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1. Ε 
Προκειμένου να τελωνιστούν τα εμπορεύματα που προέρχονται από ή αποστέλλονται 
προς τρίτη χώρα ποιο έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στο Τελωνείο; 

 Α 
Ο κύριος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του οφείλει να καταθέσει ορθά 
συμπληρωμένο το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.) και παράλληλα να προσκομίσει 
δισκέτα, στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία του Ε.Δ.Ε., στο Τελωνείο, που θα έχει 
την καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα.  
Κατάθεση του Ε.Δ.Ε. απαιτείται και κατά την εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων σε εδάφη 
που ανήκουν μεν στο τελωνειακό αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας.  
Το Ε.Δ.Ε ονομάζεται διασάφηση/δήλωση και ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος 
του έχει υποχρέωση, να γνωρίζει τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της 
διασάφησης, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα 
εμπορεύματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 61-78 του κανονισμού ΕΟΚ 
2913/92, άρθρα 198-217 και παραρτήματα 38,37,36,35,34,33,32,31 του κανονισμού ΕΟΚ 
2454/93).  
Οδηγίες παρέχονται με την αριθ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΔΥΟ με την οποία 
κοινοποιήσαμε τον Κανονισμό 2286/ 2003 με οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου 
Διοικητικού Εγγράφου. 
Μαζί με τη διασάφηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα έγγραφα –άρθρα 218-221 
κανονισμού ΕΟΚ 2454/93– που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που 
διέπουν το αιτούμενο τελωνειακό καθεστώς (π.χ. τιμολόγιο και εφόσον απαιτείται 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας ή καταγωγής, κιβωτολόγιο, ζυγολόγιο, έγκριση εισαγωγής). 
Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία Ν. 718/1977, νόμιμος 
αντιπρόσωπος του διασαφιστή μπορεί να είναι μόνο ο εκτελωνιστής. 

  

 
2. Ε 

Για τα είδη που διακινούνται ταχυδρομικά μεσολαβεί Τελωνείο; 

 Α 
Για δέματα που διακινούνται μεταξύ της Ελλάδας και Τρίτων εκτός της Κοινότητας 
χωρών, τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις, ενώ για την διακίνηση τους μεταξύ των 
Κρατών Μελών της Κοινότητας δεν μεσολαβεί Τελωνείο. 

  

 
3. Ε 

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την εισαγωγή ταχυδρομικών 
δεμάτων προκειμένου να τελωνιστούν και να παραδοθούν στον παραλήπτη; 

 Α 
1. Τιμολόγιο (για εταιρεία) ή απόδειξη αγοράς (για ιδιώτη) που πρέπει να 

συνοδεύει τα εμπορικού χαρακτήρα είδη – εγκλείεται στα δέματα ή  το 
προσκομίζει, αφού ειδοποιηθεί ο  παραλήπτης. 

2. Τελωνειακή Δήλωση ( Declaration) του αποστολέα, η οποία πρέπει να συνοδεύει 
το δέμα είτε είναι εμπορικού ή όχι χαρακτήρα. Η φόρμα της είναι διεθνώς 
καθιερωμένη και παρέχεται από τα ταχυδρομικά γραφεία παγκοσμίως. Πρέπει 
να επικολλάται στο δέμα και να παρέχει πληροφορίες σαφής και αναλυτικές για 
το είδος, την αξία και τη φύση της αποστολής δηλαδή εάν πρόκειται για δώρο ή 
για εμπορικό είδος. 

3. Πιστοποιητικά καταγωγής προτίμησης σε περίπτωση, που απαιτούνται. 
4. Εγκρίσεις ΕΟΦ, όπου απαιτούνται για παραλαβή φαρμάκων, παρασκευασμάτων 

διατροφής και καλλυντικών (Η συγκεκριμένη έγκριση προσκομίζεται κατά την 
παραλαβή του δέματος και όχι κατά τον τελωνισμό του). 

