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Πεξηερόκελα 

Δηζαγσγή 

πληνκνγξαθίεο 

Γηαδηθαζία εγγξαθήο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηεισλεηαθψλ ρξεζηψλ  

Πίλαθαο  22 επεξεαδφκελσλ αηηήζεσλ/αδεηψλ  

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

Παξάξηεκα Α - Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ αηηήζεηο/άδεηεο γηα ρξήζε ησλ θαζεζηψησλ 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή 

Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ - Ννκνζεηηθφ Πιαίζην (ρξνλνδηαγξάκκαηα, δηθαίσκα αθξφαζεο) 

πκπιήξσζε πεδίσλ αίηεζεο θαη ππνβνιήο ηεο ζην χζηεκα CDS 

Γηαρείξηζε Αδεηψλ- Ννκνζεηηθφ Πιαίζην (ηξνπνπνίεζε, αλαλέσζε, αθχξσζε, αλάθιεζε, επαλεμέηαζε 

άδεηαο)  

Τπνβνιή αίηεζεο γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο 

πλεκκέλν 1- Γηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζχζηεκα CDS θαη αίηεζε ηει . 1003ΣΑ [ζπλεκκέλα 

έγγξαθα εγθπθιίνπ ΔΔ «Θ» (161)] 

πλεκκέλν 2 – Κσδηθνί Οηθνλνκηθψλ Όξσλ 

πλεκκέλν 3 – Τπνζηεξηθηηθά Έγγξαθα γηα ππνβνιή αίηεζεο 

πλεκκέλν 4 – Έληππν γηα απνδνρή ησλ φξσλ γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο  πξνο 

επαλεμαγσγή 
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Ο εν λόγυ οδηγόρ δεν αποηελεί νοµικό κείµενο αλλά ζκοπό έσει να βοηθήζει ηοςρ οικονομικούρ 

θοπείρ και ηοςρ ηελυνειακούρ λειηοςπγούρ για ηην οπθή ζςμπλήπυζη αίηηζηρ/άδειαρ και ηην ςποβολή 

ηηρ μέζυ ηος Σςζηήμαηορ Τελυνειακών Αποθάζευν-CDS.  

 

Ο οδηγόρ αναθέπεηαι ζηιρ απαιηήζειρ δεδομένυν πος απαιηούνηαι για ηη ζςμπλήπυζη μιαρ 

αίηηζηρ/άδειαρ με βάζη ηην Ενυζιακή Τελυνειακή Νομοθεζία και ηυν διαθόπυν εγγπάθυν πος έσοςν 

εκδοθεί για ηο ζύζηημα αςηό, όπυρ είναι ο Ενυζιακόρ Τελυνειακόρ Κώδικαρ, Κανονιζμόρ (ΕΕ) απ. 

952/2013 , Ο καη’ εξοςζιοδόηηζη Κανονιζμόρ (ΕΕ) απ. 2015/2446, Ο εκηελεζηικόρ Κανονιζμόρ (ΕΕ) 

απ. 2015/2447, ηο  Παπάπηημα Α ηυν δύο ηελεςηαίυν Κανονιζμών, ηα έγγπαθα ΕUCDM Guidance 

Doc. On Annex A, Trader Portal-UI specifications-CD3-CD-TP-UIS, Εγκύκλιορ ΕΕ «Θ» (161). 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΣΚ Δλσζηαθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο, Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 952/2013  

DA Ο θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2446  

IA Ο εθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2447 

ΙΡΟ Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή 

ΟΡΟ Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή 

Ο πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία 

ΣΡ Trader Portal 

CDS Customs Decision System 

CDMS Customs Decision Management System 

UUM Uniform User Management  System 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Κεληξηθό δηεπξσπατθό ειεθηξνληθό ζύζηεκα γηα ηηο Σεισλεηαθέο Απνθάζεηο - CDS  

Σν ζχζηεκα απηφ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2017 κε βάζε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο 

Δλσζηαθήο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο κε ζθνπφ λα ελαξκνλίζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 22 εηδψλ ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ ζε φιε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα απινπνηήζεη ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε άιια θξάηε κέιε θαηά ηε 

δηάξθεηα εμέηαζεο κηαο αίηεζεο. 

Σν χζηεκα CDS πινπνηήζεθε κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 6(1), 16, 22, 23, 26, 27 θαη 28  ηνπ 

ΔΣΚ, ην Παξάξηεκα Α ησλ DA θαη ΙΑ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Απφθαζεο αξ. 578/2016 (Πξφγξακκα 

Δξγαζίαο ΔΣΚ) θαη απνηειείηαη απφ: 

Α. ηελ πχιε γηα ηνπο εκπνξεπφκελνπο (Trader Portal) κέζσ ηεο νπνίαο νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ηνπο θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο θαη, 

Β. ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ (Customs Decisions Management System 

- CDMS) γηα ρξήζε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ θαη ιήςεο απφθαζεο. 

Οη αηηήζεηο είλαη δχν εηδψλ:  

(η) απηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν έλα θξάηνο κέινο (εζληθέο-national/single) θαη  

(ηη) απηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πέξαλ ηνπ ελφο θξάηνπο κέινπο (πνιπεζληθέο-multi ms). 

Οη αηηήζεηο αθνξνχλ: γηα λέα άδεηα, γηα ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε ή αλάθιεζε πθηζηάκελεο άδεηαο.  

Σν ζχζηεκα CDS είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ πνιπεζληθψλ αηηήζεσλ/αδεηψλ. Η  

Κχπξνο ρξεζηκνπνηεί ην θεληξηθφ ζχζηεκα γηα ηε θαηαρψξεζε θαη ηε δηαρείξηζε θαη ησλ δχν εηδψλ 

αηηήζεσλ/αδεηψλ εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηεί εζληθφ ζχζηεκα γηα ηηο εζληθέο ηεο άδεηεο.  

Δπνκέλσο, απφ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία ηεξκαηίδνληαη νη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ιήςεο 

απνθάζεσλ κε ηελ ππνβνιή έληππεο αίηεζεο σο ηα Παξαξηήκαηα ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ Καλ. 

(ΔΔ) αξ. 341/2016. 

Η πξφζβαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Πχιε Δκπνξεπνκέλσλ 

(Trader Portal) γίλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ησλ Μεραλνγξαθεκέλσλ πζηεκάησλ ΘΗΔΑ ηνπ 

Σκήκαηνο ή απεπζείαο απφ ηνλ ζχλδεζκν URL:  https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ 

H πξφζβαζε ησλ ηεισλεηαθψλ ιεηηνπξγψλ ζην ζχζηεκα CDMS γίλεηαη απφ ηε δηεχζπλζε:  

http://10.183.13.100/. 

Πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ εθπαίδεπζεο γηα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Σεισλεηαθψλ Απνθάζεσλ ππάξρνπλ 

ζηε δηεχζπλζε: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-

decisions_en 

Επξσπατθό ύζηεκα Οκνηόκνξθεο Δηαρείξηζεο Υξεζηώλ (Uniform User Management System 

– UUM) 

Σαπηφρξνλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο CDS, ε Δπηηξνπή έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα 

UUM κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη νκνηφκνξθα ε αλαγλψξηζε, ηαπηνπνίεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα Κεληξηθά Δπξσπατθά πζηήκαηα κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ζην χζηεκα CDS.  

https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en
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Σν ζχζηεκα UUM παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο εμνπζηνδφηεζεο απφ Οηθνλνκηθφ Φνξέα 

πξνο Αληηπξφζσπν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο ζην ζχζηεκα CDS.  

Γηα  πξφζβαζε ζην ζχζηεκα UUM ρξεζηκνπνηείηαη ε δηεχζπλζε: 

https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/ 

Δπνκέλσο, γηα λα κπνξέζνπλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ή/θαη νη Αληηπξφζσπνί ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ 

πξφζβαζε ζηελ Πχιε Δκπνξεπνκέλσλ (Trader Portal) ηνπ πζηήκαηνο CDS πξέπεη λα πξνβνχλ ζε 

εγγξαθή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ εγθχθιην ΔΔ «Θ» (161). ρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ. Δπηγξακκαηηθά, ηα ζηάδηα 

εγγξαθήο είλαη ηα πην θάησ: 

1. Δγγξαθή ζηελ Αξηάδλε (δεκηνπξγία πξνθίι) 

2. Μεηάβαζε ζε ΚΕΠ ή επαξρηαθφ ηαρπδξνκείν (πηζηνπνίεζε/αλαγλψξηζε πξνθίι) 

3. Δγγξαθή ζην ηεισλεηαθφ κεηξψν –ηει.1000 (ρνξήγεζε αξ. EORI) 

4. Δγγξαθή ζην UUM&CDS –ηει.1003 (πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαμ: 22602767) 

5. Πξφζβαζε ζην ζχζηεκα  CDS (ηαπηνπνίεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζην έγγξαθν «Guide to SD Support for UUM&DS and EU TP» 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Ηιεθηξνληθά Σεισλεία-
Πξφγξακκα Δ-Customs-χζηεκα Σεισλεηαθψλ Απνθάζεσλ». 
 

  

https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/
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Είθνζη δύν (22) είδε αηηήζεσλ/απνθάζεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζην ύζηεκα CDS 

Α/Α Κατηγορία Είδοσ και κωδικόσ Αίτηςησ/Απόφαςησ  
Νομική 

παραπομπή 
Στήλη 

1 
Δαςμολογθτζα 

αξία 
Απλοφςτευςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ των εμπορευμάτων 
- CVA 

Άρκρο 73-ΕΤΚ 3 

2 Συνολικι 
εγγφθςθ και 

αναβολι 
πλθρωμισ 

Συνολικι εγγφθςθ -  CGU Άρκρο 95-ΕΤΚ 4α 

3 Αναβολι πλθρωμισ -  DPO Άρκρο 110-ΕΤΚ 4β 

4 

Διατυπϊςεισ 
ςχετικά με τθν 

άφιξθ 
εμπορευμάτων 

Λειτουργία εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ 
εμπορευμάτων - TST 

Άρκρο 148-ΕΤΚ 5 

5 Τελωνειακόσ 
χαρακτιρασ των 
εμπορευμάτων 

Λειτουργία τακτικϊν ναυτιλιακϊν γραμμϊν - RSS Άρκρο 120-ΕΤΚ 6α 

6 
Ιδιότθτα Εγκεκριμζνου εκδότθ αποδεικτικοφ του 
τελωνειακοφ χαρακτιρα ενωςιακϊν εμπορευμάτων - ACP 

Άρκρο 128- ΕΤΚ 6β 

7 

Τελωνειακζσ 
διατυπϊςεισ 

Χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ -  SDE Άρκρο 166(2)- ΕΤΚ 7α 

8 Κεντρικό εκτελωνιςμό - CCL Άρκρο 179- ΕΤΚ 7β 

9 
Εγγραφισ δεδομζνων ςτισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του 
διαςαφιςτι - EID 

Άρκρο 182- ΕΤΚ 7γ 

10 Αυτοαξιολόγθςθ - SAS Άρκρο 185- ΕΤΚ 7δ 

11 Ιδιότθτα Εγκεκριμζνου ηυγιςτι μπανανϊν - AWB Άρκρο 155- ΕΤΚ 7ε 

12 

Ειδικά κακεςτϊτα 
 

Χριςθ κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι - IPO 

Άρκρο 211(1)(α)- 
ΕΤΚ 

8α 

13 Χριςθ κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι -OPO 8β 

14 Χριςθ κακεςτϊτοσ ειδικοφ προοριςμοφ - EUS 8γ 

15 Χριςθ κακεςτϊτοσ προςωρινισ ειςαγωγισ - ΤΕΑ 8δ 

16 

Λειτουργία εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ για τθν 
τελωνειακι αποταμίευςθ εμπορευμάτων- Αποκικθ 
τελωνειακισ αποταμίευςθσ (ΑΤΑ) - CW 
-ςε ιδιωτικι ΑΤΑ - CWP  
- ςε δθμόςια ΑΤΑ τφπου Ι - CW1 
- ςε δθμόςια ΑΤΑ τφπου ΙΙ – CW2 

Άρκρο 211(1)(β)- 
ΕΤΚ 

8ε 

17 

Διαμετακόμιςθ 
 

Ιδιότθτα Εγκεκριμζνου παραλιπτθ για πράξεισ μεταφοράσ 
με δελτίο  TIR - ACT 

Άρκρο 230-ΕΤΚ 9α 

18 
Ιδιότθτα Εγκεκριμζνου αποςτολζα για το κακεςτϊσ 
ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ - ACR 

