περιπτώσεις
όπου αυτά τα έντυπα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας συνέχειας δραστηριοτήτων για διαμετακόμιση, οπότε
δεν αποδίδεται MRN.
Η πληροφορία παρέχεται αλφαριθμητικά και αποτελείται από 18 χαρακτήρες, όπως προδιαγράφεται κατωτέρω:
Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Παραδείγματα

1

Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής Αριθμητικό 2
της δήλωσης διαμετακόμισης (ΕΕ)

06

2

Κωδικός αναγνώρισης της χώρας προέλευσης της μεταφο Αλφαβητικός 2
ράς (κωδικός χώρας άλφα 2)

RO

3

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της πράξης διαμετακόμι Αλφαριθμητικό 13
σης ανά έτος και χώρα

9876AB8890123

4

Ψηφίο ελέγχου

5

Αλφαριθμητικό 1

Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως προβλέπεται ανωτέρω.
Το πεδίο 3 συμπληρώνεται με κωδικό της πράξης διαμετακόμισης. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το πεδίο αποτελεί
αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων, αλλά κάθε πράξη διαμετακόμισης που εξετάζεται εντός του έτους από την ενδιαφε
ρόμενη χώρα πρέπει να αναγνωρίζεται με την αναγραφή ενός και μόνο αριθμού.
Οι εθνικές διοικήσεις που επιθυμούν να συμπεριλάβουν τον αριθμό αναφοράς των τελωνειακών αρχών στον MRN δύνανται
να χρησιμοποιούν προς τούτο μέχρι 6 από τους πρώτους χαρακτήρες του κωδικού MRN.
Στο πεδίο 4 αναγράφεται μια τιμή που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου του MRN.
Αυτό το πεδίο παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού σφάλματος όταν αναφέρεται ολόκληρος ο αριθμός MRN.
Ο αριθμός «MRN» εκτυπώνεται επίσης υπό μορφή γραμμωτού κώδικα, βάσει του πρότυπου «κώδικα 128», χρησιμοποιώντας
το σύνολο χαρακτήρων «B».
2. ΘΕΣΗ ΔΗΛ. ΑΣΦ. (S00):

Προσδιορίστε τον κωδικό S όταν το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας περιλαμβάνει και στοιχεία ασφάλειας.
Όταν το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει στοιχεία ασφάλειας, η θέση πρέπει να παραμένει κενή.

15.3.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/237

3. ΕΝΤΥΠΑ ΘΕΣΕΩΝ (3):

Πρώτη υποδιαίρεση: αύξων αριθμός του εκτυπωμένου φύλλου,
Δεύτερη υποδιαίρεση: συνολικός αριθμός εκτυπωμένων φύλλων (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ειδών),
4. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ (7):

Προσδιορίστε τον LRN ή/και τον UCR.
LRN — τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Γ2.
UCR — ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής, όπως αναφέρεται στο προσάρτημα Γ1 τίτλος ΙΙ θέση 7.
5. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (8):

Όνομα και διεύθυνση του τελωνείου στο οποίο πρέπει να αποσταλεί το προς επιστροφή αντίτυπο του συνοδευτικού
εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας.
6. ΘΕΣΗ ΑΛΛΗ ΕΕΠ (S32)

Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης.
7. ΘΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Γ):

— αριθμός αναφοράς του τελωνείου αναχώρησης,
— ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης,
— ονοματεπώνυμο και αριθμός αδείας του εγκεκριμένου αποστολέα (εάν υπάρχει).
8. ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ):

— αποτελέσματα ελέγχου,
— τεθείσες τελωνειακές σφραγίδες ή η ένδειξη «- -» που χαρακτηρίζει την «Απαλλαγή — 99201»,
— η ένδειξη «Υποχρεωτική διαδρομή», όπου χρειάζεται.
Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.
9. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνείο αναχώρησης ως τη στιγμή που φτάνουν στο τελωνείο
προορισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί η προσθήκη ορισμένων ενδείξεων στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας
που συνοδεύει τα εμπορεύματα. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν τη μεταφορά και πρέπει να αναγράφονται στα εν λόγω αντίτυπα
από το μεταφορέα που είναι υπεύθυνος για το μεταφορικό μέσο επί του οποίου φορτώθηκαν τα εμπορεύματα ανάλογα με
την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών. Οι εν λόγω ενδείξεις μπορούν να γράφονται με το χέρι με ευανάγνωστα γράμματα. Στην
περίπτωση αυτή, τα εν λόγω αντίτυπα πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα.
Ο μεταφορέας πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση μόνον αφού λάβει την άδεια των τελωνειακών αρχών της χώρας στην οποία
πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση.
Όταν οι εν λόγω αρχές κρίνουν ότι η πράξη ενωσιακής διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού λάβουν,
κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα συνοδευτικά έγγραφα διαμετακόμισης/ασφάλειας.
Οι αρμόδιες αρχές του τελωνείου διέλευσης ή του τελωνείου προορισμού, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται να
εισάγουν στο σύστημα τα πρόσθετα στοιχεία στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας. Τα στοιχεία μπορούν
επίσης να εισαχθούν από τον εγκεκριμένο παραλήπτη.
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Τα συμβάντα καταγράφονται στις ακόλουθες θέσεις:
10. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ. 55

Θέση Μεταφορτώσεις (55)
Οι τρεις πρώτες γραμμές της θέσης αυτής πρέπει να συμπληρωθούν από το μεταφορέα όταν, κατά τη συγκεκριμένη
μεταφορά, τα εν λόγω εμπορεύματα μεταφορτώνονται από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο ή από ένα εμπορευματοκιβώτιο
σε άλλο.
Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια που μετακινούνται με οδικά οχήματα, οι
τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν στον δικαιούχο του καθεστώτος να μην συμπληρώσει τη θέση 18, εάν στο
σημείο αναχώρησης η υλικοτεχνική υποδομή ενδέχεται να καθιστά αδύνατη, κατά τη στιγμή που συντάσσεται η δήλωση
διαμετακόμισης, την παροχή των στοιχείων ταυτότητας και εθνικότητας του μεταφορικού μέσου και εφόσον τα
συμβαλλόμενα μέρη είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μεταφορικά
μέσα θα εγγραφούν στη συνέχεια στη θέση 55.
11. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ. 56

Θέση Άλλα περιστατικά κατά τη μεταφορά (56)
Η θέση αυτή συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ισχύουν στον τομέα της διαμετακόμισης.
Επιπλέον, αν τα εμπορεύματα φορτωθούν σε ημιρυμουλκούμενο και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πραγματοποιηθεί
αλλαγή του οχήματος έλξης (χωρίς όμως καμία παρέμβαση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων), στη θέση αυτή
σημειώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας και η εθνικότητα του νέου οχήματος έλξης. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται
θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές.
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Προσάρτημα Ζ2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΔΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας

L 69/239

L 69/240

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.3.2016

15.3.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/241

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας
Ο κατάλογος ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας πρέπει να περιέχει τα δεδομένα που αφορούν είδη εμπορευμάτων εντός της
διασάφησης.
Οι θέσεις του καταλόγου ειδών μπορούν να επεκταθούν καθέτως. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των
προσαρτημάτων Α και Γ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας κωδικούς κατά
περίπτωση:
1. Θέση MRN — αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Ζ1. O MRN πρέπει να
τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους αντικειμένων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά τα έντυπα
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας συνέχειας δραστηριοτήτων για διαμετακόμιση, οπότε δεν αποδίδεται MRN.
2. Τα πληροφοριακά στοιχεία των διαφόρων θέσεων σε επίπεδο ειδών πρέπει να εκτυπώνονται ως εξής:
α) Θέση Αριθ. Είδους (32) — αύξων αριθμός του συγκεκριμένου είδους,
(β) Θέση Κωδ. Τρόπου Πληρ. Εξόδ. Μετ. (S29) — εισάγετε τον κωδικό τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς,
(γ) UNDG (44/4) — κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
(δ) Έντυπα Θέσεων (3):
— Πρώτη υποδιαίρεση: αύξων αριθμός του εκτυπωμένου φύλλου,
— Δεύτερη υποδιαίρεση: συνολικός αριθμός εκτυπωμένων φύλλων (κατάλογος ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας,
κατάλογος ειδών).
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Προσάρτημα H1
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του συνοδευτικού εγγράφου εξαγωγής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής

Το αρκτικόλεξο «ΣΣΔ» (Σχεδιασμός για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων) που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται
σε καταστάσεις όπου εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κώδικα.
Το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής περιέχει δεδομένα που ισχύουν για το σύνολο της διασάφησης και για ένα είδος
εμπορευμάτων.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής βασίζονται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη
διασάφηση εξαγωγής. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από τον διασαφιστή/εκπρόσωπο ή/και θα
επαληθεύονται από το τελωνείο εξαγωγής.
Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των προσαρτημάτων Α και Γ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
1. ΘΕΣΗ MRN (αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων)
O MRN πρέπει να τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά
τα έντυπα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΣΔ, οπότε δεν αποδίδεται MRN.
Η πληροφορία παρέχεται αλφαριθμητικά και αποτελείται από 18 χαρακτήρες, όπως προδιαγράφεται κατωτέρω:
Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Παραδείγματα

1

Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής Αριθμητικό 2
της διασάφησης εξαγωγής (ΕΕ)

06

2

Κωδικός αναγνώρισης της χώρας εξαγωγής (κωδικός Αλφαβητικός 2
alpha 2, όπως προβλέπεται για τη θέση 2 του ενιαίου
διοικητικού εγγράφου στο προσάρτημα Δ1)

RO

3

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για την εξαγωγή ανά Αλφαριθμητικό 13
έτος και χώρα

