
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 291, 

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 ), και ιδίως τα άρθρα 8, 11, 17, 25, 32, 37, 41, 50, 54, 58, 63, 
66, 76, 100, 107, 123, 132, 138, 143, 152, 157, 161, 165, 169, 176, 178, 181, 184, 187, 193, 200, 207, 209, 213, 
217, 222, 225, 232, 236, 266, 268, 273 και 276, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (ο κώδικας), στο πλαίσιο της συνοχής του με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναθέτει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό των διαδικαστικών 
κανόνων για ορισμένα στοιχεία του, για λόγους σαφήνειας, ακρίβειας και προβλεψιμότητας. 

(2) Η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως ορίζεται στην απόφαση 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και, συγχρόνως, για 
την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, πράγμα το οποίο, ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του 
κόστους για τις επιχειρήσεις και των κινδύνων για την κοινωνία. Συνεπώς, οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών αφενός, και μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών αφετέρου, καθώς και η 
αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων απαιτούν ειδικούς 
κανόνες σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των τελωνειακών 
πληροφοριών καθώς και μια εναρμονισμένη διεπαφή με τους οικονομικούς φορείς πρέπει να καθιερωθούν ως συστατικό 
στοιχείο των συστημάτων που προσφέρουν άμεση και εναρμονισμένη κατά τα πρότυπα της ΕΕ πρόσβαση στο εμπόριο, 
κατά περίπτωση. Κάθε αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι σε 
πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. 

(3) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι σε πλήρη συμμόρφωση 
με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. 

(4) Στις περιπτώσεις στις οποίες αρχές ή πρόσωπα από τρίτες χώρες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα, η πρόσβασή 
τους περιορίζεται στην απαιτούμενη λειτουργικότητα και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της Ένωσης. 

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει ένας μόνο αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός 
EORI) για έκαστο οικονομικό φορέα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον καθορισμό της 
τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγησή του. 

(6) Προκειμένου να διευκολυνθεί η σωστή ανάπτυξη και συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος που αφορά δεσμευτικές 
δασμολογικές πληροφορίες, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω μεταφορτωμένων πληροφοριών, πρέπει να 
καθοριστούν κανόνες για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος αυτού.

EL L 343/558 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015 

( 1 ) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1. 
( 2 ) Απόφαση 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).



 

δελτίου ΑΤΑ για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 1961, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών της (σύμβαση ΑΤΑ) και τη σύμβαση για την προσωρινή 
εισαγωγή ( 1 ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών της (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και τις 
διαδικασίες διαμετακόμισης υπό την κάλυψη του εντύπου 302 και με το ταχυδρομικό σύστημα. Οι εν λόγω διαδικαστικοί 
κανόνες καθορίζουν τα βασικά στοιχεία των διαδικασιών και περιλαμβάνουν απλουστεύσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
καθίσταται δυνατόν, τόσο για τις τελωνειακές διοικήσεις όσο και για τους οικονομικούς φορείς, να επωφελούνται πλήρως 
από εναρμονισμένες αποτελεσματικές διαδικασίες ως συγκεκριμένο παράδειγμα της διευκόλυνσης του εμπορίου. 

(55) Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
πρόσθετες απλουστεύσεις για αυτούς τους τρόπους μεταφοράς, οι οποίες θα επιτρέπουν τη χρήση των δεδομένων που 
είναι διαθέσιμα στα αρχεία των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
δήλωση διαμετακόμισης. Επιπλέον, θα πρέπει να καθιερωθούν πρόσθετες απλουστεύσεις για τις ηλεκτρονικές τεχνικές 
επεξεργασίας δεδομένων για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, προκειμένου να εναρμονιστούν οι 
σχετικές διατάξεις με τις αλλαγές που προκαλούνται από την ελευθέρωση της αγοράς και τις αλλαγές στους σιδηρο 
δρομικούς διαδικαστικούς κανόνες. 

(56) Προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας των εργασιών των τελωνειακών αρχών και των 
προσδοκιών των οικονομικών παραγόντων, η ανάλυση κινδύνου, για λόγους ασφάλειας και προστασίας, μιας διασάφησης 
πριν από την αναχώρηση θα πρέπει να διενεργείται πριν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός 
χρονικής προθεσμίας που θα λαμβάνει υπόψη το νόμιμο συμφέρον της απρόσκοπτης ροής των εμπορικών συναλλαγών 
στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων. 

(57) Θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για την προσκόμιση των εμπορευμάτων, τις διατυπώσεις στο τελωνείο 
εξαγωγής και στο τελωνείο εξόδου, ιδίως εκείνες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική επιβεβαίωση της 
εξόδου, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του τελωνείου εξαγωγής και του τελωνείου εξόδου. 

(58) Λόγω της ύπαρξης ομοιοτήτων μεταξύ εξαγωγής και επανεξαγωγής, ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή ορισμένων 
κανόνων σχετικά με την εξαγωγή των εμπορευμάτων σε εμπορεύματα που επανεξάγονται. 

(59) Για λόγους προστασίας των νόμιμων συμφερόντων των οικονομικών φορέων και διασφάλισης της ομαλής μετάβασης προς 
το νέο νομικό καθεστώς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις για να καθοριστούν οι κανόνες που πρέπει 
να εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ορισμένα τελωνειακά καθεστώτα πριν από την 1η Μαΐου 
2016 και θα αποδεσμευθούν ή θα εκκαθαριστούν μετά από την ημερομηνία αυτή. Ομοίως, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες βάσει του κώδικα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
του, ούτως ώστε να είναι σε θέση να κάνουν χρήση των αδειών που έχουν χορηγηθεί από την 1η Μαΐου 2016. 

(60) Οι γενικοί κανόνες για την εφαρμογή του κώδικα είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους και δεν μπορούν να διαχωριστούν 
λόγω της αλληλοσύνδεσης των αντικειμένων τους, ενώ περιέχουν οριζόντιους κανόνες που εφαρμόζονται σε διάφορες 
τελωνειακές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η νομική συνοχή. 

(61) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα. 

(62) 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: 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Πεδίο της τελωνειακής νομοθεσίας, αποστολή των τελωνειακών αρχών και ορισμοί 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2446 της Επιτροπής ( 2 ).

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/563 

( 1 ) ΕΕ L 130 της 27.5.1993, σ. 1. 
( 2 ) 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 εξειδίκευσης ορισμένων από τις διατάξεις 
του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).