Άρκρο 233(4)(α)-
ΕΤΚ 

9β 

19 
Ιδιότθτα Εγκεκριμζνου παραλιπτθ για το κακεςτϊσ 
ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ ACE 

Άρκρο 233(4)(β)-
ΕΤΚ  

9γ 

20 
Χριςθ τελωνειακϊν ςφραγίδων ειδικοφ τφπου - SSE Άρκρο 233(4)(γ)-

ΕΤΚ  
9δ 

21 
Χριςθ διλωςθσ διαμετακόμιςθσ με μειωμζνο ςφνολο 
δεδομζνων - TRD 

Άρκρο 233(4)(δ)-
ΕΤΚ  

9ε 

22 
Χριςθ θλεκτρονικοφ εγγράφου μεταφοράσ ωσ τελωνειακισ 
διαςάφθςθσ - ETD 

Άρκρο 233(4)(ε)-
ΕΤΚ  

9ςτ 
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Μεηαβαηηθέο Δηαηάμεηο 

 

1/5/2016: εθαξκνγή ΔΣΚ 

2/10/2017: εθαξκνγή πζηήκαηνο CDS-ππνρξεσηηθή θαηαρψξεζε ησλ λέσλ αηηήζεσλ γηα 22 ηχπνπ 

αδεηψλ 

1/5/2019: ηέινο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ- θαηαρψξεζε φισλ ησλ 22 ηχπνπ αδεηψλ  

 

Οη άδεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ 1/5/2016 (εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

Κνηλνηηθή ηεισλεηαθή Ννκνζεζία). Θα πξέπεη λα ηχρνπλ επαλεμέηαζεο απφ ην αξκφδην ηεισλείν πξηλ 

ηελ 1/5/2019 φζν αθνξά ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ Δλσζηαθή 

Σεισλεηαθή Ννκνζεζία. Δάλ απηά εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη ζα πξέπεη λα αλαθιεζνχλ θαη λα 

επαλεθδνζνχλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CDS, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε άδεηα ζα πξέπεη λα 

αλαθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή. 

Οη άδεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ κεηά ηελ 1/5/2016 (εθδφζεθαλ κε βάζε ηελ Δλσζηαθή Σεισλεηαθή 

Ννκνζεζία). Θα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζην ζχζηεκα απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή πξηλ ηελ 

1/5/2019. Αλ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο ε πξνζθφκηζε θαη 

αλάξηεζε ζην ζχζηεκα νπνηνλδήπνηε πξφζζεησλ εγγξάθσλ. 

Αλ ε αίηεζε ππνβιήζεθε πξηλ ηηο 2/10/2017, ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ζα κπνξεί λα γίλεη εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε επλντθήο απφθαζε, ε άδεηα ζα 

πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα.  
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Παξάξηεκα Α  

 

 Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο 

 γηα ρξήζε ησλ θαζεζηώησλ ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή (ΙΡΟ) θαη  

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή (ΟΡΟ) 
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Δηαρείξηζε Αηηήζεσλ- Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1. Πόζνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ηε απνδνρή κηαο αίηεζεο;   

Δληφο 30 εκεξώλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ην ηεισλείν ζα πξέπεη λα απνδερζεί ή λα 

απνξξίςεη κηα αίηεζε θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ αηηεηή. ε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε δελ ζα είλαη 

επλντθή, ελεκεξψλεηαη ν αηηεηήο γηα λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ (δηθαίσκα αθξφαζεο). Έιιεηςε 

θνηλνπνίεζεο ζηνλ αηηνχληα ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο ηνπ, ε αίηεζε ζεσξείηαη φηη 

έρεη γίλεη απνδεθηή. 

Σν δηάζηεκα απηφ ην ηεισλείν επαιεζεχεη αλ πιεξνχληαη φιεο νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 

i. Ο αηηψλ είλαη θαηαρσξηζκέλνο κε βάζε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ αίηεζε, 

ii. Ο αηηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ, 

iii. Η αίηεζε θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ιήςεο απφθαζεο θαη, 

iv. Η αίηεζε δελ αθνξά απφθαζε πνπ έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ κε πξνεγνχκελε απφθαζε πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ ίδην αηηνχληα, ε νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ ελφο έηνπο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο αθπξψζεθε ή αλαθιήζεθε επεηδή ν αηηψλ δελ εθπιήξσζε θάπνηα απφ 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ είραλ επηβιεζεί κε ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο. Αλ πξφθεηηαη 

γηα αθχξσζε άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε ζε ΑΔΟ (Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο), ν ρξφλνο 

παξαηείλεηαη ζε 3 έηε. 

Αλ ε αίηεζε πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο, ε αίηεζε γίλεηαη 

απνδεθηή. Αλ δελ πεξηέρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, απηέο δεηνχληαη θαη ε εκεξνκελία απνδνρήο είλαη 

ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παξαιήθζεθαλ ελδερφκελα ειιείπνληα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(2)-(3) 11 12 

 
2. Πόζνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ηε ρνξήγεζε κηαο άδεηαο;   

Σα ηεισλείν ιακβάλεη απφθαζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ή απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ 

αηηνχληα, εληφο 30 εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα 

πεξηιακβάλεη πέξαλ ηνπ ελφο θξάηνο κέινπο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 120 

εκεξώλ. ε πεξίπησζε εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ, ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά έλα έηνο 

απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζηελ Δπηηξνπή.  

Η πξνζεζκίεο γηα ηε ιήςε απφθαζεο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13-DA.  

Σν δηάζηεκα απηφ ην ηεισλείν εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη αλ δεηεί επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Αλ ην είδνο 

ηεο άδεηαο ην απαηηεί, πξνρσξεί ζε δηαβνχιεπζε κε άιια εκπιεθφκελα θξάηε κέιε ή ζε εμέηαζε 

νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο.  

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(2)-(3) 13, 14, 171 12 

 

3. Πνηά ε δηάξθεηα ηζρύνο κηαο άδεηαο;  

Η άδεηα αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ή απφ κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, εθφζνλ 

δεηείηαη απφ ηνλ αηηνχληα θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

ππάγνληαη  ζε απηή. Αλ ε άδεηα αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-02-DA, ε 
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δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο είλαη κέρξη ηξία ρξφληα, ελψ γηα ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα είλαη κέρξη ηα 

πέληε ρξφληα.  

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  

22(4)-(5) 173,  

 

4. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρύ; 

Ναη, κε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο. Δάλ ε αίηεζε αθνξά ηελ αλαλέσζε άδεηαο 

γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ε άδεηα αλαδξνκηθήο ηζρχνο κπνξεί λα ηζρχζεη απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο αξρηθήο άδεηαο εθηφο εάλ απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ, ηφηε ηζρχεη 

ην λσξίηεξν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ εμήρζε ην ζρεηηθφ ζπκπέξαζκα.  

ε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ε αλαδξνκηθή ηζρχ κηαο άδεηαο δπλαηφλ λα αλαηξέμεη ζε πξνεγνχκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη φκσο ηνλ έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο 

αίηεζεο (3 κήλεο γηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα 71-02-DΑ).  

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ κπνξεί λα ρνξεγεζεί αθφκε θαη φηαλ ηα ππαγφκελα ζην 

θαζεζηψο εκπνξεχκαηα δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκα θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηεο αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο.  

Η άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρύ κπνξεί λα ρνξεγεζεί εθφζνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 211(2)-ΔΣΚ, 

ζπληξέρνπλ φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο,: 

(α) χπαξμε απνδεδεηγκέλεο νηθνλνκηθήο αλάγθεο, 

(β) ε αίηεζε δελ ζπλδέεηαη κε απφπεηξα δηάπξαμεο απάηεο, 

(γ) ν αηηψλ έρεη απνδείμεη βάζεη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ φηη πιεξνχληαη 

φιεο νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο, είλαη ελδερνκέλσο δπλαηή ε εμαθξίβσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε ζρεηηθή ρξνληθή πεξίνδν θαη νη δε θαηαρσξήζεηο 

επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο, 

(δ) είλαη δπλαηφλ λα δηεθπεξαησζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαηππψζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ απαηηείηαη, ηεο αθχξσζεο ηεο 

δηαζάθεζεο, 

(ε) θακηά άδεηα κε αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα δελ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα θαηά ηα ηξία ηειεπηαία 

ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο, 

(ζη) δελ απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ εθηφο αλ ε αίηεζε αθνξά αλαλέσζε άδεηαο γηα 

ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ,  

(δ) ε αίηεζε γηα αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ ππνβάιιεηαη εληφο 

ηξηψλ εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο άδεηαο. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  

211(2) 172 

 
5. Ση ζπκβαίλεη εάλ κηα αίηεζε γηα ιήςε απόθαζεο ζα απνξξηθζεί; 

Αλ ππάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα αίηεζε γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔ ζα απνξξηθζεί, ην 

ηεισλείν θνηλνπνηεί ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα βαζίζεη ηελ απφθαζή 

ηνπ θαη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ (δηθαίσκα αθξνάζεσο), εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ή ζεσξείηαη φηη ιακβάλεη γλψζε ηεο 

θνηλνπνίεζεο ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 8-9-ΙΑ.  
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Σν δηθαίσκα απηφ δελ εθαξκόδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε γηα απφξξηςε: 

- έρεη ζθνπφ ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο Έλσζεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο, ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ, γηα ην πεξηβάιινλ ή γηα ηνπο θαηαλαισηέο ή, 

- ζα επηθέξεη δεκία ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο ή, 

- εκπίπηεη ζε άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10-DA π.ρ. φηαλ δελ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ, ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη κε δεφλησο δηθαηνινγεκέλε επηζηνιή 

ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζθπγή φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 44-ETK. 

 

  Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(6)-(7), 44 8-11 8, 9 
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ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΗ 

 

Η αίηεζε/άδεηα ρσξίδεηαη ζε 3 ελφηεηεο:  

 

 

A. Πιεξνθνξίεο αηηεηή  

B. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Αίηεζεο 

Γ. Εηδηθέο πιεξνθνξίεο Αίηεζεο 

 

 

 

  



14 
 

Α. Πιεξνθνξίεο αηηεηή – πκπιήξσζε απαηηήζεσλ δεδνκέλσλ  

* ππνρξεσηηθά πεδία 

Με ηελ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ θαηαρψξηζεο θαη αλαγλψξηζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (αξηζκφο 

EORI) εκθαλίδνληαη απηφκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ αηηεηή θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ. 

1 Αηηώλ/θάηνρνο άδεηαο (3/1)* 

Τπνρξεσηηθφ πεδίν εάλ δελ έρεηε ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ EORI. ηελ πεξίπησζε απηή αλαγξάςεηε 

ην πιήξεο φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

Αίηεζε: Ο αηηψλ είλαη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα έθδνζε 

απφθαζεο. 

Απφθαζε: Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο είλαη ην πξφζσπν γηα ην νπνίν εθδίδεηαη ε άδεηα. 

2 Αξηζκόο αλαγλώξηζεο αηηεηή/θαηόρνπ άδεηαο (3/2)* 

Αλαγξάςεηε ηνλ αξηζκφ EORI ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Σν πεδίν απηφ είλαη πξν-ζπκπιεξσκέλν εθφζνλ ην πξφζσπν έρεη ήδε ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα.  

3 Αληηπξόζσπνο (3/3)* 

Τπνρξεσηηθφ πεδίν εάλ δελ έρεηε ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ EORI. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ελεξγείηε 

σο αληηπξφζσπνο ηνπ αηηεηή/θαηφρνπ άδεηαο, παξαθαιψ αλαγξάςεηε ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε 

δηεχζπλζε ζαο. 

 

Δάλ απαηηείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 19(2) 

ΔΣΚ, ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πιεξεμνπζίνπ ή φπνηνπ άιινπ εγγξάθνπ 

ζπληζηά απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηεισλεηαθνχ αληηπξνζψπνπ. 

4 Αξηζκόο αλαγλώξηζεο Αληηπξνζώπνπ (3/4)* 

Αλ ελεξγείηε σο αληηπξφζσπνο ηνπ αηηεηή παξαθαιψ αλαγξάςεηε ηνλ αξηζκφ EORI ζαο. Αλ ελεξγείηε 

γηα ηνλ εαπηφ ζαο, ν αξηζκφο EORI είλαη πξν-ζπκπιεξσκέλνο. 

5 Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε (3/6)* 

Αλαγξάςηε ην νλνκαηεπψλπκν, email,  ηειέθσλν, θαμ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο πξνζψπνπ γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ππνβνιή εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αίηεζε.  

