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(Νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 9ης Οκτωβρίου 2013 

για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

(αναδιατύπωση) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 33, 114 και 207, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω 
νικής Επιτροπής ( 1 ), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2 ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Κρίνεται σκόπιμο να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη 
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμέ 
νος τελωνειακός κώδικας) ( 3 ). Για λόγους σαφήνειας, ο εν 
λόγω κανονισμός θα πρέπει να αναδιατυπωθεί. 

(2) Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 450/2008 είναι συνεπής με τη Συνθήκη για τη λει 
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως με τα 
άρθρα 290 και 291. Είναι επίσης σκόπιμο ο κανονισμός 
να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου και 
να αναπροσαρμοστούν ορισμένες από τις διατάξεις του, ώστε 
να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους. 

(3) Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει 

να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξου 
σιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλ 
ληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευα 
στικού έργου της, μεταξύ άλλων με εμπειρογνώμονες. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυ 
τόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(4) Ειδικότερα, κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλί 
ζει την έγκαιρη διενέργεια διαφανούς διαβούλευσης με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και την επιχειρηματική 
κοινότητα. 

(5) Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατε 
θούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά: 
τον ορισμό του μορφότυπου και του κώδικα των κοινών 
απαιτήσεων περί δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των τελωνειακών αρχών και μεταξύ των οικονομικών 
φορέων και των τελωνειακών αρχών και τη διατήρηση των 
πληροφοριών αυτών και των διαδικαστικών κανόνων για την 
ανταλλαγή και διατήρηση πληροφοριών που μπορούν να 
πραγματοποιούνται με μέσα διαφορετικά από τις ηλεκτρονι 
κές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων· την έκδοση των απο 
φάσεων που παρέχουν τη δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μέσα για την ανταλλαγή και 
διατήρηση πληροφοριών διαφορετικά από τις ηλεκτρονικές 
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων· τον ορισμό της τελωνει 
ακής αρχής που είναι αρμόδια για την καταχώριση οικονο 
μικών φορέων και λοιπών προσώπων· τον ορισμό των τεχνι 
κών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη, διατήρηση και χρήση ηλε 
κτρονικών συστημάτων· τον ορισμό των διαδικαστικών κανό 
νων σχετικά με την ανάθεση και την απόδειξη του δικαιώ 
ματος παροχής υπηρεσιών από τους τελωνειακούς αντιπρο 
σώπους σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εγκατά 
στασης· των διαδικαστικών κανόνων για την υποβολή και την 
αποδοχή της αίτησης απόφασης, τη λήψη της απόφασης και 
την παρακολούθηση της απόφασης· τον ορισμό των διαδικα 
στικών κανόνων για την ακύρωση, ανάκληση και τροποποί 
ηση ευνοϊκών αποφάσεων· των διαδικαστικών κανόνων για τη 
χρήση απόφασης που αφορά δεσμευτικές πληροφορίες μετά
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( 1 ) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 68. 
( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (δεν 

έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του 
Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2013. 

( 3 ) ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.



(49) Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, η τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες θα πρέπει να καταστεί 
τελωνειακό καθεστώς, με αποτέλεσμα τη διενέργεια τελωνει 
ακών ελέγχων τόσο στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους 
σ’ αυτές, όσο και στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. 

(50) Δεδομένου ότι η πρόθεση επανεξαγωγής δεν είναι πλέον 
απαραίτητη προϋπόθεση, θα πρέπει το καθεστώς τελειοποί 
ησης προς επανεξαγωγή με αναστολή δασμών να συγχωνευ 
θεί με το καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και 
να εγκαταλειφθεί το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξα 
γωγή με επιστροφή δασμών. Αυτό το ενιαίο καθεστώς τελει 
οποίησης προς επανεξαγωγή θα πρέπει επίσης να καλύπτει 
την καταστροφή των εμπορευμάτων, εκτός εάν αυτή πραγ 
ματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές ή υπό την επιτήρηση 
των εν λόγω αρχών. 

(51) Για τη συμπλήρωση των κανόνων σχετικά με ειδικά καθε 
στώτα και την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ενδια 
φερόμενων προσώπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους κανόνες για τις 
περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα υπάγονται σε ειδικά καθε 
στώτα, τις διακινήσεις, τις συνήθεις εργασίες και την ισοδυ 
ναμία των εμπορευμάτων αυτών, καθώς και την εκκαθάριση 
των εν λόγω καθεστώτων. 

(52) Τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τα ενωσιακά εμπορεύματα 
που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα 
πρέπει να εφαρμόζονται επίσης για την επανεξαγωγή μη 
ενωσιακών εμπορευμάτων. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εμπορευμάτων, ενδεχο 
μένως με εξαιρέσεις, π.χ. για εμπορεύματα τα οποία απλώς 
διασχίζουν υπό καθεστώς διαμετακόμισης το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης. 

(53) Για να εξασφαλισθεί η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευ 
μάτων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή 
εξέρχονται από αυτό και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ 
όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη συνοπτική διασά 
φηση εισόδου και τη διασάφηση πριν από την αναχώρηση. 

(54) Για τη διερεύνηση περαιτέρω τελωνειακών και εμπορικών 
διευκολύνσεων, ιδίως με τη χρήση των πιο πρόσφατων εργα 
λείων και τεχνολογιών, θα πρέπει να χορηγείται άδεια στα 
κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν αίτη 
σης, να δοκιμάζουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
απλουστεύσεις στη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. 
Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή της 
τελωνειακής νομοθεσίας ούτε να δημιουργεί νέες υποχρεώ 
σεις για τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να 
συμμετέχουν στις δοκιμές αυτές σε αποκλειστικά εθελοντική 
βάση. 

(55) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
για την επίτευξη των βασικών στόχων που συνίστανται στην 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της τελωνει 
ακής ένωσης και στην εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολι 
τικής, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να θεσπιστούν οι γενικοί 
κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εμπορεύ 
ματα τα οποία εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένω 
σης ή εξέρχονται από αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρά 
γραφος 4 πρώτο εδάφιο ΣΕΕ, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. 

(56) Για να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η τελωνειακή 
νομοθεσία, ορισμένες διατάξεις που περιέχονται σε αυτόνο 
μες ενωσιακές πράξεις ενσωματώθηκαν, για λόγους διαφάνει 
ας, στον κώδικα. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την κατάρ 
γηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις 
χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων 
που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις 
αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινο 
τικό θαλάσσιο ταξίδι ( 1 ), ο κανονισμός (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις διαδι 
κασίες διευκόλυνσης της έκδοσης ή της σύνταξης στην Κοι 
νότητα αποδεικτικών καταγωγής και της έκδοσης ορισμένων 
αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν τις προτιμησιακές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών ( 2 ) και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 θα πρέπει, συνεπώς, να 
καταργηθούν. 

(57) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που θεσπίζουν την 
εξουσιοδότηση και την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
και οι διατάξεις σχετικά με τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα θα 
πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Οι λοιπές διατάξεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται από 1ης Ιουνίου 2016. 

(58) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τους ενωσιακούς 
κανόνες περί πρόσβασης στα έγγραφα οι οποίοι έχουν θεσπι 
στεί ή πρόκειται να θεσπιστούν στο μέλλον σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
θίγει ούτε τους εθνικούς κανόνες περί πρόσβασης στα 
έγγραφα. 

(59) Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε διασφαλιστεί ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελε 
στικές πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
να τεθούν σε ισχύ αρκετά πιο νωρίς από την ημερομηνία 
εφαρμογής του κώδικα, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη 
εφαρμογή του από τα κράτη μέλη, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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( 1 ) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 4. 
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mtheophilou
Υπογράμμισης



ΤΙΤΛΟΣ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Πεδίο της τελωνειακής νομοθεσίας, αποστολή των 
τελωνειακών αρχών και ορισμοί 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τον ενωσιακό τελωνειακό 
κώδικα (ο κώδικας), ο οποίος καθορίζει τους γενικούς κανόνες 
και τα καθεστώτα που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισέρ 
χονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εξέρχονται από αυτό. 

Με την επιφύλαξη του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων 
καθώς και της ενωσιακής νομοθεσίας που ισχύει σε άλλους τομείς, 
ο κώδικας εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης. 

2. Ορισμένες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας μπορούν 
επίσης να εφαρμόζονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένω 
σης, δυνάμει νομοθεσίας που διέπει ειδικούς τομείς ή βάσει διεθνών 
συμβάσεων. 

3. Ορισμένες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπερι 
λαμβανομένων των απλουστεύσεων τις οποίες προβλέπει, εφαρμό 
ζονται στις συναλλαγές ενωσιακών εμπορευμάτων μεταξύ τμημάτων 
του ενωσιακού τελωνειακού εδάφους όπου εφαρμόζονται οι διατά 
ξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ και 
τμημάτων του εδάφους αυτού όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
αυτές, ή στις συναλλαγές μεταξύ τμημάτων του εδάφους αυτού 
όπου δεν ισχύουν οι εν λόγω διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 284, για τον καθορισμό των δια 
τάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των απλουστεύσεών της 
όσον αφορά την τελωνειακή διασάφηση, την απόδειξη του τελωνει 
ακού χαρακτήρα και τη χρήση του καθεστώτος εσωτερικής ενωσια 
κής διαμετακόμισης, εφόσον δεν θίγει την ορθή εφαρμογή των 
σχετικών φορολογικών μέτρων, οι οποίες εφαρμόζονται στις συναλ 
λαγές ενωσιακών εμπορευμάτων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 3. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να αφορούν τις ιδιαί 
τερες περιστάσεις που σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές ενωσια 
κών εμπορευμάτων στις οποίες εμπλέκεται ένα μόνο κράτος μέλος. 

Άρθρο 3 

Αποστολή των τελωνειακών αρχών 

Οι τελωνειακές αρχές είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για την 
εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
συμβάλλουν στο δίκαιο και ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των 
εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, στην εφαρμογή της 
κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της 
Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και στη συνολική 
ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι τελωνειακές αρχές εφαρμό 
ζουν μέτρα που αποσκοπούν ιδίως στα ακόλουθα: 

α) την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και των κρατών μελών της· 

β) την προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπό 
ριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων· 

γ) τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και 
των κατοίκων της, καθώς και της προστασίας του περιβάλλο 
ντος, σε στενή συνεργασία ενδεχομένως με άλλες αρχές· και 

δ) τη διατήρηση κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στους τελωνει 
ακούς ελέγχους και τη διευκόλυνση του θεμιτού εμπορίου. 

Άρθρο 4 

Τελωνειακό έδαφος 

1. Το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, των εσωτερικών 
υδάτων και του εναέριου χώρου τους: 

— το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου, 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 

— το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας, 

— το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, πλην των Φερόων Νήσων 
και της Γροιλανδίας, 

— το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
πλην της νήσου Ελιγολάνδης και του Büsingen (συνθήκη της 
23ης Νοεμβρίου 1964 μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρα 
τίας της Γερμανίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας), 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 

— το έδαφος της Ιρλανδίας, 

— το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

— το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα 
και τη Μελίλια, 

— το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τις γαλλικές 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη στις οποίες εφαρμόζονται οι δια 
τάξεις του τέταρτου μέρους της ΣΛΕΕ,
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— το έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας, 

— το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας, εκτός από τους δήμους 
Livigno και Campione d’Italia και τα εθνικά ύδατα της λίμνης 
Λουγκάνο που βρίσκονται μεταξύ της όχθης και των πολιτικών 
συνόρων της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio, 

— το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατά 
ξεις της πράξης προσχώρησης του 2003, 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Λεττονίας, 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, 

— το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, 

— το έδαφος της Ουγγαρίας, 

— το έδαφος της Μάλτας, 

— το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας, 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, 

— το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, 

— το έδαφος της Ρουμανίας, 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, 

— το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας, 

— το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, 

— το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας, και 

— το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων της Μάγχης και της νήσου του 
Μαν. 

2. Τα ακόλουθα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών 
υδάτων, των εσωτερικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους, 
που βρίσκονται εκτός του εδάφους των κρατών μελών, θεωρούνται, 
λόγω των συμβάσεων και συνθηκών που ισχύουν γι’ αυτά, μέρος 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης: 

α) ΓΑΛΛΙΑ 

Το έδαφος του Μονακό, όπως καθορίζεται από την τελωνειακή 
σύμβαση που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18 Μαΐου 1963 
(Journal Officiel de la République française - Επίσημη Εφημε 
ρίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας) της 27ης Σεπτεμβρίου 1963, 
σ. 8679), 

β) ΚΥΠΡΟΣ 

Το έδαφος της περιοχής των κυρίαρχων βάσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου, στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, όπως ορίζεται από τη 
Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπε 
γράφη στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960 (United Kin
gdom Treaty Series αριθ. 4 (1961) Cmnd. 1252). 