 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1) ως «χειραποσκευές» νοούνται, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, οι αποσκευές που το φυσικό πρόσωπο μεταφέρει 
μαζί του εντός και εκτός του θαλάμου επιβατών του αεροσκάφους· 

2) ως «τελωνείο προσκόμισης» νοείται το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου προσκομίζονται τα εμπορεύματα· 

3) ως «παραδιδόμενες αποσκευές» νοούνται, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, οι αποσκευές που καταγράφονται στον 
αερολιμένα αναχώρησης και δεν είναι προσιτές στο φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της πτήσης, ούτε, ενδεχομένως, κατά 
την ενδιάμεση στάση· 

4) ως «πανομοιότυπα εμπορεύματα» νοούνται, στο πλαίσιο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, τα εμπορεύματα που 
παράγονται στην ίδια χώρα, τα οποία είναι όμοια από κάθε άποψη, περιλαμβανομένων και των φυσικών χαρακτηριστικών, 
της ποιότητας και της φήμης. Δευτερεύουσες διαφορές εμφάνισης δεν παρακωλύουν τον χαρακτηρισμό εμπορευμάτων, που 
είναι κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον ορισμό, ως πανομοιότυπων· 

5) ως «διεθνής αερολιμένας της Ένωσης» νοείται κάθε αερολιμένας της Ένωσης ο οποίος, μετά από άδεια που χορηγείται από 
τις τελωνειακές αρχές, μπορεί να χρησιμοποιείται για τις αεροπορικές συγκοινωνίες με εδάφη εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης· 

6) ως «πτήση εντός Ένωσης» νοείται η μετακίνηση αεροσκάφους μεταξύ δύο αερολιμένων της Ένωσης, χωρίς ενδιάμεση στάση, 
η οποία δεν ξεκινά από, ούτε καταλήγει σε, μη ενωσιακό αερολιμένα· 

7) ως «κύρια μεταποιημένα προϊόντα» νοούνται τα μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια για τελει 
οποίηση προς επανεξαγωγή· 

8) ως «δραστηριότητες που αφορούν την εμπορία» νοούνται, στο πλαίσιο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, όλες οι 
δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση ή την εμπορία και την προώθηση της πώλησης των εν λόγω εμπορευμάτων, καθώς 
και όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τις αναφερόμενες σ’ αυτά εγγυήσεις· 

9) ως «δευτερεύοντα μεταποιημένα προϊόντα» νοούνται τα μεταποιημένα προϊόντα τα οποία αποτελούν αναγκαία υποπροϊόντα 
της μεταποιητικής διαδικασίας, εκτός από τα κύρια μεταποιημένα προϊόντα· 

10) ως «επιχειρηματικά ή τουριστικά αεροσκάφη» νοούνται τα ιδιωτικά αεροσκάφη που προορίζονται για ταξίδια με δρομολόγιο 
καθοριζόμενο κατά την επιθυμία των ατόμων που τα χρησιμοποιούν· 

11) ως «δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου ΙΙΙ» νοείται μια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης την οποία 
διαχειρίζονται οι τελωνειακές αρχές· 

12) ως «σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς» νοούνται τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη συνεχή μεταφορά αγαθών 
όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο· 

13) ως «τελωνείο διέλευσης» νοείται ένα από τα ακόλουθα: 

α) το τελωνείο που είναι αρμόδιο για το σημείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όταν τα εμπορεύματα 
εξέρχονται από το έδαφος αυτό κατά τη διάρκεια πράξης διαμετακόμισης μέσω των συνόρων με έδαφος εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που δεν είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης· 

β) το τελωνείο που είναι αρμόδιο για το σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όταν τα εμπορεύματα έχουν 
διέλθει από έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο πλαίσιο πράξης διαμετακόμισης· 

14) ως «ομοειδή εμπορεύματα» νοούνται, στο πλαίσιο του καθορισμού της δασμολογητέας αξίας, τα εμπορεύματα που 
παράγονται στην ίδια χώρα τα οποία, χωρίς να είναι όμοια από κάθε άποψη, παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά 
και αποτελούνται από παρόμοιες ύλες, πράγμα που τους επιτρέπει να επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες και να είναι δυνατό να 
εναλλάσσονται από εμπορικής πλευράς· η ποιότητα των εμπορευμάτων, η φήμη τους και η ύπαρξη βιομηχανικού ή 
εμπορικού σήματος περιλαμβάνονται στα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν τα εμπορεύματα 
είναι ομοειδή.

EL L 343/564 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

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 τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης· 

η) Αιτήσεις και άδειες για κεντρικό εκτελωνισμό· 

θ) Αιτήσεις και άδειες για εγγραφή δεδομένων στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή· 

ι) Αιτήσεις και άδειες για αυτοαξιολόγηση· 

ια) Αίτηση και άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών· 

ιβ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή· 

ιγ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή· 

ιδ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ειδικού προορισμού· 

ιε) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση προσωρινής εισαγωγής· 

ιστ) Αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης για τελωνειακή αποταμίευση· 

ιζ) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR· 

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

ιθ) Αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης· 

κ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελωνειακών σφραγίδων ειδικού τύπου· 

κα) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση δήλωσης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων· 

κβ) Αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης. 

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ορισμένους κωδικούς και μορφότυπους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου, διασφαλίζουν ότι έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικές διαδικασίες που τους επιτρέπουν να επαληθεύουν ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. 

Άρθρο 3 

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συστημάτων 

(άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Κατά τη δημιουργία, διατήρηση και χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
του κώδικα, τα κράτη μέλη καθιερώνουν και διατηρούν επαρκείς ρυθμίσεις ασφαλείας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και 
ασφαλή λειτουργία των διαφόρων συστημάτων. Διασφαλίζουν επίσης την εφαρμογή μέτρων ελέγχου της προέλευσης, καθώς και 
της προστασίας των δεδομένων κατά του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, αλλοίωσης και καταστροφής. 

2. Κάθε καταχώριση, τροποποίηση και διαγραφή δεδομένων καταγράφεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογία και 
τον ακριβή χρόνο των ανωτέρω πράξεων και τα στοιχεία του προσώπου που τις εκτέλεσε.
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3. Ελλείψει κοινοποίησης στον αιτούντα σε σχέση με την αποδοχή ή μη της αίτησής του, η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει 
αποδεκτή. Ημερομηνία αποδοχής είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή η ημερομηνία υποβολής των πιο πρόσφατων 
πληροφοριών, σε περίπτωση που ο αιτών έχει υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος της τελωνειακής 
αρχής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 13 

Αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις 

(άρθρο 23 παράγραφος 5 του κώδικα) 

Η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή διατηρεί όλα τα δεδομένα και τα υποστηρικτικά στοιχεία βάσει των οποίων 
ελήφθη η απόφαση επί τρία τουλάχιστον έτη μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος της. 

Άρθρο 14 

Διαβούλευση μεταξύ των τελωνειακών αρχών 

(άρθρο 22 του κώδικα) 

1. Σε περίπτωση που η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή προτίθεται να προβεί σε διαβούλευση με τελωνειακή 
αρχή άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων και κριτηρίων για τη 
λήψη ευνοϊκής απόφασης, η εν λόγω διαβούλευση πραγματοποιείται εντός της ορισμένης προθεσμίας για την εν λόγω απόφαση. 
Η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή ορίζει προθεσμία για τη διαβούλευση, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία 
κοινοποίησης από την εν λόγω τελωνειακή αρχή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που πρέπει να εξεταστούν από την τελωνειακή 
αρχή της οποίας ζητείται η γνώμη. 

Εάν, κατόπιν της εξέτασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη αποφανθεί ότι ο 
αιτών δεν πληροί μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη λήψη ευνοϊκής απόφασης, τα αποτελέσματα, 
δεόντως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή. 

2. Η προβλεπόμενη προθεσμία για τη διαβούλευση σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι δυνατό να παραταθεί από την 
αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, λόγω της φύσης των ελέγχων που πρόκειται να διεξαχθούν, η τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη ζητεί 
περισσότερο χρόνο· 

β) όταν ο αιτών προβεί σε αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων που αναφέ 
ρονται στην παράγραφο 1 και τις κοινοποιεί στην αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή, η οποία ενημερώνει 
την τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη. 

3. Εάν η τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη δεν απαντήσει εντός της ορισμένης για τη διαβούλευση προθεσμίας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τα οποία πραγματοποι 
ήθηκε η διαβούλευση. 