5. Εγκρίσεις άλλων υπουργείων και φορέων, όπου απαιτούνται (π.χ. εγκρίσεις –
πιστοποιητικά για τα είδη Cites-είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας, που 
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απειλούνται προς εξαφάνιση-από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων εγκρίσεις για παραλαβή όπλων –άδεια κατοχής από το Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξης κλπ.). 

  

 
4. Ε 

Ποια είναι τα είδη που κατά την είσοδο – εισαγωγή /εξαγωγή υπόκεινται σε 
περιορισμούς - απαγορεύσεις και ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι 
σχετικές ΔΥΟ; 
 

 Α 
Τα είδη που κατά την είσοδο – εισαγωγή /εξαγωγή υπόκεινται σε περιορισμούς - 
απαγορεύσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι σχετικές ΔΥΟ αναφέρονται 
διεξοδικά σε πίνακα στη σελ΄112 του Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που 
υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντιστοίχων απαντήσεων σε Τελωνειακά 
θέματα. 

  

 
5. Ε 

Ποια είναι η δασμοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα 
ειδών; 

 Α 
>Για αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα: 

 για είδη μέχρι 45 € δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι, 

 τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 €, 
υπόκεινται σε κατ’ αποκοπή δασμό 2,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει 
τον τελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους. 

 για είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 700 €, καταβάλλονται οι 
ισχύοντες δασμοί και φόροι. 

>Για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις, ενώ τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 22 € 
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α και τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 
150 € απαλλάσσονται από το δασμό. 
Σημείωση: Για την κατανόηση των παραπάνω διευκρινίζουμε ότι: ως εμπορεύματα 
χωρίς εμπορικό χαρακτήρα θεωρούνται τα εμπορεύματα εκείνα, τα οποία 
περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις  αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε 
ιδιώτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία λόγω της φύσης τους και της 
ποσότητάς τους (μικρή), προορίζονται, χωρίς καμιά αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική 
ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών. 

  

 
6. Ε 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πληρωμή της επιδότησης κατά την εξαγωγή 
γεωργικών προϊόντων και ποια η προβλεπόμενη διαδικασία; 

 Α 
Προϋποθέσεις: 
Η πληρωμή της επιστροφής εξαρτάται από την προσκόμιση της απόδειξης ότι τα 
προϊόντα για τα οποία έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής εγκατέλειψαν ως 
έχουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας το αργότερο σε προθεσμία 60 ημερών 
από την αποδοχή αυτής. 
Σχετικές διατάξεις: 

 Άρθρα 788-796 και παραρτήματα 37 & 38 των διατάξεων εφαρμογής του 
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. (ΕΟΚ) 2454/93). 

 Κανονισμός (ΕΚ) 612/09 της Επιτροπής για τις κοινές λεπτομέρειες 
εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα 
γεωργικά προϊόντα. 

 Κανονισμός (ΕΚ) 1276/08 της Επιτροπής για την παρακολούθηση, μέσω 
φυσικών ελέγχων, των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τα οποία 
χορηγούνται επιστροφές ή άλλα ποσά. 
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o Σχετικές εγκύκλιοι: 
o Τ1600/60/Α0019 
o ΔΙΣ/8-10-2009,  
o Δ19Α/5040429ΕΞ/29-9-10, 
o Τ4800/140/Α0019/30-9-08. 

Αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου: 

 Τελωνείο εξαγωγής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου, τα εμπορεύματα 
συσκευάζονται ή φορτώνονται για τη μεταφορά τους προς εξαγωγή όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΚ) 
612/09. 

 Τελωνείο εξόδου, το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 793 παρ.2 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, 
το οποίο διενεργεί έλεγχο υποκατάστασης με τους όρους που προβλέπονται 
στο άρθρο 2, δ και ε του Κανονισμού (ΕΚ)1276/08. 

 Τελωνείο προορισμού του αντίτυπου ελέγχου Τ5, το τελωνείο προορισμού 
που αναφέρεται στο άρθρο 912 γ του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93. Εάν το τελωνείο 
εξόδου και το τελωνείο προορισμού του Τ5 δεν είναι τα ίδια, ο έλεγχος 
υποκατάστασης διενεργείται από το τελωνείο προορισμού του Τ5. 

