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ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

 

Ο παπόν οδηγόρ δεν αποηελεί νομικό κείμενο αλλά ζκοπό έσει ηην παποσή γενικήρ πληποθόπηζηρ για σπήζη 
ηος καθεζηώηορ ηελειοποίηζηρ ππορ επανειζαγωγή.  

Ο λένο απηφο νδεγφο έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ πιήξε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2016 ηνπ 

Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 952/2013, ησλ ζπλαθψλ Καλνληζκψλ [Καη’ 

Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2446, Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2447 θαη 

ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 2016/341, κε ζθνπφ ηε ζχλνςε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ λνκνζεηεκάησλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

Ση έρεη αιιάμεη; 

1. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ad-valorem (επί ηεο αμίαο) εηζαγσγηθνχ δαζκνχ,  ην πνζφ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ δαζκνχ γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θαζεζηψο απηφ 

ή απφ ηα "πξντφληα αληηθαηάζηαζεο", ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 'θφζηνο ησλ εξγαζηψλ 

ηειεηνπνίεζεο' πνπ δηελεξγνχληαη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ΔΔ.  

2. ην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ (δει. 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα ππέθεηλην ζε πξνζσξηλφ ή 

νξηζηηθφ δαζκφ αληηληάκπηγθ, αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, δαζκφ δηαζθάιηζεο ή πξφζζεην 

δαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ αλ είραλ δηαζαθηζηεί γηα ζέζε ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία. 

3. Σα Γειηία Πιεξνθνξηψλ INF ζα δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά κε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ 

ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο. 

4. ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηψηνο κε πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφλησλ 

αληηθαηάζηαζεο, απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο γηα θάιπςε ηεο ελδερφκελεο κε εμαγσγήο 

ησλ ειαηησκαηηθψλ εκπνξεπκάησλ εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο 

δηαζάθεζεο εηζαγσγήο ησλ πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο.  

5. Ζ πεξίνδνο ηζρχνο κηαο άδεηαο παξαηείλεηαη κέρξη θαη 5 ρξφληα, ελψ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά 

πξντφληα ζε 3 ρξφληα. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη κπνξεί λα ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ελσζηαθψλ παξαγσγψλ, έρνληαο σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν Δπηηξνπήο θαη φρη ζε εζληθφ επίπεδν.  

Πξνηνχ αηηεζείηε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε 

φηη πιεξνίηε ηα θξηηήξηα θαη κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζηηο ζρεηηθέο λνκηθέο ππνρξεψζεηο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θιεζείηε λα θαηαβάιεηε ηηο νπνηεζδήπνηε δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο 

πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ιφγσ ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο. 

Σημειώνεηαι όηι, ζύμθωνα με ηο Άπθπο 92 ηος πεπί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος απ. 94(Ι) ηος 2004 

όπωρ αςηόρ έσει εκάζηοηε ηποποποιηθεί, οποιοδήποηε ππόζωπο πποβεί ζε αναληθή δήλωζη ή 

πποζκομίζει έγγπαθο πος είναι αναληθέρ ζε οςζιώδερ ζηοισείο για εμποπεύμαηα πος ςπάγονηαι ζε 

αναζηαληικό καθεζηώρ, µε ππόθεζη εξαπάηηζηρ, είναι ένοσο ποινικού αδικήμαηορ και ςπόκειηαι ζε 

σπημαηική ποινή ή ζε θςλάκιζη µέσπι ηπία σπόνια ή και ζηιρ δύο αςηέρ ποινέρ,.  
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

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

DA Ο Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2446  

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

ΣDA Ο Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2016/341-Mεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

γηα ηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα 

ΣΔ Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή 

ΣΔηζ Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή 

Ο πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία 

 

  



6 

 

ΟΡΗΜΟΗ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληα νδεγνχ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

1 Σειωλεηαθό θαζεζηώο  Οπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα θαζεζηψηα: 

(α) ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή, 

(β) εηδηθά θαζεζηψηα ή, 

(γ) εμαγσγή. 

2 Δηδηθά θαζεζηώηα 

 

Οπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

(α) Γηακεηαθφκηζε (πεξηιακβάλεη ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ 

εζσηεξηθή δηακεηαθφκηζε) 

(β) απνζήθεπζε (πεξηιακβάλεη ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε θαη 

ηηο ειεχζεξεο δψλεο) 

(γ) εηδηθέο ρξήζεηο (πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή 

θαη ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ) 

(δ) ηειεηνπνίεζε (πεξηιακβάλεη  ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεμαγσγή θαη ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή) 

3 Σειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεηζαγωγή ΗΜ/ΔΥ 

Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ εηζαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ζην πιαίζην 

θαζεζηψηνο ΣΔηζ πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ αληηθαζηζηνχλ. 