9876AB8890123

4

Ψηφίο ελέγχου

5

Αλφαριθμητικό 1

Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως προβλέπεται ανωτέρω.
Το πεδίο 3 συμπληρώνεται με κωδικό αναγνώρισης της συναλλαγής για τους σκοπούς ελέγχου των εξαγωγών. Η επιλογή
του τρόπου χρησιμοποίησης του πεδίου αυτού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων, αλλά κάθε πράξη
εξαγωγής στη διάρκεια ορισμένου έτους και σε δεδομένη χώρα πρέπει να έχει δικό της μοναδικό αριθμό. Οι εθνικές
διοικήσεις που επιθυμούν να περιλαμβάνεται στον MRN ο αριθμός αναφοράς του τελωνειακού γραφείου της αρμόδιας
αρχής μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι και τους 6 πρώτους χαρακτήρες ώστε να εγγράφουν τον εθνικό αριθμό του
τελωνειακού γραφείου.
Στο πεδίο 4 αναγράφεται μια τιμή που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου του MRN.
Αυτό το πεδίο παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού σφάλματος όταν αναφέρεται ολόκληρος ο αριθμός MRN.
Ο αριθμός «MRN» εκτυπώνεται επίσης υπό μορφή γραμμωτού κώδικα, βάσει του πρότυπου «κώδικα 128», χρησιμοποιώντας
το σύνολο χαρακτήρων «B».
2. ΘΕΣΗ ΔΗΛ. ΑΣΦ. (S00):
Προσδιορίστε τον κωδικό S όταν το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής περιλαμβάνει και στοιχεία ασφάλειας. Όταν το έγγραφο
αυτό δεν περιλαμβάνει στοιχεία ασφάλειας, η θέση πρέπει να παραμένει κενή.
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3. ΘΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Αριθμός αναφοράς του τελωνείου εξαγωγής.
4. ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (7)
Προσδιορίστε τον LRN ή/και τον UCR.
LRN — τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Γ2.
UCR — ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής, όπως αναφέρεται στο προσάρτημα Γ1 τίτλος ΙΙ θέση 7.
5. ΘΕΣΗ ΑΛΛΗ ΕΕΠ (S32)
Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης.
6. ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ «ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
α) Θέση Αριθ. Είδους (32) — αύξων αριθμός του συγκεκριμένου είδους,
β) Θέση UNDG (44/4) — κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
Το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα κανονισμό.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΚΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών εξαγωγής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών εξαγωγής
Ο κατάλογος ειδών εξαγωγής περιέχει τα δεδομένα που αφορούν είδη εμπορευμάτων εντός της διασάφησης.
Οι θέσεις του καταλόγου ειδών εξαγωγής μπορούν να επεκταθούν καθέτως.
Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των προσαρτημάτων Α και Γ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας κωδικούς κατά περίπτωση:
1. Θέση MRN — αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Η1. Ο MRN τυπώνεται στην
πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών.
2. Τα πληροφοριακά στοιχεία των διαφόρων θέσεων σε επίπεδο ειδών πρέπει να εκτυπώνονται ως εξής:
α) Θέση Αριθ. Είδους (32) — αύξων αριθμός του συγκεκριμένου είδους,
β) Θέση UNDG (44/4) — κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
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Προσάρτημα Θ1
ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΕΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας

Το αρκτικόλεξο «ΣΣΔ» (Σχεδιασμός για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων) που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται
σε καταστάσεις όπου εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κώδικα.
Το έντυπο περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για δεδομένα εξαγωγής και εξόδου, όταν παρέχονται μαζί δεδομένα
εξαγωγής και ασφάλειας. Το έντυπο περιλαμβάνει πληροφορίες στον τίτλο και για είδος εμπορευμάτων. Έχει σχεδιαστεί για να
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του ΣΣΔ.
Υπάρχουν τρία αντίτυπα του ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας:
το αντίτυπο 1 φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής
(αποστολής) ή ενωσιακής διαμετακόμισης,
Το αντίτυπο 2 χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από το κράτος μέλος εξαγωγής.
Το αντίτυπο 3 επιστρέφεται στον εξαγωγέα, αφού σφραγιστεί από την τελωνειακή αρχή.
Το ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας περιέχει δεδομένα που ισχύουν για το σύνολο της διασάφησης.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας βασίζονται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη
διασάφηση εξαγωγής και εξόδου. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από τον διασαφιστή/
εκπρόσωπο ή/και θα επαληθεύονται από το τελωνείο εξαγωγής.
Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των προσαρτημάτων Α και Γ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
1. Θέση MRN (αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων)
O MRN πρέπει να τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά
τα έντυπα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΣΔ, οπότε δεν αποδίδεται MRN.
Η πληροφορία παρέχεται αλφαριθμητικά και αποτελείται από 18 χαρακτήρες, όπως προδιαγράφεται κατωτέρω:
Πεδίο

Περιεχόμενο

Τύπος πεδίου

Παραδείγματα

1

Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής Αριθμητικό 2
της διασάφησης εξαγωγής (ΕΕ)

06

2

Κωδικός αναγνώρισης της χώρας εξαγωγής (κωδικός Αλφαβητικός 2
alpha 2, όπως προβλέπεται για τη θέση 2 του ενιαίου
διοικητικού εγγράφου στο προσάρτημα Δ1)

RO

3

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για την εξαγωγή ανά Αλφαριθμητικό 13
έτος και χώρα

9876AB8890123

4

Ψηφίο ελέγχου

5

Αλφαριθμητικό 1

Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως προβλέπεται ανωτέρω.
Το πεδίο 3 συμπληρώνεται με κωδικό αναγνώρισης της συναλλαγής για τους σκοπούς ελέγχου των εξαγωγών. Η επιλογή
του τρόπου χρησιμοποίησης του πεδίου αυτού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων, αλλά κάθε πράξη
εξαγωγής στη διάρκεια ορισμένου έτους και σε δεδομένη χώρα πρέπει να έχει δικό της μοναδικό αριθμό. Οι εθνικές
διοικήσεις που επιθυμούν να περιλαμβάνεται στον MRN ο αριθμός αναφοράς του τελωνειακού γραφείου της αρμόδιας
αρχής μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι και τους 6 πρώτους χαρακτήρες ώστε να εγγράφουν τον εθνικό αριθμό του
τελωνειακού γραφείου.
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Στο πεδίο 4 αναγράφεται μια τιμή που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου του MRN.
Αυτό το πεδίο παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού σφάλματος όταν αναφέρεται ολόκληρος ο αριθμός MRN.
Ο αριθμός «MRN» εκτυπώνεται επίσης υπό μορφή γραμμωτού κώδικα, βάσει του πρότυπου «κώδικα 128», χρησιμοποιώντας
το σύνολο χαρακτήρων «B».
2. Θέση 7 Αριθμοί αναφοράς:
Προσδιορίστε τον LRN ή/και τον UCR.
LRN

— τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Γ2.

UCR

— ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής, όπως αναφέρεται στο προσάρτημα Γ1 τίτλος ΙΙ θέση 7.

3. Θέση Άλλη ΕΕΠ (S32):
Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης.
Το ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα
κανονισμό.
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Προσάρτημα Θ2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΕΕΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας
Ο κατάλογος ειδών ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας περιέχει τα δεδομένα που αφορούν είδη εμπορευμάτων εντός της διασάφησης.
Οι θέσεις του καταλόγου ειδών μπορούν να επεκταθούν καθέτως.
Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των προσαρτημάτων Α και Γ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
1. Θέση MRN — αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Θ1. Ο MRN τυπώνεται στην
πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών.
2. Τα πληροφοριακά στοιχεία των διαφόρων θέσεων σε επίπεδο ειδών πρέπει να εκτυπώνονται ως εξής:
— Θέση Αριθ. Είδους (32) — αύξων αριθμός του συγκεκριμένου είδους
— Θέση Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά (44/1): η θέση αυτή περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό εγγράφου
μεταφοράς, κατά περίπτωση,
— Θέση UNDG (44/4) — κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
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Προσάρτημα Ι1
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΑΠ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας
Το έντυπο περιέχει πληροφορίες στον τίτλο, καθώς και τις πληροφορίες για είδος εμπορευμάτων.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο ασφάλειας και προστασίας βασίζονται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη
συνοπτική διασάφηση εισόδου ή εξόδου. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από το πρόσωπο που
υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση ή/και θα επαληθεύονται αντίστοιχα από το τελωνείο εισόδου ή εξόδου.
Το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση.
Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των προσαρτημάτων Α και Γ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
1. Θέση MRN — αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο προσάρτημα Ζ1 ή στις ad hoc αναφορές
που εκδίδονται από το τελωνειακό γραφείο. Ο MRN τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών.
2. Τελωνείο:
Αριθμός αναφοράς του τελωνείου εισόδου/εξόδου
3. Θέση Τύπος δήλωσης (1)
Κωδικοί «IM» ή «EX» ανάλογα με το αν το έγγραφο περιλαμβάνει δεδομένα συνοπτικής διασάφησης εισόδου ή συνοπτικής
διασάφησης εξόδου
4. Θέση Αριθμός. αναφοράς (7):
Αναφέρατε τον LRN — LRN — τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Γ2.
5. Θέση Κωδ. 1ου τόπου άφιξης (S11):
Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης
6. Θέση Ημερ./ώρα άφιξ. στον 1ο τόπο σε τελ. έδ. (S12):
Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος
7. Θέση Κωδ. τρόπου πληρ. εξόδ. μεταφ. (S29):
Εισάγετε τον κωδικό τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς
8. Θέση UNDG (S27) — κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
9. Θέση Άλλη ΕΕΠ (S32):
Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης.
Το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα κανονισμό.
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Προσάρτημα Ι2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΕΑΠ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών ασφάλειας και προστασίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών ασφάλειας και προστασίας
Οι θέσεις του καταλόγου ειδών δεν μπορούν να επεκταθούν καθέτως.
Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των προσαρτημάτων Α και Γ1, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία των επιμέρους θέσεων:
Θέση Αριθ. Είδους (32) — αύξων αριθμός του συγκεκριμένου είδους Θέση Κωδ. Τρόπου Πληρ.
Εξόδ. Μεταφ. (S29) — κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς
Θέση UNDG (S27) — κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

αριθ.

Σήματα, αριθμοί και είδος δεμάτων, περι
γραφή εμπορευμάτων

Χώρα αποστολής/
εξαγωγής

Μεικτή μάζα (kg)

Συμπληρώνεται από τη
διοίκηση

(υπογραφηή)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1

1.

Ορισμός

1.1. Ο πίνακας φόρτωσης αποτελεί έγγραφο που ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν
παράρτημα.
1.2. Μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με τη δήλωση διαμετακόμισης στο πλαίσιο της εφαρμογής του σημείου 2.2 του παρόντος
παραρτήματος.

2.