Η πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη κφλν εάλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην πξφζσπν πνπ είλαη αξκφδην γηα 

ηεισλεηαθά ζέκαηα. 

6 Τπεύζπλνο γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα (3/5) 

Αλαγξάςηε ην φλνκα θαη ηα πιήξε ζηνηρεία επαθήο ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην 

ρεηξηζκφ ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ ηνπ αηηεηή/δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο. 

Γελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνχ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο γηα ΙΡΟ, ΟΡΟ 

(+ΣΑ, EU, TS, CW).  
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B. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Αίηεζεο - πκπιήξσζε απαηηήζεσλ δεδνκέλσλ 

 

7 Αξκόδηα γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηεισλεηαθή αξρή (1/7)* 

Δίλαη πξν-ζπκπιεξσκέλν εθφζνλ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ αξρή. Δπηιέμηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σα 

ηεισλεηαθά γξαθεία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ππάξρνπλ ζηε δηεχζπλζε: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en 

 

Αξηζκόο αλαγλώξηζεο ή ππνγξαθή θαη νλνκαζία θαη δηεχζπλζε ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε.             

Επηθύξσζε θαη νλνκαζία ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο. Η νλνκαζία ηεο ηεισλεηαθήο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, εθφζνλ ην απαηηεί ε 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο. 

 

Γεληθφο θαλφλαο:  

χκθσλα κε ην άξζξν 22(1) ηξίην εδάθην ΔΣΚ, ε αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή πξέπεη εθείλε ηνπ ηφπνπ 

φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη δηαζέζηκεο νη θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ αηηνχληνο γηα ηεισλεηαθνχο 

ζθνπνχο θαη φπνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηεη 

ε απφθαζε.  

Όηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ πην πάλσ δηάηαμε, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 12 DA, 

δειαδή σο αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ζεσξείηαη απηή ηνπ ηφπνπ φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη πξνζβάζηκα 

ηα αξρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηνπ αηηνχληνο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ ηεισλεηαθή αξρή λα ιάβεη 

απφθαζε. 

 

Αθνξά αίηεζε θαη άδεηα γηα ρξήζε θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή (ΙΡΟ) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ΔΔ, αξκφδηα 

ηεισλεηαθή αξρή είλαη ε αξρή ηνπ ηφπνπ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ εξγαζίεο 

ηειεηνπνίεζεο γηα πξψηε θνξά (Άξζξν 162(2)-DA). 

 

Ωο ηεισλεία ιήςεο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηελ ΚΔΠ 436/2004, είλαη ηα ηεισλεία Λεπθσζίαο 

(CY000130), Λάξλαθαο (CY000410), Λεκεζνύ (CY000510) θαη Πάθνπ (CY000610).  

 

8 Κσδηθόο είδνπο αίηεζεο/άδεηαο (1/1)* 

Δίλαη πξν-ζπκπιεξσκέλν εθφζνλ επηιέγεηαη ζηελ έλαξμε ζπκπιήξσζεο λέαο αίηεζεο γηα ηηο 22 

ηχπνπο ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο.  

π.ρ. ΙΡΟ-ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή, ΟΡΟ-ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή  

9 Είδνο Αίηεζεο (1/3)* 

Δπηιέμηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ, αλαθέξεηε ην είδνο 

αίηεζεο (πξψηε αίηεζε, αίηεζε ηξνπνπνίεζεο άδεηαο, αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο, αίηεζε αλάθιεζεο 

άδεηαο).  

ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα ηξνπνπνίεζε, αλαλέσζε ή αλάθιεζε άδεηαο, αλαθέξεηε επίζεο ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ηεο άδεηαο ζην ακέζσο επφκελν πεδίν «Αξηζκφο αλαθνξάο απφθαζεο». 

10 Αξηζκόο αλαθνξάο απόθαζεο (1/6) 

Σν πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα ηξνπνπνίεζε, αλαλέσζε ή 

αλάθιεζε ηεο απφθαζεο (άδεηαο). Δίλαη ν κνλαδηθφο αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδφζεθε ζηελ 

απφθαζε απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en
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11 Ηκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (4/2) 

Η εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν αηηψλ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε. Δπηιέμηε κηα εκέξα απφ ην 

εκεξνιφγην ή λα εηζαγάγεηε κηα εκεξνκελία κε κνξθή DD / MM / YYYY.  

 

12 πγθαηάζεζε γηα δεκνζίεπζε (8/12) 

Δπηιέμηε (λαη/φρη) αλ ζπκθσλείηε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ δεκφζην θαηάινγν ησλ θαηφρσλ αδεηψλ 

ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ άδεηα γηα ηελ νπνία ππνβάιεη αίηεζε:  

θάηνρνο άδεηαο, είδνο άδεηαο, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή, θαηά πεξίπησζε, πεξίνδνο ηζρχνο, 

θξάηνο κέινο ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε, Αξκφδην ηεισλείν/Σεισλείν 

ειέγρνπ. 

13 Γεσγξαθηθή ηζρύο-Έλσζε (1/4)* 

Δπηιέμηε θαηά πφζν ε ηζρχο ηεο απφθαζεο πεξηνξίδεηαη ζε έλα, ζε νξηζκέλα ή ζε φια ηα θξάηε κέιε 

θαη επηιέγνληαο ην (ηα) ελ ιφγσ θξάηνο(-ε) κέινο(-ε) απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

14 πλεκκέλα Έγγξαθα (2/4)* 

Παξέρεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 

θαη/ή ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ(ησλ) εγγξάθνπ(-σλ) πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε ή ζηελ 

απφθαζε. Αλαθέξεηε επίζεο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ. 

 

Δάλ ην έγγξαθν πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε άιιν ζεκείν ηεο αίηεζεο ή ηεο απφθαζεο, πξνζζέζηε παξαπνκπή γηα ην αληίζηνηρν 

ζηνηρείν, φπσο ζηελ πεξίπησζε (πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ςεθίσλ). 

(α) αίηεζεο/άδεηα ΙΡΟ: Βεβαίσζε ζχζηαζεο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε 

«ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ» ζηελ πεξίπησζε 'πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο' (εάλ ηζρχεη), 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο,  

(β) αίηεζεο/άδεηα ΟΡΟ: Δπεμήγεζε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ «πξντφλησλ 

αληηθαηάζηαζεο» ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηππνπνηεκέλσλ αληαιιαγψλ (αλ ηζρχεη). 
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Γ. Εηδηθέο πιεξνθνξίεο Αίηεζεο - πκπιήξσζε απαηηήζεσλ δεδνκέλσλ 

γηα θαζεζηώηα ΙΡΟ/ΟΡΟ 

 

15 Σόπνο ηήξεζεο θαη είδνο ινγηζηηθώλ θαηαρσξήζεσλ  

ΣΟΠΟ (4/3) 

Γειψζηε ηνλ ηφπν φπνπ ηεξνχληαη ή είλαη δηαζέζηκεο νη θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο γηα 

ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο 

Αλαγξάςηε ηελ πιήξε δηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ, θαζψο θαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ζα ηεξνχληαη ή ζα 

είλαη πξνζβάζηκεο νη ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο. Αληί ηεο δηεχζπλζεο, κπνξείηε λα αλαγξάςεηε ηνλ 

θσδηθφ UN/LOCODE εθφζνλ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηνλ ζρεηηθφ ηφπν.  

Οη «θύξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο γηα ηεισλεηαθνύο ζθνπνύο», φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

22(1) ηξίην εδάθην ΔΣΚ, είλαη νη θαηαρσξίζεηο πνπ πξέπεη λα ζεσξνχληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο 

σο νη θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο θαη νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα επηηεξνχλ 

θαη λα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε ζρεηηθή άδεηα.  

Τθηζηάκελν εκπνξηθφ, θνξνινγηθφ ή άιινπ είδνπο ινγηζηηθφ πιηθφ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ σο θχξηεο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο εθφζνλ δηεπθνιχλεη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο.   

 

Η πιεξνθνξία απηή δελ παξέρεηαη εάλ ν αηηψλ είλαη εγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο (ΑΔΟ). 

ΕΙΔΟ (8/1) 

Πξνζδηνξίζηε ην είδνο ησλ θχξησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ παξέρνληαο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην 

ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν λα 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25(1)(α) ΙΑ. 

16 Σόπνο ηήξεζεο αξρείσλ (4/4) 

Αλαγξάςηε ηελ πιήξε δηεχζπλζε ηνπ (ησλ) ηφπνπ(-σλ), θαζψο θαη ην (ηα) θξάηνο(-ε) κέινο(-ε) φπνπ 

ηεξνχληαη ή πξφθεηηαη λα ηεξνχληαη ηα αξρεία ηνπ αηηνχληνο. Αληί ηεο δηεχζπλζεο, κπνξείηε λα 

αλαγξάςεηε ηνλ θσδηθφ UN/LOCODE εθφζνλ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηνλ ζρεηηθφ ηφπν. 

Η πιεξνθνξία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν ηφπνο ηήξεζεο ησλ αξρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε πνπ παξέρεηαη ζην πεδίν «Σφπνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ».  

Η πιεξνθνξία απηή δελ απαηηείηαη εάλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 162-DA δει. ν αηηψλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο εθηφο ΔΔ. 

17 Είδνο αξρείσλ (8/2) 

Πξνζδηνξίζηε ην είδνο ησλ θαηαρσξίζεσλ παξέρνληαο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχζηεκα πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Οη ελ ιφγσ θαηαρσξίζεηο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα επηηεξνχλ ην ζρεηηθφ 

θαζεζηψο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί 

ζε απηφ, ηνλ ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο θαη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25(1)(β) ΙΑ. 

18 Αηηνύκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απόθαζεο (4/6)  

Πξναηξεηηθφ πεδίν. Αλαγξάςηε ηελ εκέξα, ηνλ κήλα θαη ην έηνο έλαξμεο ηζρχνο εθηφο εάλ επηζπκείηε ε 

απφθαζε λα ηζρχεη άκεζα.  

Αίηεζε: Ο αηηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

άδεηαο. Ωζηφζν, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο απηήο ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνζεζκίεο 

(απνδνρή αίηεζεο, ιήςεο απφθαζεο) πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22(2) θαη (3) ηνπ ΔΣΚ ελψ ε 
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αηηνχκελε εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

22 (4) ηνπ ΔΣΚ εθηφο αλ νξίδεηαη αιιηψο ζηελ απφθαζε ή ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία.. 

 

Απφθαζε: Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο άδεηαο. ε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη 

αλαδξνκηθή ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 211(2) ηνπ θψδηθα. 

19 Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο απόθαζεο (4/7) 

Ηκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε ηζρχο ηεο άδεηαο. Αλ ε άδεηα αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-02-DA, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο είλαη κέρξη ηξία ρξφληα, ελψ γηα 

ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα είλαη κέρξη ηα πέληε ρξφληα.  

20 Πιεξνθνξίεο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο (7/5)* 

Πεξηγξάςηε ην είδνο ησλ ζρεδηαδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο ή 

ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο* πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ηειεηνπνίεζεο.  Δάλ ν αηηψλ 

επηζπκεί φπσο, ε κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην θαζεζηψηνο ΙΡΟ ιάβεη ρψξα ζε 

απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 241 ΔΣΚ, παξέρεη ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

Όπνπ ρξεηάδεηαη, αλαθέξεηε ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ ηδηφηεηα άιισλ εκπιεθφκελσλ 

πξνζψπσλ. 

*Οη ζπλήζεηο εξγαζίεο απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο 

ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή ζε δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο, ζηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ή ηεο 

εκπνξηθήο πνηφηεηαο ή ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα δηαλνκή ή κεηαπψιεζε.  

Δάλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζπλήζεηο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ΙΡΟ πξέπεη λα γίλεη 

αλαθνξά ζην (ζηα) ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-03 DA. 

Σα πην πάλσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε έγγξαθν ην νπνίν ζα επηζπλαθζεί ζηελ αίηεζε ζην 

πεδίν «πλεκκέλα Έγγξαθα» 

21 Σόπνο (-νη) κεηαπνίεζεο (4/9)* 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ, αλαγξάςηε ηε δηεχζπλζε ηνπ (ησλ) ζρεηηθνχ (-σλ) ηφπνπ (-

σλ). 

Πξώηνο ηόπνο κεηαπνίεζεο (4/5) 

Η πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη κφλν εάλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 162-DA δει. ν αηηψλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο εθηφο ΔΔ.   