4. Η διαδικασία διαβούλευσης των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατό, επίσης, να εφαρμόζεται για τους σκοπούς επανεξέ 
τασης και παρακολούθησης μιας απόφασης. 

Άρθρο 15 

Ανάκληση ευνοϊκής απόφασης 

(άρθρο 28 του κώδικα) 

Απόφαση η οποία έχει ανασταλεί δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 
ανακαλείται από την αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή στις περιπτώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχεία 
β) και γ) του εν λόγω κανονισμού, όταν ο δικαιούχος της απόφασης δεν λάβει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα 
απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για την απόφαση ή δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής.
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ΤΙΤΛΟΣ III 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή 

Τ μ ή μ α 1 

Γ ε ν ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 147 

Ηλεκτρονικό σύστημα για τις εγγυήσεις 

(άρθρο 16 του κώδικα) 

Για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με εγγυήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη, χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 
16 παράγραφος 1 του κώδικα. 

Το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — 
Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ. 

Άρθρο 148 

Μεμονωμένη εγγύηση για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή 

(άρθρο 90 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα) 

1. Όταν είναι υποχρεωτική η σύσταση εγγύησης, η εγγύηση που καλύπτει μία μεμονωμένη πράξη (μεμονωμένη εγγύηση) για 
ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή καλύπτει το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή 
που ενδέχεται να γεννηθεί, υπολογιζόμενο βάσει των ανώτατων συντελεστών δασμών που ισχύουν για εμπορεύματα του ίδιου 
τύπου. 

2. Όταν η μεμονωμένη εγγύηση πρέπει να καλύψει τις λοιπές επιβαρύνσεις που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή την 
εξαγωγή εμπορευμάτων, ο υπολογισμός τους βασίζεται στους ανώτατους συντελεστές που ισχύουν για εμπορεύματα του ίδιου 
τύπου στο κράτος μέλος στο οποίο τα οικεία εμπορεύματα υπάγονται στο τελωνειακό καθεστώς ή εναποτίθενται προσωρινά. 

Άρθρο 149 

Προαιρετική εγγύηση 

(άρθρο 91 του κώδικα) 

Όταν οι τελωνειακές αρχές αποφασίζουν ότι απαιτείται σύσταση προαιρετικής εγγύησης, εφαρμόζονται τα άρθρα 150 έως 158 
του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 150 

Εγγύηση με τη μορφή κατάθεσης σε μετρητά 

[άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα] 

Όταν απαιτείται εγγύηση για ειδικά καθεστώτα ή προσωρινή εναπόθεση και αυτή συστήνεται ως μεμονωμένη εγγύηση με τη 
μορφή κατάθεσης σε μετρητά, η εγγύηση αυτή συστήνεται ενώπιον των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους στο οποίο τα 
εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς ή εναποτίθενται προσωρινά. 

Όταν λήξει κάποιο ειδικό καθεστώς εκτός του καθεστώτος τελικού προορισμού ή όταν η επιτήρηση των εμπορευμάτων τελικού 
προορισμού ή η προσωρινή εναπόθεση ολοκληρωθεί σωστά, η εγγύηση αποπληρώνεται από την τελωνειακή αρχή του κράτους 
μέλους στην οποία είχε παρασχεθεί. 

Άρθρο 151 

Εγγύηση υπό μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή 

[άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 94 του κώδικα] 

1. Η ανάληψη υποχρέωσης που πραγματοποιεί ένας τριτεγγυητής εγκρίνεται από το τελωνείο όπου παρέχεται η εγγύηση 
(τελωνείο εγγύησης), το οποίο κοινοποιεί την έγκριση στο πρόσωπο που πρέπει να παράσχει την εγγύηση.
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2. Το τελωνείο εγγύησης ενδέχεται να ανακαλέσει την έγκριση της ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή οποιαδήποτε 
στιγμή. Το τελωνείο εγγύησης κοινοποιεί την ανάκληση στον τριτεγγυητή και στο πρόσωπο που πρέπει να παράσχει την εγγύηση. 

3. Ένας τριτεγγυητής μπορεί να παραιτηθεί οποιαδήποτε στιγμή από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Ο τριτεγγυητής κοινοποιεί 
την εν λόγω παραίτηση στο τελωνείο εγγύησης. 

4. Η παραίτηση του τριτεγγυητή από τις υποχρεώσεις του δεν επηρεάζει εμπορεύματα που, κατά τον χρόνο παραίτησης, 
έχουν ήδη υπαχθεί και εξακολουθούν να υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς ή σε προσωρινή εναπόθεση δυνάμει των υποχρε 
ώσεων από τις οποίες παραιτείται ο τριτεγγυητής. 

5. Μεμονωμένη εγγύηση παρεχόμενη υπό μορφή ανάληψης υποχρεώσεων παρέχεται με τη χρήση του εντύπου που ορίζεται 
στο παράρτημα 32-01. 

6. Συνολική εγγύηση παρεχόμενη υπό μορφή ανάληψης υποχρεώσεων παρέχεται με τη χρήση του εντύπου που ορίζεται στο 
παράρτημα 32-03. 

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 και του άρθρου 160, κάθε κράτος μέλος μπορεί, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, να επιτρέψει την ανάληψη υποχρέωσης από τριτεγγυητή υπό μορφή διαφορετική αυτών που αναφέρονται στα 
παραρτήματα 32-01, 32-02 και 32-03, εφόσον έχει το ίδιο έννομο αποτέλεσμα. 

Άρθρο 152 

Μεμονωμένη εγγύηση υπό μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή 

[άρθρο 89 και άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα] 

1. Όταν συστήνεται μεμονωμένη εγγύηση υπό μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή, το αποδεικτικό αυτής της 
ανάληψης υποχρέωσης φυλάσσεται στο τελωνείο εγγύησης για την περίοδο ισχύος της εγγύησης. 

2. Όταν συστήνεται μεμονωμένη εγγύηση υπό μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή, ο δικαιούχος του καθεστώτος 
δεν αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης που συνδέεται με τον αριθμό αναφοράς της εγγύησης. 

Άρθρο 153 

Αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τελωνειακών αρχών 

[άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κώδικα] 

Όταν έχει γεννηθεί τελωνειακή οφειλή σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους που αποδέχθηκε εγγύηση υπό μία από τις 
μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446, η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, το κράτος μέλος που αποδέχθηκε την εγγύηση μεταφέρει στο 
κράτος μέλος στο οποίο γεννήθηκε η τελωνειακή οφειλή, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος αυτό μετά τη λήξη της 
προθεσμίας πληρωμής, το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού εντός των ορίων της εγγύησης που έγινε αποδεκτή 
και των μη καταβεβλημένων δασμών. 

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματος. 

Άρθρο 154 

Αριθμός αναφοράς εγγύησης και κωδικός πρόσβασης 

(άρθρο 89 παράγραφος 2 του κώδικα) 

1. Όταν μία μεμονωμένη εγγύηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, το τελωνείο εγγύησης 
κοινοποιεί στο πρόσωπο που παρείχε την εγγύηση ή, στην περίπτωση εγγύησης με τη μορφή τίτλων, στον τριτεγγυητή τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τον αριθμό αναφοράς της εγγύησης· 

β) κωδικό πρόσβασης που συνδέεται με τον αριθμό αναφοράς της εγγύησης. 