Τύπος των πινάκων φόρτωσης

2.1. H οπίσθια μόνο σελίδα του εντύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πίνακας φόρτωσης.
2.2. Οι πίνακες φόρτωσης περιέχουν:
α) τον τίτλο «Πίνακας φόρτωσης»·
β) ένα πλαίσιο 70 × 55 εκ. που χωρίζεται σε ένα ανώτερο τμήμα 70 × 15 εκ. και ένα κατώτερο τμήμα 70 × 40 εκ.·
γ) στήλες με την ακόλουθη σειρά, που επιγράφονται ως εξής:
— αύξων αριθμός,
— σήματα, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων,
— χώρα αποστολής/εξαγωγής,
— μεικτή μάζα (kg),
— συμπληρώνεται από τη διοίκηση.
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν στις ανάγκες τους το πλάτος των στηλών. Ωστόσο, η στήλη με
την επικεφαλίδα «συμπληρώνεται από τη διοίκηση» πρέπει πάντοτε να έχει πλάτος 30 εκ. τουλάχιστον. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν, εξάλλου, να αποφασίζουν οι ίδιοι τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαστημάτων, πλην εκείνων που αναφέρονται
στα στοιχεία α), β και γ).
2.3. Ακριβώς κάτω από την τελευταία εγγραφή, σύρεται οριζόντια γραμμή και διαγράφονται τυχόν αχρησιμοποίητα κενά
διαστήματα, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσθήκη.
ΤΜΗΜΑ 2

Ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις διάφορες θέσεις
1.

Θέση

1.1. Ανώτερο τμήμα
Όταν ο πίνακας φόρτωσης επισυνάπτεται σε δήλωση διαμετακόμισης, ο δικαιούχος του καθεστώτος θέτει στο άνω τμήμα
της θέσης το σύμβολο «Τ1», «Τ2» ή «Τ2F».
1.2. Κατώτερο τμήμα
Στο συγκεκριμένο τμήμα της θέσης απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 4 του
τμήματος ΙΙΙ.
2.

Στήλες

2.1. Αύξων αριθμός
Κάθε είδος που περιλαμβάνεται στον πίνακα φόρτωσης πρέπει να φέρει αύξοντα αριθμό.
2.2. Σήματα, αριθμοί, αριθμός και φύση των δεμάτων· περιγραφή των εμπορευμάτων.
Οι απαιτούμενες πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα Β1 της μεταβατικής κατ' εξουσιοδότηση πράξης.
Όταν πίνακας φόρτωσης επισυνάπτεται σε δήλωση διαμετακόμισης, ο πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στη δήλωση διαμετακόμισης στις θέσεις 31 (Δέματα και περιγραφή εμπορευμάτων), 40 (Συνοπτικό
δηλωτικό/προηγούμενο παραστατικό), 44 (Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες) και, κατά
περίπτωση, 33 (Κωδικός εμπορευμάτων) και 38 [Καθαρή μάζα (kg)].
2.3. Χώρα αποστολής/εξαγωγής
Αναφέρατε το όνομα του κράτους μέλους από το οποίο αποστέλλονται/εξάγονται τα εμπορεύματα.
2.4. Μεικτή μάζα (kg)
Αναφέρονται οι μνείες που έχουν αναγραφεί στη θέση 35 του ΕΔΕ (βλ. παράρτημα Β-ΚΕΠ).
ΤΜΗΜΑ 3

Χρησιμοποίηση των πινάκων φόρτωσης
1. Δεν είναι δυνατό να επισυνάπτονται στην ίδια δήλωση διαμετακόμισης ταυτόχρονα ένας ή περισσότεροι πίνακες φόρτωσης
και ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά έντυπα.
2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πινάκων φόρτωσης, διαγράφονται οι θέσεις 15 (Χώρα αποστολής/εξαγωγής), 32 (Αριθμός
είδους), 33 (Κωδικός εμπορευμάτων), 35 [Μεικτή μάζα (kg)], 38 [Καθαρή μάζα (kg)], 40 (Συνοπτικό δηλωτικό/
προηγούμενο παραστατικό) και, κατά περίπτωση, 44 (Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες) της
δήλωσης διαμετακόμισης, ενώ η θέση 31 (Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων) δεν μπορεί να συμπληρωθεί όσον
αφορά την αναφορά των σημάτων, των αριθμών, του αριθμού και της φύσης των συσκευασιών και την περιγραφή των
εμπορευμάτων. Στη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» της δήλωσης διαμετακόμισης αναγράφεται ο αύξων
αριθμός και το σύμβολο των διαφόρων πινάκων φόρτωσης.
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3. Ο πίνακας φόρτωσης καταρτίζεται στον ίδιο αριθμό αντιτύπων με τα αντίτυπα της δήλωσης διαμετακόμισης την οποία
αφορά.
4. Κατά την καταχώριση της δήλωσης διαμετακόμισης, ο πίνακας φόρτωσης φέρει τον ίδιο αριθμό καταχώρισης με τα αντίτυπα
της δήλωσης διαμετακόμισης την οποία αφορά. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται είτε με σφραγίδα που φέρει την
ονομασία του τελωνείου αναχώρησης είτε με το χέρι. Στην τελευταία περίπτωση, ο αριθμός συνοδεύεται από την επίσημη
σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης.
Η υπογραφή υπαλλήλου του τελωνείου αναχώρησης είναι προαιρετική.
5. Όταν περισσότεροι του ενός πίνακες φόρτωσης επισυνάπτονται στην ίδια δήλωση διαμετακόμισης, αυτοί πρέπει να φέρουν
αύξοντα αριθμό που αναγράφεται από τον δικαιούχο του καθεστώτος, ενώ ο αριθμός των συνημμένων πινάκων φόρτωσης
αναγράφεται στη θέση 4 (Πίνακες φόρτωσης).
6. Το χαρτί που χρησιμοποιείται για τα έντυπα του πίνακα φόρτωσης είναι χαρτί γραφής διαβρεγμένο με κόλλα, βάρους
τουλάχιστον 40 g/m2, και η ανθεκτικότητά του σε συνήθη χρήση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην σκίζεται ούτε να
τσαλακώνεται με ευκολία. Το χρώμα του χαρτιού μπορεί να επιλέγεται από τους ενδιαφερομένους. Οι διαστάσεις των
εντύπων είναι 210 × 297 εκ., ενώ το μήκος τους επιτρέπεται να είναι μικρότερο το πολύ κατά 5 εκ. ή μεγαλύτερο το πολύ
κατά 8 εκ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Γενικές παρατηρήσεις
Η μορφή των υποδειγμάτων δεν είναι δεσμευτική, δηλαδή αντί για θέσεις με χωρίσματα τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να
προβλέπουν έντυπα με διάταξη των θέσεων σε γραμμές ή, εφόσον χρειάζεται, ο χώρος των θέσεων μπορεί να επεκτείνεται. Τα
κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν επίσης τη χρήση εθνικών συστημάτων ΤΠ για την αποδοχή αιτήσεων και τη χορήγηση
αδειών.
Οι αύξοντες αριθμοί, όμως, και το αντίστοιχο κείμενο είναι υποχρεωτικά.
Τα κράτη μέλη μπορεί να προβλέπουν θέσεις με χωρίσματα ή σε γραμμές για εθνικούς σκοπούς. Οι εν λόγω θέσεις με
χωρίσματα ή σε γραμμές χαρακτηρίζονται από αύξοντα αριθμό και ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. 5Α).
Κατ' αρχήν πρέπει να συμπληρώνονται οι θέσεις που φέρουν αύξοντα αριθμό με έντονους χαρακτήρες. Στις επεξηγηματικές
σημειώσεις αναφέρονται εξαιρέσεις.
Το προσάρτημα περιέχει τους κωδικούς για τους οικονομικούς όρους.
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Επεξηγηματικές σημειώσεις για τις διαφορετικές θέσεις του εντύπου της αίτησης
Γενική παρατήρηση:
Εάν είναι απαραίτητο, οι αιτούμενες πληροφορίες μπορούν να παρατίθενται σε χωριστό προσάρτημα του εντύπου αίτησης, με
αναφορά στη σχετική θέση του εντύπου.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες.
1.

Αναγράψτε όνομα και διεύθυνση του αιτούντος. Ο αιτών είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η
άδεια.

1.α

Αναγράψτε τον αριθμό αναγνώρισης της εταιρείας.

1.β

Αναγράψτε, κατά περίπτωση, τυχόν εσωτερικό αριθμό αναφοράς που αναφέρεται στην εν λόγω αίτηση στην άδεια.

1.γ

Αναγράψτε τις σχετικές πληροφορίες για την επικοινωνία (υπεύθυνος επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμός
τηλεφώνου, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

1.δ

Αναφέρατε το είδος αντιπροσώπευσης για την κατάθεση διασάφησης σημειώνοντας «X» στην αντίστοιχη θέση.

2.

Αναφέρατε ποιο είδος απλουστευμένης διαδικασίας (εκτελωνισμός στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο ή/
και απλουστευμένη διασάφηση) και ποιο τελωνειακό καθεστώς (για την εισαγωγή ή/και την εξαγωγή) εφαρμόζεται
σημειώνοντας «X» στην αντίστοιχη θέση.
Σε περίπτωση αίτησης ή άδειας για κεντρικό τελωνισμό, αναφέρατε αν θα υποβληθεί πλήρης δήλωση.

2.α και β. Όσον αφορά το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αναγράψτε τον κωδικό 1 για το σύστημα αναστολής
και τον κωδικό 2 για το σύστημα επιστροφής.
Όσον αφορά την επανεξαγωγή, υποβάλλεται αίτηση για απλουστευμένες διαδικασίες όταν απαιτείται διασάφηση.
3.

Αναγράψτε τον σχετικό κωδικό:
1 πρώτη αίτηση για άδεια εκτός από κεντρικό τελωνισμό.
2 αίτηση για την τροποποίηση ή την ανανέωση άδειας (αναφέρατε επίσης τον αριθμό της σχετικής άδειας).
3 πρώτη αίτηση για κεντρικό τελωνισμό.

4.α

Αναφέρατε αν είναι πιστοποιημένη η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα· εάν «ΝΑΙ», αναγράψτε τον
αντίστοιχο αριθμό.

4.β

Αναγράψτε το είδος, τα στοιχεία αναφοράς και —κατά περίπτωση— την ημερομηνία λήξης της ή των σχετικών
αδειών για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η αιτούμενη ή οι αιτούμενες απλουστευμένες διαδικασίες· σε περίπτωση
που απλώς υποβάλλεται αίτηση για άδεια(-ες), αναγράψτε το είδος της ή των αιτούμενων αδειών και την
ημερομηνία της αίτησης.
Για το είδος αίτησης αναγράψτε ένα από τους επόμενους κωδικούς:
CWH

Καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

IPR

Απαλλαγή για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

TI

Προσωρινή εισαγωγή

EU

Ειδικός προορισμός

PCC

Ειδικός προορισμός

OPR

Απαλλαγή για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
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5.

Πληροφορίες σχετικά με τις κύριες λογιστικές καταχωρήσεις, εμπορικές, φορολογικές ή άλλες λογιστικές
καταχωρήσεις.

5.α

Αναγράψατε την πλήρη διεύθυνση του τόπου όπου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις.

