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Προσάρτημα 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1.1. Τα δελτία πληροφοριών πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο παρόν παράρτημα και να τυπώνονται σε λευκό χαρτί 
χωρίς μηχανικούς πολτούς, εμπλουτισμένο με κόλλα για γραφή που 
ζυγίζει 40 έως 65 γραμμάρια ανά m 2 . 

1.2. Τα εν λόγω έντυπα έχουν διαστάσεις 210 × 297 mm. 

1.3. Οι τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν την εκτύπωση των εντύπων. Κάθε 
έντυπο φέρει τα αρχικά του κράτους μέλους έκδοσης σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO Alpha 2, συνοδευόμενα από ατομικό αύξοντα αριθμό. 

1.4. Τα έντυπα τυπώνονται και οι θέσεις συμπληρώνονται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Το τελωνείο που πρέπει να 
παράσχει τις πληροφορίες ή να τις χρησιμοποιήσει, μπορεί να ζητήσει 
τη μετάφραση των εντύπων στη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της τελωνειακής υπηρεσίας. 

2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2.1. Κοινές διατάξεις 

α) Όταν το τελωνείο που εκδίδει το δελτίο πληροφοριών κρίνει ότι 
απαιτούνται και άλλες πληροφορίες εκτός από αυτές που περιέχονται 
στο δελτίο πληροφοριών, αναγράφει τα σχετικά στοιχεία. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάπτεται 
συμπληρωματικό φύλλο. Γίνεται σχετική μνεία στο πρωτότυπο. 

β) Είναι δυνατό να ζητηθεί από το τελωνείο που θεώρησε το δελτίο 
πληροφοριών να διενεργήσει εκ των υστέρων έλεγχο της 
εγκυρότητας του δελτίου και της ακρίβειας των στοιχείων που 
αυτό περιέχει. 

γ) Στην περίπτωση διαδοχικών αποστολών, μπορεί να εκδίδεται ο 
αναγκαίος αριθμός δελτίων πληροφοριών για την ποσότητα των 
εμπορευμάτων ή των προϊόντων που υπάγονται στο καθεστώς. Το 
αρχικό δελτίο πληροφοριών είναι εξάλλου δυνατό να αντικαθίσταται 
από περαιτέρω δελτία πληροφοριών ή όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα 
δελτίο πληροφοριών το τελωνείο το οποίο θεωρεί το δελτίο μπορεί 
να σημειώνει στο πρωτότυπο τις ποσότητες των εμπορευμάτων ή των 
προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, 
επισυνάπτεται συμπληρωματικό φύλλο και πραγματοποιείται 
σχετική μνεία στο πρωτότυπο. 

δ) Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να επιτρέπουν τη χρήση 
ανακεφαλαιωτικών δελτίων πληροφοριών για τις τριγωνικές 
συναλλαγές που αφορούν μεγάλο αριθμό πράξεων που καλύπτουν 
τις συνολικές εισαγωγές/εξαγωγές για συγκεκριμένη περίοδο. 

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δελτίο πληροφοριών μπορεί να 
εκδίδεται εκ των υστέρων αλλά όχι μετά τη λήξη της περιόδου 
που απαιτείται για τη φύλαξη των παραστατικών. 

στ) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός δελτίου 
πληροφοριών, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από το τελωνείο 
που το έχει θεωρήσει την έκδοση αντιγράφου. 

Το πρωτότυπο και τα αντίγραφα του δελτίου πληροφοριών που 
εκδίδονται κατ' αυτόν τον τρόπο, φέρουν μία από τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 

— DUPLICADO, 

— DUPLIKAT, 
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— DUPLIKAT, 

— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, 

— DUPLICATE, 

— DUPLICATA, 

— DUPLICATO, 

— DUPLICAAT, 

— SEGUNDA VIA, 

— KAKSOISKAPPALE, 

— DUPLIKAT, 

▼A2 
— DUPLIKÁT, 

— DUPLIKAAT, 

— DUBLIKĀTS, 

— DUBLIKATAS, 

— MÁSODLAT, 

— DUPLIKAT, 

— DUPLIKAT, 

— DVOJNIK, 

— DUPLIKÁT, 

▼M30 
— ДУБЛИКАТ, 

— DUPLICAT. 