22 Σεισλείν (-α) ππαγσγήο (4/10)* 

Δπηιέμηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ην (ηα) πξνηεηλφκελν(-α) ηεισλείν(-α) πνπ έρεη ηελ εμνπζία λα ζέζεη 

ηα εκπνξεχκαηα ζε έλα εηδηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο. 

23 Σεισλείν (-α) εθθαζάξηζεο θαζεζηώηνο (4/11) 

Δπηιέμηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ην(ηα) πξνηεηλφκελν(-α) ηεισλείν(-α)  

24 Σεισλείν εγγύεζεο (4/12) 

Δπηιέμηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ην πξνηεηλφκελν ηεισλείν ζην νπνίν παξαζρέζεθε ε εγγχεζε.  

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ην πεδίν απηφ ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα ρξήζε θαζεζηψηνο ΙΡΟ-ΔΥ/ΙΜ 
(πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ) θαη θαζεζηψηνο ΟΡΟ εθηφο αλ απηφ 
αθνξά ηελ πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο ή κεηαπνηεκέλσλ  πξντφλησλ (ΟΡΟ 
ΙΜ/ΔΥ). 
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25 Πξνζεζκία εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο (4/17) 

Αλαγξάςηε ηε ρξνληθή πεξίνδν (ζε κήλεο) πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ αηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

ρξφλνπ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ/πξντφλησλ πξνο θαη απφ ηα ππνζηαηηθά ηνπ κεηαπνηεηή θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηε παξαγσγή. Η πεξίνδνο απηή ππνινγίδεηαη κε ηελ ζηηγκήο ηεο ππαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο θαη ιήγεη κε ηελ απνδνρή δηαζάθεζεο πνπ πξνζβιέπεηαη ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ζηα αξρηθά εκπνξεχκαηα άιινο απνδεθηφο ηεισλεηαθφο ρεηξηζκφο (π.ρ. 

επαλεμαγσγή).  

Δπηιέμηε (λαη/φρη) εάλ ηζρχεη ε απηφκαηε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήμεο θαζεζηψηνο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 174(2)DA. 

Η αξκφδηα γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ζηελ άδεηα φηη ε 

πξνζεζκία ιήμεο θαζεζηψηνο ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα/ηξηκήλνπ/εμακήλνπ πνπ αθνινπζεί 

ηνλ κήλα/ην ηξίκελν/ην εμάκελν εληφο ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ε πξνζεζκία.  

Η πξνζεζκία εθθαζάξηζεο κπνξεί λα παξαηαζεί αιιά φρη πέξαλ ησλ 12 κελψλ γηα ηα γεσξγηθά 

πξντφληα ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-02 DA. 

26 Εγγύεζε (8/6) 

Αλαθέξεηε εάλ απαηηείηαη εγγχεζε γηα ηε ζρεηηθή άδεηα. Δάλ λαη, εηζάγεηε ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο 

εγγχεζεο (GRN) γηα ηελ εγγχεζε πνπ παξέρεηαη γηα ηε ζρεηηθή άδεηα. 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε εάλ ε αίηεζε αθνξά ηελ πξνθαηαβνιηθή εμαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

ΙΡΟ- EX/IM, εθηφο αλ απηά ππφθεηληαη ζε εμαγσγηθνχο δαζκνχο ή ρξήζεο θαζεζηψηνο ΟΡΟ εθηφο αλ 

απηφ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πξνθαηαβνιηθήο εηζαγσγήο πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο ή κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ (ΟΡΟ- ΔΥ/ΙΜ).  

Δπίζεο δελ απαηηείηαη εγγχεζε  γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 89(6)-(7) ηνπ ΔΣΚ 

π.ρ. γηα νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ φζνλ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ σο δεκφζηεο 

αξρέο. 

27 Πνζό Εγγύεζεο (8/7) 

πκπιεξψζηε ην πνζφ ηεο κεκνλσκέλεο εγγχεζεο ή, ζε πεξίπησζε ζπλνιηθήο εγγχεζεο, ην πνζφ 

πνπ ηζνδπλακεί κε ην κέξνο ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ην νπνίν δηαηίζεηαη γηα ην εηδηθφ θαζεζηψο. 

Σν πεδίν απηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη εάλ ε αίηεζε αθνξά ηελ πξνθαηαβνιηθή εμαγσγή κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ΙΡΟ-ζχζηεκα EX/IM εθηφο αλ απηά ππφθεηληαη ζε εμαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ΟΡΟ-ζχζηεκα 

ΙΜ/ΔΥ. 

Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ππνινγίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ ηεισλεηαθψλ νθεηιψλ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, άιισλ επηβαξχλζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο κπνξεί λα κεησζεί ζην 

30%, 50%, 100% ηνπ πνζνχ αλαθνξάο. (άξζξν 89-ΔΣΚ, 84-DΑ) 

28 Μεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ (8/8) 

Αίηεζε: Δάλ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα άδεηα κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ 

δηθαηνχρσλ ηνπ θαζεζηψηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 218-ΔΣΚ, αλαθέξεηε πιεξνθνξίεο γηα ην 

πξφζσπν ζην νπνίν κεηαβηβάδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη γηα ηηο 

πξνηεηλφκελεο δηαηππψζεηο κεηαβίβαζεο. Σν αίηεκα απηφ κπνξεί επίζεο λα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα 

ηεισλεηαθή αξρή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην κεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο θαη ηε ρνξήγεζεο ηεο 

άδεηαο γηα ην εηδηθφ θαζεζηψο. 
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Άδεηα: Πξνζδηνξίζηε ηνπο φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαβίβαζε 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Δάλ ε αίηεζε γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

απνξξηθζεί, πξνζδηνξίζηε ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. 

 

29 Ιζνδύλακα Εκπνξεύκαηα 

Σα «ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα» ζπλίζηαληαη ζε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ απνζεθεχνληαη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή κεηαπνηνχληαη αληί ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ θαζεζηψηνο δηακεηαθφκηζεο. 

 

Αίηεζε: Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, αλαγξάςηε ηνλ νθηαςήθην 

θσδηθφ Ο, ηελ εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ γηα 

λα δψζεηε ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαζηζηνχλ. 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ γηα λα πξνηείλεηε ππνζηεξηθηηθά κέηξα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκα γηα 

ηε ζχγθξηζε απηή. 

Αλαθέξεηε εάλ ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε δαζκνχο αληηληάκπηλγθ, 

αληηζηαζκηζηηθνχο δαζκνχο, δαζκνχο δηαζθάιηζεο ή άιινπο πξφζζεηνπο δαζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ, εάλ θαηαηέζεθε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία. 

 

Άδεηα: Πξνζδηνξίζηε ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ρξήζεο ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ. 

Δάλ ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην παξαζθεπήο ή ζε θαιχηεξε 

θαηάζηαζε απφ ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα (ζε πεξίπησζε επηζθεπήο), αλαθέξεηε ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

30  Εκπνξεύκαηα πνπ ζα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο  

30.1 Κσδηθόο Ο εκπνξεύκαηνο (5/1)* 

Αλαγξάςηε ηα πξψηα 4 ςεθία ηνπ θσδηθνχ Ο ζηνλ νπνίν ζα ηαμηλνκεζνχλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ΙΡΟ ή ΟΡΟ π.ρ γηα επηζθεπή θαη επαλαζπζθεπαζία ηα 4 ςεθία 

είλαη αξθεηά. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ν νθηαςήθηνο θσδηθφο Ο εθφζνλ: 

 πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ή ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ, 

 ηα εκπνξεχκαηα θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα 71-02, 

 ηα εκπνξεχκαηα δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα 71-02 θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν θσδηθφο 

νηθνλνκηθψλ φξσλ 22 (θαλφλαο ειάρηζηεο αμίαο).  

30.2 Πεξηγξαθή εκπνξεύκαηνο (5/2)* 

Αλαθέξεηε ηα εκπνξηθά θαη/ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά ζαθή θαη αλαιπηηθά ψζηε λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε. Δάλ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ή ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ 

αληαιιαγψλ, αλαθέξεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Αίηεζε: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ ε νπνία επηηξέπεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ ηεισλεηαθή νλνκαηνινγία. ε απηή πεξηιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηπρφλ κεζφδνπο 

εμέηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
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θαηάηαμε εμαξηάηαη απφ απηή. Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο απφ ηνλ 

αηηνχληα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην πεδίν «Δκπνξηθή νλνκαζία θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ηίηινπ II». 

Άδεηα: Πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

αλαγλψξηζή ηνπο ρσξίο θακία ακθηβνιία θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ απφθαζε ΓΓΠ κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξνζθνκίδνληαη γηα ηεισληζκφ. Η 

πεξηγξαθή δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί σο εκπηζηεπηηθέο απφ 

ηνλ αηηνχληα ζηελ αίηεζε ΓΓΠ. 

30.3 Πνζόηεηα εκπνξεύκαηνο (5/3)* 

Αλαγξάςηε ηελ εθηηκψκελε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ 

ζην θαζεζηψο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο. 

Δάλ ε αίηεζε αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πινίσλ, γηα εμέδξεο 

γεψηξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη πξντφληα γηα πνιηηηθά αεξνζθάθε, δελ είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα απηά θαιχπηνληαη απφ 

εηδηθέο δηαηάμεηο (Μέξνο Α θαη Β Σίηινο II) ηεο Ο. 

30.4 Αμία εκπνξεύκαηνο (5/4)* 

Αλαγξάςηε ηελ εθηηκψκελε κέγηζηε αμία ζε επξψ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην 

εηδηθφ θαζεζηψο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο. Η αμία κπνξεί ζπκπιεξσκαηηθά λα αλαγξαθεί 

θαη ζε άιιν λφκηζκα πέξαλ ηνπ επξψ. 

30.5 πληειεζηήο απόδνζεο εκπνξεύκαηνο (5/5)* 

Αλαθέξεηε ηνλ εθηηκψκελν ζπληειεζηή απφδνζεο ή ηνλ εθηηκψκελν κέζν ζπληειεζηή απφδνζεο ή, 

θαηά πεξίπησζε, ηε κέζνδν θαζνξηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή. 

Η πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά ηελ εθαξκνγή θαζεζηψηνο 

ΙΡΟ ή ΟΡΟ ή εηδηθνχ πξννξηζκνχ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ.   

30.6 Εμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ (5/8)* 

Αλαθέξεηε ηα κέηξα πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο. 

1. αξηζκφο ζεηξάο ή θαηαζθεπαζηή 

2. κνιπβδνζθξάγηζε, ζθξάγηζε, ζθξάγηζε κε εγγιπθή ή επίζεζε άιινπ είδνπο δηαθξηηηθνχ 

ζήκαηνο 

4. ιήςε δεηγκάησλ, εηθφλσλ ή ηερληθψλ πεξηγξαθψλ 

5. δηελέξγεηα αλαιχζεσλ 

6. δειηίν πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζσξηλήο εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ πνπ 

απνζηέιινληαη απφ κία ρψξα ζε άιιε γηα κεηαπνίεζε, επεμεξγαζία ή επηζθεπή (θαηάιιειν 

κφλνλ γηα ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή) 

7. άιινη ηξφπνη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο (επεμήγεζε ησλ ηξφπσλ εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ) 

 

Η πιεξνθνξία απηή δελ ζπκπιεξψλεηαη φηαλ εθαξκφδεηαη ην θαζεζηψο ΙΡΟ κε ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ην θαζεζηψο ΟΡΟ κε ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ην 

πεδίν «Ιζνδχλακα εκπνξεχκαηα» θαη «Πξντφληα αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηίηινπ XVIII» αληίζηνηρα. 
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31 Μεηαπνηεκέλα πξντόληα (5/7)* 

Αλαθέξεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα φια ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο, 

αλαθέξνληαο ην θχξην κεηαπνηεκέλν πξντφλ θαη ηα δεπηεξεχνληα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία 

απνηεινχλ ππνπξντφληα ησλ εξγαζηψλ κεηαπνίεζεο θαη είλαη δηαθνξεηηθά απφ ην θχξην κεηαπνηεκέλν 

πξντφλ π.ρ. απνξξίκκαηα, θαηά πεξίπησζε. 

Ιζρχνπλ νη ζεκεηψζεηο ζηηο παξαγξάθνπο «Κσδηθφο εκπνξεχκαηνο» θαη «πεξηγξαθή εκπνξεχκαηνο». 