Άρθρο 5 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του κώδικα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1) «τελωνειακές αρχές»: οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας και άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, να εφαρμόζουν ορισμένες διατάξεις της τελω 
νειακής νομοθεσίας· 

2) «τελωνειακή νομοθεσία»: το σύνολο νομικών διατάξεων που 
απαρτίζεται από όλα τα ακόλουθα: 

α) τον κώδικα και τις διατάξεις που τον συμπληρώνουν ή τις 
διατάξεις εφαρμογής του που θεσπίζονται σε ενωσιακό ή 
εθνικό επίπεδο, 

β) το κοινό δασμολόγιο, 

γ) τη νομοθεσία για τη θέσπιση ενωσιακού καθεστώτος τελω 
νειακών ατελειών, 

δ) διεθνείς συμφωνίες που περιέχουν τελωνειακές διατάξεις, 
εφόσον αυτές εφαρμόζονται στην Ένωση·
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3) «τελωνειακοί έλεγχοι»: συγκεκριμένες πράξεις των τελωνειακών 
αρχών με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς την 
τελωνειακή και λοιπή νομοθεσία που διέπει την είσοδο, την 
έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη διακίνηση, την αποθήκευση και 
τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και χωρών ή εδαφών 
εκτός αυτού του εδάφους, καθώς και την προσκόμιση και 
διακίνηση εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης μη 
ενωσιακών εμπορευμάτων και εμπορευμάτων υπό το καθεστώς 
του ειδικού προορισμού· 

4) «πρόσωπο»: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προ 
σώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα αλλά οι οποίες 
αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ότι 
διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα· 

5) «οικονομικός φορέας»: πρόσωπο που, στο πλαίσιο άσκησης 
του επαγγέλματός του, συμμετέχει σε δραστηριότητες που 
καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία· 

6) «τελωνειακός αντιπρόσωπος»: οιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 
ορίζεται από άλλο πρόσωπο με σκοπό τη διεκπεραίωση των 
πράξεων και των διατυπώσεων που απαιτούνται, σύμφωνα με 
την τελωνειακή νομοθεσία, στο πλαίσιο των συναλλαγών του 
με τις τελωνειακές αρχές· 

7) «κίνδυνος»: η πιθανότητα και ο αντίκτυπος συμβάντος όσον 
αφορά την είσοδο, έξοδο, διαμετακόμιση, διακίνηση ή ειδικό 
προορισμό των εμπορευμάτων που διακινούνται μεταξύ του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και των χωρών ή εδαφών 
εκτός του εν λόγω εδάφους, καθώς και σε σχέση με την 
παρουσία εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης μη 
ενωσιακών εμπορευμάτων, οι οποίοι: 

α) θα παρεμπόδιζαν την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών ή 
εθνικών μέτρων, 

β) θα έθεταν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης και των κρατών μελών της, ή 

γ) θα αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια και προστασία 
της Ένωσης και των κατοίκων της, για την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για το περιβάλλον ή 
τους καταναλωτές· 

8) «τελωνειακές διατυπώσεις»: το σύνολο των ενεργειών στις 
οποίες οφείλουν να προβαίνουν ένα πρόσωπο και οι τελωνει 
ακές αρχές για τη συμμόρφωση προς την τελωνειακή νομοθε 
σία· 

9) «συνοπτική διασάφηση εισόδου»: η πράξη με την οποία ένα 
πρόσωπο ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, με τους απαιτού 
μενους τύπους και διαδικασίες και εντός συγκεκριμένης προ 
θεσμίας, ότι πρόκειται να εισέλθουν τα εμπορεύματα στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· 

10) «συνοπτική διασάφηση εξόδου»: η πράξη με την οποία ένα 
πρόσωπο ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, με τους απαιτού 
μενους τύπους και διαδικασίες και εντός συγκεκριμένης προ 
θεσμίας, ότι πρόκειται να εξέλθουν εμπορεύματα από το τελω 
νειακό έδαφος της Ένωσης· 

11) «διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης»: η πράξη με την οποία 
ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και 
διαδικασίες, ότι εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή ενα 
πόθεση· 

12) «τελωνειακή διασάφηση»: πράξη με την οποία ένα πρόσωπο 
δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, τη 
βούλησή του να υπαγάγει εμπορεύματα σε συγκεκριμένο 
τελωνειακό καθεστώς, με αναφορά, ενδεχομένως, τυχόν ειδικών 
ρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοσθούν· 

13) «διασάφηση επανεξαγωγής»: πράξη με την οποία ένα πρόσωπο 
δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, τη 
βούλησή του να εξαγάγει, εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης, μη ενωσιακά εμπορεύματα με εξαίρεση τα εμπορεύ 
ματα που τελούν υπό το καθεστώς ελεύθερης ζώνης ή σε 
προσωρινή εναπόθεση· 

14) «γνωστοποίηση επανεξαγωγής»: πράξη με την οποία ένα πρό 
σωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, 
τη βούλησή του να εξαγάγει μη ενωσιακά εμπορεύματα που 
τελούν υπό το καθεστώς ελεύθερης ζώνης ή σε προσωρινή 
εναπόθεση εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· 

15) «διασαφιστής»: πρόσωπο που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, 
διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση 
εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξα 
γωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής στο όνομά του ή το 
πρόσωπο στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η εν λόγω δια 
σάφηση ή ανακοίνωση· 

16) «τελωνειακό καθεστώς»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα καθε 
στώτα στο οποίο μπορούν να υπαχθούν τα εμπορεύματα σύμ 
φωνα με τον κώδικα: 

α) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, 

β) ειδικά καθεστώτα, 

γ) εξαγωγή· 

17) «προσωρινή εναπόθεση»: η κατάσταση μη ενωσιακών εμπορευ 
μάτων τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά υπό τελωνειακή 
επιτήρηση για το διάστημα μεταξύ της προσκόμισής τους 
στο τελωνείο και της υπαγωγής τους σε τελωνειακό καθεστώς 
ή της επανεξαγωγής τους·
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18) «τελωνειακή οφειλή»: η υποχρέωση προσώπου να καταβάλει 
τον εισαγωγικό ή εξαγωγικό δασμό που επιβάλλεται σε συγκε 
κριμένα εμπορεύματα σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή 
νομοθεσία· 

19) «οφειλέτης»: πρόσωπο υπόχρεο τελωνειακής οφειλής· 

20) «εισαγωγικός δασμός»: ο καταβλητέος κατά την εισαγωγή 
εμπορευμάτων δασμός· 

21) «εξαγωγικός δασμός»: ο καταβλητέος κατά την εξαγωγή εμπο 
ρευμάτων δασμός· 

22) «τελωνειακός χαρακτήρας»: ο χαρακτήρας εμπορεύματος ως 
ενωσιακού ή μη ενωσιακού· 

23) «ενωσιακά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που υπάγονται σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνει 
ακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να ενσωματώνονται σε αυτά 
εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες ή εδάφη εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 

β) εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης από χώρες ή εδάφη εκτός του εν λόγω εδά 
φους και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, 

γ) εμπορεύματα που παράγονται ή παράγονται στο τελωνει 
ακό έδαφος της Ένωσης, είτε αποκλειστικά από εμπορεύ 
ματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είτε από εμπορεύ 
ματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· 

24) «μη ενωσιακά εμπορεύματα»: εμπορεύματα άλλα από εκείνα 
που αναφέρονται στο σημείο 23) ή που έχουν απολέσει τον 
τελωνειακό τους χαρακτήρα ως ενωσιακών εμπορευμάτων· 

25) «διαχείριση των κινδύνων»: συστηματικός εντοπισμός των κιν 
δύνων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι, και εφαρμογή κάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για να 
περιοριστεί η έκθεση σε κινδύνους· 

26) «παράδοση εμπορευμάτων»: πράξη με την οποία οι τελωνει 
ακές αρχές καθιστούν τα εμπορεύματα διαθέσιμα για τους 
σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπά 
γονται· 

27) «τελωνειακή επιτήρηση»: ενέργειες στις οποίες προβαίνουν 
γενικά οι τελωνειακές αρχές, ώστε να εξασφαλίζουν την 
τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας και, ενδεχομένως, άλλων 
διατάξεων που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αποτελούν το 
αντικείμενο αυτών των ενεργειών· 

28) «επιστροφή»: η επιστροφή ποσού εισαγωγικού ή εξαγωγικού 
δασμού που έχει καταβληθεί· 

29) «διαγραφή»: η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
ποσού εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που δεν έχει κατα 
βληθεί· 

30) «μεταποιημένα προϊόντα»: προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς τελειοποίησης και έχουν υποβληθεί σε εργασίες 
τελειοποίησης· 

31) «πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης»: 

α) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει 
τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένω 
σης, 

β) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, 
κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό έδαφος της Ένω 
σης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση 
ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση· 

32) «μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση»: σταθερός τόπος επιχει 
ρηματικής δραστηριότητας στον οποίο βρίσκονται σε μόνιμη 
βάση οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι και μέσω του 
οποίου πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει οι σχετικές με 
τα τελωνεία πράξεις ενός προσώπου· 

33) «προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο»: γνωστοποίηση στις 
τελωνειακές αρχές σχετικά με την άφιξη εμπορευμάτων στο 
τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει καθοριστεί ή εγκρι 
θεί από τις τελωνειακές αρχές και θέση αυτών των εμπορευ 
μάτων στη διάθεση των εν λόγω αρχών για τελωνειακό έλεγχο· 

34) «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το πρόσωπο που έχει την κυριό 
τητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής 
τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ’ αυτών· 

35) «δικαιούχος του καθεστώτος»: 

α) πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση ή για 
λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η εν λόγω διασάφη 
ση, ή 

β) πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις σχετικά με ένα τελωνειακό καθεστώς·

EL L 269/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.10.2013

mtheophilou
Υπογράμμισης

mtheophilou
Υπογράμμισης



36) «μέτρα εμπορικής πολιτικής»: μη δασμολογικά μέτρα που 
θεσπίζονται, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, 
υπό μορφή ενωσιακών διατάξεων που διέπουν το διεθνές 
εμπόριο εμπορευμάτων· 

37) «εργασίες τελειοποίησης»: μία από τις ακόλουθες: 

α) κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η 
συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε 
άλλα εμπορεύματα, 

β) μεταποίηση εμπορευμάτων, 

γ) καταστροφή εμπορευμάτων, 

δ) επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η απο 
κατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία, 

ε) χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων, τα οποία δεν 
περιέχονται μεν στα μεταποιημένα προϊόντα, επιτρέπουν 
όμως ή διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων αυτών, 
ακόμα και αν αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά 
τη χρησιμοποίησή τους (βοηθήματα παραγωγής)· 

38) «συντελεστής απόδοσης»: η ποσότητα ή το ποσοστό των μετα 
ποιημένων προϊόντων που λαμβάνεται από την επεξεργασία 
ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων που έχει υπαχθεί σε 
καθεστώς τελειοποίησης· 

39) «απόφαση»: κάθε πράξη των τελωνειακών αρχών που αφορά 
την τελωνειακή νομοθεσία και ρυθμίζει μια συγκεκριμένη υπό 
θεση και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για τα εμπλε 
κόμενα πρόσωπα· 

40) «μεταφορέας»: 

α) στο πλαίσιο της εισόδου, το πρόσωπο που μεταφέρει τα 
εμπορεύματα ή που φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των 
εμπορευμάτων εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένω 
σης. Ωστόσο: 

i) στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, ως «μεταφο 
ρέας» νοείται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το μέσο 
μεταφοράς το οποίο, αφού εισέλθει στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, κυκλοφορεί αυτόνομα ως ενεργό 
μέσο μεταφοράς, 

ii) σε περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς στο 
πλαίσιο συμφωνίας καταμερισμού ή ναύλωσης πλοίου/ 
αεροσκάφους, ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο 
που συνάπτει σύμβαση και εκδίδει θαλάσσια ή αεροπο 
ρική φορτωτική για τη μεταφορά αυτή καθαυτήν των 
εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 

β) στο πλαίσιο της εξόδου, το πρόσωπο που μεταφέρει τα 
εμπορεύματα ή που φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά 
των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης. Ωστόσο, 

i) στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όταν το 
ενεργό μέσο μεταφοράς που εγκαταλείπει το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης απλώς μεταφέρει ένα άλλο μέσο 
μεταφοράς το οποίο, μετά την άφιξη του ενεργού 
μέσου μεταφοράς στον προορισμό του, θα κυκλοφορεί 
αυτοδύναμα ως ενεργό μέσο μεταφοράς, ως «μεταφορέ 
ας» νοείται το πρόσωπο που θα εκμεταλλεύεται το μέσο 
μεταφοράς το οποίο θα κυκλοφορεί αυτόνομα, αφότου 
το μέσο μεταφοράς που εγκαταλείπει το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης έχει φθάσει στον προορισμό του, 

ii) σε περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς στο 
πλαίσιο συμφωνίας καταμερισμού ή ναύλωσης πλοίου/ 
αεροσκάφους, ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο 
που συνάπτει σύμβαση και εκδίδει θαλάσσια ή αεροπο 
ρική φορτωτική για τη μεταφορά αυτή καθαυτήν των 
εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης· 

41) «προμήθειες αγοράς»: τα ποσά που καταβάλλονται από εισα 
γωγέα σε αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή του στην αγορά 
υπό εκτίμηση εμπορευμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσώπων όσον αφορά την 
τελωνειακή νομοθεσία 

Τ μ ή μ α 1 

Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν 

Άρθρο 6 

Μέσα για την ανταλλαγή και τη διατήρηση πληροφοριών και 
κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων 

1. Κάθε είδους ανταλλαγή πληροφοριών, όπως διασαφήσεων, 
αιτήσεων ή αποφάσεων, μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ 
οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών και η διατήρηση των 
πληροφοριών αυτών, όπως απαιτείται από την τελωνειακή νομοθε 
σία, πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών 
επεξεργασίας δεδομένων. 