▼M20 

2.2. Ειδικές διατάξεις 

2.2.1. Δελτίο πληροφοριών INF 8 (τελωνειακή αποταμίευση) 

α) Το δελτίο πληροφοριών INF 8 (εφεξής «INF 8») μπορεί να 
χρησιμοποιείται όταν τα εμπορεύματα διασαφίζονται για να 
υπαχθούν σε νέο εγκεκριμένο καθεστώς ή χρήση, προκειμένου να 
καθορίζονται τα στοιχεία για την εκτίμηση της τελωνειακής οφειλής 
που ισχύει πριν από τις συνήθεις εργασίες. 

β) Το INF8 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

γ) Το τελωνείο ελέγχου παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στις θέσεις 11, 
12 και 13, θεωρεί τη θέση 15 και επιστρέφει το πρωτότυπο του INF 8 
στο διασαφιστή. 

2.2.2. Δελτίο πληροφοριών INF 1 (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή) 

α) Το δελτίο πληροφοριών INF 1 (εφεξής «INF 1») μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής: 

— ποσά δασμών και εξισωτικών τόκων, 

— εφαρμογή ειδικών μέτρων εμπορικής πολιτικής, 

— ποσό της εγγύησης. 
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β) Το INF 1 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. 

Το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του δελτίου INF 1 αποστέλλονται 
στο τελωνείο ελέγχου και ένα αντίγραφο φυλάσσεται από το 
τελωνείο που θεώρησε το δελτίο. 

Το τελωνείο ελέγχου παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες στις θέσεις 
8, 9 και 10 του INF 1, το θεωρεί, φυλάσσει το αντίγραφο και 
επιστρέφει το πρωτότυπο. 

γ) Όταν ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παράγωγων 
προϊόντων ή των εμπορευμάτων στην αρχική τους μορφή σε 
τελωνείο άλλο από το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς, το εν 
λόγω τελωνείο που θεωρεί το INF 1 υποχρεούται να ζητεί από το 
τελωνείο ελέγχου να αναγράφει: 

— στη θέση 9α, το ποσό των εισαγωγικών δασμών που οφείλονται 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 1 ή του άρθρου 128 
παράγραφος 4 του κώδικα, 

— στη θέση 9β, το ποσό των εξισωτικών τόκων που επιβάλλονται 
βάσει του άρθρου 519, 

— την ποσότητα, τον κωδικό ΣΟ και την καταγωγή των 
εμπορευμάτων εισαγωγής που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή παράγωγων προϊόντων που τίθενται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία. 

δ) Όταν τα παράγωγα προϊόντα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής) 
αποστέλλονται για να υπαχθούν σε άλλο εγκεκριμένο τελωνειακό 
καθεστώς ή χρήση που επιτρέπει την επιστροφή ή τη διαγραφή 
εισαγωγικών δασμών και αποτελούν αντικείμενο νέας αίτησης για 
την έκδοση άδειας υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή, οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν την εν λόγω 
άδεια δύνανται να χρησιμοποιούν το δελτίο INF 1 για να καθορίζουν 
το ποσό των εισαγωγικών δασμών που πρέπει να καταβληθούν ή το 
ποσό της τελωνειακής οφειλής που μπορεί να γεννηθεί. 

ε) Όταν η διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αφορά 
παράγωγα προϊόντα που λαμβάνονται από εμπορεύματα εισαγωγής 
ή εμπορεύματα στην αρχική τους κατάσταση που αποτέλεσαν 
αντικείμενο ειδικών μέτρων εμπορικής πολιτικής κατά την υπαγωγή 
τους στο καθεστώς (σύστημα αναστολής) και τα μέτρα αυτά 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται, το τελωνείο που αποδέχεται τη 
διασάφηση και θεωρεί το INF 1 ζητεί από το τελωνείο ελέγχου να 
αναφέρει τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων 
εμπορικής πολιτικής. 