Απαιτούμενα έγγραφα: 

 Διασάφηση εξαγωγής.  

 Έντυπο προενημέρωσης, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της 
φόρτωσης. 

 Πιστοποιητικό εξαγωγής (AGREX) που περιλαμβάνει προκαθορισμό της 
επιστροφής, το οποίο εκδίδεται από τον Οργανισμό Πληρωμών - 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και υποβάλλεται στο Τελωνείο. 

Δεν χρειάζεται πιστοποιητικό εξαγωγής AGREX στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο 
μέρος ΙΙ παράρτημα II του Καν.376/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(μικροποσότητες), καθώς και την περίπτωση των εμπορευμάτων εκτός 
παραρτήματος Ι που διέπονται από τον Κανονισμό 578/10, για ποσό επιστροφής ως 
100.000 Ευρώ συνολικά ανά εξαγωγέα και ανά έτος. 

 Τιμολόγιο 

 Δελτίο αποστολής 

 Φορτωτική 

 Κιβωτολόγιο 

 Εφόσον ο εξαγωγέας έχει αναθέσει σε εκτελωνιστή την διεκπεραίωση των 
διατυπώσεων εξαγωγής, σχετική εξουσιοδότηση 

 Δήλωση της κοινοτικής καταγωγής των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 12 
του Κανονισμού (ΕΚ) 612/09 

 Δελτίο Χημείου (εφόσον απαιτείται) 

 Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου (εφόσον απαιτείται) 

 Στην περίπτωση εμπορευμάτων εκτός παραρτήματος Ι (Καν. 578/10), 
υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα όπου δηλώνονται αναλυτικά τα προϊόντα 
βάσεως που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των εμπορευμάτων 
για τα οποία θα ζητηθεί επιστροφή. 

Ακολουθούμενη διαδικασία : 

 Ο εξαγωγέας οφείλει να ενημερώσει με υποβολή (π.χ. με φαξ) του εντύπου 
προενημέρωσης το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου θα φορτωθούν τα 
προϊόντα για τη μεταφορά τους προς εξαγωγή, τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
την έναρξη των εργασιών φόρτωσης και να αναφέρει την εικαζόμενη 
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διάρκειά τους. 

 Να καταθέσει διασάφηση εξαγωγής στο ανωτέρω τελωνείο, με συνημμένα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. 

 Εφόσον επιλεγεί φυσικός έλεγχος των προϊόντων, αυτός πραγματοποιείται 
στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1276/08. 

 Έκδοση άδειας παράδοσης. 

 Έκδοση του αντιτύπου Ε του ΕΔΕ, (μόνο όταν το τελωνείο εξαγωγής είναι και 
τελωνείο εξόδου), ή του αντιτύπου ελέγχου Τ5, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις. 

 Το τελωνείο εξόδου, εκτός από τη θεώρηση στην οπίσθια όψη του 
αντιτύπου αριθ. 3 του ΕΔΕ και την επιστροφή του στο πρόσωπο που το 
προσκόμισε για την απαλλαγή του από το ΦΠΑ, βεβαιώνει την έξοδο στο 
αντίτυπο Ε του ΕΔΕ ή στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 και το επιστρέφει στο 
τελωνείο εξαγωγής. 

 Για κάθε εξαγωγέα μετά από αίτησή του και μετά την ολοκλήρωση της 
εξαγωγής, αποστέλλονται απευθείας από το τελωνείο εξαγωγής στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όλα τα τελωνειακά παραστατικά και τα συνημμένα σε αυτά 
έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της 
εξαγωγικής επιστροφής (άρθρο 3 παρ. 4 Κ.Υ.Α. 313896/10-9-07). 

Απαιτούμενος χρόνος: Εάν προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο 
τελωνισμός γίνεται αυθημερόν. 

  

 
 