2. Ορίζονται κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων για τους σκο 
πούς της ανταλλαγής και της διατήρησης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

3. Μέσα για την ανταλλαγή και τη διατήρηση πληροφοριών 
άλλα από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
εξής:
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2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσω 
πος, να παράσχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει εξου 
σιοδότηση του προσώπου που αντιπροσωπεύει. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές δεν απαιτούν την προ 
σκόμιση τέτοιων αποδείξεων. 

3. Οι τελωνειακές αρχές δεν ζητούν από πρόσωπο που ενεργεί 
ως τελωνειακός αντιπρόσωπος και διεκπεραιώνει τακτικά πράξεις και 
διατυπώσεις να προσκομίζει κάθε φορά στοιχεία που να αποδει 
κνύουν ότι διαθέτει εξουσιοδότηση, στον βαθμό που το εν λόγω 
πρόσωπο είναι σε θέση να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στις τελω 
νειακές αρχές εφόσον του ζητηθεί. 

Άρθρο 20 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 243, για τον καθορισμό: 

α) των περιπτώσεων όπου δεν εφαρμόζεται η άρση της υποχρέωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, 

β) των περιπτώσεων όπου δεν απαιτούνται από τις τελωνειακές 
αρχές τα αποδεικτικά στοιχεία εξουσιοδότησης που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. 

Άρθρο 21 

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς 
κανόνες σχετικά με την εκχώρηση και την απόδειξη του δικαιώματος 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι 
κασία εξέτασης του άρθρου 285 παράγραφος 4. 

Τ μ ή μ α 3 

Α π ο φ ά σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς 
τ ε λ ω ν ε ι α κ ή ς ν ο μ ο θ ε σ ί α ς 

Άρθρο 22 

Αποφάσεις που λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως 

1. Όταν ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση απόφασης σχετικά με 
την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, το πρόσωπο αυτό παρέ 
χει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελω 
νειακές αρχές για να μπορέσουν να λάβουν την απόφαση. 

Μπορεί επίσης να υποβληθεί αίτηση να ληφθεί απόφαση σχετικά με 
περισσότερα από ένα πρόσωπα, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που 
ορίζει η τελωνειακή νομοθεσία. 

Εκτός αν ορίζεται άλλως, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές είναι εκεί 
νες του τόπου όπου τηρούνται ή είναι διαθέσιμες οι κύριες λογι 
στικές καταχωρίσεις του αιτούντος για τελωνειακούς σκοπούς, και 
όπου πρόκειται να διεξαχθεί τουλάχιστον ένα μέρος των δραστη 
ριοτήτων που καλύπτει η απόφαση. 

2. Οι τελωνειακές αρχές, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 
30 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης απόφασης, επαληθεύουν 
αν πληρούνται οι όροι αποδοχής της αίτησης. 

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η αίτηση 
περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν 
να λάβουν την απόφαση, κοινοποιούν την αποδοχή της στον 
αιτούντα εντός της περιόδου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο. 

3. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και ενημερώνουν τον αιτούντα χωρίς καθυστέρηση 
και το αργότερο εντός 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής 
της αίτησης, εκτός εάν ορίζεται άλλως. 

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να τηρή 
σουν την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, ενημερώνουν σχετικά 
τον αιτούντα πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, αναφέρο 
ντας τους λόγους και την περαιτέρω χρονική περίοδο που θεωρούν 
αναγκαία για να λάβουν απόφαση. Εκτός αν ορίζεται άλλως, αυτή η 
περαιτέρω χρονική περίοδος δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. 

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, 
όπως ορίζεται στην τελωνειακή νομοθεσία, όταν η παράταση ζητεί 
ται από τον αιτούντα με σκοπό την πραγματοποίηση προσαρμογών 
για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων. Οι προ 
σαρμογές αυτές και η περαιτέρω χρονική περίοδος που είναι απα 
ραίτητη για την πραγματοποίησή τους κοινοποιούνται στις τελωνει 
ακές αρχές, οι οποίες αποφασίζουν για την παράταση. 

4. Η απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημε 
ρομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει 
γνώση αυτής, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην απόφαση ή στην 
τελωνειακή νομοθεσία. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπο 
νται στο άρθρο 45 παράγραφος 2, οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
είναι εκτελεστές από τις τελωνειακές αρχές από την εν λόγω ημε 
ρομηνία. 

5. Εκτός αν ορίζεται άλλως στην τελωνειακή νομοθεσία, η από 
φαση ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό.
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6. Πριν από τη λήψη απόφασης που θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά τον αιτούντα, οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν, στον 
αιτούντα, τους λόγους στους οποίους προτίθενται να βασίσουν 
την απόφασή τους και του παρέχουν τη δυνατότητα να εκφράσει 
τη γνώμη του, εντός περιόδου που καθορίζεται από την ημερομηνία 
κατά την οποία λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της 
κοινοποίησης. Μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, ο αιτών ενη 
μερώνεται με τον κατάλληλο τρόπο σχετικά με την απόφαση. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλου 
θες περιπτώσεις: 

α) εάν αφορά απόφαση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 33 
παράγραφος 1, 

β) σε περίπτωση άρνησης του οφέλους από δασμολογική ποσό 
στωση, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο όγκος της συγκεκριμένης 
δασμολογικής ποσόστωσης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 
56 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, 

γ) εάν επιβάλλεται από τη φύση ή το επίπεδο της απειλής για την 
ασφάλεια και προστασία της Ένωσης και των κατοίκων της, για 
την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για το περι 
βάλλον ή για τους καταναλωτές, 

δ) εάν η απόφαση έχει σκοπό να διασφαλίσει την εφαρμογή άλλης 
απόφασης, για την οποία εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο, με την 
επιφύλαξη της νομοθεσίας του ενδιαφερομένου κράτους 
μέλους, 

ε) σε περίπτωση που θα επιφέρει ζημία σε έρευνες που έχουν 
ξεκινήσει και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της απάτης, 

στ) σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. 

7. Απόφαση η οποία επηρεάζει αρνητικά τον αιτούντα πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένη και να αναφέρει τη δυνατότητα άσκη 
σης προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 37. 

Άρθρο 23 

Διαχείριση αποφάσεων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως 

1. Ο δικαιούχος της απόφασης συμμορφώνεται με τις υποχρεώ 
σεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση. 

2. Ο δικαιούχος της απόφασης κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση 
στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη 
της απόφασης και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το 
περιεχόμενό της. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται για άλλους 
τομείς, οι οποίες καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες οι 

αποφάσεις είναι άκυρες ή παύουν να παράγουν αποτελέσματα, οι 
τελωνειακές αρχές που έλαβαν απόφαση μπορούν, ανά πάσα στιγμή, 
να την ακυρώσουν, να την τροποποιήσουν ή να την ανακαλέσουν, 
εφόσον δεν είναι σύμφωνη με την τελωνειακή νομοθεσία. 

4. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στις 
ακόλουθες ενέργειες: 

α) επανεξέταση απόφασης, 

β) αναστολή απόφασης η οποία δεν πρέπει να ακυρωθεί, να ανα 
κληθεί ή να τροποποιηθεί. 

5. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τους όρους και τα 
κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της απόφασης. Παρα 
κολουθούν επίσης τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορ 
ρέουν από την απόφαση αυτή. Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τρία έτη 
από την εγκατάσταση του δικαιούχου της απόφασης, οι τελωνειακές 
αρχές διενεργούν αυστηρή παρακολούθηση αυτού κατά τη διάρκεια 
του πρώτου έτους μετά τη λήψη της απόφασης. 

Άρθρο 24 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 243 για τον καθορισμό: 

α) των εξαιρέσεων από το άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, 

β) των όρων αποδοχής των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
22 παράγραφος 2, 

γ) της προθεσμίας για τη λήψη μιας συγκεκριμένης απόφασης, 
περιλαμβανομένης της πιθανής επέκτασης της προθεσμίας 
αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3, 

δ) των αναφερόμενων στο άρθρο 22 παράγραφος 4 περιπτώσεων 
όπου η απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα σε ημερο 
μηνία διαφορετική από εκείνη κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει 
ή θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, 

ε) των αναφερόμενων στο άρθρο 22 παράγραφος 5 περιπτώσεων 
όπου η ισχύς της απόφασης έχει χρονικό περιορισμό, 

στ) της διάρκειας της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, 

ζ) των αναφερόμενων στο άρθρο 22 παράγραφος 6 δεύτερο εδά 
φιο στοιχείο στ) ειδικών περιπτώσεων όπου δεν παρέχεται στον 
αιτούντα η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του,
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η) των περιπτώσεων και των κανόνων σχετικά με την παρακολού 
θηση και την επανεξέταση αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 
23 παράγραφος 4. 

Άρθρο 25 

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς 
κανόνες για: 

α) την υποβολή και την αποδοχή της αίτησης απόφασης που ανα 
φέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2, 

β) τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 22, περι 
λαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διαβούλευσης με τα ενδια 
φερόμενα κράτη μέλη, 

γ) την παρακολούθηση των αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 5. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι 
κασία εξέτασης του άρθρου 285 παράγραφος 4. 

Άρθρο 26 

Ισχύς των αποφάσεων σε ενωσιακή κλίμακα 

Εκτός αν η ισχύς μιας απόφασης περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνει 
ακής νομοθεσίας ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης. 

Άρθρο 27 

Ακύρωση ευνοϊκών αποφάσεων 

1. Οι τελωνειακές αρχές ακυρώνουν απόφαση ευνοϊκή για τον 
δικαιούχο της απόφασης, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 

α) η απόφαση λήφθηκε με βάση ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφο 
ρίες, 

β) ο δικαιούχος της απόφασης γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνω 
ρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ανακριβή ή ελλιπή, 

γ) εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και εμπεριστατωμένες, η από 
φαση θα ήταν διαφορετική. 

2. Η ακύρωση της απόφασης ανακοινώνεται στον δικαιούχο της 
απόφασης. 

3. Η ακύρωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την 
οποία τίθεται σε εφαρμογή η αρχική απόφαση, εκτός εάν υπάρχει 

διαφορετική πρόβλεψη στην απόφαση σύμφωνα με την τελωνειακή 
νομοθεσία. 

Άρθρο 28 

Ανάκληση και τροποποίηση ευνοϊκών αποφάσεων 

1. Μια ευνοϊκή απόφαση ανακαλείται ή τροποποιείται όταν, σε 
περιπτώσεις εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 27: 

α) ένας ή περισσότεροι από τους όρους λήψης αυτής της απόφα 
σης δεν επληρούντο ή δεν πληρούνται πλέον, ή 

β) ζητηθεί από τον δικαιούχο της απόφασης. 

2. Ευνοϊκή απόφαση που απευθύνεται σε περισσότερα από ένα 
πρόσωπα μπορεί να ανακληθεί μόνον για το πρόσωπο που δεν τηρεί 
υποχρέωση που επιβλήθηκε δυνάμει αυτής της απόφασης, εκτός εάν 
ορίζεται άλλως. 

3. Η ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης ανακοινώνεται 
στον δικαιούχο της απόφασης. 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 εφαρμόζεται στην ανάκληση 
ή την τροποποίηση της απόφασης. 

Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προ 
στασία των νόμιμων συμφερόντων του δικαιούχου της απόφασης, οι 
τελωνειακές αρχές μπορούν να μεταθέτουν έως ένα έτος την ημε 
ρομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η ανά 
κληση ή τροποποίηση. Η εν λόγω ημερομηνία αναγράφεται στην 
απόφαση ανάκλησης ή τροποποίησης. 

Άρθρο 29 

Αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς προηγούμενη αίτηση 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μια τελωνειακή αρχή ενεργεί ως 
δικαστική αρχή, οι διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφοι 4, 5, 6 
και 7, του άρθρου 23 παράγραφος 3 και των άρθρων 26, 27 και 
28 ισχύουν επίσης για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις 
τελωνειακές αρχές χωρίς προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου. 