στ) Στην περίπτωση που ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν 
εκδίδεται INF 1 για τον καθορισμό του ποσού της εγγύησης, μπορεί 
να χρησιμοποιείται το ίδιο INF 1 εφόσον περιέχει τα εξής: 

— στη θέση 9α το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών δασμών για 
τα εμπορεύματα εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 128 παράγραφος 4 του κώδικα και 

— στη θέση 11, την ημερομηνία κατά την οποία τα σχετικά 
εμπορεύματα εισαγωγής υπήχθησαν στο καθεστώς ή την 
ημερομηνία κατά την οποία οι εισαγωγικοί δασμοί αποτέλεσαν 
αντικείμενο επιστροφής ή διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 128 
παράγραφος 1 του κώδικα. 
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2.2.3. Δελτίο πληροφοριών INF 9 (τελειωοποίηση προς επανεισαγωγή) 

α) Το δελτίο πληροφοριών INF 9 (εφεξής «INF» 9) μπορεί να 
χρησιμοποιείται όταν παράγωγα προϊόντα προορίζονται για άλλον 
επιτρεπόμενο τελωνειακό προορισμό ή χρήση στο πλαίσιο τριγωνικών 
συναλλαγών (IM/EX). 

β) Το INF 9 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα για τις 
ποσότητες εμπορευμάτων εισαγωγής που υπάγονται στο καθεστώς. 

γ) Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς θεωρεί τη θέση 12 του INF 9 
και καθορίζει τα εφαρμοζόμενα μέτρα εξακρίβωσης της ταυτότητας ή 
τα μέτρα ελέγχου για τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων (π.χ. 
δειγματοληψία, απεικονίσεις ή τεχνικές περιγραφές, διενέργεια 
ανάλυσης). 

Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς αποστέλλει το αντίγραφο αριθ. 
3 στο τελωνείο ελέγχου και επιστρέφει το πρωτότυπο και τα υπόλοιπα 
αντίγραφα στο διασαφιστή. 

δ) Η διασάφηση για τη λήξη του καθεστώτος συνοδεύεται από το 
πρωτότυπο και τα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 του INF 9. 

Το τελωνείο λήξης του καθεστώτος αναγράφει την ποσότητα των 
παράγωγων προϊόντων και την ημερομηνία αποδοχής. Αποστέλλει 
το αντίγραφο αριθ. 2 στο τελωνείο ελέγχου, επιστρέφει το 
πρωτότυπο στο διασαφιστή και φυλάσσει το αντίγραφο αριθ. 1. 

2.2.4. Δελτίο πληροφοριών INF 5 (τελειοποίηση προς επανεξατωγή) 

α) Το δελτίο πληροφοριών INF 5 (εφεξής «INF 5») μπορεί να 
χρησιμοποιείται όταν παράγωγα προϊόντα που λαμβάνονται από 
ισοδύναμα εμπορεύματα εξάγονται στο πλαίσιο τριγωνικών 
συναλλαγών με προκαταβολική εξαγωγή (EX/IM). 

β) Το INF 5 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα για τις 
ποσότητες εμπορευμάτων εισαγωγής που αντιστοιχούν στην 
ποσότητα των εξαγόμενων παράγωγων προϊόντων. 

γ) Το τελωνείο που αποδέχεται τη διασάφηση εξαγωγής θεωρεί τη θέση 
9 του INF 5 και επιστρέφει το πρωτότυπο και τα τρία αντίγραφα στο 
διασαφιστή. 

δ) Το τελωνείο εξόδου συμπληρώνει τη θέση 10, αποστέλλει το 
αντίγραφο αριθ. 3 στο τελωνείο ελέγχου και επιστρέφει το 
πρωτότυπο και τα υπόλοιπα αντίγραφα στο διασαφιστή. 

