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 Ειδικά Καθεστώτα -  Τελειοποίηση  

 

1. Ε 
Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η ύπαρξη του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;  
 

 Α 
Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) αποτελεί 
ειδικό καθεστώς, που έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση των εξαγωγών σε 
τρίτες χώρες, καθώς και τη διατήρηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
Ενωσιακής μεταποιητικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο. 

  

 
2. Ε 

Ποια πλεονεκτήματα προβλέπει το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;  
 

 Α 
Βασική αρχή του καθεστώτος αποτελεί η απαλλαγή από δασμούς και από άλλες 
επιβαρύνσεις προϊόντων τρίτων χωρών που εισάγονται στο Ενωσιακό τελωνειακό 
έδαφος, τα οποία, αφού υποστούν μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, 
επανεξάγονται ως παράγωγα προϊόντα σε τρίτες χώρες.  
Εναλλακτικά, τα εμπορεύματα αυτά δύνανται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός 
του Ενωσιακού τελωνειακού εδάφους, με την προϋπόθεση καταβολής των δασμών και 
των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα κατά τη στιγμή γένεσης 
τελωνειακής οφειλής (άρθρο 85(1) του Καν. (ΕΕ) 952/2013 ή κατόπιν αιτήσεως του 
διασαφιστή, το ποσό των επιβαρύνσεων υπολογίζεται με βάση την δασμολογική 
κατάταξη, την δασμολογητέα αξία, την ποσότητα, τη φύση και την καταγωγή των 
εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς (άρθρο 86(3) του Καν.(EΕ) 952/13).  
Ο όρος τελειοποίηση (μεταποίηση) προβλέπει οποιαδήποτε μεταποιητική 
δραστηριότητα, από την απλή επανασυσκευασία προϊόντων ως την πλέον σύνθετη 
μεταποιητική δραστηριότητα (άρθρο 5 του Καν.(ΕΕ) 952/2013). 

  

 
3. Ε 

Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;  
 

 Α 
Το καθεστώς απευθύνεται σε πρόσωπα ή εταιρείες εγκαταστημένες εντός της Ε.Ε. 

  

 
4. Ε 

Πώς γίνεται η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς Τελειοποίησης προς 
Επανεξαγωγή και πώς εκκαθαρίζεται το καθεστώς;  
 

 Α 
α) Η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή 
προϋποθέτει την έκδοση σχετικής άδειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στην 
αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.  
Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το πρόσωπο που πραγματοποιεί τη μεταποίηση ή από 
το πρόσωπο εκείνο που έχει αναλάβει να εκτελέσει τις εργασίες τελειοποίησης, εκ 
μέρους κάποιου άλλου.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η σαφής αναγραφή σε 
αυτήν από τον αιτούντα εάν σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής επιθυμεί το 
ποσόν των επιβαρύνσεων να υπολογιστεί σύμφωνα με τη δασμολογική κατάταξη, τη 
δασμολογητέα αξία, την ποσότητα, τη φύση και την καταγωγή των εμπορευμάτων που 
είχαν υπαχθεί στο καθεστώς (άρθρο 86(3) του Καν.(EΕ) 952/13).  
Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κυρίως, για τις περιπτώσεις όπου πρόκειται 
να υπαχθούν στο καθεστώς εμπορεύματα που υπόκεινται σε μέτρα γεωργικής ή 
εμπορικής πολιτικής, σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε 
αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρα διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό, αφού στις 
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περιπτώσεις εξετάζεται, υποχρεωτικά, κατά περίπτωση και ανά αίτημα ‘’εάν η υπαγωγή 
στο καθεστώς των εν λόγω εμπορευμάτων μπορεί να θίξει τα συμφέροντα των 
Ενωσιακών παραγωγών αντίστοιχων προϊόντων’’ (εξέταση των οικονομικών όρων- 
άρθρο 211(4)(β) του Καν.(EΕ) 952/13).  
Η εξέταση αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο των εργασιών των Ενωσιακών οργάνων και, για 
την αποφυγή καθυστερήσεων στην έκδοση αδείας, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν 
να θέσουν στο καθεστώς κάποιο από τα παραπάνω εμπορεύματα πρέπει να 
συμβουλεύονται τις αρμόδιες για την έκδοση άδειας Τελωνειακές Αρχές.  
β) Το καθεστώς εκκαθαρίζεται όταν τα μεταποιημένα εμπορεύματα υπάγονται σε 
επόμενο τελωνειακό καθεστώς, εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή 
καταστρέφονται χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου. 