5.β

Αναγράψατε το είδος λογιστικών καταχωρήσεων (ηλεκτρονικές ή σε χαρτί, και το είδος του χρησιμοποιούμενου
συστήματος και λογισμικού).

6.

Αναγράψατε τον αριθμό συμπληρωματικών εντύπων που είναι συνημμένα στην αίτηση.

7.

Πληροφορίες σχετικές με τις καταχωρήσεις (λογιστικές εγγραφές που αφορούν το τελωνείο).

7.α

Αναγράψατε την πλήρη διεύθυνση του τόπου όπου τηρούνται οι καταχωρήσεις.

7.β

Αναγράψατε το είδος των καταχωρήσεων (ηλεκτρονικές ή σε χαρτί, και το είδος του χρησιμοποιούμενου
συστήματος και λογισμικού).

7.γ

Αναγράψατε, κατά περίπτωση, άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις καταχωρήσεις.

8.

Πληροφορίες σχετικά με το είδος των εμπορευμάτων και των συναλλαγών.

8.α

Αναγράψτε, κατά περίπτωση, τον σχετικό κωδικό ΣΟ, διαφορετικά, αναγράψτε τουλάχιστον τα κεφάλαια της ΣΟ και
την περιγραφή των εμπορευμάτων.

8.β

Αναγράψτε τις σχετικές πληροφορίες σε μηνιαία βάση.

8.γ

Αναγράψτε τις σχετικές πληροφορίες σε μηνιαία βάση.

9.

Πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους τόπους των εμπορευμάτων και το αρμόδιο τελωνείο.

9.α

Για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, αναγράψατε την πλήρη διεύθυνση του τόπου των
εμπορευμάτων.

9.β

Αναγράψτε το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού τελωνείου που είναι αρμόδιο
για τον τόπο των εμπορευμάτων που αναφέρεται στη θέση 9.α.

10.

Αναγράψατε το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων τελωνείων στα οποία πρέπει
να κατατεθεί η απλουστευμένη διασάφηση.

11.

Αναγράψατε, κατά περίπτωση, το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με το τελωνείο ελέγχου.

12.

Αναφέρατε, σημειώνοντας «X» στην αντίστοιχη θέση, το είδος απλουστευμένης διασάφησης· εάν χρησιμοποιούνται
εμπορικά ή διοικητικά έγγραφα, πρέπει να διευκρινιστεί το είδος των εγγράφων.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ή ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΠ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι

Στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις διάφορες θέσεις του εντύπου της αίτησης
1.

Αιτών
Αναγράψατε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό EORI του αιτούντος. Ο αιτών είναι το πρόσωπο
στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια.

2.

Τελωνειακό καθεστώς
Αναγράψατε το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο πρόκειται να υπαχθούν τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στη θέση 7.
Τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα είναι τα εξής:
— Ειδικός προορισμός
— Προσωρινή εισαγωγή
— Τελωνειακή αποταμίευση
— Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
— Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
Σημείωση:
1. Σε περίπτωση που ο αιτών ζητά άδεια για υπαγωγή σε περισσότερα του ενός τελωνειακά καθεστώτα, είναι σκόπιμη η
χρήση χωριστών εντύπων.
2. Για την υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης δεν απαιτείται άδεια, ωστόσο, απαιτείται άδεια για τη
λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

3.

Είδος αίτησης
Το είδος της αίτησης πρέπει να αναγράφεται στην παρούσα θέση με έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω κωδικούς:

4.

1

= πρώτη αίτηση

2

= αίτηση για την τροποποίηση ή την ανανέωση άδειας (αναφέρατε επίσης τον αριθμό της σχετικής άδειας)

3

= αίτηση για άδεια όπου εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη

4

= αίτηση για διαδοχική άδεια (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή)

Συμπληρωματικά έντυπα
Αναγράψατε τον αριθμό των συνημμένων συμπληρωματικών εντύπων.
Σημείωση:
Συμπληρωματικά έντυπα παρέχονται για τα παρακάτω τελωνειακά καθεστώτα:
τελωνειακή αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (όπου κρίνεται αναγκαίο) και τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
(όπου κρίνεται αναγκαίο).

5.

Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων/αρχείων
Αναγράψατε τον τόπο τήρησης των λογιστικών καταχωρήσεων για τελωνειακούς σκοπούς. Διευκρινίσατε, επίσης, το είδος
των λογιστικών καταχωρήσεων παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία για το χρησιμοποιούμενο σύστημα.
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Αναφέρατε επίσης τον τόπο στον οποίον τηρούνται τα αρχεία και το είδος των καταχωρήσεων (λογιστική αποθήκης) που
χρησιμοποιούνται για το τελωνειακό καθεστώς. Ως καταχωρήσεις νοούνται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και οι τεχνικές
λεπτομέρειες, που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να επιτηρούν και να ελέγχουν το τελωνειακό καθεστώς.
Σημείωση:
Σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής, η θέση 5 συμπληρώνεται μόνο όταν το ζητούν οι τελωνειακές αρχές.
6.

Διάρκεια ισχύος της άδειας
Αναγράψατε στη θέση 6α τη ζητούμενη ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η άδεια (ημέρα/μήνας/έτος). Κατά
κανόνα η άδεια αρχίζει να ισχύει το νωρίτερο την ημερομηνία της έκδοσής της. Στην περίπτωση, αναγράψατε «ημερομηνία
έκδοσης». Η αιτούμενη ημερομηνία λήξης της άδειας αναγράφεται στη θέση 6β.

7.

Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς
Κωδικός ΣΟ
Συμπληρώσατε σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία (κωδικός ΣΟ = 8 ψηφία).
Περιγραφή
Ως περιγραφή των εμπορευμάτων νοείται η εμπορική ή/και η τεχνική περιγραφή τους.
Ποσότητα
Αναγράψατε την ποσότητα των εμπορευμάτων που εκτιμάται ότι πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς.
Αξία
Αναγράψατε σε ευρώ ή σε άλλον νόμισμα την αξία των εμπορευμάτων που εκτιμάται ότι πρόκειται να υπαχθούν στο
τελωνειακό καθεστώς.
Σημείωση:
Ειδικός προορισμός:
1. Εάν η αίτηση αφορά εμπορεύματα διαφορετικά από τα αναφερόμενα στο σημείο 2 που ακολουθεί, θα πρέπει να
αναγράψετε στη θέση «Κωδικός ΣΟ» —όπου χρειάζεται— τον κωδικό TARIC (10 ή 14 ψηφία).
2. Εάν η αίτηση αφορά εμπορεύματα που εμπίπτουν στις ειδικές διατάξεις (μέρος Α και Β) που περιέχονται στις προκαταρ
κτικές διατάξεις της συνδυασμένης ονοματολογίας (εμπορεύματα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων,
πλοιαρίων και άλλων σκαφών και για εξέδρες διατρήσεων ή παραγωγής/αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας και
εμπορεύματα που προορίζονται για τέτοια αεροσκάφη) δεν απαιτείται η αναγραφή των κωδικών ΣΟ. Οι αιτούντες θα
πρέπει να αναγράφουν για παράδειγμα στη θέση «Περιγραφή»: «Αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας και μέρη αυτών/
ειδικές διατάξεις, μέρος Β της ΣΟ». Δεν χρειάζεται, επίσης, στην περίπτωση αυτή να δίδονται λεπτομέρειες για τον
κωδικό ΣΟ, την ποσότητα και την αξία των εμπορευμάτων.
Τελωνειακή αποταμίευση:
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά διάφορα εμπορεύματα, μπορείτε να αναγράψετε τη λέξη «διάφορα» στη θέση «κωδικός
ΣΟ». Σ' αυτήν την περίπτωση περιγράψατε στη θέση «Περιγραφή» το είδος των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν
στο καθεστώς. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία για τον κωδικό ΣΟ, την ποσότητα και την αξία των
εμπορευμάτων.
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή:
Κωδικός ΣΟ: Μπορεί να αναγραφεί ο τετραψήφιος κωδικός. Ωστόσο, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο οκταψήφιος
κωδικός εφόσον:
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα εμπορεύματα ή το σύστημα σταθερών ανταλλαγών.
Περιγραφή: Η εμπορική ή/και τεχνική περιγραφή θα πρέπει να είναι επαρκώς σαφής και λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει τη
λήψη απόφασης επί της αίτησης. Εφόσον σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων ή του συστήματος
σταθερών ανταλλαγών, δώσατε λεπτομερή στοιχεία για την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
εμπορευμάτων.

15.3.2016
8.

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/285

Μεταποιημένα προϊόντα
Γενική παρατήρηση:
Αναγράψατε τα στοιχεία όλων των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες με την ένδειξη Κύριο
Παράγωγο Προϊόν (ΚΠΠ) ή Δευτερεύον Παράγωγο Προϊόν (ΔΠΠ) κατά περίπτωση
Κωδικός ΣΟ και περιγραφή εμπορευμάτων: Βλέπε σχόλια για τη θέση 7.

9.

Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες
Περιγράψατε τη φύση των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων (π.χ. αναφέρατε λεπτομερή στοιχεία των εργασιών στο
πλαίσιο της σύμβασης για την ανάθεση εργασιών φασόν ή το είδος των συνήθων εργασιών), που αφορούν τα εμπορεύματα
στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος. Αναφέρατε επίσης τους αντίστοιχους τόπους ή τόπο.
Σε περίπτωση που είναι αρμόδιες περισσότερες της μίας τελωνειακές διοικήσεις, αναφέρατε το όνομα ή τα ονόματα του
κράτους μέλους ή των κρατών μελών καθώς και τους τόπους.
Σημείωση:
Στην περίπτωση «ειδικού προορισμού» αναγράψατε τον επιδιωκόμενο ειδικό προορισμό και τον τόπο ή τους τόπους όπου
τα εμπορεύματα πρόκειται να τον αποκτήσουν.
Εφόσον χρειάζεται, αναγράψατε το όνομα, τη διεύθυνση και τις αρμοδιότητες των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
Σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής, αναφέρατε τον κύριο των εμπορευμάτων.