Άρθρο 30 

Περιορισμοί που ισχύουν για τις αποφάσεις σχετικά με 
εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς ή 

βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση 

Με εξαίρεση την περίπτωση που το ζητεί ο ενδιαφερόμενος, η 
ανάκληση, τροποποίηση ή αναστολή ευνοϊκής απόφασης δεν επη 
ρεάζει εμπορεύματα τα οποία, τη στιγμή την οποία αρχίζει να 
παράγει αποτελέσματα η ανάκληση, τροποποίηση ή αναστολή, 
έχουν ήδη υπαχθεί και εξακολουθούν να υπάγονται σε τελωνειακό 
καθεστώς ή βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση δυνάμει της ανα 
κληθείσας, τροποποιηθείσας ή ανασταλείσας απόφασης.
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2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 103 παράγραφος 4, εφόσον, 
ύστερα από τελωνειακό έλεγχο για την τελωνειακή οφειλή, κρίνεται 
αναγκαίο να διορθωθεί ο σχετικός καταλογισμός και να ενημερωθεί 
σχετικά ο ενδιαφερόμενος, τα έγγραφα και οι πληροφορίες φυλάσ 
σονται επί τρία έτη από το πέρας της προθεσμίας που καθορίζει η 
παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. 

Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή ή που έχει κινηθεί δικαστική 
διαδικασία, τα έγγραφα και οι πληροφορίες φυλάσσονται για το 
χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή μέχρις 
ότου περατωθεί η διαδικασία της προσφυγής ή η δικαστική διαδι 
κασία, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. 

Άρθρο 52 

Επιβαρύνσεις και έξοδα 

1. Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν επιβαρύνσεις για τη 
διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή 
της τελωνειακής νομοθεσίας κατά τις επίσημες ώρες λειτουργίας 
των αρμόδιων τελωνείων. 

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν επιβαρύνσεις ή 
να προβαίνουν στην είσπραξη του κόστους, εφόσον παρέχονται 
ειδικές υπηρεσίες, ιδίως οι εξής: 

α) παρουσία, κατόπιν αιτήσεως, προσωπικού των τελωνείων εκτός 
των επίσημων ωρών λειτουργίας των τελωνείων ή σε εγκαταστά 
σεις άλλες από το τελωνειακό κατάστημα, 

β) αναλύσεις ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τα εμπορεύματα και 
ταχυδρομικά τέλη για την επιστροφή των εμπορευμάτων στον 
αιτούντα, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται σύμ 
φωνα με το άρθρο 33, ή παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1, 

γ) εξέταση ή δειγματοληψία εμπορευμάτων για λόγους επαλήθευ 
σης, ή καταστροφή εμπορευμάτων, εφόσον υπεισέρχονται άλλα 
έξοδα εκτός από αυτά που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση 
του τελωνειακού προσωπικού, 

δ) έκτακτα μέτρα ελέγχου, εφόσον είναι απαραίτητα λόγω της 
φύσεως των εμπορευμάτων ή λόγω πιθανού κινδύνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μετατροπή νομισμάτων και προθεσμίες 

Άρθρο 53 

Μετατροπή νομισμάτων 

1. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και/ή κοινοποιούν μέσω του 
Διαδικτύου τις τιμές συναλλάγματος που εφαρμόζονται όταν η 
μετατροπή νομισμάτων είναι απαραίτητη για έναν από τους ακό 
λουθους λόγους: 

α) τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 
δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων εκφράζονται σε νόμι 
σμα άλλο από αυτό του κράτους μέλους στο οποίο προσδιορί 
ζεται η δασμολογητέα αξία, 

β) απαιτείται η ισοτιμία του ευρώ σε εθνικό νόμισμα για τον καθο 
ρισμό της δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων και του 
ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, συμπεριλαμβα 
νομένων των κατώτατων αξιών των δασμών του κοινού δασμο 
λογίου. 

2. Εφόσον η μετατροπή του νομίσματος είναι απαραίτητη για 
λόγους άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
ισοτιμία του ευρώ σε εθνικό νόμισμα που εφαρμόζεται στο πλαίσιο 
της τελωνειακής νομοθεσίας καθορίζεται τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως. 

Άρθρο 54 

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες συναλλαγ 
ματικών ισοτιμιών για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 
53 παράγραφοι 1 και 2. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι 
κασία εξέτασης του άρθρου 285 παράγραφος 4. 

Άρθρο 55 

Προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες 

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, όταν στο πλαίσιο της 
τελωνειακής νομοθεσίας καθορίζεται προθεσμία, ημερομηνία ή διο 
ρία, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται και η 
ημερομηνία ή η διορία να μετατίθεται ή να επισπεύδεται. 

2. Οι κανόνες που ισχύουν για τις προθεσμίες, τις ημερομηνίες 
και τις διορίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθο 
ρισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομη 
νίες και διορίες ( 1 ) εφαρμόζονται, εκτός αν ορίζεται άλλως στην 
τελωνειακή νομοθεσία. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ Ή 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Κοινό δασμολόγιο και δασμολογική κατάταξη των 
εμπορευμάτων 

Άρθρο 56 

Κοινό δασμολόγιο και επιτήρηση 

1. Ο οφειλόμενος εισαγωγικός και εξαγωγικός δασμός βασίζεται 
στο κοινό δασμολόγιο. 

Άλλα μέτρα που προβλέπονται από ενωσιακές διατάξεις που διέ 
πουν συγκεκριμένους τομείς στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλα 
γών εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη δασμολογική 
κατάταξη των εκάστοτε εμπορευμάτων.
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3. Οφειλέτης είναι ο διασαφιστής. Σε περίπτωση έμμεσης αντι 
προσώπευσης, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό 
του οποίου υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση. 

Όταν η τελωνειακή διασάφηση για υπαγωγή σε ένα από τα καθε 
στώτα που ορίζονται στην παράγραφο 1 συντάσσεται βάσει πληρο 
φοριών δυνάμει των οποίων δεν εισπράττεται το σύνολο ή μέρος 
του εισαγωγικού δασμού, το πρόσωπο που παρείχε τις αναγκαίες 
για τη συμπλήρωση της διασάφησης πληροφορίες θεωρείται επίσης 
οφειλέτης εφόσον γνώριζε, ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, ότι οι 
πληροφορίες αυτές ήταν εσφαλμένες. 

Άρθρο 78 

Ειδικές διατάξεις σχετικά με μη καταγόμενα εμπορεύματα 

1. Όταν εφαρμόζεται απαγόρευση επιστροφής ή απαλλαγής από 
τον εισαγωγικό δασμό σε μη καταγόμενα εμπορεύματα που χρησι 
μοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων, για τα οποία εκδίδεται ή 
συντάσσεται αποδεικτικό καταγωγής στο πλαίσιο προτιμησιακού 
καθεστώτος μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων χωρών ή εδαφών 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή ομάδων τέτοιων 
χωρών ή εδαφών, γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή 
αυτών των μη καταγόμενων εμπορευμάτων, με την αποδοχή της 
διασάφησης επανεξαγωγής των εν λόγω προϊόντων. 

2. Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με την παρά 
γραφο 1, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε 
αυτή την οφειλή καθορίζεται με τους ίδιους όρους όπως και 
στην περίπτωση τελωνειακής οφειλής που γεννάται από την αποδο 
χή, κατά την ίδια ημερομηνία, της τελωνειακής διασάφησης για τη 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των μη καταγόμενων εμπορευμάτων 
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω προϊόντων, 
για τον σκοπό της λήξης του καθεστώτος της τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή. 

3. Εφαρμόζεται το άρθρο 77 παράγραφοι 2 και 3. Ωστόσο, 
στην περίπτωση μη ενωσιακών εμπορευμάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 270, οφειλέτης είναι το πρόσωπο που υποβάλλει τη 
διασάφηση επανεξαγωγής. Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης, 
οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
υποβάλλεται η διασάφηση. 

Άρθρο 79 

Τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης 
υποχρεώσεων και όρων 

1. Για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό, 
γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή λόγω της μη τήρη 
σης οποιουδήποτε από τα εξής: 

α) μιας από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην τελωνειακή 
νομοθεσία όσον αφορά την είσοδο μη ενωσιακών εμπορευμάτων 

στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, την απομάκρυνσή τους από 
την τελωνειακή επιτήρηση ή τη διακίνηση, μεταποίηση, αποθή 
κευση, προσωρινή εναπόθεση, προσωρινή εισαγωγή ή διάθεση 
των εμπορευμάτων αυτών εντός του εν λόγω εδάφους, 

β) μιας από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην τελωνειακή νομο 
θεσία σχετικά με τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων εντός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 

γ) ενός όρου που έχει καθορισθεί για την υπαγωγή μη ενωσιακών 
εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή τη χορήγηση, λόγω 
του ειδικού προορισμού των εμπορευμάτων, δασμολογικής 
απαλλαγής ή μειωμένου συντελεστή εισαγωγικού δασμού. 

2. Η στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής είναι μία από τις 
ακόλουθες: 

α) η στιγμή κατά την οποία δεν τηρείται ή παύει να τηρείται 
υποχρέωση, η μη εκπλήρωση της οποίας συνεπάγεται τη γένεση 
τελωνειακής οφειλής, 

β) η στιγμή κατά την οποία γίνεται δεκτή τελωνειακή διασάφηση 
για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς, στην 
περίπτωση που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι ένας από τους 
όρους που διέπουν την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθε 
στώς αυτό ή τη χορήγηση δασμολογικής απαλλαγής ή μει 
ωμένου συντελεστή εισαγωγικού δασμού λόγω του ειδικού προ 
ορισμού των εμπορευμάτων στην πραγματικότητα δεν τηρείται. 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι 
χεία α) και β), οφειλέτης είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
πρόσωπα: 

α) πρόσωπο που όφειλε να τηρήσει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, 

β) πρόσωπο που γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι δεν 
τηρήθηκε μια υποχρέωση που προβλέπεται από την τελωνειακή 
νομοθεσία και που ενήργησε για λογαριασμό του προσώπου που 
ήταν υποχρεωμένο να τηρήσει την υποχρέωση ή που έλαβε 
μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης, 

γ) πρόσωπο που απέκτησε ή κατείχε τα εν λόγω εμπορεύματα και 
το οποίο γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, τη στιγμή της 
απόκτησης ή παραλαβής των εμπορευμάτων, ότι δεν είχε τηρηθεί 
υποχρέωση που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία. 

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι 
χείο γ), ο οφειλέτης είναι το πρόσωπο που οφείλει να τηρεί τους 
όρους που διέπουν την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό 
καθεστώς ή την τελωνειακή διασάφηση των εμπορευμάτων που 
υπάγονται στο εν λόγω τελωνειακό καθεστώς ή τη χορήγηση 
δασμολογικής απαλλαγής ή μειωμένου εισαγωγικού δασμού λόγω 
του ειδικού προορισμού των εμπορευμάτων.
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Όταν συντάσσεται τελωνειακή διασάφηση σχετικά με ένα από τα 
τελωνειακά καθεστώτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι 
χείο γ) και όταν παρέχονται στις τελωνειακές αρχές στοιχεία που 
απαιτούνται από την τελωνειακή νομοθεσία για τους όρους που 
διέπουν την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο εν λόγω τελωνειακό 
καθεστώς, και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να μην εισπραχθεί εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει ο εισαγωγικός δασμός, οφειλέτης είναι επίσης 
το πρόσωπο που παρέσχε τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη 
της τελωνειακής διασάφησης και που γνώριζε, ή όφειλε ευλόγως να 
γνωρίζει, ότι τα στοιχεία αυτά ήταν εσφαλμένα. 

Άρθρο 80 

Έκπτωση ποσού ήδη καταβληθέντος εισαγωγικού δασμού 

1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1, γεννάται 
τελωνειακή οφειλή για εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη 
κυκλοφορία με μειωμένο εισαγωγικό δασμό λόγω του ειδικού προ 
ορισμού τους, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται 
τη στιγμή της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία αφαιρείται από 
το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή 
οφειλή. 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για 
τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την κατα 
στροφή των εμπορευμάτων αυτών. 

2. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1, γεννάται 
τελωνειακή οφειλή για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς 
προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό 
δασμό, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται δυνά 
μει της μερικής απαλλαγής αφαιρείται από το ποσό του εισαγωγι 
κού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή. 

Τ μ ή μ α 2 

Τ ε λ ω ν ε ι α κ ή ο φ ε ι λ ή κ α τ ά τ η ν ε ξ α γ ω γ ή 

Άρθρο 81 

Εξαγωγή και τελειοποίηση προς επανεισαγωγή 

1. Τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή γεννάται με την υπα 
γωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε εξαγωγικό δασμό σε καθε 
στώς εξαγωγής ή σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. 

2. Η τελωνειακή οφειλή γεννάται τη στιγμή αποδοχής της τελω 
νειακής διασάφησης. 