2. Όταν μία συνολική εγγύηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, το τελωνείο εγγύησης 
κοινοποιεί στο πρόσωπο που παρείχε την εγγύηση τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τον αριθμό αναφοράς της εγγύησης για κάθε μέρος του ποσού αναφοράς που θα παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 
157 (322-05-ΕΠ)·
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β) κωδικό πρόσβασης που συνδέεται με τον αριθμό αναφοράς της εγγύησης. 

Εφόσον ζητηθεί από το πρόσωπο που παρείχε την εγγύηση, το τελωνείο εγγύησης ορίζει έναν ή περισσότερους επιπλέον 
κωδικούς πρόσβασης στην εγγύηση αυτή, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από το πρόσωπο αυτό ή τους εκπροσώπους του. 

3. Η τελωνειακή αρχή εξακριβώνει την ύπαρξη και την ισχύ της εγγύησης κάθε φορά που ένα πρόσωπο της κοινοποιεί αριθμό 
αναφοράς εγγύησης. 

Τ μ ή μ α 2 

Σ υ ν ο λ ι κ ή ε γ γ ύ η σ η 

Άρθρο 155 

Ποσό αναφοράς 

(άρθρο 90 του κώδικα) 

1. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο άρθρο 158 του παρόντος κανονισμού, το ποσό της συνολικής εγγύησης ισούται με 
ποσό αναφοράς που καθορίζει το τελωνείο εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 90 του κώδικα. 

2. Όταν απαιτείται να παρασχεθεί συνολική εγγύηση για εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, το 
ποσό των οποίων μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα κατά τον χρόνο που απαιτείται η εγγύηση, το μέρος του ποσού αναφοράς 
που καλύπτει αυτούς τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις αντιστοιχεί στο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των 
λοιπών πληρωτέων επιβαρύνσεων. 

3. Όταν απαιτείται να παρασχεθεί συνολική εγγύηση για εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, το 
ποσό των οποίων δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα κατά το χρόνο που απαιτείται η εγγύηση ή το οποίο μεταβάλλεται 
διαχρονικά, το μέρος του ποσού αναφοράς που καλύπτει αυτούς τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις ορίζεται ως εξής: 

α) για το μέρος που προορίζεται να καλύψει εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί, 
το ποσό αναφοράς αντιστοιχεί στο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών πληρωτέων επιβαρύνσεων· 

β) για το μέρος που προορίζεται να καλύψει εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να 
επιβληθούν, το ποσό αναφοράς αντιστοιχεί στο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων 
που ενδέχεται να καταστούν πληρωτέες σε σχέση με κάθε τελωνειακή διασάφηση ή διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης σε 
σχέση με την οποία παρέχεται η εγγύηση, κατά το διάστημα μεταξύ της υπαγωγής των εμπορευμάτων στο οικείο τελωνειακό 
καθεστώς ή σε προσωρινή εναπόθεση και του χρόνου εκκαθάρισης του καθεστώτος αυτού ή λήξης της επιτήρησης των 
εμπορευμάτων ειδικού προορισμού ή της προσωρινής εναπόθεσης. 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), λαμβάνονται υπόψη οι ανώτατοι συντελεστές εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που 
επιβάλλονται σε εμπορεύματα του ίδιου τύπου και οι ανώτατοι συντελεστές λοιπών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβληθούν 
σε σχέση με την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων του ίδιου τύπου στο κράτος μέλος του τελωνείου εγγύησης. 

Όταν το τελωνείο εγγύησης δεν έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καθοριστεί το μέρος του 
ποσού αναφοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, το ποσό αυτό ορίζεται στα 10 000 ευρώ για κάθε διασάφηση. 

4. Το τελωνείο εγγύησης καθορίζει το ποσό αναφοράς σε συνεργασία με το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει την εγγύηση. 
Κατά τον καθορισμό του μέρους του ποσού αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3, το τελωνείο εγγύησης καθορίζει το ποσό 
αυτό βάσει των πληροφοριών για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή σε προσωρινή εναπόθεση 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες και βάσει εκτίμησης του όγκου των σχεδιαζόμενων πράξεων, σύμφωνα με τα εμπορικά 
υποστηρικτικά έγγραφα και τους λογαριασμούς του προσώπου που πρέπει να παράσχει την εγγύηση. 

5. Το τελωνείο εγγύησης αναθεωρεί το ποσό αναφοράς με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του προσώπου που 
πρέπει να παράσχει την εγγύηση και το προσαρμόζει ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του 
άρθρου 90 του κώδικα.
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Άρθρο 156 

Παρακολούθηση του ποσού αναφοράς από το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει εγγύηση 

(άρθρο 89 του κώδικα) 

Το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει εγγύηση εξασφαλίζει ότι το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών 
επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, όταν αυτές πρόκειται να καλυφθούν από την 
εγγύηση, το οποίο είναι πληρωτέο ή ενδέχεται να καταστεί πληρωτέο, δεν υπερβαίνει το ποσό αναφοράς. 

Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει το τελωνείο εγγύησης σε περίπτωση που το ποσό αναφοράς δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη 
των πράξεών του. 

Άρθρο 157 

Παρακολούθηση του ποσού αναφοράς από τις τελωνειακές αρχές 

(άρθρο 89 παράγραφος 6 του κώδικα) 

1. Η παρακολούθηση του μέρους του ποσού αναφοράς που καλύπτει το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και 
των λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων, το οποίο θα καταστεί 
πληρωτέο όσον αφορά εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, εξασφαλίζεται για κάθε διασάφηση κατά τον χρόνο 
υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς. Όταν κατατίθενται τελωνειακές διασαφήσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα 
με έγκριση αναφερόμενη στο άρθρο 166 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 182 του κώδικα, η παρακολούθηση του οικείου μέρους 
του ποσού αναφοράς εξασφαλίζεται βάσει των συμπληρωματικών διασαφήσεων ή, κατά περίπτωση, βάσει των στοιχείων που 
εισάγονται στα αρχεία. 

2. Η παρακολούθηση του μέρους του ποσού αναφοράς που καλύπτει το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και 
των λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων, το οποίο ενδέχεται να 
καταστεί πληρωτέο όσον αφορά εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, εξασφαλίζεται μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 273 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού για κάθε τελωνειακή 
διασάφηση κατά τον χρόνο υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς. Η παρακολούθηση αυτή δεν ισχύει για εμπορεύματα 
που υπάγονται στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης με τη χρήση της απλούστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 233 
παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα, στην περίπτωση που η επεξεργασία της τελωνειακής διασάφησης δεν πραγματοποιείται 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 273 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 

3. Η παρακολούθηση του μέρους του ποσού αναφοράς που καλύπτει το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και 
των λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων, στην περίπτωση που 
καλύπτονται από την εγγύηση, και που θα επιβληθούν ή ενδέχεται να επιβληθούν σε περιπτώσεις πλην αυτών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2, εξασφαλίζεται μέσω τακτικού και κατάλληλου ελέγχου. 