10. Οικονομικοί όροι
Στην περίπτωση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, ο αιτών πρέπει να αιτιολογήσει την τήρηση των οικονομικών όρων με τη
χρησιμοποίηση ενός τουλάχιστον από τους διψήφιους κωδικούς που προσδιορίζονται στο προσάρτημα για κάθε κωδικό
ΣΟ που αναφέρεται στη θέση 7.
11. Τελωνείο (ή τελωνεία):
α) υπαγωγής στο καθεστώς
β) εκκαθάρισης του καθεστώτος
γ) επιτήρησης
Αναγράψατε τα σχετικά τελωνεία.
Σημείωση:
Στην περίπτωση ειδικού προορισμού, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη θέση 11β.
12. Εξακρίβωση της ταυτότητας
Αναγράψατε στη θέση 12 τον προβλεπόμενο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας με έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω
κωδικούς:
1

= αύξων αριθμός ή αριθμός κατασκευαστή

2

= μολυβδοσφράγιση, σφράγιση, σφράγιση με εγγλυφή ή επίθεση άλλου είδους διακριτικού σήματος

3

= δελτίο πληροφοριών INF

4

= δειγματοληψία, εικονογραφήσεις ή τεχνικές περιγραφές

5

= αναλύσεις
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6

= έγγραφο πληροφοριών που παρατίθεται στο παράρτημα 104 (κατάλληλο μόνο για τελειοποίηση προς
επανεισαγωγή)

7

= άλλα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας (διευκρινίσατε στη θέση 16 «Συμπληρωματικές πληροφορίες»)

8

= χωρίς μέτρα εξακρίβωσης της ταυτότητας (κατάλληλο μόνο για προσωρινή εισαγωγή)

Σημείωση:
Στην περίπτωση τελωνειακής αποταμίευσης, η συμπλήρωση είναι αναγκαία μόνον αν το ζητήσουν οι τελωνειακές αρχές.
Η θέση 12 δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί στην περίπτωση χρήσης ισοδύναμων εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή
συμπληρώνονται τα συμπληρωματικά έντυπα.
13. Προθεσμία εκκαθάρισης (μήνες)
Αναγράψατε την υπολογιζόμενη περίοδο που απαιτείται για τις εργασίες που πρόκειται να διενεργηθούν ή για τη χρήση
στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (θέση 2). Η περίοδος αρχίζει με την υπαγωγή
των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς. Η περίοδος αυτή λήγει όταν τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα υπαχθούν σε
επόμενο τελωνειακό καθεστώς, επανεξαχθούν ή για την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς με θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή.
Σημείωση:
Στην περίπτωση ειδικού προορισμού, αναφέρατε την περίοδο που θα χρειαστεί για να αποκτήσουν τα εμπορεύματα τον
προβλεπόμενο ειδικό προορισμό ή για τη μεταβίβαση των εμπορευμάτων σε άλλο δικαιούχο αδείας. Στην περίπτωση
τελωνειακής αποταμίευσης, η περίοδος είναι απεριόριστη· συνεπώς αφήστε τη θέση κενή.
Στην περίπτωση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή: όταν λήγει η προθεσμία εκκαθάρισης του καθεστώτος σε συγκεκριμένη
ημερομηνία για το σύνολο των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κατά τη διάρκεια μια δεδομένης χρονικής
περιόδου, η άδεια μπορεί να προβλέπει ότι η προθεσμία εκκαθάρισης παρατείνεται αυτομάτως για όλα τα εμπορεύματα που
εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς κατά την ημερομηνία αυτή. Αν ζητείται αυτή η απλούστευση αναγράψατε:
«άρθρο 174 παράγραφος 2» και παραθέσατε λεπτομέρειες στη θέση 16.
14. Είδος διασάφησης
Θέση 14α:
Αναφέρατε το είδος της προβλεπόμενης διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
1

= Συνήθης διασάφηση (σύμφωνα με το άρθρο 162 του κώδικα)

2

= Απλουστευμένη διασάφηση (σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα)

3

= Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή (σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα)

Θέση 14β:
Αναφέρατε το είδος της διασάφησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση του καθεστώτος χρησιμο
ποιώντας τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω κωδικούς: Ίδιοι με αυτούς που αναγράφονται στη θέση 14α.
Σημείωση:
Στην περίπτωση ειδικού προορισμού, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη θέση 14.
15. Μεταφορά
Αν επιδιώκεται μεταφορά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δώσατε λεπτομερή περιγραφή.
16. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναφέρατε, ανάλογα με την περίπτωση, τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:
Είδος της παρεχόμενης εγγύησης
Εγγύηση (ναι/όχι)
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Τελωνείο εγγύησης
Ποσό εγγύησης
Μέθοδος υπολογισμού:
Εάν πρόκειται για καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή αναφέρατε αν, σε περίπτωση τελωνειακής οφειλής, το ποσό
του εισαγωγικού δασμού θα υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα. (ναι/όχι)
Εκκαθαριστικός λογαριασμός:
Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης του εκκαθαριστικού λογαριασμού (ναι/όχι)
Αναφέρατε όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες
17. Υπογραφή/ημερομηνία/όνομα
Αν χρησιμοποιείται συμπληρωματικό έντυπο, συμπληρώσατε αντί αυτού μόνο τις κατάλληλες θέσεις (22, 23 ή 26).
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Παρατηρήσεις για τα συμπληρωματικά έντυπα
Συμπληρωματικό έντυπο για την «τελωνειακή αποταμίευση»
18. Τύπος αποθήκης:
Αναγράψατε έναν από τους παρακάτω τύπους:
Δημόσια αποθήκη τύπου Ι
Δημόσια αποθήκη τύπου ΙΙ
Ιδιωτική αποθήκη
19. Εγκαταστάσεις αποταμίευσης ή αποθήκευσης
Αναφέρατε τον ακριβή τόπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή άλλες εγκατα
στάσεις αποθήκευσης.
20. Προθεσμία για την κατάθεση του δελτίου απογραφής των εμπορευμάτων
Αναφέρατε την προβλεπόμενη προθεσμία για την κατάθεση του δελτίου απογραφής εμπορευμάτων.
21. Συντελεστής απομείωσης
Αναγράψατε —όπου χρειάζεται— τον συντελεστή (ή τους συντελεστές) απομείωσης.
22. Αποθήκευση εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης
Κωδικός ΣΟ και περιγραφή εμπορευμάτων
Εφόσον υπάρχει πρόθεση συναποθήκευσης, αναφέρατε τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων. Όπου χρειάζεται αναφέρατε το τελωνειακό καθεστώς, αν υπάρχει, στο οποίο υπάγονται
τα εμπορεύματα.
23. Συνήθεις εργασίες
Συμπληρώσατε τη θέση αν προβλέπονται συνήθεις εργασίες.
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24. Προσωρινή έξοδος
Σκοπός:
Συμπληρώσατε τη θέση αν προβλέπεται προσωρινή έξοδος.
Συμπληρωματικό έντυπο για την «τελειοποίηση προς επανεξαγωγή»
18. Ισοδύναμα εμπορεύματα
Όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων, αναφέρατε τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την εμπορική
ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ισοδύναμων εμπορευμάτων που θα επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να
πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες συγκρίσεις μεταξύ των εισαγόμενων και των ισοδύναμων εμπορευμάτων. Είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που προβλέπονται για τη θέση 12 εφόσον θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τη σύγκριση
αυτή. Σε περίπτωση που τα ισοδύναμα εμπορεύματα βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο κατασκευής από τα
εισαγόμενα προϊόντα, αναγράψατε τις κατάλληλες πληροφορίες στη θέση 21.
19. Προκαταβολική εξαγωγή
Όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση του συστήματος προκαταβολικής εξαγωγής, αναφέρατε την περίοδο εντός της οποίας
τα μη ενωσιακά εμπορεύματα πρέπει να διασαφιστούν για υπαγωγή στο καθεστώς λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που
απαιτείται για την προμήθεια και τη μεταφορά τους στην Ένωση.
20. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διασάφηση
Όταν ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διατυπώσεις των μεταποιημένων προϊόντων ή εμπορευμάτων που
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, αναγράψατε «άρθρο 170 παράγραφος 1».
21. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναφέρατε όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες σχετικά με τις θέσεις 18 έως 20.
Συμπληρωματικό έντυπο για την «τελειοποίηση προς επανεισαγωγή»
18. Σύστημα
Θέσατε ανάλογα τον κατάλληλο κωδικό:
1

= σύστημα σταθερών ανταλλαγών χωρίς προκαταβολική εισαγωγή

2

= σύστημα σταθερών ανταλλαγών με προκαταβολική εισαγωγή

3

= τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κώδικα

19. Προϊόντα αντικατάστασης
Όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση του συστήματος σταθερών ανταλλαγών (μόνο σε περίπτωση επισκευής), αναφέρατε τον
οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αντικατάστασης που θα
επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες συγκρίσεις μεταξύ των εμπορευμάτων προσωρινής
εξαγωγής και των προϊόντων αντικατάστασης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που προβλέπονται για τη θέση
12 εφόσον θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τη σύγκριση αυτή.
20. Δεν ισχύει
21. Δεν ισχύει
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22. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αναφέρατε όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες σχετικά με τις θέσεις 18 έως 21.
Για παράδειγμα, όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων, αναφέρατε τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την
εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που θα επιτρέψουν στις τελωνειακές
αρχές να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες συγκρίσεις μεταξύ των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και των
ισοδύναμων εμπορευμάτων. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που προβλέπονται για τη θέση 12 εφόσον θα
μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τη σύγκριση αυτή.
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Προσάρτημα
Κωδικοί για τους οικονομικούς όρους
(Άρθρο 211 παράγραφοι 3 και 4 του κώδικα)
Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα
της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2014 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον
ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, για τους σκοπούς της υποβολής αίτησης για άδεια τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χρησιμο
ποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί οικονομικών όρων:
μεταποίηση εμπορευμάτων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα 71-02 (κωδικός 01)·
επισκευή (κωδικός 30.4)·
μεταποίηση εμπορευμάτων που τίθενται άμεσα ή έμμεσα στη διάθεση του κατόχου της άδειας, η οποία εκτελείται σύμφωνα με
τις προδιαγραφές και για λογαριασμό προσώπου εγκατεστημένου εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, κατά κανόνα
έναντι πληρωμής μόνο του κόστους μεταποίησης (κωδικός 30.2)·
μεταποίηση σκληρού σίτου σε ζυμαρικά (κωδικός 30.6)·
υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται βάσει
ισοζυγίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(κωδικός 31)·
μεταποίηση των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα 71-02, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i)