3. Οφειλέτης είναι ο διασαφιστής. Σε περίπτωση έμμεσης αντι 
προσώπευσης, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό 
του οποίου υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση. 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση συντάσσεται με βάση στοιχεία που 
έχουν ως αποτέλεσμα να μην εισπραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ο 
εξαγωγικός δασμός, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο που παρείχε 
τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διασάφηση και το οποίο γνώριζε, ή 
όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, ότι τα στοιχεία αυτά ήταν εσφαλμένα. 

Άρθρο 82 

Τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης 
υποχρεώσεων και όρων 

1. Για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε εξαγωγικό δασμό, 
τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή γεννάται λόγω της μη τήρη 
σης οποιουδήποτε από τα εξής: 

α) μιας από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην τελωνειακή 
νομοθεσία για την έξοδο των εμπορευμάτων, 

β) των όρων που επέτρεψαν την έξοδο των εμπορευμάτων από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με ολική ή μερική απαλλαγή 
από τον εξαγωγικό δασμό. 

2. Η στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής είναι μία από τις 
ακόλουθες: 

α) η στιγμή της πραγματικής εξόδου των εμπορευμάτων από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς τελωνειακή διασάφηση, 

β) η στιγμή άφιξης των εμπορευμάτων σε προορισμό άλλον από 
εκείνον για τον οποίο επετράπη η έξοδός τους από το τελωνει 
ακό έδαφος της Ένωσης με ολική ή μερική απαλλαγή από τον 
εξαγωγικό δασμό, 

γ) η λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την προσκόμιση 
αποδεικτικών στοιχείων που βεβαιώνουν ότι τηρήθηκαν οι προ 
βλεπόμενοι για την παροχή της απαλλαγής αυτής όροι, εφόσον 
οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να καθορίσουν τη στιγμή 
που αναφέρεται στο στοιχείο β). 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι 
χείο α), ο οφειλέτης είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

α) πρόσωπο που όφειλε να τηρήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση, 

β) πρόσωπο που γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι δεν 
τηρήθηκε η συγκεκριμένη υποχρέωση και που ενήργησε για 
λογαριασμό του προσώπου που ήταν υποχρεωμένο να τηρήσει 
την υποχρέωση,
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γ) πρόσωπο που έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη 
τήρηση της υποχρέωσης και το οποίο γνώριζε, ή όφειλε ευλόγως 
να γνωρίζει, ότι δεν υποβλήθηκε τελωνειακή διασάφηση, ενώ 
έπρεπε να είχε υποβληθεί. 

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι 
χείο β), ο οφειλέτης είναι το πρόσωπο που οφείλει να τηρεί τους 
όρους υπό τους οποίους επετράπη η έξοδος των εμπορευμάτων από 
το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με ολική ή μερική απαλλαγή από 
τον εξαγωγικό δασμό. 

Τ μ ή μ α 3 

Κ ο ι ν έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς γ ι α τ ι ς τ ε λ ω ν ε ι α κ έ ς 
ο φ ε ι λ έ ς π ο υ γ ε ν ν ώ ν τ α ι κ α τ ά τ η ν ε ι σ α γ ω γ ή 

κ α ι τ η ν ε ξ α γ ω γ ή 

Άρθρο 83 

Απαγορεύσεις και περιορισμοί 

1. Η τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή γεν 
νάται ακόμη και αν αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγο 
ρευτικά ή περιοριστικά μέτρα οιουδήποτε τύπου κατά την εισαγωγή 
ή την εξαγωγή. 

2. Ωστόσο, δεν γεννάται τελωνειακή οφειλή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) κατά την παράνομη είσοδο πλαστού χρήματος στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, 

β) κατά την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ναρκω 
τικών και ψυχοτρόπων ουσιών που δεν εμπίπτουν στις αυστηρά 
εποπτευόμενες από τις αρμόδιες αρχές ουσίες ενόψει της χρήσης 
τους για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. 

3. Για τους σκοπούς, ωστόσο, των εφαρμοστέων στις τελωνει 
ακές παραβάσεις κυρώσεων, η τελωνειακή οφειλή λογίζεται γεννη 
θείσα όταν, σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, ο εισαγωγικός ή 
εξαγωγικός δασμός ή η ύπαρξη τελωνειακής οφειλής χρησιμεύουν 
ως βάση για τον καθορισμό των κυρώσεων. 

Άρθρο 84 

Περισσότεροι του ενός οφειλέτες 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα οφείλουν την καταβολή 
του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί 
σε μια τελωνειακή οφειλή, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον υπόχρεα για την καταβολή του εν λόγω ποσού. 

Άρθρο 85 

Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του 
εισαγωγικού ή του εξαγωγικού δασμού 

1. Το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού καθορίζεται 
με βάση τους κανόνες που εφαρμόζονταν για τον υπολογισμό του 
δασμού στα συγκεκριμένα εμπορεύματα τη στιγμή γένεσης της 
τελωνειακής οφειλής. 

2. Όταν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί με ακρίβεια η στιγμή 
γένεσης της τελωνειακής οφειλής, θεωρείται ότι η στιγμή αυτή είναι 
εκείνη κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν ότι τα 
εμπορεύματα βρίσκονται σε κατάσταση που συνεπάγεται τη γένεση 
της τελωνειακής οφειλής. 

Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές 
τους επιτρέπουν να διαπιστώσουν ότι η τελωνειακή οφειλή γεννή 
θηκε σε χρονικό σημείο προγενέστερο της διαπίστωσης αυτής, η 
τελωνειακή οφειλή θεωρείται ότι γεννήθηκε κατά το απώτερο χρο 
νικό σημείο στο οποίο μπορεί να αποδειχθεί η κατάσταση αυτή. 

Άρθρο 86 

Ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του 
εισαγωγικού δασμού 

1. Όταν προκύπτουν δαπάνες για αποθήκευση ή για συνήθεις 
εργασίες στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης όσον αφορά εμπορεύ 
ματα που υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς ή σε προσωρινή ενα 
πόθεση, οι δαπάνες αυτές ή η αύξηση της αξίας δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγωγικού δασμού, 
όταν ο διασαφιστής παρέχει ικανοποιητικές αποδείξεις αυτών των 
δαπανών. 

Ωστόσο, η δασμολογητέα αξία, η ποσότητα, η φύση και η κατα 
γωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται κατά τις 
εργασίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού του 
εισαγωγικού δασμού. 

2. Όταν η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που υπά 
γονται σε τελωνειακό καθεστώς αλλάξει λόγω των συνήθων εργα 
σιών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εφαρμόζεται, κατόπιν 
αιτήσεως του διασαφιστή, η αρχική δασμολογική κατάταξη για τα 
εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς αυτό. 

3. Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για τα μεταποιημένα προϊ 
όντα που προκύπτουν από το καθεστώς της τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί 
στην οφειλή αυτή καθορίζεται, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, 
με βάση τη δασμολογική κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία, την 
ποσότητα, τη φύση και την καταγωγή των εμπορευμάτων που 
είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή τη 
στιγμή της αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τα 
εν λόγω εμπορεύματα. 

4. Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό του εισαγωγικού δασμού 
καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου χωρίς αίτηση του διασαφιστή με σκοπό την αποφυγή της 
καταστρατήγησης των δασμολογικών μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο η). 

5. Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για μεταποιημένα προϊόντα 
που προκύπτουν από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανει 
σαγωγή ή από τα προϊόντα αντικατάστασης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 261 παράγραφος 1 το ποσοστό του εισαγωγικού δασμού 
υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που 
διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
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6. Όταν η τελωνειακή νομοθεσία προβλέπει ευνοϊκή δασμολο 
γική μεταχείριση των εμπορευμάτων, ατέλεια ή μερική ή πλήρη 
απαλλαγή από τον εισαγωγικό ή εξαγωγικό δασμό σύμφωνα με 
το άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως ζ), τα άρθρα 203, 
204, 205 και 208 ή τα άρθρα 259 έως 262 του παρόντος 
κανονισμού ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινο 
τικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών ( 1 ), αυτή η ευνοϊκή δασμο 
λογική μεταχείριση, ατέλεια ή απαλλαγή εφαρμόζεται και στις περι 
πτώσεις όπου γεννάται τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με τα άρθρα 
79 ή 82 του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι οι παραλείψεις 
που οδήγησαν στη γένεση τελωνειακής οφειλής δεν συνιστούσαν 
απόπειρα διάπραξης απάτης. 

Άρθρο 87 

Τόπος γένεσης της τελωνειακής οφειλής 

1. Η τελωνειακή οφειλή γεννάται στον τόπο υποβολής της τελω 
νειακής διασάφησης ή της γνωστοποίησης επανεξαγωγής που ανα 
φέρονται στα άρθρα 77, 78, και 81. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο τόπος γένεσης της τελωνειακής 
οφειλής είναι ο τόπος στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι πράξεις που 
γεννούν την οφειλή αυτή. 

Αν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί ο τόπος αυτός, η τελωνειακή 
οφειλή γεννάται στον τόπο όπου οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν 
ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται σε κατάσταση η οποία γεννά τελω 
νειακή οφειλή. 

2. Αν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς 
που δεν έχει εκκαθαρισθεί ή εάν η προσωρινή εναπόθεση δεν έληξε 
όπως προβλέπεται, και εφόσον ο τόπος γένεσης της τελωνειακής 
οφειλής δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί δυνάμει της παραγράφου 
1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η 
τελωνειακή οφειλή γεννάται είτε στον τόπο όπου τα εμπορεύματα 
έχουν υπαχθεί στο εν λόγω καθεστώς είτε στον τόπο από τον οποίο 
εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπό το εν λόγω 
καθεστώς είτε στον τόπο όπου βρίσκονταν σε προσωρινή εναπόθεση. 

3. Όταν οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές 
τους επιτρέπουν να προσδιορίσουν ότι η τελωνειακή οφειλή είναι 
πιθανό να έχει γεννηθεί σε διάφορους τόπους, η τελωνειακή οφειλή 
θεωρείται ότι έχει γεννηθεί στον τόπο όπου αρχικά γεννήθηκε. 

4. Αν μια τελωνειακή αρχή διαπιστώσει ότι, δυνάμει του άρθρου 
79 ή του άρθρου 82, γεννήθηκε τελωνειακή οφειλή σε άλλο κρά 
τος μέλος και ότι το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού 
που αντιστοιχεί στην οφειλή αυτή είναι μικρότερο των 
10 000 EUR, η τελωνειακή οφειλή θεωρείται ότι γεννήθηκε στο 
κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώθηκε η γένεσή της. 

Άρθρο 88 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 284, για τον καθορισμό: 

α) των κανόνων για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγωγικού ή 
εξαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα για τα 
οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή στο πλαίσιο ειδικού καθεστώ 
τος, οι οποίοι συμπληρώνουν τους κανόνες των άρθρων 85 
και 86, 

β) των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγρα 
φος 4, 

γ) της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή 

Άρθρο 89 

Γενικές διατάξεις 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις εγγυήσεις τόσο για τις 
τελωνειακές οφειλές που έχουν γεννηθεί όσο και για τις τελωνειακές 
οφειλές που ενδέχεται να γεννηθούν, εκτός αν ορίζεται άλλως. 

2. Όταν οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση εγγύησης 
για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή, η εγγύηση αυτή 
καλύπτει το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού και τις 
λοιπές επιβαρύνσεις που συνδέονται με την εισαγωγή ή εξαγωγή 
των εμπορευμάτων όταν: 

α) η εγγύηση χρησιμοποιείται για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε 
καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης· ή 

β) η εγγύηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη. 

Εγγύηση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός του κράτους 
μέλους στο οποίο απαιτείται ισχύει μόνο στο κράτος μέλος αυτό 
και καλύπτει τουλάχιστον το ποσό του εισαγωγικού η εξαγωγικού 
δασμού. 

3. Όταν οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση εγγύησης, η 
εγγύηση αυτή πρέπει να παρέχεται από τον οφειλέτη ή το πρόσωπο 
που ενδέχεται να καταστεί οφειλέτης. Μπορούν επίσης να επιτρέ 
πουν τη σύσταση εγγύησης από τρίτο πρόσωπο άλλο από εκείνο 
από το οποίο απαιτείται η εγγύηση. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 97, οι τελωνειακές αρχές 
απαιτούν τη σύσταση μίας μόνο εγγύησης για συγκεκριμένα εμπο 
ρεύματα ή για συγκεκριμένη διασάφηση. 