32 Οηθνλνκηθνί Όξνη (6/2)* 

Σν θαζεζηψο ΙΡΟ ή ΟΡΟ εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ παξαγσγψλ ηεο 

Έλσζεο δελ ζίγνληαη απφ άδεηα ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο (νηθνλνκηθνί φξνη). 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη αλαγθαία ε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ. Ωζηφζν, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηή ε εμέηαζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε επίπεδν Έλσζεο. 

Γηα θάζε θσδηθφ Ο πνπ έρεη δεισζεί ζην πεδίν «Κσδηθφο εκπνξεχκαηνο», πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο θσδηθνχο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο 

φξνπο  κε αξ. 1-22 (βιέπε πλεκκέλν 4). Ο αηηψλ δχλαηαη λα παξέρεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία, ηδίσο 

φηαλ απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ.  

33 Εθθαζαξηζηηθόο ινγαξηαζκόο (4/18)* 

Η πιεξνθνξία απηή ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ην θαζεζηψο ΙΡΟ - χζηεκα ΙΜ/ΔΥ (ε εηζαγσγή 

πξνεγείηαη ηεο εμαγσγήο) θαη  ΙΡΟ - χζηεκα ΔΥ/ΙΜ ρσξίο ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ (ΙΝF).                                                    

Αλαθέξεηε εάλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ. Δάλ «λαη», αλαγξάςηε 

ηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 175(1) DA, εληφο ηεο νπνίαο ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ζα 

πξνζθνκίζεη ηνλ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ ζην ηεισλείν ειέγρνπ. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα 

παξαηαζεί. 

Ο εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο πεξηέρεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 175(3) DA, ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-06 εθηφο εάλ ην ηεισλείν ειέγρνπ έρεη νξίζεη δηαθνξεηηθά.  

34 Τπνινγηζκόο ηνπ εηζαγσγηθνύ δαζκνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 86(3)-ΕΣΚ (8/13)* 

πκπιεξψλεηαη κφλνλ γηα αίηεζε γηα ρξήζε θαζεζηψηνο ΙΡΟ. 

Καζνξίζηε πσο ζα ππνινγηζηεί ν εηζαγσγηθφο δαζκφο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ζα ππνζηνχλ 

εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο. 

Αίηεζε: Αλαθέξεηε (λαη/φρη) εάλ ν αηηψλ επηζπκεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 86(3) ηνπ ΔΣΚ. 

Δπηιέμηε «λαη» εάλ ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πξέπεη λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηε δαζκνινγηθή 

θαηάηαμε, ηε δαζκνινγεηέα αμία, ηελ πνζφηεηα, ηε θχζε θαη ηελ θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ 

ππαγσγήο ζην θαζεζηψο (εθαξκνγή άξζξνπ 86(3)-ΔΣΚ). 

Δπηιέμηε «φρη»  εάλ ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηα ζηνηρεία 

δαζκνιφγεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν γελλάηαη ε ζρεηηθή ηεισλεηαθή νθεηιή 

δει. ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ (εθαξκνγή άξζξνπ 85-ΔΣΚ) 

Άδεηα: ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο επηζπκεί λα ππνινγίζεη ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 86(3)-ΔΣΚ, ε άδεηα γηα ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ΙΡΟ πξνβιέπεη φηη ηα ζρεηηθά 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα δελ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θαη 

λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο πεξηφδνπ ελφο έηνπο κεηά ηελ επαλεμαγσγή ηνπο. Ωζηφζν, 

ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θαη λα 

ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο πεξηφδνπ ελφο έηνπο κεηά ηελ επαλεμαγσγή ηνπο εάλ ην πνζφ 

ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 86(3) ηνπ θψδηθα δει. ζηε βάζε ησλ 

ζηνηρείσλ δαζκνιφγεζεο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ (κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ). 
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Σν άξζξν 86(3)-ΔΣΚ εθαξκφδεηαη ρσξίο ηελ αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή φηαλ ππάξρεη ν θίλδπλνο 

θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δαζκνινγηθψλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 56(2)(ε)-ΔΣΚ, εθφζνλ:  

α) ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θαζεζηψο ΣΔ εηζάγνληαη άκεζα ή έκκεζα 

απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ επαλεμαγσγή ηνπο,  

β) ηα εκπνξεχκαηα ζα είραλ απνηειέζεη, θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα 

ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο, αληηθείκελν επηβνιήο κέηξνπ εκπνξηθήο ή γεσξγηθήο πνιηηηθήο 

ή δαζκνχ αληηληάκπηλγθ, αληηζηαζκηζηηθνχ δαζκνχ, δαζκνχ δηαζθάιηζεο ή αληαπνδνηηθνχ 

δαζκνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ρξφλν απηφ είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη, 

γ) δελ απαηηήζεθε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 166-DA.  

 

TΙΣΛΟ XVII -Εηδηθέο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ αίηεζε/άδεηα ρξήζεο ηνπ θαζεζηώηνο ΙΡΟ 

 

35 XVII/1. Πξνθαηαβνιηθή εμαγσγή (IPΟ- EX/IM)  

Αλαθέξεηε (λαη/φρη) αλ ζρεδηάδεηαη ε εμαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαζηζηνχλ (θαζεζηψο 

ΙΡΟ-χζηεκα EX/IM).  

Δάλ «λαη», αλαθέξεηε ηελ πξνηεηλφκελε πεξίνδν (ζε κήλεο) εληφο ηεο νπνίαο ηα κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ΙΡΟ ιακβάλνληαο ππφςε ην δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Έλσζε.  Η πξνζεζκία δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο αιιά κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην Σεισλείν αθφκε θαη αθνχ 

ιήμεη, κεηά απφ αίηεκα ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο ππφ ηνλ φξν φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη 

ηνπο δψδεθα κήλεο. 

36 XVII/2.  Θέζε ζε ειεύζεξε θπθινθνξία κέζσ εθθαζαξηζηηθνύ ινγαξηαζκνύ (IPΟ -ΙΜ/ΕΥ) 

Αλαθέξεηε (λαη/φρη) αλ ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

ΙΡΟ κε ην ζχζηεκα IM/EX ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εάλ δελ έρνπλ ππαρζεί 

ζε κεηαγελέζηεξν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή δελ έρνπλ εμαρζεί εθ λένπ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε θσδηθφ 4051 

ζεσξείηαη φηη έρεη ππνβιεζεί θαη έρεη γίλεη απνδεθηή θαη φηη ε παξάδνζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θαζεζηψηνο. 

TΙΣΛΟ XVIII-Εηδηθέο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ αίηεζε/άδεηα ρξήζεο ηνπ θαζεζηώηνο 

ΟΡΟ 

 

37 XVIII/1. ύζηεκα ζηαζεξώλ αληαιιαγώλ ζην θαζεζηώο ΟΡΟ  

Καηά ηελ επηζθεπή εκπνξεπκάησλ, έλα εηζαγφκελν πξντφλ (πξντφλ αληηθαηάζηαζεο) κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη έλα κεηαπνηεκέλν πξντφλ (ύζηεκα ζηαζεξώλ αληαιιαγώλ).  

Αλαθέξεηε (λαη/φρη) αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην χζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ. Δάλ λαη, 

εηζάγεηε ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ ή θσδηθνχο σο αθνινχζσο: 

1. χζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ ρσξίο πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο 

2. χζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ κε πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο 

Άδεηα: Πξνζδηνξίζηε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα λα εμαθξηβσζεί φηη πιεξνχληαη νη φξνη γηα ην 

ζχζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ.  
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38 XVIII/2. Πξντόληα αληηθαηάζηαζεο ζην θαζεζηώο ΟΡΟ 

Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ (ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε 

πεξίπησζε επηζθεπήο εκπνξεπκάησλ), αλαγξάςηε ηνλ νθηαςήθην θσδηθφ Ο, ηελ εκπνξηθή πνηφηεηα 

θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο ψζηε λα επηηξέςεηε ζηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο 

εμαγσγήο θαη ησλ πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο. Γηα ηε ζχγθξηζε απηή, ρξεζηκνπνηήζηε ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο 1-7 πνπ παξέρνληαη ζην πεδίν «Δμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ».  

39 XVIII/3 Πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντόλησλ αληηθαηάζηαζεο ζην θαζεζηώο ΟΡΟ 

Αλαθέξεηε (λαη/φρη) αλ ζρεδηάδεηαη ε εηζαγσγή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Δάλ λαη, αλαθέξεηε ηελ πεξίνδν (ζε κήλεο) εληφο ηεο νπνίαο ηα ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή.  

40 XVIII/4 Πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ ζην θαζεζηώο ΟΡΟ 
(ζύζηεκα IM/EX) 

Αλαθέξεηε (λαη/φρη) αλ ζρεδηάδεηαη ε εηζαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα πξηλ απφ ηελ ππαγσγή ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο ΟΡΟ. 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε ηελ πεξίνδν (ζε κήλεο) εληφο ηεο νπνίαο ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πξέπεη λα 

ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ΟΡΟ ιακβάλνληαο ππφςε ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα 

ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεδία 36- 41 ζα βξείηε ζηνλ πλνπηηθφ Οδεγφ ηνπ Σκήκαηνο 

Σεισλείσλ θαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γηεχζπλζε:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/gui

dance_special_procedures_en.pdf 

 

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

 

Αίηεζε: Δηζάγεηε νπνηεζδήπνηε εηδηθέο κλείεο, εθφζνλ ζεσξνχληαη ρξήζηκεο 

 

Άδεηα: Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη/ή ηηο δηαηππψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

άδεηα. 

Τπνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άδεηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο 

αξκφδηαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο αξρή φηαλ επέξρεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία θαη ζηηο 

πεξηζηάζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23(2)-ΔΣΚ. 

Η αξκφδηα γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηθαίσκα πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 44-ΔΣΚ. 

Οη άδεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ΙΡΟ-ΔΥ/ΙΜ ή ΟΡΟ-EX/IM πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε θαη νη άδεηεο ΙΡΟ-ΙΜ/ΔΥ ή ΟΡΟ-IM/ΔΥ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε, πεξηιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

176(1)-DA φπσο ηε ρξήζε INF. 

Πξνζδηνξίζηε αλ ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή εκπνξεχκαηα ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο IPO-

χζηεκα IM/EX ζεσξείηαη φηη ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 170(1) DA.  

Άδεηα: Οη άδεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο IPO-IM/EX πνπ αθνξνχλ έλα θξάηνο κέινο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 175(5)DΑ. 

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_special_procedures_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_special_procedures_en.pdf
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Τπνβνιή ηεο αίηεζεο 

 

Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη αλέβαζκα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ, παηήζηε 

«Τπνβνιή/Submit». Η αίηεζε ζαο ζα παξαιεθζεί θαη ζα αμηνινγεζεί απφ ην ζχζηεκα. Αλ έρεη 

ζπκπιεξσζεί νξζά ζα παξαιεθζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο αξκφδηεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο.  

Γηα λα κάζεηε αλ ε αίηεζε ζαο έρεη παξαιεθζεί, παηήζηε "Notifications" θαη ειέγμηε αλ έρεηε 

παξαιάβεη θάπνην κήλπκα. Θα ιάβεηε απηή ηελ νζφλε. 

  

 Δάλ ε αίηεζε έρεη παξαιεθζεί, ζα ιάβεηε έλα κήλπκα πνπ νλνκάδεηαη «Αλαθνξάο αξηζκφο 

θνηλνπνίεζεο/Reference Number Notification» κε έλα αξηζκφ αλαθνξάο (Reference Number). 

Μπνξείηε λα δείηε έλα ηέηνην κήλπκα ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηεο πην εηθφλαο.  

 Δάλ νη πιεξνθνξίεο είλαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζα ιάβεηε έλα κήλπκα πνπ νλνκάδεηαη 

«Validation Result Notification». Μπνξείηε λα δείηε έλα ηέηνην κήλπκα ζηελ επηιεγκέλε γξακκή 

ηεο πην πάλσ εηθφλαο. 

 

Πσο ιακβάλεηε έλα «κήλπκα ιάζνπο/Validation Result Notification" . 

  

Γηα λα εληνπίζεηε ην ιάζνο θαη λα ην δηνξζψζεηε, αθνινπζείζηε ηα πην θάησ βήκαηα: 

1. Δπηιέμηε ην κήλπκα θαη παηήζηε «ηνηρεία/Details» 
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2. Παηήζηε ζην "Notification Specific Information". Δδψ κπνξείηε λα βξείηε ηα κελχκαηα ιάζνπο 

γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ. 
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3. Δπηζηξέςεηε ζηελ «Λίζηα εθαξκνγψλ/Applications list », επηιέμηε ηελ εθαξκνγή πνπ ζέιεηε λα 

αιιάμεηε θαη επηιέμηε "Duplicate Application". Δδψ κπνξείηε λα αλαπξνζαξκφζεηε ηα 

ιαλζαζκέλα ζηνηρεία. 