ε) Όταν σκληρός σίτος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 10 00 
μεταποιείται σε ζυμαρικά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 
1902 11 00 και 1902 19, το όνομα του εισαγωγέα που έχει άδεια 
να υπαγάγει τα εισαγόμενα εμπορεύματα στο καθεστώς το οποίο 
πρέπει να αναγράφεται στη θέση αριθ. 2 του INF 5, μπορεί να 
προστίθεται μετά την προσκόμιση του INF 5 στο τελωνείο στο 
οποίο κατατίθεται η διασάφηση εξαγωγής. Οι πληροφορίες 
αναγράφονται στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 του 
δελτίου INF 5 πριν από την κατάθεση της διασάφησης για υπαγωγή 
των εμπορευμάτων εισαγωγής στο καθεστώς. 

στ) Η διασάφηση για την υπαγωγή στο καθεστώς συνοδεύεται από το 
πρωτότυπο και τα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 του INF 5. 

Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζεται η διασάφηση υπαγωγής στο 
καθεστώς αναγράφει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 
του INF 5 την ποσότητα των εμπορευμάτων εισαγωγής που 
υπήχθησαν στο καθεστώς και την ημερομηνία αποδοχής της 
διασάφησης. Αποστέλλει το αντίγραφο αριθ. 2 στο τελωνείο 
ελέγχου, επιστρέφει το πρωτότυπο στο διασαφιστή και φυλάσσει το 
αντίγραφο 1. 
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2.2.5. Δελτίο πληροφοριών INF 7 (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή) 

α) Το δελτίο πληροφοριών INF 7 (εφεξής «INF 7») μπορεί να 
χρησιμοποιείται όταν τα παράγωγα προϊόντα ή τα εμπορεύματα 
στην αρχική τους κατάσταση στο πλαίσιο του συστήματος επιστροφής 
προορίζονται για εγκεκριμένο τελωνειακό προορισμό ή χρήση που 
επιτρέπει την επιστροφή ή τη διαγραφή δασμών σύμφωνα με το 
άρθρο 128 παράγραφος 1 του κώδικα, χωρίς να κατατεθεί αίτηση 
επιστροφής δασμών. 

Όταν ο δικαιούχος έχει συμφωνήσει για εκχώρηση του δικαιώματος 
προς υποβολή αίτησης επιστροφής δασμών σε άλλο πρόσωπο 
σύμφωνα με το άρθρο 90 του κώδικα, η πληροφορία αυτή 
αναγράφεται στο INF 7. 

β) Το INF 7 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. 

γ) Το τελωνείο που αποδέχεται τη διασάφηση λήξης του καθεστώτος 
θεωρεί το INF 7, επιστρέφει το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στο 
δικαιούχο και φυλάσσει το άλλο αντίγραφο. 

δ) Όταν κατατίθεται αίτηση επιστροφής δασμών, συνοδεύεται από το 
δεόντως θεωρημένο πρωτότυπο του INF 7. 

2.2.6. Δελτίο πληροφοριών INF 6 (προσωρινή εισαγωγή) 

α) Το δελτίο πληροφοριών INF 6 (εφεξής «INF 6») μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση στοιχείων σχετικά με τον 
υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής ή των ποσών που έχουν ήδη 
καταβληθεί όταν τα εμπορεύματα εισαγωγής μεταφέρονται εντός του 
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. 

β) Το δελτίο INF 6 πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται, ώστε οι τελωνειακές αρχές να γνωρίζουν: 

— την ημερομηνία υπαγωγής των εμπορευμάτων εισαγωγής στο 
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, 

— τα στοιχεία για τον υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής που έχει 
βεβαιωθεί την εν λόγω ημερομηνία, 

— το ποσό των εισαγωγικών δασμών που έχουν ήδη εισπραχθεί στο 
πλαίσιο της μερικής απαλλαγής και την περίοδο που λαμβάνεται 
υπόψη για την είσπραξη αυτή. 

γ) Το INF 6 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. 

δ) Το INF 6 θεωρείται είτε όταν τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς 
εξωτερικής διαμετακόμισης, κατά την αρχή της πράξης μεταφοράς 
είτε νωρίτερα. 