4 Σειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεηζαγωγή EX/IM 

Ζ εμαγσγή ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή 

ησλ κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ 

5 Πξόζωπν εγθαηεζηεκέλν 

εληόο ηνπ ηειωλεηαθνύ 

εδάθνπο ηεο Έλωζεο 

α) Δάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, θάζε πξφζσπν πνπ 

έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο,  

β) εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, 

θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπ 

δηνίθεζε ή κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε*.  

*«κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε»: ζηαζεξφο ηφπνο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζε 

κφληκε βάζε νη αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη ηερληθνί πφξνη θαη 

κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ φισ ή ελ κέξεη νη 

ζρεηηθέο κε ηα ηεισλεία πξάμεηο ελφο πξνζψπνπ 

6 Γηθαηνύρνο ηνπ 

θαζεζηώηνο 

α) Πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε ελ ιφγσ δηαζάθεζε, 

ή  

β) πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ κεηαβηβαζζεί ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε έλα ηεισλεηαθφ θαζεζηψο. 
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7 Μέηξα εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο 

Με δαζκνινγηθά κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλήο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ππφ κνξθή ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ην δηεζλέο εκπφξην εκπνξεπκάησλ. 

8 Μεηαπνηεκέλα πξνϊόληα Πξντφληα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο θαη 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε «εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο» 

9 Κύξηα κεηαπνηεκέλα 

πξνϊόληα 

Μεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα γηα 

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή 

10 Γεπηεξεύνληα 

κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα 

Μεηαπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία απνηεινχλ αλαγθαία 

ππνπξντφληα ηεο κεηαπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο απφ ηα θχξηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα. 

11 Δξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο Θεσξνχληαη κηα απφ ηηο αθφινπζεο: 

(α) θαηεξγαζία εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

ζπλαξκνιφγεζε, ε ζπλέλσζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

άιια εκπνξεχκαηα, 

(β) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ, 

(γ) θαηαζηξνθή, 

(δ) επηζθεπή εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

απνθαηάζηαζε θαη ε ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία, 

(ε) ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία δελ 

πεξηέρνληαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα, επηηξέπνπλ 

φκσο ή δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

απηψλ, αθφκα θαη αλ αλαιίζθνληαη εμ νινθιήξνπ ή ελ 

κέξεη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο (βνεζήκαηα 

παξαγωγήο) κε εμαίξεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 240 ηνπ 

DA: 

- θαχζηκα θαη πεγέο ελέξγεηαο άιιεο απφ απηέο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηε δνθηκή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ή γηα ηελ αλίρλεπζε ειαηησκάησλ ζε 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

θαη απαηηνχλ επηζθεπή, 

- ιηπαληηθά, άιια απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε δνθηκή, ηε ξχζκηζε ή ηελ απφζπξζε 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, 

- εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία. 

12 πληειεζηήο απόδνζεο Ζ πνζφηεηα ή ην πνζνζηφ ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ 

ιακβάλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία νξηζκέλεο πνζφηεηαο 

εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη ππαρζεί ζε ΣΔηζ. 

13 Ηζνδύλακα εκπνξεύκαηα Δίλαη ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία ηειεηνπνηνχληαη 

αληί ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο.  
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14 Πξνϊόλ αληηθαηάζηαζεο Δίλαη ην εηζαγφκελν πξντφλ πνπ αληηθαζηζηά έλα κεηαπνηεκέλν 

πξντφλ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ. 

Έρνπλ ηνλ ίδην νθηαςήθην θσδηθφ ηεο πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο, ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ∙ 

15 ύζηεκα ηαζεξώλ 

Αληαιιαγώλ 

Tν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε κεηαπνηεκέλνπ 

πξντφληνο απφ έλα εηζαγφκελν εκπφξεπκα εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα επηζθεπή ειαηησκαηηθψλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ. 