Άρθρο 158 

Επίπεδο συνολικής εγγύησης 

(άρθρο 95 παράγραφοι 2 και 3 του κώδικα) 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 95 παράγραφος 2 του κώδικα, το ποσό της συνολικής εγγύησης μειώνεται: 

α) στο 50 % του μέρους του ποσού αναφοράς που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού, στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446· 

β) στο 30 % του μέρους του ποσού αναφοράς που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού, στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446· ή 

γ) στο 0 % του μέρους του ποσού αναφοράς που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού, στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446. 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 95 παράγραφος 3 του κώδικα, το ποσό της συνολικής εγγύησης μειώνεται στο 30 % του 
μέρους του ποσού αναφοράς που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
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ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Γενικές διατάξεις 

Τ μ ή μ α 1 

Α ί τ η σ η γ ι α τ η χ ο ρ ή γ η σ η ά δ ε ι α ς 

Άρθρο 258 

Δικαιολογητικό έγγραφο για προφορική τελωνειακή διασάφηση για προσωρινή εισαγωγή 

(άρθρο 22 παράγραφος 2 του κώδικα) 

Όταν η αίτηση για τη χορήγηση άδειας για προσωρινή εισαγωγή βασίζεται σε προφορική τελωνειακή διασάφηση, ο διασαφιστής 
υποβάλλει το δικαιολογητικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 165 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 σε 
δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές και παραδίδεται στον δικαιούχο της άδειας. 

Τ μ ή μ α 2 

Λ ή ψ η α π ό φ α σ η ς ε π ί τ η ς α ί τ η σ η ς 

Άρθρο 259 

Εξέταση των οικονομικών όρων 

[άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 211 παράγραφος 6 του κώδικα] 

1. Εάν, μετά από αίτηση για την έκδοση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα, 
απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 6 του κώδικα, η τελωνειακή διοίκηση της 
τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης επί της αίτησης διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή, χωρίς 
καθυστέρηση, ζητώντας την εν λόγω εξέταση. 

2. Εάν, μετά την έκδοση άδειας για τη χρήση καθεστώτος τελειοποίησης, υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σε 
τελωνειακή υπηρεσία ενός κράτους μέλους ότι τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών είναι πιθανόν να επηρεάζο 
νται αρνητικά από τη χρήση της εν λόγω άδειας, η εν λόγω τελωνειακή διοίκηση διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή, ζητώντας 
εξέταση των οικονομικών όρων. 

3. Εξέταση των οικονομικών όρων σε επίπεδο Ένωσης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
εφόσον αυτή έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών είναι πιθανό να επηρεαστούν 
αρνητικά από τη χρήση της άδειας. 

4. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και παρέχει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσον πληρούνται ή όχι οι οικονομικοί όροι. 

5. Το συμπέρασμα το οποίο συνάγεται σχετικά με τους οικονομικούς όρους λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια τελωνειακή 
αρχή και από κάθε άλλη τελωνειακή αρχή που εξετάζει παρόμοιες αιτήσεις ή άδειες. 

Στο συμπέρασμα το οποίο συνάγεται σχετικά με τους οικονομικούς όρους είναι δυνατό να διευκρινίζεται ότι η υπό εξέταση 
περίπτωση είναι μοναδική και, συνεπώς, δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως προηγούμενο για άλλες αιτήσεις ή άδειες. 

6. Εάν έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι οικονομικοί όροι δεν πληρούνται πλέον, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ανακαλεί τη 
σχετική άδεια. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει το αργότερο ένα έτος από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την 
οποία ο κάτοχος της άδειας λαμβάνει την απόφαση ανάκλησης. 

Άρθρο 260 

Διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των τελωνειακών αρχών 

(άρθρο 22 του κώδικα) 

1. Εάν έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα και αφορά 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, εφαρμόζονται τα άρθρα 10 και 14 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οι παράγραφοι 2 
έως 5 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης είναι της γνώμης ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
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2. Η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης κοινοποιεί στις άλλες ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές 
την αίτηση και το σχέδιο άδειας το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. 

3. Άδεια που αφορά περισσότερα από ένα κράτη μέλη δεν εκδίδεται χωρίς την προηγούμενη συμφωνία των ενδιαφερόμενων 
τελωνειακών αρχών σχετικά με το σχέδιο άδειας. 

4. Οι λοιπές ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές γνωστοποιούν ενδεχόμενες αντιρρήσεις ή τη συμφωνία τους εντός 30 ημερών 
από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε το σχέδιο άδειας. Οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες. 

Εάν κοινοποιηθούν αντιρρήσεις εντός της εν λόγω προθεσμίας και δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών από την ημερο 
μηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε το σχέδιο άδειας, η άδεια δεν χορηγείται στο μέτρο που έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις. 

5. Εάν οι λοιπές ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει αντιρρήσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
κατά την οποία κοινοποιήθηκε το σχέδιο άδειας, θεωρείται ότι έχουν συμφωνήσει. 

Άρθρο 261 

Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η διαδικασία διαβούλευσης 

(άρθρο 22 του κώδικα) 

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή λαμβάνει απόφαση επί αιτήσεως χωρίς διαβούλευση με τις άλλες ενδιαφερόμενες τελωνειακές 
αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 260 του παρόντος κανονισμού, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) άδεια η οποία αφορά περισσότερα του ενός κράτη μέλη: 

i) ανανεώνεται· 

ii) υπόκειται σε τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας· 

iii) ακυρώνεται· 

iv) αναστέλλεται· 

v) ανακαλείται· 

β) δύο ή περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει· 

γ) η μόνη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά κράτη μέλη είναι μια πράξη στην οποία το τελωνείο υπαγωγής 
και το τελωνείο εκκαθάρισης δεν είναι το ίδιο· 

δ) η αίτηση για την άδεια προσωρινής εισαγωγής που αφορά περισσότερα από ένα κράτη μέλη υποβάλλεται με βάση τελωνειακή 
διασάφηση στο τυποποιημένο έντυπο. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή αρχή η οποία έλαβε την απόφαση καθιστά διαθέσιμα τα στοιχεία της άδειας στις άλλες 
ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές. 

2. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης χωρίς διαβούλευση με τις άλλες ενδιαφερόμενες τελωνειακές 
αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 260 του παρόντος κανονισμού, και χωρίς να καθιστά διαθέσιμα τα στοιχεία της άδειας στις 
άλλες ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν χρησιμοποιούνται δελτία ATA ή CPD· 

β) όταν η άδεια προσωρινής εισαγωγής χορηγείται με την παράδοση των εμπορευμάτων προς υπαγωγή στο σχετικό τελωνειακό 
καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 262 του παρόντος κανονισμού·
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γ) όταν δύο ή περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει· 

δ) όταν η μόνη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά κράτη μέλη συνίσταται στη διακίνηση των εμπορευμάτων. 

Άρθρο 262 

Άδεια με τη μορφή της παράδοσης των εμπορευμάτων 

(άρθρο 22 παράγραφος 1 του κώδικα) 

Όταν υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας με βάση τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφοι 1 ή 
5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, η άδεια χορηγείται με την παράδοση των εμπορευμάτων προς υπαγωγή 
στο σχετικό τελωνειακό καθεστώς. 

Τ μ ή μ α 3 

Ά λ λ ο ι δ ι α δ ι κ α σ τ ι κ ο ί κ α ν ό ν ε ς 

Άρθρο 263 

Τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σε άλλο τελωνείο 

(άρθρο 159 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή μπορεί να επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση σε 
τελωνείο που δεν προσδιορίζεται στην άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώνει το τελωνείο ελέγχου 
χωρίς καθυστέρηση. 

Άρθρο 264 

Εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος 

(άρθρο 215 του κώδικα) 

1. Όταν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς με δύο ή περισσότερες τελωνειακές διασαφήσεις βάσει μιας 
άδειας, η υπαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων ή των προϊόντων που παράγονται από αυτά σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς ή η 
υπαγωγή τους στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό τους θεωρείται ότι επιφέρει την εκκαθάριση του καθεστώτος για τα εν 
λόγω εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί στην παλαιότερη τελωνειακή διασάφηση. 

