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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη Κανονιζμού (ΔΔ) απιθ. 952/2013 για ηη θέζπιζη ηος Δνωζιακού
Σελωνειακού Κώδικα

αο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζή ζαο ηνλ Ελσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα (Καλ.
952/2013, L 269/ 10.10.2013)1 πνπ θαηαξγεί ηνλ Καλ. 450/2008 (Εθζπγρξνληζκέλνο
Σεισλεηαθφο Κψδηθαο) απφ ηελ 30ε Οθησβξίνπ 2013.
Ο Ελσζηαθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο (ΕλΣΚ) ηίζεηαη ζε εθαξκνγή σο αθνινχζσο
(άξζξν 288 ΕλΣΚ):
1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε εθηειεζηηθψλ θαη θαη’
εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 («Επηβαξχλζεηο θαη
έμνδα» ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ 30ε Οθησβξίνπ 2013.
2. Απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014, ε Μαγιόηηε, ππεξπφληην δηακέξηζκα ηεο Γαιιίαο,
εληάζζεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΕΕ (παξακέλνληαο φκσο εθηφο εδάθνπο
ΦΠΑ/ΕΦΚ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 286 παξ.4 ηνπ ΕλΣΚ.
3. Όιεο νη ππφινηπεο δηαηάμεηο ηνπ ΕλΣΚ ηίζεληαη ζε εθαπμογή από ηην 1η
Ιοςνίος 2016 φηαλ ζα έρνπλ ζεζπηζηεί νη αλσηέξσ ππφ ζεκείν 1) πξάμεηο.
Δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη κε ηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 52 θαη ηεο έληαμεο ηεο
Μαγηφηηε ζην ελσζηαθφ ηεισλεηαθφ έδαθνο, οι διαηάξειρ ηος ΔνΣΚ δεν παπάγοςν άμεζα
δικαίωμα ή ςποσπέωζη για ηην εμποπεςμαηική κοινόηηηα και ωρ ηην 1 η Ιοςνίος 2016
εθαπμόζονηαι οι διαηάξειρ ηων Καν. 2913/1992 και 2454/93.
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Οη ηεισλεηαθέο εξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο δηελεξγνχληαη θαλνληθά ζηε βάζε ηνπ
ηζρχνληνο ελσζηαθνχ θαη εζληθνχ ηεισλεηαθνχ δηθαίνπ κέρξη λεψηεξεο θνηλνπνίεζεο απφ
ηελ Τπεξεζία καο θαη παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ, φηαλ ζεζπηζηνχλ νη αλαγθαίεο
εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κψδηθα.
Πξνο πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη ηεο εκπνξεπκαηηθήο
θνηλφηεηαο, επηζπλάπηνπκε ζςνοπηικό πληποθοπιακό ζημείωμα κε ηηο βαζηθέο αιιαγέο
πνπ εηζάγεη ν ΕλΣΚ ζηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, ελδεηθηηθέο ηεο ηάζεο εμέιημεο ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Σκεκαηάξρεο

. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Σελωνειακές Αρτές (Πίνακας Γ΄) για ενημέρωζη Σελωνείων
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (Fax: 210 4174483)
2. ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΔΙΡΑΙΩ (Fax: 210 4123188)
3. ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (Fax: 2310 542942)
4. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΞΑΓΩΓΔΩΝ (Fax: 210 5242568)
5. ΤΝΓΔΜΟ ΔΞΑΓΩΓΔΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Fax: 2310 543232)
6. ΔΒΔΑ (Fax: 210 3616464)
7. ΔΒΔΘ (Fax 2310 370100)
8. ΔΘΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (Fax 210 3259209)
9. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Γ.Α.Α. (Fax 210 3530001)
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γραθείο Τποσργού κ. Ι. ηοσρνάρα
2. Γραθείο Τθσποσργού κ. Γ. Μασραγάνη
3. Γραθείο Γεν. Γραμμαηέα Γημοζίων Δζόδων, κ. Υ. Θεοτάρη
4. Γραθείο Γεν. Γ/νηη Σελωνείων & ΔΦΚ κ. Κ. Νητωρίηη
5. Γ/νζεις: 3η, 17η, 18η, ΔΦΚ, 33η, ΓΟ/Β, ΟΠΣ
6. Γ/νζη 19η/ Σμήμαηα Α, Β, Γ, Γ & Δ
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ΔΝΩΙΑΚΟ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟ ΚΩΓΙΚΑ (Κανονιζμόρ 952/2013)
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ2