έλλειψη εμπορευμάτων παραγόμενων στην Ένωση τα οποία υπάγονται στον ίδιο οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματο
λογίας, έχουν την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα που πρόκειται να
εισαχθούν για τις προβλεπόμενες εργασίες μεταποίησης (κωδικός 10)·

ii) ύπαρξη διαφορών τιμών μεταξύ των εμπορευμάτων που παράγονται στην Ένωση και εκείνων που πρόκειται να εισαχθούν,
όταν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση συγκρίσιμων εμπορευμάτων επειδή η τιμή τους δεν καθιστά οικονομικώς βιώσιμη
την προτεινόμενη εμπορική πράξη (κωδικός 11)·
iii) ύπαρξη συμβατικών υποχρεώσεων, όταν συγκρίσιμα εμπορεύματα δεν είναι σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις του
αγοραστή των μεταποιημένων προϊόντων στην τρίτη χώρα ή όταν, σύμφωνα με τη σύμβαση, τα μεταποιημένα προϊόντα
πρέπει να παράγονται από τα εμπορεύματα που προορίζονται να υπαχθούν σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή για να είναι
σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας (κωδικός 12)·
iv) η συνολική αξία των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ανά
αιτούντα και ημερολογιακό έτος για κάθε οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας δεν υπερβαίνει τα
150 000 ευρώ (κωδικός 30.7).
μεταποίηση εμπορευμάτων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τεχνικές απαιτήσεις για τη θέση τους σε ελεύθερη
κυκλοφορία (κωδικός 40)·
μεταποίηση εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα (κωδικός 30.1)·
μεταποίηση εμπορευμάτων που παράχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εξέτασης των
οικονομικών όρων (κωδικός 30.5)·
μεταποίηση στερεών και ρευστών κλασμάτων φοινικέλαιου, λαδιών από κοκοφοίνικα, ρευστών κλασμάτων λαδιών από
κοκοφοίνικα, λαδιών φοινικοπυρήνα, ρευστών κλασμάτων λαδιών φοινικοπυρήνα, λαδιών babassu ή λαδιών κίκεως σε προϊόντα
τα οποία δεν προορίζονται για τον κλάδο των τροφίμων (κωδικός 41)·
μεταποίηση σε προϊόντα τα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για σκάφη της πολιτικής αεροπορίας για
τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσης (κωδικός 42)·
μεταποίηση σε προϊόντα που υπάγονται στην αυτόνομη αναστολή εισαγωγικού δασμού που ισχύει για ορισμένα όπλα και
στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου (κωδικός 43)·
μεταποίηση εμπορευμάτων σε δείγματα (κωδικός 44)·
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μεταποίηση κάθε είδους ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων, μερών, συναρμολογούμενων στοιχείων ή άλλων υλικών σε
προϊόντα πληροφορικής (κωδικός 45)·
μεταποίηση εμπορευμάτων που υπάγονται στους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας 2707 ή 2710 σε προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας 2707, 2710 ή 2902 (κωδικός 46)·
μετατροπή σε απόβλητα και απορρίμματα, καταστροφή, ανάκτηση μερών ή κατασκευαστικών στοιχείων (κωδικός 47)·
μετουσίωση (κωδικός 48)·
συνήθεις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 220 του κώδικα (κωδικός 30.3)·
η συνολική αξία των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ανά αιτούντα
και ημερολογιακό έτος για κάθε οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας δεν υπερβαίνει τα 150 000 ευρώ, όσον
αφορά εμπορεύματα που καλύπτονται από το παράρτημα 71-02, και τα 300 000 ευρώ για λοιπά εμπορεύματα, εκτός από τις
περιπτώσεις που τα εμπορεύματα που προορίζονται να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή υπόκεινται σε
προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικό δασμό, μέτρο διασφάλισης ή πρόσθετο δασμό που προκύπτει από
αναστολή παραχωρήσεων εάν αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (κωδικός 49).
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ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το προσάρτημα I περιέχει έναν πίνακα αντιστοιχίας
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A.

Γενικές σημειώσεις

1.

Το τμήμα του δελτίου που αποτελεί την αίτηση πληροφοριών (θέσεις 1 έως 7) συμπληρώνεται είτε από τον δικαιούχο της
άδειας είτε από την τελωνειακή αρχή η οποία ζητεί τις πληροφορίες.

2.

Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται ευανάγνωστα και κατά ανεξίτηλο τρόπο, κατά προτίμηση με γραφομηχανή. Δεν πρέπει
να φέρει ξέσματα ούτε αλλοιώσεις. Οι διορθώσεις που επέρχονται πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων
ενδείξεων και με προσθήκη, εφόσον χρειάζεται, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε διόρθωση που πραγματοποιείται κατ'
αυτόν τον τρόπο πρέπει να εγκρίνεται από το άτομο που συμπλήρωσε το έντυπο πληροφοριών και να θεωρείται από την
τελωνειακή αρχή.

B.

Ειδικές σημειώσεις που αφορούν τις θέσεις

1.

Αναφέρατε το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και το κράτος μέλος. Το σημείο αυτό δεν πρέπει να συμπληρώνεται όταν η
αίτηση συντάσσεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους που ζητεί τις πληροφορίες.

2.

Αναφέρατε το όνομα, τη διεύθυνση και το κράτος μέλος των τελωνειακών αρχών στις οποίες απευθύνεται η αίτηση.

4.

Αναφέρατε το όνομα, τη διεύθυνση και το κράτος μέλος των τελωνειακών αρχών που ζητούν την πληροφορία. Το σημείο
αυτό δεν πρέπει να συμπληρώνεται όταν η αίτηση συντάσσεται από τον δικαιούχο της άδειας.

5.

Αναφέρατε τον αριθμό, το είδος, τα σημεία και το πλήθος των δεμάτων. Για τα μη συσκευασμένα προϊόντα ή εμπορεύματα
αναφέρατε τον αριθμό των αντικειμένων ή, ενδεχομένως, «χύμα».
Περιγράψατε τα εμπορεύματα ή προϊόντα με τη συνήθη και εμπορική τους ονομασία ή με τη δασμολογική τους
περιγραφή.

6.

Η ποσότητα πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες του μετρικού συστήματος: χιλιόγραμμα, λίτρα, m2 κ.λπ.

9.

Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ ή στο εθνικό νόμισμα.
Το κράτος μέλος, στο οποίο τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία τα προϊόντα, μετατρέπει το ποσό που εμπεριέχεται στο
δελτίο χρησιμοποιώντας την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία για να καθορίσει τη δασμολογητέα αξία.
Τα εθνικά νομίσματα αναγράφονται ως εξής:
— EUR για το ευρώ
— DKK για τις δανικές κορώνες
— SEK για τις σουηδικές κορώνες
— GBP για τις λίρες στερλίνες

10. Αναφέρατε, για παράδειγμα, τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

15.3.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/297

L 69/298

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.3.2016

15.3.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/299

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A.

Γενικές σημειώσεις

1.

Οι θέσεις 1 έως 8 συμπληρώνονται από τον δικαιούχο.

2.

Το δελτίο πληροφοριών πρέπει να συμπληρωθεί με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο, κατά προτίμηση στη
γραφομηχανή. Δεν πρέπει να φέρει ξέσματα ούτε αλλοιώσεις. Οι διορθώσεις που επέρχονται πρέπει να γίνονται με
διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη, ενδεχομένως, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε διόρθωση που
πραγματοποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να εγκρίνεται από το άτομο που συμπλήρωσε το έντυπο και να
θεωρείται από την τελωνειακή αρχή έκδοσης.

B.

Ειδικές σημειώσεις που αφορούν τις θέσεις

1. και 2.

Αναφέρατε το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και το κράτος μέλος. Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, σημειώσατε
και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.

6. και 13. Η ποσότητα πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες του μετρικού συστήματος: χιλιόγραμμα, λίτρα, m2 κ.λπ.
15.

Τα εθνικά νομίσματα αναγράφονται ως εξής:
— EUR για το ευρώ
— DKK για τις δανικές κορώνες
— SEK για τις σουηδικές κορώνες
— GBP για τις λίρες στερλίνες
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A.

Γενικές σημειώσεις

1.

Οι θέσεις 1 έως 8 συμπληρώνονται από τον δικαιούχο.

2.

Το δελτίο πληροφοριών πρέπει να συμπληρωθεί με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο, κατά προτίμηση στη
γραφομηχανή. Δεν πρέπει να φέρει ξέσματα ούτε αλλοιώσεις. Οι διορθώσεις που επέρχονται πρέπει να γίνονται με
διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη, ενδεχομένως, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε διόρθωση που
πραγματοποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να εγκρίνεται από το άτομο που συμπλήρωσε το έντυπο και να
θεωρείται από την τελωνειακή αρχή έκδοσης.

B.

Ειδικές σημειώσεις που αφορούν τις θέσεις

1. και 2.

Αναφέρατε το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και το κράτος μέλος. Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, σημειώσατε
και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.

6. και 12. Η ποσότητα πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες του μετρικού συστήματος: χιλιόγραμμα, λίτρα, m2 κ.λπ.
14.

Τα εθνικά νομίσματα αναγράφονται ως εξής:
— EUR για το ευρώ
— DKK για τις δανικές κορώνες
— SEK για τις σουηδικές κορώνες
— GBP για τις λίρες στερλίνες
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A.

Γενικές σημειώσεις

1.

Το δελτίο πληροφοριών πρέπει να συμπληρωθεί με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο, κατά προτίμηση στη γραφομηχανή.
Δεν πρέπει να φέρει ξέσματα ούτε αλλοιώσεις. Οι διορθώσεις που επέρχονται σ' αυτό πρέπει να γίνονται με διαγραφή των
εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη, ενδεχομένως, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε διόρθωση που πραγματοποιείται
κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να εγκρίνεται από το άτομο που συμπλήρωσε το έντυπο και να θεωρείται από την τελωνειακή
αρχή που συμπληρώνει τη θέση 16.

2.

Οι θέσεις 1 έως 15 συμπληρώνονται από τον δικαιούχο.

B.

Ειδικές σημειώσεις που αφορούν τις θέσεις

1.

Αναφέρατε το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και το κράτος μέλος. Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, σημειώσατε και το
ονοματεπώνυμο του αρμόδιου ατόμου.

3.

Αναφέρατε το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και το κράτος μέλος.

6.

Αναφέρατε τον αριθμό και την ημερομηνία της άδειας και τις τελωνειακές αρχές που την εξέδωσαν.

10. Αναφέρατε επακριβώς τα παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τη συνήθη και εμπορική τους ονομασία ή σύμφωνα με τη
δασμολογική τους περιγραφή.
11. Αναφέρατε τη δασμολογική κλάση ή διάκριση των παραγώγων προϊόντων σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας.
12. Αναφέρατε επακριβώς τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη συνήθη και εμπορική τους ονομασία ή σύμφωνα με τη
δασμολογική τους περιγραφή. Η περιγραφή πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη που χρησιμοποιείται στο παραστατικό
εξαγωγής. Αν τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς εξαγωγή, σημειώσατε «Εμπορεύματα ΕΤ.» και
τον αριθμό του ενδεχόμενου δελτίου πληροφοριών INF1.
14. Αναφέρατε την ποσότητα σε μονάδες του μετρικού συστήματος (χιλιόγραμμα, μέτρα, m2 κ.λπ.).
15. Αναφέρατε τη στατιστική αξία κατά τη στιγμή κατάθεσης της διασάφησης εξαγωγής, συνοδευόμενη από τον κωδικό του
εθνικού νομίσματος
— EUR για το ευρώ
— DKK για τις δανικές κορώνες
— SEK για τις σουηδικές κορώνες
— GBP για τις λίρες στερλίνες
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Προσάρτημα
(1)

Γενικές σημειώσεις

1.1.