  

 
5. Ε 

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της άδειας στο καθεστώς Τελειοποίησης προς 
Επανεξαγωγή και ποια είναι η προθεσμία επανεξαγωγής των μεταποιημένων 
προϊόντων;  
 

 Α 
Η ισχύς της άδειας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, με εξαίρεση αυτών 
που αναφέρονται στο παράρτημα 71-02 του Καν.(ΕΕ) 2446/2015, όπου η προθεσμία 
περιορίζεται έως τα τρία (3) έτη.  
Η προθεσμία εκκαθάρισης του καθεστώτος είναι ανάλογη του χρόνου που απαιτείται 
για την πραγματοποίηση των εργασιών τελειοποίησης και τη διάθεση των 
μεταποιημένων προϊόντων. 

  

 
6. Ε 

Υπάρχει δυνατότητα Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σε περισσότερα του ενός 
Κράτη-Μέλη; 
 

 Α 
Το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή προβλέπει την δυνατότητα 
μεταποίησης των εισαγόμενων προϊόντων σε περισσότερα του ενός Κράτη-Μέλη, μετά 
από αίτηση του ενδιαφερομένου και έκδοση ανάλογης άδειας που θα καλύπτει το 
σύνολο της μεταποιητικής διαδικασίας (άδεια που αφορά σε περισσότερα του ενός 
Κράτη-Μέλη).  
Η αίτηση για Άδεια που αφορά σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, υποβάλλεται στις 
τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον τόπο όπου τηρούνται οι κύριες λογιστικές 
καταχωρήσεις του αιτούντος.  
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι άδεια, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα του ενός Κράτη-
Μέλη μπορεί, κατά περίπτωση, να εκδοθεί για το σύνολο των Ειδικών Καθεστώτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 του Καν.(EΕ) 952/13. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Τελωνειακές Αρχές, που είναι αρμόδιες για 
την έκδοση αυτού του τύπου αδειών, παρέχονται:  
α) στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr, e-Υπηρεσίες- ηλεκτρονικές συναλλαγές- 
CDS σύστημα τελωνειακών αποφάσεων ή  
β) επιλέγοντας τον σύνδεσμο  
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10582658.  

  

 
7. Ε 

Τι είναι το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;  
 

 Α 
Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) είναι το 
τελωνειακό καθεστώς βάσει των διατάξεων του οποίου επιτρέπεται, εφόσον 
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, η προσωρινή εξαγωγή Ενωσιακών 
εμπορευμάτων σε τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες για τελειοποίηση και επανεισαγωγή των 
μεταποιημένων προϊόντων, έχοντας ως βάση για τον υπολογισμό της τελωνειακής 
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οφειλής το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που διενεργούνται εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.   

  

 
8. Ε 

Ποια οφέλη απορρέουν από την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς 
Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;  
 

 Α 
Το καθεστώς επιτρέπει στους δικαιούχους να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος 
εργασίας, που ενδέχεται να υπάρχει εκτός Ε.Ε., να ενθαρρύνει τη χρήση Ενωσιακών 
πρώτων υλών για την παραγωγή τελικών προϊόντων και να τύχουν ευνοϊκότερης 
δασμολογικής μεταχείρισης τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα.  
Επίσης, στα πλαίσια των διατάξεων του συστήματος «σταθερών ανταλλαγών», 
προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής σε τρίτη χώρα ενός προϊόντος, με σκοπό την 
επισκευή του ή την αντικατάστασή του από κάποιο άλλο (προϊόν αντικατάστασης). 

  

 
9. Ε 

Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή; 

 Α 
Η έγκριση για την υπαγωγή στο καθεστώς χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
εγκαταστημένα στην Ε.Ε. εφόσον παρέχουν τα εχέγγυα κατά την άποψη της 
Τελωνειακής Αρχής 

  

 
10. Ε 

Πώς γίνεται η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς Τελειοποίησης προς 
Επανεισαγωγή; 

 Α 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς Τελειοποίησης προς 
Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) είναι η έκδοση αδείας, η οποία χορηγείται 
ύστερα από εξέταση της αίτησης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών. Επιπλέον, οι 
Τελωνειακές Αρχές δύνανται να μην προχωρήσουν σε έκδοση αδείας όταν το αίτημα 
αφορά σε μεταποίηση ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος 71-02 του 
Καν. (ΕΕ) 2446/2015 και κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι με τη μεταποιητική πράξη που θα πραγματοποιηθεί ενδέχεται να 
προκληθεί βλάβη στα ουσιώδη συμφέροντα των Ενωσιακών παραγωγών. 

  

 
11. Ε 

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της άδειας στο καθεστώς Τελειοποίησης προς 
Επανεισαγωγή; 

 Α 
Η διάρκεια της ισχύος της άδειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ενώ για τα 
ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 71-02 του Καν. (ΕΕ) 
2446/2015 η διάρκεια περιορίζεται έως τα τρία (3) έτη. 

  

 
 