15 Πξνθαηαβνιηθή 

εηζαγωγή 

H εηζαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ 

‘ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα’ πξηλ ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο 

16 Σειωλεηαθή επηηήξεζε Δλέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ γεληθά νη ηεισλεηαθέο αξρέο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη, ελδερνκέλσο, άιισλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν απηψλ ησλ 

ελεξγεηψλ 

17 Σειωλείν ειέγρνπ 

 

Σν ηεισλείν πνπ νξίδεηαη ζηελ άδεηα λα επνπηεχεη ην εηδηθφ 

θαζεζηψο ή ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο (ζε 

πεξίπησζε έγθξηζεο απινπζηεχζεσλ).  

18 Σειωλείν ππαγωγήο Σν ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα γηα ππαγσγή ζην 

θαζεζηψο, πνπ έρεη ηελ εμνπζία λα ζέζεη ηα εκπνξεχκαηα ζην 

θαζεζηψο. 

19 Σειωλείν εθθαζάξηζεο 

ηνπ θαζεζηώηνο 

Σν ηεισλείν πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλo ζην πιαίζην ηεο άδεηαο 

λα απνδέρεηαη δηαζαθήζεηο κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ή ηα κεηαπνηεκέλα απφ απηά 

πξντφληα εθθαζαξίδνληαη δει. ππάγνληαη ζε άιιν ηεισλεηαθφ 

θαζεζηψο, εμέξρνληαη απφ ΔΔ, θαηαζηξέθνληαη νξηζηηθά, 

εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

20 Σξηγωληθέο ζπλαιιαγέο: Οη ζπλαιιαγέο φπνπ ην ηεισλείν εθθαζάξηζεο (πρ. ηεισλείν 

εμφδνπ) θαη ην ηεισλείν ππαγσγήο ζην θαζεζηψο (π.ρ. ηεισλείν 

εηζαγσγήο) δελ είλαη ην ίδην 
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ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
1.1 Ση είλαη ην θαζεζηώο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγωγή (ΣΔηζ); 

Δίλαη έλα εηδηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ ζηηο 

κεηαπνηεηηθέο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ψζηε απηέο λα κπνξέζνπλ λα παξάγνπλ πξντφληα 

αληαγσληζηηθά ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζην δηεζλή εκπνξηθφ αληαγσληζκφ.  

Σν θαζεζηψο ΣΔηζ επηηξέπεη ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή ελσζηαθψλ εµπνξεπµάησλ εθηφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηνχλ εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο* θαη επαλεηζαγσγή 

ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο απηέο θαη ηε ζέζε απηψλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία, κε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο.  

 
1.2  Πνηα είλαη ηα νθέιε από ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηώηνο ΣΔηζ; 

Σν ελ ιφγσ θαζεζηψο ζθνπφ έρεη λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ γηα ηε 

παξαγσγή πξντφλησλ ηα νπνία ζα ηχρνπλ επλντθφηεξεο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο κε ηελ 

επαλεηζαγσγή ηνπο ζηελ ΔΔ, επηηξέπνληαο ζηνπο δηθαηνχρνπο λα επσθειεζνχλ απφ ην ρακειφηεξν 

θφζηνο εξγαζίαο ή ησλ πξψησλ πιψλ ή ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θαη θαιχηεξεο ή/θαη πην 

ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο πξψησλ πιψλ πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη εθηφο ΔΔ. 

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο κε ην «ζχζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ», δίδεηαη 

ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζε ηξίηε ρψξα ελφο πξντφληνο, κε ζθνπφ ηελ επηζθεπή ή ηε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν εκπφξεπκα ην νπνίν νλνκάδεηαη «πξντφλ ππνθαηάζηαζεο».    

1.3 Πνην είλαη ην λνκνζεηηθό  πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγω θαζεζηώηνο; 

Οη λνκηθέο πξφλνηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 952/2013 πεξί ζεζπίζεσο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα 

(θχξηεο θνηλέο δηαηάμεηο: άξζξα 1-6, 22-30, 55, 77, 79-82, 85-86, 89-98 εηδηθέο: 210-225, 

241-242, 255, 258, 259-262) 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2015/2446 -θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο (θχξηεο θνηλέο δηαηάμεηο: 

άξζξα 72, 75, 98-103, εηδηθέο: 163-164, 166, 169, 171-174, 176, 178-181, 183, 240, 242-

243. 246-256 θαη ηα Παξαξηήκαηα Α, Β: 32-03, 33-06, 71-02 σο 71-06, 90) 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2015/2447 -εθαξκνζηηθέο πξάμεηο (θχξηεο θνηλέο δηαηάμεηο: άξζξα 