Τα δελτία πληροφοριών πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παρόν παράρτημα και να
τυπώνονται σε λευκό χαρτί χωρίς μηχανικούς πολτούς, εμπλουτισμένο με κόλλα για γραφή που ζυγίζει 40 έως 65
γραμμάρια ανά m2.

1.2.

Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 210 × 297 χιλιοστά.

1.3.

Οι τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν την εκτύπωση των εντύπων. Κάθε έντυπο φέρει τα αρχικά του κράτους μέλους
έκδοσης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO Alpha 2, συνοδευόμενα από ατομικό αύξοντα αριθμό.

1.4.

Τα έντυπα τυπώνονται και οι θέσεις συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το τελωνείο που
πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες ή να τις χρησιμοποιήσει, μπορεί να ζητήσει τη μετάφραση των εντύπων στη γλώσσα
ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της τελωνειακής υπηρεσίας.

(2)

Χρήση των δελτίων πληροφοριών

2.1.

Κοινές διατάξεις
α) Όταν το τελωνείο που εκδίδει το δελτίο πληροφοριών κρίνει ότι απαιτούνται και άλλες πληροφορίες εκτός από
αυτές που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών, αναγράφει τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
επαρκής χώρος, προσαρτάται συμπληρωματικό φύλλο. Αναγράφεται σχετική μνεία στο πρωτότυπο.
β) Είναι δυνατό να ζητηθεί από το τελωνείο που θεώρησε το δελτίο πληροφοριών να διενεργήσει εκ των υστέρων
έλεγχο της εγκυρότητας του δελτίου και της ακρίβειας των στοιχείων που αυτό περιέχει.
γ) Στην περίπτωση διαδοχικών αποστολών, μπορεί να εκδίδεται ο αναγκαίος αριθμός δελτίων πληροφοριών για την
ποσότητα των εμπορευμάτων ή των προϊόντων που υπάγονται στο καθεστώς. Το αρχικό δελτίο πληροφοριών μπορεί
εξάλλου να αντικαθίσταται από περαιτέρω δελτία πληροφοριών ή, όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα δελτίο
πληροφοριών, το τελωνείο για το οποίο θεωρείται το δελτίο μπορεί να σημειώνει στο πρωτότυπο τις ποσότητες των
εμπορευμάτων ή των προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, προσαρτάται συμπληρωματικό
φύλλο και αναγράφεται σχετική μνεία στο πρωτότυπο.
δ) Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να επιτρέπουν τη χρήση ανακεφαλαιωτικών δελτίων πληροφοριών για τις
τριγωνικές συναλλαγές που αφορούν μεγάλο αριθμό πράξεων που καλύπτουν τις συνολικές εισαγωγές/εξαγωγές για
συγκεκριμένη περίοδο.
ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δελτίο πληροφοριών μπορεί να εκδίδεται εκ των υστέρων αλλά όχι μετά τη λήξη της
περιόδου που απαιτείται για τη φύλαξη των παραστατικών.
στ) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός δελτίου πληροφοριών, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από το
τελωνείο που το έχει θεωρήσει την έκδοση αντιγράφου.
Το πρωτότυπο και τα αντίγραφα του δελτίου πληροφοριών που εκδίδονται κατ' αυτόν τον τρόπο, φέρουν μία από
τις ακόλουθες ενδείξεις:
DUPLICADO,
DUPLIKAT,
DUPLIKAT,
ANTIГPAΦO,
DUPLICATE,
DUPLICATA,
DUPLICATO,
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DUPLICAAT,
SEGUNDA VIA,
KAKSOISKAPPALE,
DUPLIKAT.
2.2.

Ειδικοί όροι

2.2.2. Δε λτί ο π λ ηρο φο ρι ώ ν I N F 1 ( τελ ει ο π οίηση πρ ο ς επα νεξ α γ ωγ ή)
α) Το δελτίο πληροφοριών INF 1 (εφεξής «INF 1») μπορεί να χρησιμοποιείται για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά
με τα εξής:
ποσά δασμών [και εξισωτικών τόκων],
εφαρμογή ειδικών μέτρων εμπορικής πολιτικής,
ποσό της εγγύησης.
β) Το INF 1 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα.
Το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του δελτίου INF 1 αποστέλλονται στο τελωνείο ελέγχου και ένα αντίγραφο
φυλάσσεται από το τελωνείο που θεώρησε το δελτίο.
Το τελωνείο ελέγχου παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες στις θέσεις 8, 9 και 11 του INF 1, το θεωρεί, φυλάσσει
το αντίγραφο και επιστρέφει το πρωτότυπο.
γ) Όταν ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παράγωγων προϊόντων ή των εμπορευμάτων στην αρχική τους
μορφή σε τελωνείο άλλο από το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς, το εν λόγω τελωνείο που θεωρεί το INF 1
υποχρεούται να ζητεί από το τελωνείο ελέγχου να αναγράφει:
στη θέση 9α, το ποσό των εισαγωγικών δασμών που οφείλονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 1 ή του
άρθρου 128 παράγραφος 4 του κώδικα,
στη θέση 9β, το ποσό των εξισωτικών τόκων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 519,
την ποσότητα, τον κωδικό ΣΟ και την καταγωγή των εμπορευμάτων εισαγωγής που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή παράγωγων προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
δ) Όταν τα παράγωγα προϊόντα που λαμβάνονται στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα
επιστροφής) αποστέλλονται για να υπαχθούν σε άλλο εγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς ή χρήση που επιτρέπει την
επιστροφή ή τη διαγραφή εισαγωγικών δασμών και αποτελούν αντικείμενο νέας αίτησης για την έκδοση άδειας
υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν την εν λόγω άδεια
δύνανται να χρησιμοποιούν το δελτίο INF 1 για να καθορίζουν το ποσό των εισαγωγικών δασμών που πρέπει να
καταβληθούν ή το ποσό της τελωνειακής οφειλής που μπορεί να γεννηθεί.
ε) Όταν η διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αφορά παράγωγα προϊόντα που λαμβάνονται από
εμπορεύματα εισαγωγής ή εμπορεύματα στην αρχική τους κατάσταση που αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικών μέτρων
εμπορικής πολιτικής κατά την υπαγωγή τους στο καθεστώς (σύστημα αναστολής) και τα μέτρα αυτά εξακολουθούν
να εφαρμόζονται, το τελωνείο που αποδέχεται τη διασάφηση και θεωρεί το INF 1 ζητεί από το τελωνείο ελέγχου να
αναφέρει τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής.
στ) Στην περίπτωση που ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν εκδίδεται INF 1 για τον καθορισμό του ποσού
της εγγύησης, μπορεί να χρησιμοποιείται το ίδιο INF 1 εφόσον περιέχει τα εξής:
στη θέση 9α το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών δασμών για τα εμπορεύματα εισαγωγής σύμφωνα με το
άρθρο 121 παράγραφος 1 ή το άρθρο 128 παράγραφος 4 του κώδικα και
στη θέση 11, την ημερομηνία κατά την οποία τα σχετικά εμπορεύματα εισαγωγής υπήχθησαν στο καθεστώς ή την
ημερομηνία κατά την οποία οι εισαγωγικοί δασμοί αποτέλεσαν αντικείμενο επιστροφής ή διαγραφής σύμφωνα με το
άρθρο 128 παράγραφος 1 του κώδικα.
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2.2.3. Δ ελτ ί ο πλ ηρο φο ρι ώ ν I N F 9 ( τελ ει ο π ο ίηση προ ς επα νεξ α γ ωγ ή)
α) Το δελτίο πληροφοριών INF 9 (εφεξής «INF 9») μπορεί να χρησιμοποιείται όταν παράγωγα προϊόντα προορίζονται
για άλλον επιτρεπόμενο τελωνειακό προορισμό ή χρήση στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών (IM/EX).
β) Το INF 9 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα για τις ποσότητες εμπορευμάτων εισαγωγής που υπάγονται
στο καθεστώς.
γ) Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς θεωρεί τη θέση 11 του INF 9 και καθορίζει τα εφαρμοζόμενα μέτρα
εξακρίβωσης της ταυτότητας ή τα μέτρα ελέγχου για τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων (π.χ. δειγματοληψία,
απεικονίσεις ή τεχνικές περιγραφές, διενέργεια ανάλυσης).
Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς αποστέλλει το αντίγραφο αριθ. 3 στο τελωνείο ελέγχου και επιστρέφει το
πρωτότυπο και τα υπόλοιπα αντίγραφα στο διασαφιστή.
δ) Η διασάφηση για τη λήξη του καθεστώτος συνοδεύεται από το πρωτότυπο και τα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 του
INF 9.
Το τελωνείο εκκαθάρισης αναγράφει την ποσότητα των παράγωγων προϊόντων και την ημερομηνία αποδοχής.
Αποστέλλει το αντίγραφο αριθ. 2 στο τελωνείο ελέγχου, επιστρέφει το πρωτότυπο στο διασαφιστή και φυλάσσει το
αντίγραφο αριθ. 1.