ε) Το τελωνείο που το θεωρεί φυλάσσει ένα αντίγραφο. Το πρωτότυπο 
και το άλλο αντίγραφο επιστρέφονται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
που παραδίδει το εν λόγω αντίγραφο στο τελωνείο λήξης του 
καθεστώτος. Μετά τη θεώρησή του, το εν λόγω αντίγραφο 
επιστρέφεται από τον ενδιαφερόμενο στο τελωνείο που το θεώρησε 
αρχικά. 

2.2.7. Δελτίο πληροφοριών INF 2 (τελειοποίηση προς επανεισαγωγή) 

α) Το δελτίο πληροφοριών INF 2 (εφεξής «INF 2») μπορεί να 
χρησιμοποιείται όταν παράγωγα προϊόντα ή προϊόντα αντικατάστασης 
εισάγονται στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών. 

β) Το INF 2 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο για τις 
ποσότητες εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς. 
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γ) Η αίτηση για έκδοση INF 2 συνιστά συναίνεση του δικαιούχου για 
εκχώρηση του δικαιώματος της πλήρους ή μερικής απαλλαγής από 
εισαγωγικούς δασμούς σε άλλο πρόσωπο που εισάγει τα παράγωγα 
προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης στο πλαίσιο τριγωνικών 
συναλλαγών. 

δ) Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς θεωρεί το πρωτότυπο και το 
αντίγραφο του INF 2. Φυλάσσει το αντίγραφο και παραδίδει το 
πρωτότυπο στο διασαφιστή. 

Αναγράφει στη θέση 16 τον τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των 
εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής. 

Σε περίπτωση που πραγματοποιείται δειγματοληψία ή 
χρησιμοποιούνται εικονογραφήσεις ή τεχνικές περιγραφές, το 
τελωνείο αυτό επιβεβαιώνει τη γνησιότητα αυτών των δειγμάτων, 
εικονογραφήσεων ή τεχνικών περιγραφών, θέτοντας την τελωνειακή 
σφραγίδα του είτε πάνω στα αντικείμενα αυτά, εφόσον η φύση τους 
το επιτρέπει, είτε πάνω στη συσκευασία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
αυτή να μην είναι δυνατόν να παραποιηθεί. 

Μια ετικέτα με τη σφραγίδα του τελωνείου όπου αναφέρονται τα 
στοιχεία αναφοράς της διασάφησης εξαγωγής επισυνάπτεται στα 
δείγματα, στις εικονογραφήσεις ή στις τεχνικές περιγραφές, κατά 
τρόπο που δεν επιτρέπει την αντικατάστασή τους. 

Τα δείγματα, οι εικονογραφήσεις ή οι τεχνικές περιγραφές των 
οποίων έχει βεβαιωθεί η γνησιότητα και τα οποία έχουν σφραγιστεί 
παραδίδονται στον εξαγωγέα, ο οποίος υποχρεούται να τα 
προσκομίσει, με ανέπαφες τις σφραγίδες, κατά την επανεισαγωγή 
των παράγωγων προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης. 

Όταν απαιτείται ανάλυση της οποίας τα αποτελέσματα θα 
γνωστοποιηθούν μετά τη θεώρηση του INF 2 από το τελωνείο, το 
έγγραφο που περιέχει το αποτέλεσμα της ανάλυσης παραδίδεται στον 
εξαγωγέα σε σφραγισμένο φάκελο. 

ε) Το τελωνείο εξόδου επιβεβαιώνει επί του πρωτοτύπου ότι τα 
εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας 
και το επιστρέφει στο πρόσωπο που το προσκόμισε. 

στ) Ο εισαγωγέας των παράγωγων προϊόντων ή των προϊόντων 
αντικατάστασης υποβάλλει το πρωτότυπο του INF 2 και, όταν 
χρειάζεται, ανακοινώνει τα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας στο 
τελωνείο λήξης του καθεστώτος. 

▼M20 
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