10-15, 147-158, εηδηθέο: 259-269, 271 θαη ηα Παξαξηήκαηα Α, Β 33-06) 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2016/341 θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο γηα ηνπο Μεηαβαηηθνχο 

Καλφλεο (θχξηεο θνηλέο δηαηάμεηο: άξζξα 2-3, εηδηθέο: 14-23, ηειηθέο δηαηάμεηο: 55 θαη ηα 

Παξαξηήκαηα Η, Γ1, 12- έληππα αίηεζεο θαη άδεηαο, 13- INF) 

 Ο πεξί Σειωλεηαθνύ Κώδηθαο Νόκνο ηνπ 2004, Ν.94(Η)/2004 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί  

(άξζξα  54-57),   

 Σν πεξί Σειωλεηαθνύ Κώδηθα (Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο Σεισλεηαθψλ Καζεζηψησλ) 

Γηάηαγκα-  ΚΓΠ 436/2004, 

 Ο πεξί Φόξωλ Καηαλάιωζεο Νόκνο ηνπ 2004, Ν.91(Η)/2004 

 Ο πεξί Φ.Π.Α. Νόκνο, Ν.95(Η)/2000, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
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1.4 Πνηόο κπνξεί λα αηηεζεί θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο 
ρξήζεο ηνπ θαζεζηώηνο ΣΔηζ; 

Ζ ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο πξνυπνζέηεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ην Σκήκα Σεισλείσλ κεηά 

ηελ ππνβνιή αίηεζεο απφ ην πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) πνπ πξαγκαηνπνηεί κέζσ ηξίηνπ ηηο 

εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο ζην ηεισλείν, ζηελ επαξρία ηνπ νπνίνπ ηεξνχληαη νη θχξηεο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ηνπ αηηνχληνο θαη/ή φπνπ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ε πξνζσξηλή εμαγσγή.  

Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κόλν: 

(α) ζε πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ ΔΔ,  

(β) ζε πξφζσπα πνπ παξέρνπλ φια ηα αλαγθαία ερέγγπα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ησλ πξάμεσλ, 

(γ) φηαλ δελ ζίγνληαη ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ παξαγσγψλ ηεο ΔΔ,  

(δ) φηαλ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί φηη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο, 

(ε) φηαλ ην Σεισλείν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο, 

ρσξίο λα ππνρξεσζεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή δηνηθεηηθφ κεραληζκφ δπζαλάινγν πξνο ηηο ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθέο αλάγθεο, 

(ζη) φηαλ παξαρζεί εγγχεζε γηα ελδερφκελε γέλεζε ηεισλεηαθήο νθεηιήο, ζε πεξίπησζε 

πξνθαηαβνιηθήο εηζαγσγήο ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε άδεηαο απφ πξφζσπν ην νπνίν εμάγεη ηα 

εµπνξεχµαηα πξνζσξηλήο εμαγσγήο ρσξίο λα αλαζέηεη ην ίδην ηηο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο πξνβαίλνπλ ζε πξνεγνχκελε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ µε βάζε ηα ζρεηηθά 

ππνβαιιφκελα έγγξαθα.  

Άξζξα ETK Άξζξα DA  Άξζξα IA  

211, 259 240  

 
1.5 Πνηα εκπνξεύκαηα κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο ΣΔηζ; 

ην ελ ιφγσ θαζεζηψο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ φια ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κε ηελ εμαίξεζε 
απηψλ ησλ νπνίσλ: 

(α) ε εμαγσγή παξέρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο ή δηαγξαθήο εηζαγσγηθψλ δαζµψλ,∙ 

(β) πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ηνπο είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία µε απαιιαγή απφ ηνπο 

δαζµνχο ή κε κεησκέλν δαζκνινγηθφ ζπληειεζηή ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ, θαη 

γηα φζν δηάζηεκα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη φξνη πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο απαιιαγήο απηήο (εθηφο εάλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε 

επηζθεπέο),∙ 

(γ) ε εμαγσγή παξέρεη δηθαίσκα ρνξήγεζεο επηζηξνθψλ θαηά ηελ εμαγσγή ή ζηα νπνία 

παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ιφγσ ηεο εμαγσγήο ηνπο 

νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα εθηφο απφ ηηο ελ ιφγσ επηζηξνθέο,  