 

 
  

4. Δπαλαιάβεηε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο παηψληαο «Τπνβνιή». 

 

Φύιαμε πξνζρεδίνπ Αίηεζεο 

 

Αλ δελ έρεηε νινθιεξψζεη ηελ αίηεζε θαη ζέιεηε λα θπιάμεηε φζα έρεηε θάλεη, παηήζηε ζην "Save for 

later use". Η αίηεζε ζα θπιαρζεί σο «draft» θαη ζα κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Η αίηεζε κπνξεί λα θπιαρζεί κέρξη θαη 30 εκέξεο.  
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CDS γηα νηθνλνκηθνύο θνξείο 
 

CDS γηα ηεισλεηαθνύο ιεηηνπξγνύο 
 

Μέζσ EU Trader Portal: 
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ 
 
Τπνβνιή 

- Πξφζβαζε ζην EU Trader Portal 
- πκπιήξσζε θαη Τπνβνιή Αίηεζεο 
- Τπνβνιή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ (αίηεκα) 
- Δηδνπνίεζε απνδνρήο αίηεζεο 

 
Απφθαζε 

- Τπνβνιή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ (απφθαζε) 
- Αίηεκα γηα δηφξζσζε θαη παξάηαζε πξνζεζκηψλ 
- Γηθαίσκα Αθξφαζεο 
- Δηδνπνίεζε ηειηθήο απφθαζεο 

 
 
 
 
Γηαρείξηζε 

- Αίηεκα επαλεμέηαζεο-ηξνπνπνίεζεο-αλάθιεζεο-
αθχξσζεο 

- Παξαθνινχζεζε εηδνπνηήζεσλ, ηζηνξηθφ 
 
 

Μέζσ EU CDMS: https://ohs-
service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/coui/ 
 
Τπνβνιή 

- Πξφζβαζε ζην EU CDMS 
- Έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ ππνβνιήο αίηεζεο 
- Αίηεκα πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ (αίηεκα) 
- Απνδνρή/Απφξξηςε αίηεζεο 

 
Απφθαζε 

- Βεβαίσζε θξηηεξίσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αίηεζεο 
- Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 
- Παξάηαζε πξνζεζκηψλ 
- Γηαβνχιεπζε κε εκπιεθφκελν ΚΜ 
- Παξαιαβή απάληεζεο εκπιεθφκελνπ ΚΜ 
- Λήςε απφθαζεο 
- Γεκηνπξγία λέαο άδεηαο 

 
Γηαρείξηζε 

- Δπαλεμέηαζε πιεξνθνξηψλ (σο εκπιεθφκελν 
ΚΜ) 

- Παξαθνινχζεζε εηδνπνηήζεσλ, ηζηνξηθφ 
- Δπαλεμέηαζε- Σξνπνπνίεζε-αλάθιεζε-αθχξσζε 

άδεηαο 
 
 

 

  

•εγγραφι ςτο UUM&CDS

• μελζτθ νομοκεςίασ 
αναφορικά με τθ χριςθ 
αιτοφμενθσ τελωνειακισ 
απόφαςθσ 

• ςυμπλιρωςθ αίτθςθσ, 
καταχϊρθςθςθ 
ςυνοδευτικϊν εγγράφων

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ

•παραλαβι από τον αρμόδιο 
τελωνειακό χριςτθ

• Αίτθςθ για λιψθ 
πρόςκετων ςτοιχείων (30 
μζρεσ+Χ).

• Ενθμζρωςθ για μθ ευνοϊκι 
απόφαςθ-Άςκθςθ 
δικαιϊματοσ Ακρόαςθσ

Β. ΑΠΟΔΟΧΗΣ/ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

•εξζταςθ τθσ αίτθςθσ (30 
μζρεσ/60 multi/12 μινεσ) 
για εξζταςθ οικον. όρων-
Ενθμζρωςθ για μθ 
ευνοϊκι απόφαςθ-
Άςκθςθ δικαιϊματοσ 
Ακρόαςθσ

Γ. ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
https://ohs-service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/coui/
https://ohs-service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/coui/
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Δηαρείξηζε Aδεηώλ 

1. Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κηα άδεηα; 

Ναη, αλ θάπνην ζηνηρείν ηεο άδεηαο αιιάμεη θαη κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ή ζην 

πεξηερφκελν ηεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην ηεισλείν ειέγρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή αθνξά 

βαζηθή πξνυπφζεζε ιήςεο ηεο απφθαζεο απηήο ε νπνία δελ πιεξείηαη πιένλ, ε άδεηα ζα πξέπεη λα 

αλαθιεζεί. Δάλ απιά πξφθεηηαη γηα αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θάπνηνπ ζηνηρείνπ, π.ρ. ππαγσγή 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή πξφζζεηνπ είδνπο εκπνξεχκαηνο, ηφηε κπνξεί λα δεηεζεί γξαπηψο. – 

Άξζξα 23(2), 28 ΔΣΚ.  Η δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα. 

2. Μπνξεί λα αλαλεσζεί κηα άδεηα; 

Ναη, κπνξεί λα δεηεζεί κε επηζηνιή ή κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CDS, εθφζνλ ε 

αίηεζε ππνβιεζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο θαη λννπκέλνπ φηη ηεξεζνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

– Άξζξo 28 ΔΣΚ, άξζξν 164 DA 

3. Πόηε αθπξώλεηαη κηα άδεηα; 

Μηα άδεηα αθπξψλεηαη εμ ππαξρήο ηεο εκεξνκελίαο ηζρχνο ηεο εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή 

πξφβιεςε κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, εάλ ε απφθαζε ιήθζεθε κε βάζε αλαθξηβείο ή ειιηπείο 

πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ήηαλ αλαθξηβείο ή 

ειιηπείο θαη νη νπνίεο αλ ήηαλ νξζέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο ε απφθαζε ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή.- Άξζξo 

27 ΔΣΚ 

4. Πόηε αλαθαιείηαη κηα άδεηα; 

Όηαλ δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο ή απφ ην ηεισλείν φηαλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

φξνπο ιήςεο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πιεξείηαη πιένλ. Η εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο κπνξεί, 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ην απαηηεί ε πξνζηαζία ησλ λφκηκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, λα κεηαηεζεί έσο θαη έλα έηνο κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα αλάθιεζε. 

Δκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηελ ζηηγκή ηεο 

αλαθιεζείζαο απφθαζεο δελ επεξεάδνληαη. - Άξζξα 28, 30 ΔΣΚ 

5. Πόηε επαλεμεηάδεηαη κηα άδεηα; 

Δπαλεμέηαζε πθηζηάκελεο άδεηαο πξαγκαηνπνηείηαη:  

(α) φηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε ελσζηαθή ηεισλεηαθή λνκνζεζία πνπ επεξεάδνπλ ηελ άδεηα,  

(β) φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ ηεο ηεισλεηαθήο παξαθνινχζεζεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη θξηηεξίσλ 

ηεο άδεηαο,  

(γ) φηαλ αιιάμεη θάπνην ζηνηρείν ηεο άδεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ή ζην 

πεξηερφκελν ηεο.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΣΚ δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην κέρξη ηελ 1/5/2019 επαλεμέηαζεο ησλ αδεηψλ 

πνπ παξαρσξήζεθαλ πξηλ ηελ 1/5/2016, θαηά πφζν πιεξνχληαη νη φξνη θαη ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο 

ησλ αδεηψλ κε ηε λέα Ννκνζεζία θαη θαηαρψξεζε φζσλ απηψλ πιεξνχληαη ζην ζχζηεκα CDS. 

[άξζξν 23(4)(α), άξζξν 15 DA]  
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1. Σξνπνπνίεζε Άδεηαο 

1. Πξψηα επηιέμηε ηελ άδεηα πνπ ζα ηξνπνπνηεζεί. 

2. Παηψληαο ην «αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε/amendment request» εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα πεδία 

άδεηα ηεο νπνίαο είλαη ζπκπιεξσκέλα. Τπάξρνπλ νη θνηλέο πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε 

άδεηα θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ άδεηα. 

3. Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ηεισλεηαθήο 

αλαθνξάο 

4. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ παηήζηε «ππνβνιή/submit» 

5. Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην ηεισλεηαθφ γξαθείν. Ο δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο ιακβάλεη 

κήλπκα «validation Success Notification» φηη ην αίηεκα είλαη έγθπξν θαη ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο. 

 

6. Σν αξκφδην  ηεισλείν, εκθαλίδεη ζην «new task» ην έγγξαθν κε ην κήλπκα «intention to 

amend». Αλ ε πξφζεζε γηα ηξνπνπνίεζε δεηήζεθε απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο π.ρ. κεηά απφ 

επαλεμέηαζε ηεο άδεηαο, ε δηαδηθαζία μεθηλά απφ ην ζεκείν απηφ (απφ ηελ ζειίδα 

Authorisation, επηιέγεηαη «πξφζεζε γηα ηξνπνπνίεζε»). 
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7. Η ζειίδα ««πξφζεζε γηα ηξνπνπνίεζε/Intention to Amend» απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο: 

θνηλέο θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

8. Ο αξκφδηνο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Λφγνη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε (επηινγή απφ βάζε δεδνκέλσλ) 

 Απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε «Ναη/Όρη» 

9. Αλ ε απφθαζε γηα ηξνπνπνίεζε είλαη ζεηηθή, ν ιεηηνπξγφο επηιέγεη «Τπνβνιή/proceed»γηα λα 

ππνβιεζεί ε ηξνπνπνηεηηθή άδεηα. 

10. Ο δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο ιακβάλεη κήλπκα «Λφγνη ηεο πξνηεηλφκελεο απφθαζεο/Grounds of 

intended decision notification» θαη επηιέγεη «Provide Request Answer» πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

κήλπκα. 

 
11.  Ο δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο δίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζην πεδίν «Απφςεηο/point of view»-ρψξνο 

ειεχζεξεο γξαθήο, «Απνηέιεζκα ειέγρνπ αλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

αθξφαζεο- Ναη/Όρη» θαη επηιέγεη «Τπνβνιή». 
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12. Σν ηεισλείν παξαιακβάλεη ην κήλπκα απηφ κε ηε δήισζε αλ ρξεηάδεηαη ή φρη ε άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο αθξφαζεο. 

13. Αλ δελ ρξεηάδεηαη, ην ηεισλείν παξαιακβάλεη ην λέν έγγξαθν «Σξνπνπνίεζε Άδεηαο». 

 
14. Αθνχ ην επηιέμεη, επηιέγεη θαηά πφζν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

(Ναη/Όρη), αλαθέξεη ην ιφγν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη επηιέγεη «ππνβνιή». 
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15. Αλ ν ιεηηνπξγφο απνθαζίζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο, ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο θαη ηα 

εκπιεθφκελα θξάηε κέιε παξαιακβάλνπλ ζρεηηθφ κήλπκα «Σξνπνπνίεζεο». ην κήλπκα 

αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

16. Αλ ν ιεηηνπξγφο απνθαζίζεη λα κελ ηξνπνπνηήζεη ηελ άδεηα, ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο 

παξαιακβάλεη κήλπκα «Με ηξνπνπνίεζεο». 

Trader’s Portal CDS 
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πλεκκέλν 1 

Δηαδηθαζία εγγξαθήο Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ γηα πξόζβαζε ζην Κεληξηθό 
ύζηεκα Σεισλεηαθώλ Απνθάζεσλ (Customs Decisions) ηεο Ε.Ε. 

Σν έξγν απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεισλεηαθψλ 

απνθάζεσλ, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνθάζεσλ κέζσ ηππνπνηεκέλεο 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα αηηήζεηο θαη απνθάζεηο/εγθξίζεηο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

Σν ελ ιφγσ δηεπξσπατθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα πχιε γηα ηνπο εκπνξεπφκελνπο (Trader 

Portal) θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ (Customs Decisions Management 

System).  

Οη θνηλέο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα αηηήζεηο θαη απνθάζεηο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ζηνλ 

Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 2015/2446 θαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 

2015/2447. 

Μπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ πην θάησ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ (ΔU Customs Data Models):  

https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm γηα λα βξείηε ηνπο πίλαθεο κε 

ηηο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο αηηήζεηο θαη απνθάζεηο, ηνπο κνξθφηππνπο, ηνπο θσδηθνχο θαη ηε 

δνκή ησλ απαηηήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ (φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πην πάλσ Καλνληζκνχο).  