2. Όταν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς με δύο ή περισσότερες διασαφήσεις βάσει μιας άδειας και το 
ειδικό καθεστώς εκκαθαρίζεται με την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή με την καταστροφή 
των εμπορευμάτων χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα, η έξοδος των εμπορευμάτων ή η καταστροφή τους χωρίς να αφήσουν 
κατάλοιπα θεωρείται ότι επιφέρει την εκκαθάριση του καθεστώτος για τα εν λόγω εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί στην 
παλαιότερη τελωνειακή διασάφηση. 

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, ο κάτοχος της άδειας ή ο δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να ζητήσει 
την εκκαθάριση του καθεστώτος όσον αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς. 

4. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα όσον αφορά τους εισαγωγικούς 
δασμούς. 

5. Όταν τα εμπορεύματα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς τοποθετούνται μαζί με άλλα εμπορεύματα και σημειώνεται 
ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη ζημία, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να αποδέχονται στοιχεία που προσκομίζει ο δικαιούχος 
του καθεστώτος, στα οποία αναφέρεται η πραγματική ποσότητα των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς και τα οποία 
καταστράφηκαν ή απωλέσθησαν. 

Εάν ο δικαιούχος του καθεστώτος δεν μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές, το 
μέρος των εμπορευμάτων που καταστράφηκε ή απωλέσθηκε προσδιορίζεται με βάση την αναλογία των εμπορευμάτων του ίδιου 
τύπου που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τη στιγμή που επήλθε η καταστροφή ή η απώλεια. 

Άρθρο 265 

Εκκαθαριστικός λογαριασμός 

(άρθρο 215 του κώδικα) 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 46 και 48 του κώδικα, το τελωνείο ελέγχου ελέγχει τον εκκαθαριστικό λογαριασμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 χωρίς καθυστέρηση.
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Το τελωνείο ελέγχου μπορεί να δεχθεί το καταβλητέο ποσό των εισαγωγικών δασμών, όπως προσδιορίζεται από τον κάτοχο της 
άδειας. 

2. Το καταβλητέο ποσό των εισαγωγικών δασμών καταλογίζεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 104 του κώδικα, εντός 14 
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε ο εκκαθαριστικός λογαριασμός στο τελωνείο ελέγχου. 

Άρθρο 266 

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

(άρθρο 218 του κώδικα) 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή αποφασίζει κατά πόσον η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 
218 του κώδικα μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι. Εάν η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί, η αρμόδια τελωνειακή 
αρχή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η μεταβίβαση. 

Άρθρο 267 

Διακίνηση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς 

(άρθρο 219 του κώδικα) 

1. Η διακίνηση των εμπορευμάτων προς το τελωνείο εξόδου με σκοπό την εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος, εκτός του 
καθεστώτος ειδικού προορισμού και της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, με την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης πραγματοποιείται υπό την κάλυψη της διασάφησης επανεξαγωγής. 

2. Όταν διακινούνται εμπορεύματα στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή από το τελωνείο υπαγω 
γής προς το τελωνείο εξόδου, τα εμπορεύματα υπόκεινται στις διατάξεις που θα ίσχυαν αν τα εμπορεύματα είχαν τεθεί υπό το 
καθεστώς εξαγωγής. 

3. Όταν τα εμπορεύματα διακινούνται στο πλαίσιο ειδικού προορισμού προς το τελωνείο εξόδου, τα εμπορεύματα υπόκεινται 
στις διατάξεις που θα ίσχυαν αν είχαν τεθεί υπό το καθεστώς εξαγωγής. 

4. Τελωνειακές διατυπώσεις, εκτός από την τήρηση των καταχωρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 214 του κώδικα, δεν 
απαιτούνται για κάθε διακίνηση που δεν καλύπτεται από τις παραγράφους 1 έως 3. 

5. Στις περιπτώσεις που η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3, τα εμπο 
ρεύματα παραμένουν υπό το ειδικό καθεστώς μέχρις ότου εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

Άρθρο 268 

Διατυπώσεις για χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων 

(άρθρο 223 του κώδικα) 

1. Η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων δεν υπόκειται στις διατυπώσεις υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς. 

2. Τα ισοδύναμα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκεύονται μαζί με άλλα ενωσιακά ή μη ενωσιακά εμπορεύματα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ορίζουν ειδικές μεθόδους προσδιορισμού των ισοδύναμων εμπορευμάτων, με 
σκοπό να τα διακρίνουν από τα άλλα ενωσιακά ή μη ενωσιακά εμπορεύματα. 

Όταν είναι αδύνατος ή θα ήταν δυνατός μόνο με δυσανάλογο κόστος ο προσδιορισμός σε κάθε περίπτωση του τύπου των 
εμπορευμάτων, διενεργείται λογιστικός διαχωρισμός για κάθε τύπο εμπορευμάτων, τελωνειακό χαρακτήρα και, κατά περίπτωση, 
καταγωγή των εμπορευμάτων. 

3. Στην περίπτωση ειδικού προορισμού, τα εμπορεύματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί από ισοδύναμα εμπορεύματα δεν 
είναι πλέον υπό τελωνειακή επιτήρηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) τα ισοδύναμα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που προβλέπονται για την εφαρμογή απαλλαγής από 
δασμούς ή την επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή,
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β) τα ισοδύναμα εμπορεύματα εξάγονται, καταστρέφονται ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου, 

γ) τα ισοδύναμα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται για την εφαρμογή 
απαλλαγής από δασμούς ή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή και έχει καταβληθεί ο εφαρμοστέος εισαγωγικός δασμός. 

Άρθρο 269 

Χαρακτήρας των ισοδύναμων εμπορευμάτων 

(άρθρο 223 του κώδικα) 

1. Σε περίπτωση τελωνειακής αποταμίευσης και προσωρινής εισαγωγής, τα ισοδύναμα εμπορεύματα καθίστανται μη ενωσιακά 
εμπορεύματα και τα εμπορεύματα τα οποία υποκαθιστούν καθίστανται ενωσιακά εμπορεύματα τη στιγμή της υπαγωγής τους σε 
επόμενο τελωνειακό καθεστώς με το οποίο εκκαθαρίζεται το καθεστώς ή τη στιγμή που τα ισοδύναμα εμπορεύματα έχουν εξέλθει 
από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

2. Στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα ισοδύναμα εμπορεύματα και τα μεταποιημένα 
προϊόντα που λαμβάνονται από αυτά καθίστανται μη ενωσιακά εμπορεύματα και τα εμπορεύματα τα οποία υποκαθιστούν 
καθίστανται ενωσιακά εμπορεύματα τη στιγμή της υπαγωγής τους σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς με το οποίο εκκαθαρίζεται 
το καθεστώς ή τη στιγμή που τα μεταποιημένα προϊόντα έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

Ωστόσο, όταν τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή διατίθενται στην αγορά πριν 
από την εκκαθάριση του καθεστώτος, ο χαρακτήρας τους μεταβάλλεται τη στιγμή που διατίθενται στην αγορά. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, στις οποίες τα ισοδύναμα εμπορεύματα δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμα τη στιγμή που τα εμπορεύματα διατίθε 
νται στην αγορά, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν, εφόσον το ζητήσει ο δικαιούχος του καθεστώτος, τα ισοδύναμα 
εμπορεύματα να είναι διαθέσιμα σε μεταγενέστερη στιγμή, εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται από αυτές. 