(δ) ελψ δεηείηαη ε ππαγσγή ζην θαζεζηψο κε ζθνπφ ηελ «επηζθεπή», απηά δελ είλαη 

επηζθεπάζηκα,  

(ε) δεηείηαη ε ππαγσγή ζην θαζεζηψο γηα βειηίσζε ησλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο,  

(ζη) δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα. 
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Άξζξα ETK Άξζξα DA  Άξζξα IA  

5(37), 259(2) 243   

 
1.6 Πνηεο εξγαζίεο κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο ΣΔηζ; 

Μπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ νη αθφινπζεο επγαζίερ ηελειοποίηζηρ:  

 ε θαηεξγαζία εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ζπλαξκνιφγεζε, ε ζπλέλσζε 

θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε άιια εκπνξεχκαηα, 

 ε κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ, 

 ε θαηαζηξνθή εκπνξεπκάησλ, 

 ε επηζθεπή εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε θαη ε ζέζε ηνπο 

ζε ιεηηνπξγία,∙ 

 ε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία δελ πεξηέρνληαη κελ ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα, επηηξέπνπλ φκσο ή δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

απηψλ, αθφκα θαη αλ αλαιίζθνληαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

(βνεζήκαηα παξαγσγήο) εθηφο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 240(2) ηνπ Καλ. (ΔΔ) αξ. 

2015/2446 δει. εμνπιηζκφο, εξγαιεία, θαχζηκα.  

Πξφζζεηα, ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη:  

(α) ζε «ζπλήζεηο εξγαζίεο» πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο 

ή ηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο ή ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα δηαλνκή ή κεηαπψιεζε (βι. 

Παξάξηεκα 71-03 DA)   

 

Άξζξα ETK 
Άξζξα DA Άξζξα IA 

5(37), 220,  Παξάξηεκα 71-03  
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2. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΔηζ  

2.1 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ 
θαζεζηώηνο ΣΔηζ; 

Ζ αίηεζε γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔηζ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά:  

 (α) κέζω ζπζηήκαηνο Σειωλεηαθώλ Απνθάζεωλ (CDS-

Customs Decisions System) ή, 

(β) βάζεη ηεο δηαζάθεζεο ππαγωγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην 

θαζεζηψο (απινπνηεκέλε άδεηα) ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 επηδηνξζψζεσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ζπζηήµαηνο ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ ρσξίο 

πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή,  

 ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία: 

- πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο µε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήµαηνο ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ πνπ 

δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ρνξεγεζείζα άδεηα, 

- εθφζνλ νη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο αθνξνχλ εµπνξεχµαηα µε εµπνξηθνχ ραξαθηήξα. 

Γελ επηηξέπεηαη:   

- γηα εκπνξεχκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-02 DΑ,  

- φηαλ ζηελ αίηεζε πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε 

- φηαλ ζα γίλεη ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ 

- φηαλ απαηηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ 

2.1.1 Yπνβνιή αίηεζεο κέζω ηνπ πζηήκαηνο CDS  

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο κέζσ ηνπ CDS ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ εγθύθιην ΔΔ «Θ» (161) εκεξνκελίαο 3/10/2017. H 

αίηεζε ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ γηα ηε ζπκπιήξσζε αίηεζεο ρξήζεο ησλ 

θαζεζηψησλ ηειεηνπνίεζεο» [βι. Δγθύθιην «ΔΚΣ» (5) εκεξνκελίαο 22/11/2017].  

 (α) Αθνχ θαηαρσξεζνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη θαη ππνβιεζνχλ ζην ζχζηεκα 

φια ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνγξακκέλσλ φξσλ 

ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο (ζπλεκκέλα 2, 3 ηνπ Oδεγνχ πκπιήξσζεο) θαη ζε 

πεξίπησζε πξνθαηαβνιηθήο εηζαγσγήο, ηνπ εγγπεηήξηνπ εγγξάθνπ, ε αίηεζε δηαβηβάδεηαη 

ζηνλ αξκφδην ιεηηνπξγφ ηνπ ηεισλείνπ, ζηελ επαξρία ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο 

φπνπ ζα δηελεξγεζνχλ νη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο θαη/ή φπνπ ηεξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο.  