Η Επξσπατθή Επηηξνπή (ΕΕ) θαηέζεζε, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, πξφηαζε
αλαδηαηχπσζεο ηνπ Εθζπγρξνληζκέλνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Καλ. 450/2008), ν
νπνίνο αλακελφηαλ λα ηεζεί ζε πιήξε εθαξκνγή ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 24ε Ινπλίνπ
2013, ιφγσ:
α) αδπλακίαο ζεζκνζέηεζεο ησλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Κψδηθα,
β) αλάγθεο επζπγξάκκηζεο κε ηελ ηζρχνπζα «πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο»
(πλζήθε γηα ηελ Λεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο) θαη,
γ) πξνζαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ζε ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην
πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ.
Ο Ελσζηαθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο αλαδηαηχπσζε ηνλ Εθζπγρξνληζκέλν θαη
πξνρψξεζε ζε θάπνηεο νξηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηνπ, σζηφζν δελ
αλέηξεςε ηε βαζηθή θηινζνθία θαη ηηο βαζηθέο επηινγέο ηνπ σο πξνο ηηο ηεισλεηαθέο
δηαδηθαζίεο.
Αλαιπηηθφηεξα:

1. ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ: ΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΙΔ ΓΤΝΑΜΔΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ
ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟΤ ΚΩΓΙΚΑ
 Η αλάγθε λα θαηαζηεί ε Επξψπε έλαο ειθπζηηθφηεξνο ηφπνο επελδχζεσλ θαη
απαζρφιεζεο, λα πξνσζεζεί ε γλψζε θαη ε θαηλνηνκία σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα
ηελ αλάπηπμε θαη λα ζεζπηζηνχλ πνιηηηθέο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο
ζηελ ΕΕ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο,
 Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο, θαζηζηψληαο δπλαηφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα επσθεινχληαη πιήξσο απφ
ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη,
κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηεισλείσλ,
 Η δεκηνπξγία ελφο απινχ πεξηβάιινληνο ρσξίο ραξηί γηα ηα ηεισλεία θαη ηηο
επηρεηξήζεηο,

2

Σο παπόν πληποθοπιακό ζημείωμα δεν έσει νομική/ κανονιζηική ιζσύ, έσει μόνο πληποθοπιακό σαπακηήπα.
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 Η νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε κείσζε ησλ θξαγκψλ ζην δηεζλέο εκπφξην
θαη ζηηο επελδχζεηο θαη ε εληζρπκέλε αλάγθε δηαθχιαμεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Έλσζεο,
 Ο λένο ξφινο ησλ Σεισλείσλ: Ο ξφινο ησλ ηεισλείσλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ
είζπξαμε

ησλ

δαζκψλ

πξνο

ηελ

εθαξκνγή

κε

δαζκνινγηθψλ

κέηξσλ,

πεξηιακβαλνκέλσλ, εηδηθφηεξα, ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πξνζηαζία,

ηελ

παξεκπφδηζε

ηεο

δηάζεζεο

εκπνξεπκάησλ

παξαπνίεζεο/

απνκίκεζεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ηελ εθαξκνγή πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ
θαζψο θαη κέηξσλ γηα ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
θαη κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ
θαηαλάισζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ απαιιαγή απφ απηνχο ηνπο θφξνπο θαηά ηελ
εμαγσγή,
 Η αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ: Ο ηεισλεηαθφο θψδηθαο
πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί φρη κφλν γηα λα είλαη ζπκβαηφο κε ην ειεθηξνληθφ
πεξηβάιινλ γηα ηα ηεισλεία θαη ην εκπφξην, αιιά θαη γηα λα κπνξεί λα ξπζκίδεη
θαηαιιήισο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαη
 Η ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ηνλ πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφ ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.
2. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΝΩΙΑΚΟΤ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟΤ ΚΩΓΙΚΑ

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ νξηδφληηα ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία πνπ εηζαγάγεη ν ΕλΣΚ
είλαη:
 Η ειεθηξνληθή δηεμαγσγή φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ,
 Η ελαξκνληζκέλε θαη ηππνπνηεκέλε εθαξκνγή ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ,
 Η ειεπζεξία αληηπξνζψπεπζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο,
 Ίδηνη θαλφλεο γηα φιεο ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο
λνκνζεζίαο,
 Η απινχζηεπζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ ζπκκνξθνχκελσλ πξνο ηνπο θαλφλεο θαη
αμηφπηζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο,
 Σν δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ,
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 Σν θνηλφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ,
 Η απινχζηεπζε θαη ελνπνίεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηα εηδηθά θαζεζηψηα,
 Η νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ ηεισλεηαθψλ θαλφλσλ ζε νιφθιεξν ην ηεισλεηαθφ
έδαθνο,
 Η ειεπζεξία ηνπ δηαζαθηζηή πεξί επηινγήο ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο βάζεη ησλ
φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηζρχνπλ.

3. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
 Η αποζηολή ηων ηελωνειακών απσών είλαη ε επνπηεία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο
Έλσζεο, εθαξκφδνληαο κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ηδίσο ζηελ πξνζηαζία ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηελ πξνζηαζία
ηεο Έλσζεο απφ ην αζέκηην θαη παξάλνκν εκπφξην, ηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο ηεο Έλσζεο θαη ηε δηαηήξεζε θαηάιιειεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο
ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζεκηηνχ εκπνξίνπ,
 Εηζάγεηαη η απσή ηων ηλεκηπονικών διαζαθήζεων και ηηρ ηλεκηπονικήρ
ανηαλλαγήρ δεδομένων κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ, κε πιήξε ηήξεζε
ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε λνκηθή βάζε γηα ηελ
αληαιιαγή, ζε εζεινληηθή βάζε, πιεξνθνξηψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
ηεισλεηαθψλ αξρψλ,
 Οη θαλφλεο γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηξνπνπνηνχληαη, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ
πξνεγνχκελσλ πεξηνξηζκψλ, ιφγσ ηνπ φ,ηη δελ ήηαλ πιένλ ζπκβαηνί νχηε κε ην
ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ νχηε κε ηηο αξρέο ηεο εληαίαο αγνξάο,
 Οη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ, ν
νπνίνο νξίδεη φηη θάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε πξνηνχ ιεθζεί
απφθαζε εηο βάξνο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ εθ ησλ
πζηέξσλ είζπξαμε θαη ηεο απφξξηςεο ησλ αηηήζεσλ γηα επηζηξνθή ή δηαγξαθή
δαζκψλ,
 Δηεπθξηλίδεηαη φηη πνιιά άηνκα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα θαιπθζνχλ απφ κία
απφθαζε θαη φηη νη απνθάζεηο απηέο ηζρχνπλ ζην ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο, εθηφο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θαζψο επίζεο φηη νη θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ εθαξκφδνληαη
ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ηεισλεηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ απφθαζε επί
αζθεζείζαο πξνζθπγήο,
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 Η πξφηαζε πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο
θαη απνηξεπηηθέο ηεισλεηαθέο θπξψζεηο, θαη
 Η εηζαγσγή εμαηξέζεσλ απφ ηνπο ειέγρνπο ή ηηο δηαηππψζεηο ζε απηφ ην θεθάιαην
θαζηζηά δπλαηή ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΟΚ) αξηζ. 3925/91 ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Δεθεκβξίνπ 1991
4. ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΗ ΟΦΔΙΛΗ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΔΙ
 Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ε απινχζηεπζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ ηεισλεηαθή νθεηιή
απαηηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, δεδνκέλνπ φηη ε ηεισλεηαθή νθεηιή, αλεμάξηεηα απφ
ην αλ απηή γελλάηαη ή φρη, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη φρη ζην
βαζκφ ακέιεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ο φξνο απηφο είλαη ζχκθσλνο κε ηε ζχκβαζε
ηνπ Κπφην, ε νπνία πξνβιέπεη φηη νη δαζκνί πξέπεη λα επηζηξέθνληαη εθφζνλ
απνδεηθλχεηαη φηη ην πιενλάδνλ πνζφ πξνέθπςε απφ ζθάικα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ
απηψλ ησλ δαζκψλ,
 Η επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ απνηειεί ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε ζε
πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ νη ηεισλεηαθέο
αξρέο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηε ιήμε ή ηελ εθθαζάξηζε ελφο ηεισλεηαθνχ
θαζεζηψηνο ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία,
 Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε «ηελ ηεισλεηαθή νθεηιή θαη ηηο εγγπήζεηο» ζεζπίδνπλ κηα
ηζφξξνπε πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνβιέπνληαο,
εηδηθφηεξα, ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο ζε πεξίπησζε πηζαλψλ
νθεηιψλ, ηελ επέθηαζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ε ηεισλεηαθή νθεηιή κπνξεί
λα πάςεη λα πθίζηαηαη θαη ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, ράξε ζηελ επέθηαζε ησλ
εγγπήζεσλ πνπ παξέρνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πνζνχ ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο,
θαη
 Η ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζα βειηησζεί κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ
κέηξσλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ πξνζεζκηψλ θνηλνπνίεζεο ηνπ πνζνχ ηεο ηεισλεηαθήο
νθεηιήο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πξάμεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε γέλεζε
νθεηιήο πηζαλψο λα ζπλέβαιαλ ζε πνηληθέο δηψμεηο, θαη ησλ θαλφλσλ γηα ηελ
είζπξαμε ηφθσλ ππεξεκεξίαο.
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5. ΑΦΙΞΗ