Η εγγύηση που παρέχεται για συγκεκριμένη διασάφηση εφαρμόζε 
ται στο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοι 
χεί στην τελωνειακή οφειλή και στις άλλες επιβαρύνσεις που αφο 
ρούν όλα τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τη διασάφηση 
αυτή ή παραλαμβάνονται βάσει αυτής, έστω και αν η διασάφηση 
αυτή είναι ανακριβής.
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Εάν η εγγύηση δεν έχει αποδεσμευτεί, μπορεί να χρησιμοποιείται 
επίσης, εντός των ορίων του εγγυημένου ποσού, για την είσπραξη 
των ποσών του εισαγωγικού ή του εξαγωγικού δασμού και των 
λοιπών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβληθούν μετά τη διενέρ 
γεια εκ των υστέρων ελέγχου των εν λόγω εμπορευμάτων. 

5. Κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι τελωνειακές αρχές μπορούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφοι 1, 2 και 3, να εγκρίνουν 
τη σύσταση συνολικής εγγύησης για να καλύψουν το ποσό του 
εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή 
οφειλή που αφορά δύο ή περισσότερες πράξεις, διασαφήσεις ή 
τελωνειακά καθεστώτα. 

6. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν την εγγύηση. 

7. Ουδεμία εγγύηση απαιτείται από τα κράτη, τις αρχές περιφε 
ρειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημο 
σίου δικαίου, όσον αφορά τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν 
ως δημόσιες αρχές. 

8. Δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω του Ρήνου, των πλωτών 
οδών του Ρήνου, του Δούναβη ή των πλωτών οδών του 
Δούναβη, 

β) εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω σταθερών μεταφορικών 
εγκαταστάσεων, 

γ) σε ειδικές περιπτώσεις, όταν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, 

δ) εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς ενωσιακής διαμετα 
κόμισης με χρήση της απλούστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) και μεταφέρονται διά θαλάσσης 
ή αεροπορικώς μεταξύ ενωσιακών λιμένων ή αερολιμένων. 

9. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να άρουν την απαίτηση για 
σύσταση εγγύησης όταν το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού 
δασμού που πρόκειται να διασφαλισθεί δεν υπερβαίνει την αξία του 
στατιστικού κατωφλίου που καθορίζεται για τις διασαφήσεις στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Μαΐου 2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπο 
ρίου με τις τρίτες χώρες ( 1 ). 

Άρθρο 90 

Υποχρεωτική εγγύηση 

1. Όταν η σύσταση εγγύησης είναι υποχρεωτική, οι τελωνειακές 
αρχές καθορίζουν το ποσό της εγγύησης αυτής σε επίπεδο ίσο με 
το ακριβές ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντι 
στοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων, όταν 
το ποσό αυτό μπορεί να καθορισθεί με βεβαιότητα τη στιγμή απαί 
τησης της εγγύησης. 

Όταν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το ακριβές ποσό, η εγγύηση 
καθορίζεται στο μέγιστο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού 
δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοιπών 
επιβαρύνσεων που έχουν γεννηθεί ή είναι δυνατό να γεννηθούν, 
όπως υπολογίζεται αυτό από τις τελωνειακές αρχές. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 95, σε περίπτωση σύστασης 
συνολικής εγγύησης για το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού 
δασμού που αντιστοιχεί σε τελωνειακές οφειλές και λοιπές επιβα 
ρύνσεις των οποίων το ποσό ποικίλλει διαχρονικά, το ποσό της 
εγγύησης αυτής καθορίζεται σε επίπεδο που επιτρέπει να καλύπτε 
ται, ανά πάσα στιγμή, το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού 
δασμού που αντιστοιχεί στις τελωνειακές οφειλές και στις λοιπές 
επιβαρύνσεις. 

Άρθρο 91 

Προαιρετική εγγύηση 

Όταν η σύσταση εγγύησης είναι προαιρετική, η εγγύηση αυτή είναι, 
σε κάθε περίπτωση, απαιτητή από τις τελωνειακές αρχές, αν αυτές 
κρίνουν ότι η εντός της καθορισμένης προθεσμίας πληρωμή του 
ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε 
τελωνειακή οφειλή και σε λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι πλήρως 
εξασφαλισμένη. Το ποσό της εγγύησης αυτής καθορίζεται από τις 
εν λόγω αρχές κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνει το επίπεδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 90. 

Άρθρο 92 

Σύσταση εγγύησης 

1. Η εγγύηση μπορεί να συστήνεται με μία από τις ακόλουθες 
μορφές: 

α) με κατάθεση σε μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρω 
μής που αναγνωρίζεται από τις τελωνειακές αρχές ως ισοδύνα 
μος με κατάθεση σε μετρητά, σε ευρώ ή στο νόμισμα του 
κράτους μέλους στο οποίο απαιτείται η εγγύηση, 

β) με ανάληψη υποχρέωσης από τριτεγγυητή, 

γ) με άλλη μορφή εγγύησης που εξασφαλίζει κατά τρόπο ισοδύ 
ναμο την πληρωμή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού 
δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοιπών 
επιβαρύνσεων. 

2. Η εγγύηση με μορφή κατάθεσης μετρητών ή με κάθε άλλο 
ισοδύναμο τρόπο πληρωμής παρέχεται στο πλαίσιο των ισχυουσών 
διατάξεων του κράτους μέλους στο οποίο απαιτείται η σύσταση 
εγγύησης. 

Η σύσταση εγγύησης με κατάθεση μετρητών ή με κάθε άλλο ισο 
δύναμο τρόπο πληρωμής δεν γεννά απαίτηση για την καταβολή 
τόκων εκ μέρους των τελωνειακών αρχών.
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Άρθρο 93 

Επιλογή εγγύησης 

Το πρόσωπο που οφείλει να παράσχει εγγύηση, έχει τη δυνατότητα 
να επιλέγει μεταξύ των μορφών εγγύησης που καθορίζονται στο 
άρθρο 92 παράγραφος 1. 

Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αρνηθούν να δεχθούν 
την επιλεχθείσα μορφή εγγύησης, όταν αυτή δεν συμβιβάζεται με 
την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου τελωνειακού καθεστώτος. 

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν τη διατήρηση, επί μια 
συγκεκριμένη περίοδο, της μορφής εγγύησης που έχει επιλεγεί. 

Άρθρο 94 

Τριτεγγυητής 

1. Ο τριτεγγυητής που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχείο β) είναι τρίτο πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνει 
ακού εδάφους της Ένωσης. Ο τριτεγγυητής εγκρίνεται από τις 
τελωνειακές αρχές που απαιτούν την εγγύηση, εκτός αν πρόκειται 
για πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική 
εταιρεία διαπιστευμένα στην Ένωση σύμφωνα με τις ισχύουσες ενω 
σιακές διατάξεις. 

2. Ο τριτεγγυητής αναλαμβάνει γραπτώς την ευθύνη να κατα 
βάλει το εγγυημένο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού 
που αντιστοιχεί σε τελωνειακή οφειλή και τις λοιπές επιβαρύνσεις. 

3. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αρνηθούν να εγκρίνουν τον 
προτεινόμενο τριτεγγυητή ή το προτεινόμενο είδος εγγύησης, όταν 
κρίνουν ότι δεν εξασφαλίζεται απόλυτα η καταβολή εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγι 
κού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοι 
πών επιβαρύνσεων. 

Άρθρο 95 

Συνολική εγγύηση 

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 5 χορη 
γείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋ 
ποθέσεις: 

α) είναι εγκατεστημένα εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένω 
σης, 

β) πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 στοιχείο α), 

γ) χρησιμοποιούν τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή 
εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή πλη 
ρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 στοιχείο δ). 

2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη 
των τελωνειακών οφειλών και λοιπών επιβαρύνσεων που είναι 

δυνατόν να γεννηθούν, μπορεί να χορηγείται άδεια σε έναν οικονο 
μικό φορέα να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου 
ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, 
υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 39 στοι 
χεία β) και γ). 

3. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη 
τελωνειακών οφειλών και λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν γεννηθεί, 
μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να χορηγείται άδεια σε εγκεκριμένο οικο 
νομικό φορέα για τελωνειακές απλουστεύσεις προκειμένου να χρη 
σιμοποιεί συνολική εγγύηση για μειωμένο ποσό. 

4. Η συνολική εγγύηση για μειωμένο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 ισοδυναμεί με τη σύσταση εγγύησης. 

Άρθρο 96 

Προσωρινές απαγορεύσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση 
συνολικών εγγυήσεων 

1. Στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων ή προσωρινής εναπόθεσης, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απαγορεύσει προσωρινά την 
προσφυγή σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα: 

α) είτε στη συνολική εγγύηση για μειωμένο ποσό ή την απαλλαγή 
από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2, 

β) είτε στη συνολική εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 95 όσον 
αφορά εμπορεύματα που αποτέλεσαν αντικείμενο αποδεδειγμέ 
νων πράξεων απάτης σε μεγάλη έκταση. 

2. Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να επιτραπεί η χρήση συνολικής εγγύη 
σης για μειωμένο ποσό ή η απαλλαγή από την υποχρέωση σύστα 
σης εγγύησης ή η χρήση της συνολικής εγγύησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 95 όταν ο ενδιαφερόμενος πληροί μια από τις ακόλου 
θες προϋποθέσεις: 

α) μπορεί να αποδείξει ότι δεν γεννήθηκε τελωνειακή οφειλή για τα 
εν λόγω εμπορεύματα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
ανέλαβε τα δύο χρόνια πριν από την απόφαση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, 

β) μπορεί να αποδείξει ότι ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές που 
γεννήθηκαν τα δύο χρόνια πριν από την απόφαση που αναφέ 
ρεται στην παράγραφο 1 πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου από τον 
οφειλέτη ή τους οφειλέτες ή τον τριτεγγυητή εντός της καθορι 
σμένης προθεσμίας. 

Για να λάβει άδεια χρησιμοποίησης προσωρινά απαγορευμένης 
συνολικής εγγύησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να πληροί 
τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία β) και γ).
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ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 210 

Πεδίο εφαρμογής 

Τα εμπορεύματα είναι δυνατόν να υπαχθούν σε μία από τις ακό 
λουθες κατηγορίες ειδικών καθεστώτων: 

α) διαμετακόμιση: περιλαμβάνει την εξωτερική και την εσωτερική 
διαμετακόμιση, 

β) αποθήκευση: περιλαμβάνει την τελωνειακή αποταμίευση και τις 
ελεύθερες ζώνες, 

γ) ειδικές χρήσεις: περιλαμβάνουν την προσωρινή εισαγωγή και τον 
ειδικό προορισμό, 

δ) τελειοποίηση: περιλαμβάνει την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 
και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. 

Άρθρο 211 

Άδεια 

1. Απαιτείται άδεια από τις τελωνειακές αρχές για τα ακόλουθα: 

α) την εφαρμογή καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή 
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, προσωρινής εισαγωγής ή ειδι 
κού προορισμού, 

β) τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται 
για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου υπεύθυνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης 
αποθήκευσης είναι η ίδια η τελωνειακή αρχή. 

Οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εφαρμογή ενός ή περισ 
σοτέρων από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο καθεστώτα ή η 
λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, αναγράφονται στην άδεια. 

2. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν άδεια με αναδρομική ισχύ, 
εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) υφίσταται αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη, 

β) η αίτηση δεν συνδέεται με απόπειρα διάπραξης απάτης, 

γ) ο αιτών έχει αποδείξει βάσει λογιστικών στοιχείων ή λογιστικών 
καταχωρήσεων ότι: 

i) πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του καθε 
στώτος, 

ii) κατά περίπτωση, μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα των 
εμπορευμάτων κατά τη σχετική χρονική περίοδο, 

iii) τα σχετικά λογιστικά στοιχεία ή λογιστικές καταχωρήσεις 
επιτρέπουν τον έλεγχο του καθεστώτος, 

δ) είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις 
για τη διευθέτηση της κατάστασης των εμπορευμάτων, συμπε 
ριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ακύρωσης των σχετικών 
τελωνειακών διασαφήσεων, 

ε) καμία άδεια με αναδρομικό χαρακτήρα δεν έχει χορηγηθεί στον 
αιτούντα κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν από την ημερο 
μηνία αποδοχής της αίτησης, 

στ) δεν απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων, με την εξαίρεση 
των περιπτώσεων που η αίτηση αφορά την ανανέωση άδειας για 
το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων, 

ζ) η αίτηση δεν αφορά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθή 
κευσης που χρησιμοποιούνται για την τελωνειακή αποταμίευση 
των εμπορευμάτων, 

η) όταν η αίτηση αφορά την ανανέωση άδειας για το ίδιο είδος 
εργασιών και εμπορευμάτων, η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών 
ετών μετά τη λήξη της αρχικής άδειας. 

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να χορηγήσουν άδεια με αναδρομική 
ισχύ και στις περιπτώσεις που τα υπαγόμενα σε τελωνειακό καθε 
στώς εμπορεύματα δεν είναι πλέον διαθέσιμα κατά το χρόνο απο 
δοχής της αίτησης αδείας. 