Βήμα 1ο :  

Εγγξαθή ζηελ Κπβεξλεηηθή Δηαδηθηπαθή Δίνδν Αζθάιεηαο «Αξηάδλε» - Δεκηνπξγία πξνθίι  

 Η δεκηνπξγία πξνθίι ζηελ «Αξηάδλε» ζα πξέπεη λα γίλεη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

https://cge.cyprus.gov.cy/re/Public/  

 Γηα ηε δεκηνπξγία πξνθίι ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ζηνηρεία φπσο ην φλνκα ρξήζηε 

(username), ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password), ην ειεθηξ. ηαρπδξνκείν.  

Δάλ έρεηε δεκηνπξγήζεη επηηπρψο πξνθίι ζα ζαο απνζηαιεί απφ ηελ Αξηάδλε ειεθηξνληθφ 

κήλπκα (κε ηνλ θσδηθφ profile ID ζαο). Η ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνθίι ζα πξέπεη λα γίλεη 

εληφο 72 σξώλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ βήκαηνο 2. 

 

Βήμα 2 ο :  

Πηζηνπνίεζε/αλαγλώξηζε ηνπ πξνθίι ζηα θαζνξηζκέλα Κπβεξλεηηθά γξαθεία θαη παξαιαβή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ 

Η πηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι ζαο κπνξεί λα γίλεη ζε έλα απφ ηα πην θάησ Κπβεξλεηηθά Γξαθεία:  

 ε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ:  

ε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ) ή ζε έλα απφ ηα πην θάησ Δπαξρηαθά Σαρπδξνκεία:  

 Λεπθσζία – Πξνδξφκνπ 100, 2063 

 Λεκεζφο - 16εο Ινπλίνπ 1943 (πξψελ Γιάδζησλνο) 3, 3022 

 Πάθνο- Αξηζηνηέιε άββα 23, 8025  

 Λάξλαθα - Πιαηεία Βαζηιέσο Παχινπ, 6023  

Καηά ηελ επίζθεςε ζαο ζην ΚΔΠ ή ζην ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηελ πνιηηηθή 

ηαπηφηεηα θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνθίι ζαο (profile ID). 

https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm
https://cge.cyprus.gov.cy/re/Public/
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ε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ: (Δκπνξηθνί Οξγαληζκνί, Δπηρεηξήζεηο, 

Φηιαλζξσπηθνί Οξγαληζκνί, Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί, Κξαηηθέο Τπεξεζίεο) 

ηo Δληαίν Κέληξν Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ) ζηε Λεπθσζία - Αλδξέα Αξανχδνπ 13-15,1421 ή ζε έλα απφ 

ηα πην πάλσ Δπαξρηαθά Σαρπδξνκεία.  

Καηά ηελ επίζθεςε ζαο ζην EKE ή ζην ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηελ πνιηηηθή 

ηαπηφηεηα, ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνθίι ζαο (profile ID), Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο Ννκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

επίζεκν έγγξαθν πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην άηνκν ζαο λα ελεξγά εθ κέξνπο ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ 

(εάλ απαηηείηαη). 

Η πην πάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη κόλν κηα θνξά.  

Βήμα 3 ο :  

Αίηεζε γηα εγγξαθή ζην Σεισλεηαθό κεηξών θαη γηα ρνξήγεζε αξηζκνύ EORI 

(Αλαγλσξηζηηθόο Αξηζκόο Οηθνλνκηθνύ Φνξέα). 

Η πην πάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ΣΕΛ.1000.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ αξηζκνχ EORI παηήζηε 

εδψ: 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/4A1393A5A01E5EEA4225784D002BD521?open

document 

Όζα πξφζσπα έρνπλ ήδε ζπλαιιαγέο κε ην Σκήκα Σεισλείσλ θαη είλαη ήδε εγγεγξακκέλα δελ 

ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζην βήκα 3.  

Βήμα 4 ο :  

Αίηεζε θαη εγγξαθή ζην θεληξηθό ζύζηεκα Σεισλεηαθώλ απνθάζεσλ (Customs Decision) ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο 

 Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ΣΕΛ 1003TΑ γηα λα δεηήζνπλ 

λα ηνπο ρνξεγεζεί πξφζβαζε ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο ξφινπο 

(consultation, administration, submission). 

 Η αίηεζε πξέπεη λα ππνγξαθεί ζηελ παξνπζία Σεισλεηαθνχ Λεηηνπξγνχ απφ έλα απφ ηα 

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ Γηεπζπληψλ (ζηελ πεξίπησζε Ννκηθνχ 

πξνζψπνπ) θαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο πξφζβαζεο. Καηά ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί 

ν θσδηθφο πξνθίι (ζχκθσλα κε ην βήκα 1), αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Γηεπζπληψλ, 

ηαπηφηεηα ηνπ Γηεπζπληή/Γξακκαηέα (ζηελ πεξίπησζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ) θαη ηνπ θαηφρνπ 

ηεο πξφζβαζεο. 

Βήμα 5 ο :  

Πξόζβαζε ζην ζύζηεκα Σεισλεηαθώλ Απνθάζεσλ– Πύιε Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ – 

Σαπηνπνίεζε Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

 Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηελ πχιε ησλ Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ην θεληξηθφ 

ζχζηεκα ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ ζηε δηεχζπλζε: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-

web/ 

 Απηφκαηα ζα γίλεη αλαθαηεχζπλζε ζηελ Πχιε Σαπηνπνίεζεο (Where are you from page) φπνπ 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πην θάησ: 

 CY -γηα ηε ρψξα ηαπηνπνίεζεο (Select the country where you want to be authenticated) θαη  

 Economic Operator (Οηθνλνκηθφο θνξέαο) ή Customs Representative (Σεισλεηαθφο 

αληηπξφζσπνο) γηα ην είδνο ηνπ ρξήζηε (Select type of actor) 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/4A1393A5A01E5EEA4225784D002BD521?opendocument
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/4A1393A5A01E5EEA4225784D002BD521?opendocument
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
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 Θα πξέπεη επίζεο λα επηιεγεί εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεξγεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή εμ 

νλφκαηνο άιινπ πξνζψπνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ). 

 Δθφζνλ ε επαιήζεπζε ησλ 2 ζηνηρείσλ είλαη νξζή, ν ρξήζηεο αλαθαηεπζχλεηαη ζηελ ζειίδα 

ηεο Αξηάδλεο φπνπ ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ν θσδηθφο ρξήζηεο (user id) θαη ν κπζηηθφο 

αξηζκφο (password) πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην βήκα 1. 

 Με ηελ νξζή θαηαρψξεζε ηνπ θσδηθνχ, ν ρξήζηεο ζα ζπλδεζεί κε ην χζηεκα Σrader Portal-

CDS γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ αίηεζή ηνπ. 
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ΤΝΗΜΜΕΝΟ 2 

Τπνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο 
ηνπ θαζεζηώηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή 

 
1. Γειηίν ηαπηφηεηαο (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ)  

2. Πηζηνπνηεηηθφ ζχζηαζεο εηαηξείαο απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε (ζε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) 

3. Πηζηνπνηεηηθφ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν 

Παξαιήπηε (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθά κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο, ηελ ηδηφηεηα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο ζηελ εηαηξεία απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ) 

5. Δμνπζηνδφηεζε πξνζψπνπ γηα λα ππνγξάθεη έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ αίηεζε. 

6. Δπεμήγεζε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο 

7. Βεβαίσζε θφζηνπο ηειεηνπνίεζεο 

8. Βεβαίσζε δεισζείζαο αμίαο εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο  

9. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο (π.ρ. ρεκηθέο αλαιχζεηο)  

10. Βεβαίσζε δαζκνινγηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο 

(αλ απαηηείηαη) 

11. Βεβαίσζε ζχζηαζεο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ  

12. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε «ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ» (ηζρχεη ζε πεξίπησζε 

πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο) 

13. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε «πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο» ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ 

14. Τπνγξακκέλν έληππν απνδνρήο ησλ φξσλ γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο 

15. Άιια έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε αλαγθαία απφ 

ην Γηεπζπληή γηα εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο, ζα πξνζθνκίδνληαη κφλν ηα 

ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα γηα ηε δεηνχκελε ηξνπνπνίεζε π.ρ. γηα πξφζζεην είδνο εκπνξεχκαηνο πνπ 

ζα ππαρζεί ζην θαζεζηψο απαηηνχληαη ηα έγγξαθα αξ. 6-11. 
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ΤΝΗΜΜΕΝΟ 3 

                        
 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          TMHMA TΕΛΩΝΕΙΩΝ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        

 

Όξνη πνπ δηέπνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηώηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή  

 

Αθού ςπογπάτεηε ηην αποδοσή ηυν όπυν ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ εγγπάθος, ηο έγγπαθο ςποβάλλεηαι με ηα 

ςπόλοιπα ςποζηηπικηικά έγγπαθα ηηρ αίηηζήρ ζαρ ζηο ζύζηημα CDS.  

1. Η άδεηα γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν 

ηεο ζπλερνχο ζπκκφξθσζήο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο θαη φζσλ εκπιέθνληαη ζε απηή κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Δλσζηαθήο ηεισλεηαθήο ή ηεο άιιεο λνκνζεζίαο, φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφκν αξ. 94(Ι) ηνπ 2004, ζηνλ πεξί Φφξν 

Καηαλάισζεο Νφκν αξ. 91(Ι) ηνπ 2004, ζηνλ Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα [Καλ. (ΔΔ) αξ. 

952/2013-ΔΣΚ], ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο [Καλ. (ΔΔ) αξ. 2015/2446-DA], ζηηο 

εθαξκνζηηθέο πξάμεηο [Καλ.(ΔΔ) αξ. 2015/2447-IA] θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο γηα 

ηνπο Μεηαβαηηθνχο Καλφλεο [Καλ. (ΔΔ) αξ. 2016/341] αξθεηνί εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη πην 

θάησ θαη ηνπο νπνίνπο θαιείζηε λα δειψζεηε απνδνρή ππνγξάθνληαο ζην ηέινο ηνπ ελ ιφγσ 

εγγξάθνπ.  

2. Η άδεηα ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο ζα θέξεη έλα αξηζκό αλαθνξάο ν νπνίνο θαη ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε φια ηα ηεισλεηαθά έληππα θαη αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηελ άδεηα. 

3. Η άδεηα ζα έρεη δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη ηξία ρξφληα γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα 71-02 DA θαη κέρξη πέληε ρξφληα γηα ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα. Η πξνζεζκία 

απηή κπνξεί, ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, λα παξαηαζεί. Σν αίηεκα παξάηαζεο 

ππνβάιιεηαη γξαπηψο.  

4. Η πεξίνδνο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζηηγκή ηεο ππαγσγήο ησλ 

κε-ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο, πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο κέρξη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο δει. 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηα ππαρζέληα ζην θαζεζηψο εκπνξεχκαηα ή ηα κεηαπνηεκέλα απφ απηά 

πξντφληα ππαρζνχλ ζε άιιν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο, ή θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ θαηάινηπα ή εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ. Η πεξίνδνο απηή κπνξεί, φηαλ ην δηθαηνινγνχλ νη πεξηζηάζεηο, λα παξαηαζεί γηα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν αίηεκα παξάηαζεο ππνβάιιεηαη γξαπηψο απφ ηνλ δηθαηνχρν ηνπ 

θαζεζηψηνο αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε 

ησλ εκπνξεπκάησλ. 

5. Με ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο  ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα 

πξνζθνκίδεη εθθαζαξηζηηθό ινγαξηαζκό εληφο 30 εκεξψλ ζηνλ νπνίν λα πεξηέρνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-06 DA θαη λα θαίλεηαη φηη ηα εκπνξεχκαηα/κεηαπνηεκέλα 

πξντφληα έρνπλ δηεπζεηήζεη ηεισλεηαθά π.ρ. έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηψο απνηακίεπζεο, έρνπλ 

επαλεμαρζεί, έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε θιπ. Παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ 

πξνζθφκηζεο ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ δίδεηαη ιφγσ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ κεηά ηελ 

ππνβνιή δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ζην Σεισλείν Διέγρνπ.  