3. Σε περίπτωση προκαταβολικής εξαγωγής των μεταποιημένων προϊόντων στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή, τα ισοδύναμα εμπορεύματα και τα μεταποιημένα προϊόντα που λαμβάνονται από αυτά καθίστανται μη ενωσιακά 
εμπορεύματα με αναδρομική ισχύ τη στιγμή της παράδοσής τους προς υπαγωγή στο καθεστώς εξαγωγής, εάν τα εμπορεύματα 
που πρόκειται να εισαχθούν θα υπαχθούν στο εν λόγω καθεστώς. 

Όταν τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισαχθούν υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, καθίστανται 
ταυτόχρονα ενωσιακά εμπορεύματα. 

Άρθρο 270 

Ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με δελτία eATA 

(άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα) 

Για την επεξεργασία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν δελτία eΑΤΑ τα οποία εκδίδονται βάσει 
του άρθρου 21α της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας 
(σύστημα δελτίων eATA), που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα. Οι πληροφορίες διατίθενται 
μέσω του εν λόγω συστήματος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές χωρίς καθυστέρηση. 

Άρθρο 271 

Ηλεκτρονικό σύστημα σχετικό με την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών 

(άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) που αφορούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα καθεστώτα χρησιμοποι 
είται ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του 
κώδικα: 

α) καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή EX/IM ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ΕΧ/ΙΜ· 

β) καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ΙΜ/ΕΧ, στις περιπτώσεις που αφορά 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη· 

γ) καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, όταν αφορά ένα κράτος μέλος και η αρμόδια τελωνειακή αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κώδικα έχει ζητήσει INF. 

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται επίσης για την επεξεργασία και αποθήκευση των σχετικών πληροφοριών. Όταν απαιτείται INF, 
οι πληροφορίες διατίθενται μέσω του συστήματος αυτού από το τελωνείο ελέγχου χωρίς καθυστέρηση. Όταν μια τελωνειακή 
διασάφηση, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής παραπέμπει σε INF, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές επι 
καιροποιούν χωρίς καθυστέρηση το δελτίο INF.
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Επιπλέον, το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας χρησιμοποιείται για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφο 
ριών σχετικά με μέτρα εμπορικής πολιτικής. 

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — 
INF που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διαμετακόμιση 

Τ μ ή μ α 1 

Κ α θ ε σ τ ώ ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς κ α ι ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η ς 

Υ π ο τ μ ή μ α 1 

Γ ε ν ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 272 

Έλεγχοι και διατυπώσεις για τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εισέρχονται 
εκ νέου σε αυτό 

[άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ), ε), στ) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), ε), στ) του κώδικα] 

Εάν, στη διάρκεια της διακίνησης των εμπορευμάτων από ένα σημείο σε άλλο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, τα 
εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εισέλθουν εκ νέου σε αυτό, οι τελωνειακοί έλεγχοι και οι 
διατυπώσεις που ισχύουν σύμφωνα με τη σύμβαση TIR, τη σύμβαση ΑΤΑ, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη σύμβαση 
μεταξύ των μερών του Βορειοατλαντικού συμφώνου σχετικά με το καθεστώς των δυνάμεών τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο 
στις 19 Ιουνίου 1951, ή σύμφωνα με τις πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης διενεργούνται στα σημεία από τα οποία 
τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και από τα οποία εισέρχονται εκ νέου στο έδαφος 
αυτό. 

Άρθρο 273 

Ηλεκτρονικό σύστημα σχετικό με τη διαμετακόμιση 

(άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Για την ανταλλαγή των δεδομένων του δελτίου TIR για πράξεις TIR και για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώ 
σεων των καθεστώτων διαμετακόμισης της Ένωσης, χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα που δημιουργήθηκε δυνάμει του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 του κώδικα (ηλεκτρονικό σύστημα διαμετακόμισης). 

2. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των στοιχείων του δελτίου TIR και των στοιχείων που περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό 
σύστημα διαμετακόμισης, το δελτίο TIR υπερισχύει. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία αναβάθμισης του συστήματος που 
αναφέρεται σε αυτό, σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το 
Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης που έχει δημιουργηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/2008 της 
Επιτροπής ( 1 ). 

Υ π ο τ μ ή μ α 2 

Δ ι α κ ί ν η σ η ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν σ τ ο π λ α ί σ ι ο π ρ ά ξ ε ω ν μ ε τ α φ ο ρ ά ς μ ε δ ε λ τ ί ο T I R 

Άρθρο 274 

Πράξη μεταφοράς με δελτίο TIR σε ειδικές περιστάσεις 

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β), άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο β) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κώδικα] 

Η τελωνειακή αρχή αποδέχεται ένα δελτίο TIR χωρίς ανταλλαγή δεδομένων του δελτίου TIR για την πράξη μεταφοράς με δελτίο 
TIR σε περίπτωση προσωρινής βλάβης: 

α) του ηλεκτρονικού συστήματος διαμετακόμισης·
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/2008 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2008, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 329 της 6.12.2008, σ. 1).



 

β) έγιναν δεκτά στο δίκτυο διανομής του παραλήπτη· ή 

γ) έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ειδικές χρήσεις 

Τ μ ή μ α 1 

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ε ι σ α γ ω γ ή 

Άρθρο 322 

Εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής σε περιπτώσεις που αφορούν σιδηροδρομικά μεταφορικά μέσα, 
παλέτες και εμπορευματοκιβώτια 

(άρθρο 215 του κώδικα) 

1. Όσον αφορά τα σιδηροδρομικά μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από κοινού στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ 
ενωσιακών και μη ενωσιακών μεταφορέων που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, η εκκαθάριση του καθεστώτος 
προσωρινής εισαγωγής μπορεί να γίνεται όταν εξάγονται ή επανεξάγονται σιδηροδρομικά μεταφορικά μέσα του ίδιου τύπου ή 
της ίδιας αξίας με εκείνα τα οποία τέθηκαν στη διάθεση προσώπου εγκατεστημένου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

2. Όσον αφορά τις παλέτες, η εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής μπορεί να γίνεται όταν εξάγονται ή 
επανεξάγονται παλέτες του ίδιου τύπου ή της ίδιας αξίας με εκείνες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς. 

3. Όσον αφορά τα εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με τη σύμβαση σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευματοκι 
βωτίων που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές στο πλαίσιο συνεκμετάλλευσης ( 1 ), το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 
εκκαθαρίζεται όταν εξάγονται ή επανεξάγονται εμπορευματοκιβώτια του ίδιου τύπου ή της ίδιας αξίας με εκείνα τα οποία 
τέθηκαν υπό το καθεστώς. 