ΣΩΝ

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΣΟ

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟ

ΔΓΑΦΟ

ΣΗ

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
 Ελζσκαηψλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα,
πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΟΚ) αξηζ. 648/2005, θαη ηηο ελνπνηεί
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαζηέξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαζαθήζεσλ θαη ηεο
ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, εηδηθφηεξα, ην
χζηεκα Ειέγρνπ Εηζαγσγψλ (ΕΕ), θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ ππιψλ
θαη κηαο εληαίαο ειεθηξνληθήο ζπξίδαο,
 Η απαιιαγή ησλ ειεχζεξσλ δσλψλ απφ ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε, έλα θελφ ζηνλ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, θαηαξγείηαη. Οη ειεχζεξεο δψλεο θαζίζηαληαη ηεισλεηαθφ
θαζεζηψο θαη ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο θαηά ηελ είζνδν θαη φζνλ αθνξά
ηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο, θαη
 Οη

θαλφλεο

γηα

ηελ

πξνζθφκηζε

εκπνξεπκάησλ

έρνπλ

επαλαδηαηππσζεί

πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηνχλ νη ππνρξεψζεηο θαη ην (ηα) πξφζσπν (πξφζσπα)
πνπ έρεη (έρνπλ) ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη (νπλ) ηα ηεισλεία γηα ηελ άθημε ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη ηελ πξνζθφκηζή ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ.
6. ΓΔΝΙΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΔ

ΓΙΑ

ΣΟΝ

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ

ΚΑΙ

ΣΟ

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟ ΚΑΘΔΣΩ
 Οη θπξηφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή δηαζάθεζε, πνπ απνηειεί ηε
ζπλήζε κνξθή δηαζάθεζεο, θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαιιαγψλ
ησλ

απινπζηεπκέλσλ

δηαδηθαζηψλ

δηαζάθεζεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

εθηεισληζκνχ ζηνλ πξνζδηνξηδφκελν απφ ηνλ εηζαγσγέα ηφπν,
 Οη βαζηθέο αξρέο γηα ην ηεθκήξην θαη ηελ απψιεηα ηνπ ραξαθηήξα θνηλνηηθνχ
εκπνξεχκαηνο έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ ηεισλεηαθνχ
θψδηθα (ΔΕΚ) ζηνλ θψδηθα. Οη ιεπηνκεξείο θαλφλεο ζα πεξηέρνληαη, φπσο θαη
πξνεγνπκέλσο, ζηηο ΔΕΚ,
 Εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, π.ρ. δειηία TIR ή ATA, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηείηαη δηαζάθεζε, οι ηλεκηπονικέρ διαζαθήζειρ θα αποηελούν ηον κανόνα,
 Όπνπ απηφ επηηξέπεηαη, ε πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ δηαζαθηζηή
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε δηαβίβαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαζάθεζεο. Τπάξρεη
επίζεο ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή
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κνξθή. Σα έγγξαθα απηά δελ είλαη αλαγθαίν λα «επηζπλάπηνληαη» ζηε δηαζάθεζε,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη «βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ»,
 χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχκβαζεο ηνπ Κπφην, ν λένο θψδηθαο πξνβιέπεη ηελ
θαηάζεζε, ηελ θαηαρψξεζε θαη ηελ εμέηαζε ηεο δηαζάθεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ
πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο, θαζψο θαη ηελ απνζχλδεζε ηνπ ηφπνπ ππνβνιήο ηεο
δηαζάθεζεο απφ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη πξάγκαηη ηα εκπνξεχκαηα, θαη
 Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ
απηφλ ζηνλ νπνίν έγηλε απνδεθηή ε δηαζάθεζε. Η δηάηαμε απηή, απφ θνηλνχ κε ηελ
ελζσκάησζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο θαη
εθηεισληζκνχ ζηνλ πξνζδηνξηδφκελν απφ ηνλ εηζαγσγέα ηφπν, θαζηζηνχλ δπλαηή
ηελ εθαπμογή ηος «κενηπικού εκηελωνιζμού».