Η κε ππνβνιή εκπξφζεζκνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ δεκηνπξγεί ηεισλεηαθή νθεηιή.  
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6. Οθείιεηε λα ηεξείηε, ζηε δηεχζπλζε πνπ ζα δειψζεηε ζηελ αίηεζε, φια ηα αλαγθαία αξρεία θαη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ζην ηεισλείν ειέγρνπ λα 

επηηεξνχλ θαη λα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε ζρεηηθή 

άδεηαο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζην θαζεζηψο ζηα κεηαπνηεκέλα απφ απηά πξντφληα. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 178 DA είλαη: 

(α) ν αξηζκφο παξαγγειίαο, ΜRN (ή άιινο θσδηθφο αλαγλψξηζεο ηεισλεηαθψλ 

δηαζαθήζεσλ) θ.α., 

(β) νη πνζφηεηεο, ην είδνο (πεξηγξαθή, θσδηθφο Ο-νθηαςήθηνο αξηζκφο), ν ζπληειεζηήο 

εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, ε ηεισλεηαθή αμία (CIF) θαη ε πξνέιεπζε ησλ εηζαγφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ κε ρξνλνινγηθή αλαθνξά,  

(γ) ε πνζφηεηα, ν θσδηθφο Ο-νθηαςήθηνο αξηζκφο, ν ζπληειεζηήο εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, ε 

αμία, ν ηεισλεηαθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο  

(δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο.  

7. Οθείιεηε λα θπιάζζεηε ηελ άδεηα θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη λα ηα ζέηεηε ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ ιεηηνπξγψλ φπνηε απηά δεηεζνχλ 

θαη λα ηνπο παξέρεηε πξφζβαζε ζε φια ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ή άιια παξαζηαηηθά γηα 

νπνηνδήπνηε έιεγρν.  

8. Σν πνζφ ηνπ εγγπεηήξηνπ εγγξάθνπ πνπ ζα πξνζθνκίζεηε απφ εγθεθξηκέλν 

ηξαπεδηηηθφ/αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ πξνο 

ην Γεκφζην δαζκψλ, θφξσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα γελλεζνχλ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, δπλαηφ 

λα αλαζεσξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ 

άιισλ, ην χςνο ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα εκπνξεχκαηα 

πνπ ππάγνληαη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο ή κεηαθέξνληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαη ηνλ 

θίλδπλν πνπ πεξηθιείνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζαο.  

9. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ηνπ 

Γηεπζπληή έλαληη ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο θαη δελ θαηαβιεζνχλ άκεζα φια ηα νθεηιφκελα 

πνζά, ζα γίλεηαη ξεπζηνπνίεζε ηεο εγγχεζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ 

ζε δαζκνθνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο.  

10. Οθείιεηε λα ελεκεξψλεηε γξαπηψο ην Σεισλείν ειέγρνπ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθχςεη 

κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαη πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ηεο άδεηαο ή ζην 

πεξηερφκελν ηεο, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα δεδνκέλα ηεο άδεηαο.  

11. ε θάζε δηαζάθεζε ππαγσγήο/εθθαζάξηζεο ζην/ηνπ θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ν αξηζκφο ηεο άδεηαο θαη ν αξηζκφο ζπλαιιαζζνκέλνπ πνπ ζα έρνπλ δνζεί ζην πεδίν 44(7) θαη 

44(1) αληίζηνηρα. ην πεδίν 37 ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη θσδηθνί δηαδηθαζίαο (θσδηθφο 

51) φπσο απηνί θαίλνληαη ζην θαηάινγν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ 

Μεραλνγξαθεκέλσλ πζηεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ-ΘΗΔΑ ζηε δηεχζπλζε:  

http://www.mof.gov.cy/mof/ce/theseas.  

12. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ησλ ππνζηαηηθψλ ζαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη 

νχησο ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θπζηθφο έιεγρνο αλά πάζα ζηηγκή, ηφζν ησλ εηζαγνκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ φζν θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

13. Οπνηνζδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγφο δχλαηαη λα εηζέιζεη εληφο ησλ ππνζηαηηθψλ ζαο, 

λα επηζεσξήζεη, λα δηεμάγεη απνγξαθή/έξεπλα, λα πξαγκαηνπνηήζεη θπζηθνχο ειέγρνπο θαη/ή 

δεηγκαηνιεςίεο ησλ εκπνξεπκάησλ ππαγσγήο/κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, λα ειέγμεη 

έγγξαθα, αξρεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα φζν θαη ηα κεηαπνηεκέλα 

http://www.mof.gov.cy/mof/ce/theseas
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πξντφληα. Δπνκέλσο, σο δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο ππνρξενχζηε λα παξέρεηε πξνο ηνχην ηελ 

απαξαίηεηε βνήζεηα θαη ζπγθαηάζεζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ην Σεισλείν θαη 

ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ.  

14. Γελ επηηξέπεηαη ε παξάδνζε εκπνξεπκάησλ πξνηνχ ππνβιεζνχλ ζην Σεισλείν εθθαζάξηζεο 

ηα απαηηνχκελα ηεισλεηαθά έγγξαθα θαη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε.  

15. Θα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε νη αλαινγνχληεο δαζκνί θαη θφξνη ζην 

Σεισλείν Διέγρνπ γηα φια ηα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία δελ δίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο 

γηα ηελ ηχρε ηνπο. 

16. ε πεξίπησζε γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ζε ζρέζε κε ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ηα 

εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο, ζα θαηαβάιινληαη νη αλαινγνχληεο δαζκνί θαη θφξνη ζηε βάζε ησλ 

ζηνηρείσλ δαζκνιφγεζεο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ (Άξζξν 86(3)-ΔΣΚ) ή ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ (Άξζξν 85-ΔΣΚ) φπσο ζα έρεηε δειψζεη (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ δελ δίδεηαη ην δηθαίσκα επηινγήο θαη εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 86(3)-ΔΣΚ. 

17. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο πξνθχςνπλ απόβιεηα/απνξξίκκαηα, 

απηά ζεσξνχληαη δεπηεξεχνληα κεηαπνηεκέλα πξντφληα θαη δηεπζεηνχληαη ηεισλεηαθά φπσο 

ηζρχεη γηα ηα θχξηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπο ζα ελεκεξψλεηαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ ην Σεισλείν Διέγρνπ θαη απηά ζα θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ 

θαηάινηπα, φπσο π.ρ. κε πγεηνλνκηθή ηαθή ή θαχζε. ρεηηθή ε εγθχθιηνο ΔΔ «ΔΚΣ» (4) εκεξ. 

29/3/2017. 

18. Οθείιεηε λα θπιάζζεηε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξνινγηαθψλ εηψλ απφ ηελ 

εθθαζάξηζε (θιείζηκν) ηνπο θαη δελ ζα θαηαζηξέθνληαη αλ δελ εμαζθαιηζζεί ε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Σεισλείνπ Διέγρνπ. 

19. Η άδεηα δελ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί ζε άιιν πξφζσπν παξά κφλνλ κεηά απφ ρνξήγεζε λέαο 

άδεηαο ζην πξφζσπν απηφ. 

20. Ο Γηεπζπληήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζζέζεη λένπο ή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο πην πάλσ 

φξνπο θαζψο επίζεο λα αλαθαιέζεη ή λα αθπξψζεη ρνξεγεζείζα άδεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζρχνπζαο Δλσζηαθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο. 

21. Η ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο δελ ζαο απαιιάζζεη απφ ηελ 

ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο νπνησλδήπνηε άιισλ αδεηψλ πνπ πηζαλφλ λα απαηηνχληαη απφ 

άιια Τπνπξγεία/Τπεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΔΟΥΗ ΟΡΩΝ 

Γειψλσ φηη απνδέρνκαη ηνπο πην πάλσ φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ελ ιφγσ 

θαζεζηψηνο. 

 …………………………………… 

Τπνγξαθή  

…………………………………………… 

Ολνκαηεπώλπκν πξνζώπνπ 

……………………………….……………. 

Θέζε πνπ θαηέρεη  

Ηκεξνκελία ………................ 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα  
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ΤΝΗΜΜΕΝΟ 4 

Παξάηεκα Α (6/2) -ΙΑ 

Κσδηθνί Οηθνλνκηθώλ Όξσλ 

 

Κσδηθόο 1 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ δελ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA.  

Κσδηθόο 2 επηζθεπή,  

Κσδηθόο 3 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ ηίζεληαη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο 

άδεηαο, ε νπνία εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη γηα ινγαξηαζκφ πξνζψπνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, θαηά θαλφλα έλαληη πιεξσκήο κφλν 

ηνπ θφζηνπο κεηαπνίεζεο,  

Κσδηθόο 4 κεηαπνίεζε ζθιεξνχ ζίηνπ ζε δπκαξηθά,  

Κσδηθόο 5 ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή εληφο ησλ 

πνζνηηθψλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη ηζνδπγίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 510/2014,  

Κσδηθόο 6 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο εκπνξεπκάησλ παξαγφκελσλ ζηελ Έλσζε ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ ίδην 

νθηαςήθην θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, έρνπλ ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 

εξγαζίεο κεηαπνίεζεο,  

Κσδηθόο 7 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ππφ ηνλ 

φξν φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ηηκψλ κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Έλσζε θαη 

εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ, φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθξίζηκσλ 

εκπνξεπκάησλ επεηδή ε ηηκή ηνπο δελ θαζηζηά νηθνλνκηθψο βηψζηκε ηελ πξνηεηλφκελε εκπνξηθή 

πξάμε  

Κσδηθόο 8 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ππφ ηνλ 

φξν φηη ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, φηαλ ζπγθξίζηκα εκπνξεχκαηα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ ηξίηε ρψξα ή φηαλ, 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πξέπεη λα παξάγνληαη απφ ηα εκπνξεχκαηα 

πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζε ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή γηα λα είλαη ζχκθσλα κε 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο ηδηνθηεζίαο  

Κσδηθόο 9 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ππφ ηνλ 

φξν φηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο 

πξνο επαλεμαγσγή αλά αηηνχληα θαη εκεξνινγηαθφ έηνο γηα θάζε νθηαςήθην θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο δελ ππεξβαίλεη ηα 150 000 επξψ,  

Κσδηθόο 10 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηερληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία,  

Κσδηθόο 11 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ρσξίο εκπνξηθφ ραξαθηήξα,  

Κσδηθόο 12 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο άδεηαο, ε 

νπνία εθδφζεθε θαηφπηλ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ,  

Κσδηθόο 13 κεηαπνίεζε ζηεξεψλ θαη ξεπζηψλ θιαζκάησλ θνηληθέιαηνπ, ιαδηψλ απφ θνθνθνίληθα, 

ξεπζηψλ θιαζκάησλ ιαδηψλ απφ θνθνθνίληθα, ιαδηψλ θνηληθνππξήλα, ξεπζηψλ θιαζκάησλ ιαδηψλ 

θνηληθνππξήλα, ιαδηψλ babassu ή ιαδηψλ θίθεσο ζε πξντφληα ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα ηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ,  
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Κσδηθόο 14 κεηαπνίεζε ζε πξντφληα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ζθάθε ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο πηήζεο,  

Κσδηθόο 15 κεηαπνίεζε ζε πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηελ απηφλνκε αλαζηνιή εηζαγσγηθνχ δαζκνχ 

πνπ ηζρχεη γηα νξηζκέλα φπια θαη ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

150/2003 ηνπ πκβνπιίνπ,  

Κσδηθόο 16 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ζε δείγκαηα,  

Κσδηθόο 17 κεηαπνίεζε θάζε είδνπο ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, κεξψλ, 

ζπλαξκνινγνχκελσλ ζηνηρείσλ ή άιισλ πιηθψλ ζε πξντφληα πιεξνθνξηθήο,  

Κσδηθόο 18 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 2707 ή 2710 ζε πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 2707, 2710 ή 2902,  

Κσδηθόο 19 κεηαηξνπή ζε απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα, θαηαζηξνθή, αλάθηεζε κεξψλ ή 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ,  

Κσδηθόο 20 κεηνπζίσζε,  

Κσδηθόο 21 ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 220-ΔΣΚ,  

Κσδηθόο 22 ε ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή αλά αηηνχληα θαη εκεξνινγηαθφ έηνο γηα θάζε νθηαςήθην θσδηθφ 

ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο δελ ππεξβαίλεη ηα 150 000 επξψ, φζνλ αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα 71-02 DA, θαη ηα 300 000 επξψ γηα ινηπά εκπνξεχκαηα, εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο 

πξνο επαλεμαγσγή ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ αληηληάκπηλγθ, αληηζηαζκηζηηθφ 

δαζκφ, κέηξν δηαζθάιηζεο ή πξφζζεην δαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ εάλ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. 

 