Άρθρο 323 

Ειδική εκκαθάριση του καθεστώτος για εμπορεύματα που προορίζονται για εκδηλώσεις ή για πώληση 

(άρθρο 215 του κώδικα) 

Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 234 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, με εξαίρεση τα εμπορεύματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, η ανάλωση, η καταστροφή ή η δωρεάν διανομή τους στο κοινό κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης θεωρείται επανεξαγωγή, υπό τον όρο ότι η ποσότητά τους αντιστοιχεί στον χαρακτήρα της εκδήλωσης, 
στον αριθμό των επισκεπτών και στην έκταση της συμμετοχής του δικαιούχου του καθεστώτος σε αυτήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Τελειοποίηση 

Τ ε λ ε ι ο π ο ί η σ η π ρ ο ς ε π α ν ε ξ α γ ω γ ή 

Άρθρο 324 

Ειδικές περιπτώσεις εκκαθάρισης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ 

(άρθρο 215 του κώδικα) 

1. Για τους σκοπούς εκκαθάρισης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, θεωρούνται ως επανεξαγωγή τα 
ακόλουθα: 

α) παράδοση των μεταποιημένων προϊόντων σε πρόσωπα που είναι δυνατόν να απολαύουν απαλλαγής από εισαγωγικούς 
δασμούς σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων, τη σύμβαση 
της Βιέννης της 24ης Απριλίου 1963 περί των προξενικών σχέσεων ή τη σύμβαση της Νέας Υόρκης της 16ης Δεκεμβρίου 
1969 περί των ειδικών αποστολών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 128 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1186/2009 του Συμβουλίου ( 2 )·

EL L 343/696 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015 

( 1 ) ΕΕ L 91 της 22.4.1995, σ. 46. 
( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών 

ατελειών (ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23).



 

β) παράδοση των μεταποιημένων προϊόντων στις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που σταθμεύουν στο έδαφος κράτους μέλους, 
όταν αυτό το κράτος μέλος χορηγεί ειδική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009· 

γ) παράδοση αεροσκαφών· 

δ) παράδοση διαστημικών σκαφών και σχετικού εξοπλισμού· 

ε) παράδοση κύριων μεταποιημένων προϊόντων για τα οποία ο erga omnes εφαρμοζόμενος εισαγωγικός δασμός είναι «ατελώς» 
ή για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 
του Συμβουλίου ( 1 ) 

στ) διάθεση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, δευτερευόντων μεταποιημένων προϊόντων, των οποίων η καταστροφή υπό 
τελωνειακή επιτήρηση απαγορεύεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται: 

α) όταν μη ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ θα αποτελούσαν 
αντικείμενο μέτρου γεωργικής ή εμπορικής πολιτικής, προσωρινού ή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικού 
δασμού, μέτρου διασφάλισης ή πρόσθετου δασμού που προκύπτει από αναστολή παραχωρήσεων, αν είχαν διασαφισθεί για 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία· 

β) όταν θα μπορούσε να γεννηθεί τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του κώδικα για μη καταγόμενα 
εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, εάν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται 
να επανεξαγάγει τα μεταποιημένα προϊόντα. 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο γ), το τελωνείο ελέγχου επιτρέπει την εκκαθάριση του καθεστώτος τελει 
οποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, μόλις τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά για 
την κατασκευή, την επισκευή συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, την τροποποίηση ή τη μετατροπή αεροσκαφών ή τμημάτων 
αυτών, υπό τον όρο ότι οι καταχωρίσεις του δικαιούχου του καθεστώτος είναι τέτοιες, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της 
ορθής εφαρμογής και λειτουργίας του καθεστώτος. 

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο δ), το τελωνείο ελέγχου επιτρέπει την εκκαθάριση του καθεστώτος τελει 
οποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, μόλις τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά για 
την κατασκευή, την επισκευή συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, την τροποποίηση ή τη μετατροπή δορυφόρων, των 
οχημάτων εκτόξευσης αυτών και του επίγειου εξοπλισμού τους, καθώς και μερών αυτών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
των συστημάτων, υπό τον όρο ότι οι καταχωρίσεις του δικαιούχου του καθεστώτος είναι τέτοιες, ώστε να καθίσταται δυνατός ο 
έλεγχος της ορθής εφαρμογής και λειτουργίας του καθεστώτος. 

5. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο ε), το τελωνείο ελέγχου επιτρέπει την εκκαθάριση του καθεστώτος τελει 
οποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, μόλις τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στις 
εργασίες τελειοποίησης που σχετίζονται με τα παραδοτέα μεταποιημένα προϊόντα ή με μέρη αυτών, υπό τον όρο ότι οι 
καταχωρίσεις του δικαιούχου του καθεστώτος είναι τέτοιες, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής και 
λειτουργίας του καθεστώτος. 

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο στ), ο δικαιούχος του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή αποδει 
κνύει ότι η εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες είναι είτε 
αδύνατη είτε οικονομικά ασύμφορη. 

Άρθρο 325 

Μεταποιημένα προϊόντα ή εμπορεύματα που θεωρείται ότι έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία 

(άρθρο 215 του κώδικα) 

1. Εάν στην άδεια για καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ διευκρινίζεται ότι τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα 
εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς θεωρείται ότι έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε 
επόμενο τελωνειακό καθεστώς ούτε επανεξαχθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας εκκαθάρισης, θεωρείται ότι η τελωνειακή διασά 
φηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή και ότι επετράπη η παραλαβή των εμπορευμάτων κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκκαθάρισης.

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/697 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών 
του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που εισάγονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων (ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 8).



 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα προϊόντα ή τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ καθίστανται ενωσιακά εμπορεύματα όταν διατίθενται στην αγορά. 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Διατυπώσεις πριν από την έξοδο των εμπορευμάτων 

Άρθρο 326 

Ηλεκτρονικό σύστημα για την έξοδο των εμπορευμάτων 

(άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα) 

Για την επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης, χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα που δημιουργείται για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 1 του κώδικα. 

Το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — ΑΣΕ 
που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ. 

Άρθρο 327 

Εμπορεύματα που δεν καλύπτονται από διασάφηση πριν από την αναχώρηση 

(άρθρο 267 του κώδικα) 

Όταν διαπιστώνεται ότι εμπορεύματα που πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης δεν καλύπτονται από 
διασάφηση πριν από την αναχώρηση και δεν έχει αρθεί η υποχρέωση υποβολής της εν λόγω διασάφησης, η έξοδος των 
εμπορευμάτων υπόκειται στην υποβολή της διασάφησης αυτής. 

Άρθρο 328 

Ανάλυση κινδύνων 

(άρθρο 264 του κώδικα) 

1. Η ανάλυση κινδύνων διενεργείται πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων εντός προθεσμίας που αντιστοιχεί στην 
περίοδο μεταξύ της λήξης της προθεσμίας για την υποβολή της διασάφησης πριν από την αναχώρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 
244 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, και της φόρτωσης ή της αναχώρησης των εμπορευμάτων, ανάλογα με 
την περίπτωση. 

2. Όταν εφαρμόζεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής διασάφησης πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 
245 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, η ανάλυση κινδύνου διενεργείται με την προσκόμιση των εμπορευ 
μάτων βάσει της τελωνειακής διασάφησης ή της διασάφησης επανεξαγωγής που καλύπτει τα εν λόγω εμπορεύματα ή, εάν αυτές 
δεν είναι διαθέσιμες, βάσει τυχόν άλλων διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα εμπορεύματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διατυπώσεις κατά την έξοδο των εμπορευμάτων 

Άρθρο 329 

Προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου 

(άρθρο 159 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Πλην των περιπτώσεων εφαρμογής των παραγράφων 2 έως 7, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον 
τόπο όπου τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός του εν λόγω εδάφους. 

2. Στην περίπτωση εμπορευμάτων που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω σταθερών εγκαταστάσεων 
μεταφοράς, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο εξαγωγής. 

3. Όταν τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος για μεταφορά σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους 
της Ένωσης, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο φόρτωσης των εμπορευμάτων στο εν λόγω πλοίο 
ή αεροσκάφος.

EL L 343/698 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015
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