3. Εκτός αν άλλως προβλέπεται, η άδεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία πληρούν 
όλους τους ακόλουθους όρους: 

α) είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 

β) παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των 
εργασιών· εγκεκριμένος οικονομικός φορέας με άδεια για τελω 
νειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι πληροί τον παρόντα όρο, 
εφόσον η δραστηριότητα που αφορά το οικείο ειδικό καθεστώς 
λήφθηκε υπόψη στην άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 38 
παράγραφος 2 στοιχείο α),
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γ) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να γεννηθεί τελωνειακή 
οφειλή ή άλλες επιβαρύνσεις για εμπορεύματα τα οποία έχουν 
υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς, παρέχουν εγγύηση σύμφωνα με το 
άρθρο 89, 

δ) στην περίπτωση καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποί 
ησης προς επανεξαγωγή, χρησιμοποιούν τα εμπορεύματα ή φρο 
ντίζουν για τη χρησιμοποίησή τους ή διενεργούν εργασίες τελει 
οποίησης επί των εμπορευμάτων ή φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
τέτοιων εργασιών, αντίστοιχα. 

4. Εκτός αν άλλως προβλέπεται και επιπλέον των περιπτώσεων 
της παραγράφου 3, η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή 
επιτήρηση χωρίς να υποχρεωθούν να θεσπίσουν διοικητικές ρυθ 
μίσεις δυσανάλογες προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες, 

β) δεν θίγονται τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών 
από άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης (οικονομικοί 
όροι). 

5. Τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών θεωρείται 
ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4 
στοιχείο β), εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο ή εάν 
οι οικονομικοί όροι θεωρείται ότι έχουν πληρωθεί. 

6. Όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι μάλλον επηρεάζονται αρνητικά 
τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών, πραγματοποι 
είται εξέταση των οικονομικών όρων σε επίπεδο Ένωσης. 

Άρθρο 212 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 284, για τον καθορισμό: 

α) των όρων για τη χορήγηση της άδειας σχετικά με τα καθεστώτα 
που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1, 

β) των εξαιρέσεων από τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
211 παράγραφοι 3 και 4, 

γ) των περιπτώσεων στις οποίες θεωρείται ότι πληρούνται οι οικο 
νομικοί όροι που αναφέρονται στο άρθρο 211 παράγραφος 5. 

Άρθρο 213 

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς 
κανόνες σχετικά με την εξέταση των οικονομικών όρων που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 211 παράγραφος 6. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι 
κασία εξέτασης του άρθρου 285 παράγραφος 4. 

Άρθρο 214 

Λογιστικές καταχωρήσεις 

1. Εκτός από το καθεστώς διαμετακόμισης, ή αν ορίζεται άλλως, 
ο κάτοχος της άδειας, ο δικαιούχος του καθεστώτος και όλα τα 
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα που συνίσταται σε αποθήκευ 
ση, επεξεργασία ή μεταποίηση εμπορευμάτων, ή αγορά ή πώληση 
εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες, τηρούν κατάλληλες λογιστικές 
καταχωρήσεις, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις τελωνειακές 
αρχές τύπο. 

Οι εν λόγω καταχωρήσεις περιέχουν τις πληροφορίες και τα στοι 
χεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να επιτηρούν το σχε 
τικό καθεστώς, ιδίως όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας 
των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σ’ αυτό, τον τελωνειακό τους 
χαρακτήρα και τη μεταφορά τους. 

2. Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας με άδεια για τελωνειακές 
απλουστεύσεις θεωρείται ότι συμμορφώνεται με παράγραφο 1 εφό 
σον οι λογιστικές εγγραφές του είναι κατάλληλες για τους σκοπούς 
του οικείου ειδικού καθεστώτος. 

Άρθρο 215 

Εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος 

1. Σε περιπτώσεις άλλες εκτός από το καθεστώς διαμετακόμισης 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 254, ένα ειδικό καθεστώς εκκα 
θαρίζεται όταν τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ή 
τα μεταποιημένα προϊόντα υπάγονται σε επόμενο τελωνειακό καθε 
στώς, εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή κατα 
στρέφονται χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα ή εγκαταλείπονται υπέρ 
του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 199. 

2. Οι τελωνειακές αρχές εκκαθαρίζουν το καθεστώς διαμετακό 
μισης όταν είναι σε θέση να διαπιστώσουν, μετά από σύγκριση των 
στοιχείων που διατίθενται στο τελωνείο αναχώρησης με τα στοιχεία 
που διατίθενται στο τελωνείο προορισμού, ότι το καθεστώς έχει 
λήξει κατά τον δέοντα τρόπο. 

3. Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτού 
νται για την τακτοποίηση της κατάστασης των εμπορευμάτων για τα 
οποία το καθεστώς δεν έχει εκκαθαρισθεί υπό τους προβλεπόμενους 
όρους.
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4. Η εκκαθάριση του καθεστώτος πραγματοποιείται εντός ορι 
σμένης προθεσμίας, εκτός αν προβλέπεται άλλως. 

Άρθρο 216 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 284, για τον καθορισμό της προθε 
σμίας που αναφέρεται στο άρθρο 215 παράγραφος 4. 

Άρθρο 217 

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς 
κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος που ανα 
φέρεται στο άρθρο 216. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι 
κασία εξέτασης του άρθρου 285 παράγραφος 4. 

Άρθρο 218 

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου του καθεστώτος 
όσον αφορά τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς 
εκτός της διαμετακόμισης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται, πλήρως 
ή μερικώς, σε άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται για το σχετικό καθεστώς. 

Άρθρο 219 

Διακίνηση εμπορευμάτων 

Σε ειδικές περιπτώσεις, εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό 
καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης ή σε ελεύθερη ζώνη μπορούν 
να διακινούνται μεταξύ διαφόρων τόπων στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης. 

Άρθρο 220 

Συνήθεις εργασίες 

Εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής 
αποταμίευσης ή τελειοποίησης ή βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη μπο 
ρούν να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες που αποσκοπούν στη 
διατήρησή τους, τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποι 
ότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση. 

Άρθρο 221 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 284, για τον καθορισμό: 

α) των περιπτώσεων και των προϋποθέσεων σχετικά με τη διακίνηση 
των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς, εκτός 
της διαμετακόμισης, ή σε ελεύθερη ζώνη σύμφωνα με το 
άρθρο 219, 

β) των συνήθων εργασιών για τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί 
σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή τελειοποίησης ή βρί 
σκονται σε ελεύθερη ζώνη που αναφέρονται στο άρθρο 220. 

Άρθρο 222 

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς 
κανόνες σχετικά με: 

α) τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του 
δικαιούχου του καθεστώτος όσον αφορά τα εμπορεύματα που 
έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς άλλο από αυτό της διαμετα 
κόμισης σύμφωνα με το άρθρο 218, 

β) τη μετακίνηση των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε ειδικό 
καθεστώς άλλο από αυτό της διαμετακόμισης ή σε ελεύθερη 
ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 219. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι 
κασία εξέτασης του άρθρου 285 παράγραφος 4. 

Άρθρο 223 

Ισοδύναμα εμπορεύματα 

1. Ως ισοδύναμα εμπορεύματα, νοούνται ενωσιακά εμπορεύματα 
τα οποία αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή τελειοποιούνται αντί 
για τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς. 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τα 
ισοδύναμα εμπορεύματα συνίστανται σε μη ενωσιακά εμπορεύματα 
τα οποία υπόκεινται σε τελειοποίηση αντί των ενωσιακών εμπορευ 
μάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επα 
νεισαγωγή. 

Εκτός αν προβλέπεται άλλως, τα ισοδύναμα εμπορεύματα έχουν τον 
ίδιο οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, την ίδια 
εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα εμπο 
ρεύματα τα οποία υποκαθιστούν. 

2. Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τα ακό 
λουθα, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή της 
διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά την τελωνειακή επιτήρηση: 

α) τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων στο πλαίσιο καθεστώτος 
τελωνειακής αποταμίευσης, ελεύθερης ζώνης, ειδικού προ 
ορισμού και τελειοποίησης, 

β) τη χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων στο πλαίσιο του 
καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, σε ειδικές περιπτώσεις,

EL L 269/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.10.2013



γ) στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγω 
γή, την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων που έχουν 
ληφθεί από τα ισοδύναμα εμπορεύματα πριν από την εισαγωγή 
των εμπορευμάτων που αντικαθιστούν, 

δ) στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισα 
γωγή, την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων που έχουν 
ληφθεί από τα ισοδύναμα εμπορεύματα πριν από την εξαγωγή 
των εμπορευμάτων που αντικαθιστούν. 

Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας με άδεια για τελωνειακές 
απλουστεύσεις θεωρείται ότι πληροί τον όρο σχετικά με τη διασφά 
λιση της δέουσας εφαρμογής της διαδικασίας, εφόσον η δραστη 
ριότητα που αφορά τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων για το 
οικείο καθεστώς λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της άδειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

3. Η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν πραγματοποιούνται μόνο συνήθεις εργασίες όπως ορίζονται 
στο άρθρο 220, στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή, 

β) όταν εφαρμόζεται απαγόρευση επιστροφής ή απαλλαγής από τον 
εισαγωγικό δασμό σε μη καταγόμενα εμπορεύματα που χρησι 
μοποιούνται για την κατασκευή μεταποιημένων προϊόντων στο 
πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, για τα 
οποία εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής στο 
πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος μεταξύ της Ένωσης και ορι 
σμένων χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης ή ομάδων τέτοιων χωρών ή εδαφών, 

γ) όταν θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητου 
πλεονεκτήματος ως προς τον εισαγωγικό δασμό ή όταν προβλέ 
πεται από την ενωσιακή νομοθεσία. 

4. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
γ) και εφόσον τα μεταποιημένα προϊόντα θα υπέκειντο σε εξαγωγικό 
δασμό εάν δεν εξάγονταν στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποί 
ησης προς επανεξαγωγή, ο κάτοχος της άδειας παρέχει εγγύηση για 
τη διασφάλιση της πληρωμής του εξαγωγικού δασμού σε περίπτωση 
μη εισαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων εντός της περιόδου 
που αναφέρεται στο άρθρο 257 παράγραφος 3. 

Άρθρο 224 

Εξουσιοδότηση 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 284, για τον καθορισμό: 

α) των εξαιρέσεων από το άρθρο 223 παράγραφος 1, 

β) των όρων υπό τους οποίους χρησιμοποιούνται ισοδύναμα εμπο 
ρεύματα σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2, 

γ) των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται ισοδύ 
ναμα εμπορεύματα στο πλαίσιο του καθεστώτος προσωρινής 
εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2 
στοιχείο β), 

δ) των περιπτώσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
ισοδύναμων εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 223 παρά 
γραφος 3 στοιχείο γ). 

Άρθρο 225 

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς 
κανόνες σχετικά με τη χρήση ισοδυνάμων εμπορευμάτων που επι 
τρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι 
κασία εξέτασης του άρθρου 285 παράγραφος 4. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διαμετακόμιση 

Τ μ ή μ α 1 

Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή κ α ι ε σ ω τ ε ρ ι κ ή δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σ η 

Άρθρο 226 

Εξωτερική διαμετακόμιση 

1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής διαμετακόμισης, τα 
μη ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται από ένα σημείο 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σε άλλο, χωρίς να υπάγονται 
στα ακόλουθα: 

α) εισαγωγικούς δασμούς, 

β) λοιπές επιβαρύνσεις όπως προβλέπονται σε άλλες σχετικές 
ισχύουσες διατάξεις, 

γ) μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον αυτά δεν απαγορεύουν την 
είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης. 

2. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα ενωσιακά εμπορεύματα υπάγονται 
σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης. 

3. Η διακίνηση εμπορευμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 
πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
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3. Όταν τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για επαναλαμβανό 
μενη χρήση και οι τελωνειακές αρχές το θεωρούν σκόπιμο για 
την αποφυγή της κατάχρησης, η τελωνειακή επιτήρηση συνεχίζεται 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη μετά από την ημερο 
μηνία της πρώτης χρησιμοποίησής τους για τους σκοπούς για τους 
οποίους προβλέπεται απαλλαγή από δασμούς ή η επιβολή μει 
ωμένου δασμολογικού συντελεστή. 

4. Η τελωνειακή επιτήρηση στο πλαίσιο του καθεστώτος ειδικού 
προορισμού λήγει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν τα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς 
που προβλέπονται για την απαλλαγή από δασμούς ή την επι 
βολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή, 

β) όταν τα εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης, καταστρέφονται ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου, 

γ) όταν τα εμπορεύματα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους 
από τους προβλεπόμενους για την απαλλαγή από δασμούς ή 
την επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή και έχει κατα 
βληθεί ο εφαρμοστέος εισαγωγικός δασμός. 

5. Όταν απαιτείται συντελεστής απόδοσης, το άρθρο 255 εφαρ 
μόζεται στο καθεστώς ειδικού προορισμού. 

6. Τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία ή μεταποίηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με τον προ 
βλεπόμενο ειδικό προορισμό, καθώς και οι απώλειες υλικών που 
οφείλονται σε φυσικές αιτίες, θεωρούνται ως εμπορεύματα που 
έχουν υπαχθεί στον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό τους. 

7. Τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την 
καταστροφή εμπορευμάτων που υπάγονται σε καθεστώς ειδικού 
προορισμού θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής απο 
ταμίευσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Τελειοποίηση 

Τ μ ή μ α 1 

Γ ε ν ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 255 

Συντελεστής απόδοσης 

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής απόδοσης καθορί 
ζεται από την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένους 
τομείς, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν είτε τον συντελεστή από 
δοσης είτε τον μέσο συντελεστή απόδοσης για την εργασία τελει 
οποίησης ή, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη μέθοδο υπολογισμού 
αυτού του συντελεστή. 

Ο συντελεστής απόδοσης ή ο μέσος συντελεστής απόδοσης καθο 
ρίζεται ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες 

διενεργούνται ή πρόκειται να διενεργηθούν οι εργασίες τελειοποί 
ησης. Ο εν λόγω συντελεστής μπορεί να αναπροσαρμόζεται, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 28. 

Τ μ ή μ α 2 

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

Άρθρο 256 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 223, στο πλαίσιο καθεστώτος 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μη ενωσιακά εμπορεύματα μπο 
ρούν να υποβάλλονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σε μια ή 
περισσότερες εργασίες τελειοποίησης χωρίς τα εν λόγω εμπορεύ 
ματα να υπόκεινται σε κάποιο από τα εξής: 

α) εισαγωγικούς δασμούς, 

β) λοιπές επιβαρύνσεις όπως προβλέπονται σε άλλες σχετικές 
ισχύουσες διατάξεις, 

γ) μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον αυτά δεν απαγορεύουν την 
είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης. 

2. Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μπορεί να 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εκτός της επισκευής και της καταστρο 
φής μόνον όταν, με την επιφύλαξη της χρησιμοποίησης βοηθημά 
των παραγωγής, είναι δυνατόν να εξακριβωθεί στα μεταποιημένα 
προϊόντα η ταυτότητα των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο 
καθεστώς. 

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 223, το καθεστώς 
μπορεί να χρησιμοποιείται, όταν είναι δυνατόν να επαληθεύεται η 
τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται για τα ισοδύναμα 
προϊόντα. 

3. Επιπροσθέτως των παραγράφων 1 και 2, το καθεστώς τελει 
οποίησης προς επανεξαγωγή μπορεί να εφαρμόζεται επίσης σε οποι 
οδήποτε από τα ακόλουθα εμπορεύματα: 

α) εμπορεύματα που προορίζονται να υποβληθούν σε εργασίες 
ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές 
απαιτήσεις για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, 

β) εμπορεύματα τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε συνήθεις εργα 
σίες σύμφωνα με το άρθρο 220. 

Άρθρο 257 

Προθεσμία εκκαθάρισης 

1. Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της 
οποίας πρέπει να γίνεται η εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποί 
ησης προς επανεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 216.
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Η προθεσμία αυτή αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία τα μη 
ενωσιακά εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς και περιλαμβάνει 
τον χρόνο που απαιτείται για τη διενέργεια των εργασιών τελειοποί 
ησης και την εκκαθάριση του καθεστώτος. 

2. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν, για εύλογο 
χρονικό διάστημα, την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως του κατό 
χου της άδειας. 

Η άδεια μπορεί να διευκρινίζει ότι η προθεσμία που αρχίζει να 
υπολογίζεται κατά τη διάρκεια μήνα, τριμήνου ή εξαμήνου λήγει 
την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, τριμήνου ή εξαμήνου 
αντίστοιχα. 

3. Σε περίπτωση προκαταβολικής εξαγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η άδεια καθορίζει την προ 
θεσμία εντός της οποίας τα μη ενωσιακά εμπορεύματα λαμβάνουν 
διασάφηση για υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανε 
ξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την 
προμήθεια και μεταφορά στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε μήνες με ανώτατο 
όριο τους έξη μήνες. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την 
ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής που αφορά μετα 
ποιημένα προϊόντα που παρήχθησαν από τα αντίστοιχα ισοδύναμα 
εμπορεύματα. 

4. Κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της άδειας, η εξάμηνη προθε 
σμία της παραγράφου 3 μπορεί να παραταθεί, ακόμη και αφού 
λήξει, υπό τον όρο ότι η συνολική περίοδος δεν υπερβαίνει τους 
12 μήνες. 

Άρθρο 258 

Προσωρινή επανεξαγωγή για περαιτέρω τελειοποίησης 

Κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να χορηγήσουν 
άδεια ώστε το σύνολο ή τμήμα των εμπορευμάτων που έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή των μετα 
ποιημένων προϊόντων να επανεξάγεται προσωρινά για να υποστεί 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης συμπληρωματικές 
εργασίες τελειοποίησης υπό τους όρους που καθορίζονται στις 
διατάξεις για το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. 

Τ μ ή μ α 3 

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

Άρθρο 259 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγω 
γή, ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να εξάγονται προσωρινά εκτός 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης για να υποβληθούν σε εργα 
σίες τελειοποίησης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από 
τις εργασίες αυτές μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με 
ολική ή μερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό, κατόπιν 
αιτήσεως του δικαιούχου της άδειας ή οιουδήποτε άλλου προσώπου 

εγκατεστημένου εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, υπό 
τον όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει τη συγκατάθεση του 
κατόχου της άδειας και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της άδειας. 

2. Στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή δεν επιτρέ 
πεται να υπάγονται οποιαδήποτε από τα ακόλουθα ενωσιακά εμπο 
ρεύματα: 

α) εμπορεύματα των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστρο 
φής ή διαγραφής του εισαγωγικού δασμού, 

β) εμπορεύματα τα οποία είχαν τεθεί, πριν από την εξαγωγή τους, 
σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμούς ή με μει 
ωμένο δασμολογικό συντελεστή λόγω του ειδικού τους προ 
ορισμού, και για όσο διάστημα εξακολουθούν να παραμένουν 
ανεκπλήρωτοι οι στόχοι που τέθηκαν για τον εν λόγω ειδικό 
προορισμό, εκτός εάν τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να υπο 
βληθούν σε επισκευές, 

γ) εμπορεύματα των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα χορήγη 
σης επιστροφών κατά την εξαγωγή, 

δ) εμπορεύματα στα οποία παρέχεται οικονομικό πλεονέκτημα, 
εκτός από τις επιστροφές που αναφέρονται στο στοιχείο γ), 
στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής και λόγω της εξα 
γωγής τους. 

3. Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της 
οποίας προσωρινά εξαχθέντα εμπορεύματα επιβάλλεται να επανει 
σαχθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με τη μορφή μεταποι 
ημένων προϊόντων και να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, ώστε να 
μπορεί να εφαρμοστεί σ’ αυτά πλήρης ή μερική απαλλαγή από τον 
εισαγωγικό δασμό. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν 
την προθεσμία αυτή, για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από δεό 
ντως αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου της άδειας. 

Άρθρο 260 

Εμπορεύματα που επισκευάζονται δωρεάν 

1. Εφόσον αποδεικνύεται, με τρόπο ικανοποιητικό για τις τελω 
νειακές αρχές, ότι τα εμπορεύματα επισκευάστηκαν δωρεάν, είτε 
λόγω συμβατικής ή νόμιμης υποχρέωσης που απορρέει από 
εγγύηση είτε λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος ή ελαττώματος 
των υλικών, αυτά απαλλάσσονται πλήρως από τον εισαγωγικό 
δασμό. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, όταν τα κατασκευαστικά 
ελαττώματα ή τα ελαττώματα των υλικών έχουν ληφθεί υπόψη κατά 
την πρώτη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμά 
των. 

Άρθρο 261 

Σύστημα σταθερών ανταλλαγών 

1. Στο πλαίσιο του συστήματος σταθερών ανταλλαγών, ένα εισα 
γόμενο προϊόν ("προϊόν αντικατάστασης") μπορεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 5 να αντικαθιστά ένα μεταποιημένο προϊόν.
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2. Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν, κατόπιν αιτήσεως, την προ 
σφυγή στο σύστημα σταθερών ανταλλαγών, εφόσον η εργασία 
τελειοποίησης συνίσταται στην επισκευή ελαττωματικών ενωσιακών 
εμπορευμάτων άλλων από εκείνα που υπάγονται σε διατάξεις στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα ειδικά καθεστώτα τα 
οποία εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν 
από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 

3. Τα εμπορεύματα αντικατάστασης έχουν τον ίδιο οκταψήφιο 
κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, την ίδια εμπορική ποι 
ότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που θα είχαν τα ελαττω 
ματικά εμπορεύματα, εάν είχαν υποβληθεί σε επισκευή. 

4. Στην περίπτωση που τα ελαττωματικά εμπορεύματα έχουν 
χρησιμοποιηθεί πριν από την εξαγωγή, τα προϊόντα αντικατάστασης 
επιβάλλεται επίσης να είναι μεταχειρισμένα. 

Οι τελωνειακές αρχές θεσπίζουν, ωστόσο, παρεκκλίσεις από τον 
κανόνα που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον το προϊόν 
αντικατάστασης έχει παραδοθεί δωρεάν, είτε λόγω συμβατικής ή 
νομικής υποχρέωσης που απορρέει από την εγγύηση, είτε λόγω 
κατασκευαστικού ελαττώματος ή ελαττώματος των υλικών. 

5. Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα μεταποιημένα προϊόντα 
εφαρμόζονται και στα προϊόντα αντικατάστασης. 

Άρθρο 262 

Προκαταβολική εισαγωγή προϊόντων αντικατάστασης 

1. Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν, σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζουν οι ίδιες, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, 
την εισαγωγή προϊόντων αντικατάστασης πριν από την εξαγωγή 
των ελαττωματικών εμπορευμάτων. 

Όταν πραγματοποιείται τέτοια προκαταβολική εισαγωγή προϊόντος 
αντικατάστασης, παρέχεται εγγύηση που καλύπτει το ποσό του 
εισαγωγικού δασμού που θα έπρεπε να καταβληθεί σε περίπτωση 
μη εξαγωγής των ελαττωματικών εμπορευμάτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. 

2. Τα ελαττωματικά εμπορεύματα εξάγονται εντός δίμηνης προ 
θεσμίας από την ημερομηνία αποδοχής εκ μέρους των τελωνειακών 
αρχών της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων αντικατάστασης. 

3. Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα ελαττωματικά εμπορεύ 
ματα δεν μπορούν να εξαχθούν εντός της προθεσμίας που αναφέ 
ρεται στην παράγραφο 2, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρα 
τείνουν την εν λόγω προθεσμία για εύλογο χρονικό διάστημα, 
κατόπιν δεόντως δικαιολογημένης αιτήσεως του κατόχου της 
άδειας. 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ 
ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Διατυπώσεις πριν από την έξοδο των εμπορευμάτων 

Άρθρο 263 

Υποβολή διασάφησης πριν από την αναχώρηση 

1. Τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνει 
ακό έδαφος της Ένωσης καλύπτονται από διασάφηση πριν από την 
αναχώρηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο, εντός συγκε 
κριμένης προθεσμίας, πριν από την έξοδο των εμπορευμάτων από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

2. Ισχύει απαλλαγή από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
υποχρέωση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) για τα μεταφορικά μέσα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν τα 
οποία διέρχονται απλώς μέσω των χωρικών υδάτων ή του ενα 
έριου χώρου του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης χωρίς στάση 
εντός του εδάφους αυτού, ή 

β) σε άλλες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται δεόντως 
από το είδος των εμπορευμάτων ή της διακίνησης ή όταν απαι 
τείται από διεθνείς συμφωνίες. 

3. Η διασάφηση πριν από την αναχώρηση λαμβάνει μία από τις 
ακόλουθες μορφές: 

α) τελωνειακή διασάφηση, όταν τα εμπορεύματα που προορίζονται 
για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπάγονται σε 
τελωνειακό καθεστώς για το οποίο απαιτείται τελωνειακή διασά 
φηση, 

β) διασάφηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 270, 

γ) συνοπτική διασάφηση εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 271. 

4. Η διασάφηση πριν από την αναχώρηση περιέχει τα απαιτού 
μενα στοιχεία για την ανάλυση κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας και 
προστασίας. 

Άρθρο 264 

Ανάλυση κινδύνων 

Το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση πριν από την 
αναχώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 228 εξασφαλίζει τη διεξα 
γωγή, εντός καθορισμένης προθεσμίας, ανάλυσης κινδύνων, πρωτί 
στως για λόγους ασφάλειας και προστασίας, με βάση την εν λόγω 
διασάφηση, και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με βάση τα αποτελέ 
σματα της εν λόγω ανάλυσης κινδύνων.
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