2.2.4. Δε λτί ο π λ η ρο φορ ιώ ν I N F 5 ( τελ ειο πο ίηση προ ς επα νεξ α γ ωγ ή)
α) Το δελτίο πληροφοριών INF 5 (εφεξής «INF 5») μπορεί να χρησιμοποιείται όταν παράγωγα προϊόντα που
λαμβάνονται από ισοδύναμα εμπορεύματα εξάγονται στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών με προκαταβολική
εξαγωγή (EX/IM).
β) Το INF 5 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα για τις ποσότητες εμπορευμάτων εισαγωγής που
αντιστοιχούν στην ποσότητα των εξαγόμενων παράγωγων προϊόντων.
γ) Το τελωνείο που αποδέχεται τη διασάφηση εξαγωγής θεωρεί τη θέση 9 του INF 5 και επιστρέφει το πρωτότυπο και
τα τρία αντίγραφα στο διασαφιστή.
δ) Το τελωνείο εξόδου συμπληρώνει τη θέση 10, αποστέλλει το αντίγραφο αριθ. 3 στο τελωνείο ελέγχου και
επιστρέφει το πρωτότυπο και τα υπόλοιπα αντίγραφα στο διασαφιστή.
ε) Όταν σκληρός σίτος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 10 00 μεταποιείται σε ζυμαρικά που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19, το όνομα του εισαγωγέα που έχει άδεια να υπαγάγει τα εισαγόμενα
εμπορεύματα στο καθεστώς το οποίο πρέπει να αναγράφεται στη θέση αριθ. 2 του INF 5, μπορεί να προστίθεται
μετά την προσκόμιση του INF 5 στο τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής. Οι πληροφορίες
αναγράφονται στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 του δελτίου INF 5 πριν από την κατάθεση της
διασάφησης για υπαγωγή των εμπορευμάτων εισαγωγής στο καθεστώς.
στ) Η διασάφηση για την υπαγωγή στο καθεστώς συνοδεύεται από το πρωτότυπο και τα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 του
INF 5.
Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζεται η διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς αναγράφει στο πρωτότυπο και στα
αντίγραφα αριθ. 1 και 2 του INF 5 την ποσότητα των εμπορευμάτων εισαγωγής που υπήχθησαν στο καθεστώς και
την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης. Αποστέλλει το αντίγραφο αριθ. 2 στο τελωνείο ελέγχου, επιστρέφει το
πρωτότυπο στο διασαφιστή και φυλάσσει το αντίγραφο 1.

2.2.7. Δε λτί ο π λ η ροφ ορ ι ών I N F 2 ( τ ελ ει ο π ο ίησ η προ ς επανε ξα γ ωγ ή)
α) Το δελτίο πληροφοριών INF 2 (εφεξής «INF 2») μπορεί να χρησιμοποιείται όταν παράγωγα προϊόντα ή προϊόντα
αντικατάστασης εισάγονται στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών.
β) Το INF 2 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο για τις ποσότητες εμπορευμάτων που υπάγονται στο
καθεστώς.
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γ) Η αίτηση για έκδοση INF 2 συνιστά συναίνεση του δικαιούχου για εκχώρηση του δικαιώματος της πλήρους ή
μερικής απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς σε άλλο πρόσωπο που εισάγει τα παράγωγα προϊόντα ή τα προϊόντα
αντικατάστασης στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών.
δ) Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς θεωρεί το πρωτότυπο και το αντίγραφο του INF 2. Φυλάσσει το αντίγραφο
και παραδίδει το πρωτότυπο στον διασαφιστή.
Αναγράφει στη θέση 16 τον τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής.
Σε περίπτωση που πραγματοποιείται δειγματοληψία ή χρησιμοποιούνται εικονογραφήσεις ή τεχνικές περιγραφές, το
τελωνείο αυτό επιβεβαιώνει τη γνησιότητα αυτών των δειγμάτων, εικονογραφήσεων ή τεχνικών περιγραφών, θέτοντας
την τελωνειακή σφραγίδα του είτε πάνω στα αντικείμενα αυτά, εφόσον η φύση τους το επιτρέπει, είτε πάνω στη
συσκευασία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να μην είναι δυνατόν να παραποιηθεί.
Στα δείγματα, στις εικονογραφήσεις ή στις τεχνικές περιγραφές επισυνάπτεται μια ετικέτα με τη σφραγίδα του
τελωνείου και τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης εξαγωγής κατά τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει την αντικα
τάστασή τους.
Τα δείγματα, οι εικονογραφήσεις ή οι τεχνικές περιγραφές των οποίων έχει βεβαιωθεί η γνησιότητα και τα οποία
έχουν σφραγιστεί παραδίδονται στον εξαγωγέα, ο οποίος υποχρεούται να τα προσκομίσει, με ανέπαφες τις
σφραγίδες, κατά την επανεισαγωγή των παράγωγων προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης.
Όταν απαιτείται ανάλυση της οποίας τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν μετά τη θεώρηση του INF 2 από το
τελωνείο, το έγγραφο που περιέχει το αποτέλεσμα της ανάλυσης παραδίδεται στον εξαγωγέα σε σφραγισμένο
φάκελο.
ε) Το τελωνείο εξόδου επιβεβαιώνει επί του πρωτοτύπου ότι τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της
Ένωσης και το επιστρέφει στο πρόσωπο που το προσκόμισε.
στ) Ο εισαγωγέας των παράγωγων προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης υποβάλλει το πρωτότυπο του INF 2 και,
όταν χρειάζεται, ανακοινώνει τα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας στο τελωνείο εκκαθάρισης.
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Προσάρτημα
Πίνακας αντιστοιχίας που πρέπει να χρησιμοποιείται για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών
(INF)
ΤΜΗΜΑ Α

Στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 71-05 της κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Αριθμός θέσης των σχετικών δελτίων πληροφοριών

Αριθμός άδειας (Υ)

3 του INF 9, 3 του INF 5 και 6 του INF 2

Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση (Υ)

1 του INF 9, 1 του INF 5 και 1 του INF 2

Αριθμός δελτίου INF (Υ)

Αποκλειστική θέση

Τελωνείο ελέγχου (Υ)

9 του INF 9, 7 του INF 5 και 9 του INF 2

Τελωνείο που χρησιμοποιεί τα στοιχεία INF (Π)

10 του INF 9, 8 του INF 5 και 20 του INF 2

Περιγραφή των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το δελτίο 4 του INF 9, 4 του INF 5 και 12 του INF 2
INF (Υ)
Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ)

5, 6, 19 του INF 9, 5, 6 και 18 του INF 5 και 13, 14
και 15 του INF 2

Περιγραφή των μεταποιημένων προϊόντων που καλύπτονται από το 7 του INF 9, 18 του INF 5 και 10 του INF 2
δελτίο INF (Υ)
Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία μεταποιημένων προϊόντων (Υ)

8, 19 του INF 9, 18 του INF 5 και 11, 21 του INF 2

Ενδείξεις της (των) τελωνειακής(-ών) διασάφησης(-εων) με την οποία 11 του INF 9, 11 του INF 5 και 16, 17 του INF 2
τα εμπορεύματα υπάγονται στο ειδικό καθεστώς (Π)
MRN (Π)

19 του INF 9, 18 του INF 5 και 21 του INF 2

Παρατηρήσεις (Π)

19 του INF 9, 18 του INF 5 και 21 του INF 2

Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Αριθμός θέσης των σχετικών δελτίων πληροφοριών

Εάν γεννάται τελωνειακή οφειλή, το ποσό του εισαγωγικού δασμού 19 του INF 9
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώ
δικα (Π)
Ισοδύναμα εμπορεύματα (Π)

11 του INF 9

Προκαταβολική εξαγωγή (Π)

9, 10 του INF 5

Business case τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX
Έγινε αποδεκτή τελωνειακή διασάφηση για υπαγωγή σε καθεστώς τε 11 του INF 9
λειοποίησης προς επανεξαγωγή (Π)
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Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Αριθμός θέσης των σχετικών δελτίων πληροφοριών

Ενδείξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολι 19 του INF 9
τικής (Π)
Τελευταία ημερομηνία για εκκαθάριση του καθεστώτος (Π)

11 του INF 9

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ)

4, 5, 6 11, 19 του INF 9

Έγινε αποδεκτή η διασάφηση εκκαθάρισης του καθεστώτος (Π)

12 του INF 9

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ)

8, 13, 14, 15, 18, 19 του INF 9

Ημερομηνία εξόδου και αποτέλεσμα εξόδου (Π)

19 του INF 9

Business case τελειοποίησης προς επανεξαγωγή EX/IM
Έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής στο πλαίσιο τελειοποίησης 9 του INF 5
προς επανεξαγωγή IM/EX (Π)
Ενδείξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολι 18 του INF 5
τικής (Π)
Τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, 9 του INF 5
τα οποία αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Π)
Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ)

4, 5, 6 του INF 5

Ημερομηνία εξόδου και αποτέλεσμα εξόδου

10 του INF 5

Ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία 11 του INF 5
αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε καθεστώς τελειο
ποίησης προς επανεξαγωγή (Π)
Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ)

Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

12, 13, 14, 17 του INF 5

Αριθμός θέσης των σχετικών δελτίων πληροφοριών

Business case τελειοποίησης προς επανεισαγωγή EX/IM
Χώρα μεταποίησης (Π)

5 του INF 2

Κράτος μέλος επανεισαγωγής (Π)

4 του INF 2

Ισοδύναμα εμπορεύματα (Π)

21 του INF 2

Αριθμός τελωνειακής διασάφησης τελειοποίησης προς επανεισα 16 του INF 2
γωγή (Υ)
Ταυτότητα των εμπορευμάτων (Υ)

16 του INF 2

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα (Υ)

13, 14, 15 του INF 2

15.3.2016

15.3.2016
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Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

Αριθμός θέσης των σχετικών δελτίων πληροφοριών

Τελευταία ημερομηνία επανεισαγωγής μεταποιημένων προϊόντων (Υ)

16 του INF 2

Αποτέλεσμα εξόδου (Υ)

17 του INF 2

Ημερομηνία επανεισαγωγής μεταποιημένων προϊόντων (Υ)

20 του INF 2

Ενδείξεις της (των) τελωνειακής(-ών) διασάφησης(-εων) για θέση σε 20 του INF 2
ελεύθερη κυκλοφορία (Π)
Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ)

20 του INF 2

ΤΜΗΜΑ Β
Στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα Β του παραρτήματος 71-05 της κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Είδος αίτησης (Υ)

Αριθμός θέσης των σχετικών δελτίων πληροφοριών

3 του INF 1

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 101 παρά 4 του INF 1
γραφος 1 του κώδικα (Υ)
Αριθμός άδειας (Υ)

1 του INF 1

ΜΕΠ (Π)

4 του INF 1

Τελωνείο ελέγχου που λαμβάνει την αίτηση (Υ)

2 του INF 1

Περιγραφή των εμπορευμάτων ή των μεταποιημένων προϊόντων για τα 5 του INF 1
οποία ζητείται το δελτίο INF (Υ)
Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ)

6, 7 και 15 του INF 1

MRN (Π)
Παρατηρήσεις (Π)

15 του INF 1

Το τελωνείο ελέγχου που λαμβάνει την αίτηση παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX

Αριθμός θέσης των σχετικών δελτίων πληροφοριών

Το ποσό του εισαγωγικού δασμού που πρέπει να καταχωριστεί στη 9 του INF 1
λογιστική και να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη, σύμφωνα με το άρ
θρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα (Π)
Ενδείξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολι 8 του INF 1
τικής (Π)
Αριθμός δελτίου INF (Υ)

Αποκλειστική θέση

MRN (Π)

15 του INF 1
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