ην πιαίζην απηνχ ηνπ

ζπζηήκαηνο, έλαο εγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα θαηαζέζεη ζπλνπηηθή
δηαζάθεζε ή /θαη ζπλήζε δηαζάθεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηνπ, αλεμαξηήησο ηνπ θξάηνπο κέινπο κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα
εκπνξεχκαηα εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα, παξέρνληαο, κε απηφλ
ηνλ ηξφπν, ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλαιιάζζνληαη κε έλα ηεισλείν
φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ΕΕ.
7. ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΔΣΩΣΑ
 Σα πξνεγνχκελα θαζεζηψηα αλαζηνιήο έρνπλ ελαξκνληζηεί θαη νκαδνπνηεζεί κε
άιινπο παξεκθεξείο εγθεθξηκέλνπο ηεισλεηαθνχο πξννξηζκνχο ή ρξήζεηο ζε
ηέζζεξα εηδηθά θαζεζηψηα: δηακεηαθφκηζε (εμσηεξηθή δηακεηαθφκηζε, εζσηεξηθή
δηακεηαθφκηζε)· απνζήθεπζε (ηεισλεηαθή απνηακίεπζε, ειεχζεξεο δψλεο)· εηδηθέο
ρξήζεηο (πξνζσξηλή εηζαγσγή, εηδηθφο πξννξηζκφο)·θαη ηειεηνπνίεζε (ηειεηνπνίεζε
πξνο επαλεμαγσγή θαη ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή). Η ελαξκφληζε απηή
θαηέζηεζε δπλαηή ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαζηνιήο γηα ηειεηνπνίεζε
πξνο επαλεμαγσγή κε ην θαζεζηψο κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν θαη ηελ
εγθαηάιεηςε ηνπ ζπζηήκαηνο επηζηξνθήο δαζκψλ θαηά ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο
επαλεμαγσγή, δεδνκέλνπ φηη ε πξφζεζε επαλεμαγσγήο δελ είλαη πιένλ αλαγθαία,
 Κνηλνί θαλφλεο ζα δηέπνπλ φια ηα εηδηθά θαζεζηψηα, φπσο απηά πνπ εθαξκφδνληαη
ζηηο εγγπήζεηο, ζηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ζηε ρνξήγεζε αδεηψλ, θαζψο θαη ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ. Οη εηδηθνί θαλφλεο γηα επηκέξνπο
θαζεζηψηα

δηαηεξνχληαη

κφλν

ζηηο

πεξηπηψζεηο

πνπ

πθίζηαληαη

δεφλησο

δηθαηνινγεκέλνη νηθνλνκηθνί ιφγνη, θαη
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 Εηζάγνληαη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαζηνιή ηεο επηβνιήο ΦΠΑ θαηά ηελ
εηζαγσγή, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 θαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 3 ηεο 6εο νδεγίαο ΦΠΑ θαη
ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 92/12/EΟΚ.
8. ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟ ΔΓΑΦΟ ΣΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
 Οη απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή δηαζαθήζεσλ πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε
ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 648/2005,
ηξνπνπνηνχληαη πεξαηηέξσ γηα λα ιεθζεί ππφςε ε θαζηέξσζε ειεθηξνληθψλ
δηαζαθήζεσλ, ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ,
θπξίσο ην χζηεκα Ειέγρνπ ησλ Εμαγσγψλ (ΕΕ), θαη ε κειινληηθή δεκηνπξγία
δηαδηθηπαθψλ ππιψλ/ εληαίσλ ειεθηξνληθψλ ζπξίδσλ,
 Γίλεηαη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηελ επαλεμαγσγή κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ
πξννξίδνληαη λα εμέιζνπλ απφ ην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, αλ θαη ηα εκπνξεχκαηα
απηά ζα ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο φπσο θαη ηα θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα
εμαγσγήο, εθηφο ηνπ φ,ηη φηη ζα απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο αληί γηα
δηαζάθεζε. πλνπηηθέο δηαζαθήζεηο ζα είλαη αλαγθαίεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
δελ απαηηείηαη νχηε δηαζάθεζε νχηε γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο, π.ρ γηα
κεηαθνξηψζεηο θαη επαλεμαγσγέο απφ ειεχζεξεο δψλεο, θαζψο θαη απφ πξνζσξηλή
ελαπφζεζε ζε ιηκέλεο / αεξνιηκέλεο θιπ.
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