(β) Ο ιεηηνπξγφο παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηεο, επαιεζεχεη αλ πιεξνχληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα απνδνρήο ηεο αίηεζεο (π.ρ. αλ 

έρεη αξηζκφ ΔΟRI, αλ ε αίηεζε ππνβιήζεθε ζην αξκφδην ηεισλείν, αλ ε αίηεζε δελ αθνξά 

απφθαζε κε ην ίδην ζθνπφ  πνπ έρεη αλαθιεζεί ή αθπξσζεί εληφο ελφο έηνπο ιφγσ κε ηήξεζεο 

φξσλ). ε πεξίπησζε κε θνηλνπνίεζεο ζηνλ αηηνχληα ηεο απνδνρήο ή ηεο πξφζεζεο γηα 

απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ, απηή ζεσξείηαη απηφκαηα φηη έρεη γίλεη απνδεθηή ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 12- ΗΑ. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί. 

(γ) Αθνινχζσο, ε αίηεζε εμεηάδεηαη θαη ιακβάλεηαη απφθαζε γηα ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο εληφο 

30 ή 60 εκεξψλ ή κέρξη θαη έλα ρξφλν ζε πεξίπησζε πνπ εκπιέθνληαη άιια θξάηε κέιε ή 

απαηηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο αληίζηνηρα. Αλ απαηηνχληαη 

πξφζζεηα έγγξαθα/πιεξνθνξίεο δεηνχληαη. Οη πην πάλσ πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα 

παξαηαζνχλ.  

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/D067D7340E8A271CC22581B60035F984/$file/Ξ�(161)%5b1%5d.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/0D828F49EEEBCB89C22581E7002C0297/$file/ekt5-manualCDS.pdf?OpenElement
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(δ) ε πεξίπησζε επλντθήο απφθαζεο, ρνξεγείηαη ε άδεηα θαζνξίδνληαο ηνπο πξφζζεηνπο φξνπο 

γηα ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο ζε έληππε 

κνξθή θαη ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ CDS.  

(ε) ε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε δελ ζα είλαη επλντθή δει. ε αίηεζε δελ ζα γίλεη απνδεθηή ή δελ 

ζα ρνξεγεζεί άδεηα, ν αηηήηεο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο ιφγνπο ζηνπο 

νπνίνπο ζα βαζηζηεί ε απφθαζε απηή θαη κπνξεί λα αζθήζεη ην «δηθαίωκα αθξόαζεο» δει. 

ηεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ, πξνζθφκηζεο λέσλ απνδεηθηηθψλ, δηθαίσκα πνπ παξέρεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 22(6)-(7) ηνπ ΔΣΚ.  

Πεξηζζφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε/απνδνρή αίηεζεο, ρνξήγεζε/αλάθιεζε/αθχξσζε άδεηαο, 

θ.α. κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηηο ζει. 10-12 ηνπ πην πάλσ νδεγνχ ζπκπιήξσζεο θαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 3.11-3.16 ηνπ ελ ιφγσ νδεγνχ πκπιήξσζεο. 

2.1.2 Τπνβνιή αίηεζεο βάζεη ηειωλεηαθήο δηαζάθεζεο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά εκπνξεχκαηα γηα επηζθεπή, νη νηθνλνκηθνί φξνη πιεξνχληαη, 

δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπνξεπκάησλ αληηθαηάζηαζεο θαη εκπιέθεηαη κφλν κηα ηεισλεηαθή αξρή, 

ε άδεηα ρνξεγείηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο ππαγσγήο εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο, κέζσ 

ηνπ Μεραλνγξαθεκέλνπ πζηήκαηνο Δμαγσγψλ, κε ρξήζε ζην πεδίν 37 (θσδηθφο δηαδηθαζίαο: 21). 

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο απνηείλεηαη πξψηε θνξά γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο, 

ζπκπιεξψλεηαη επίζεο ην έληππν αίηεζε γηα ρνξήγεζε αξηζκνχ ζπλαιιαζζνκέλνπ (πλεκκέλν 1). 

Ο αξηζκφο ζπλαιιαζζφκελνπ δίδεηαη απφ ην Αξρηηεισλείν αθνχ βεβαησζεί απφ ην ηεισλείν ειέγρνπ 

δει. αθνχ ειεγρζνχλ φια ηα ζηνηρεία θαη ην Σεισλείν ειέγρνπ είλαη ζην ηειηθφ ζηάδην γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. Ζ αίηεζε απνζηέιιεηαη ζην Φαμ: 22802782 κε ζπκπιεξσκέλν ην 

Μέξνο Α΄ ηεο αίηεζεο. Ο αξηζκφο απηφο είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε δηθαηνχρν θαη θνηλνπνηείηαη κε ηε 

ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηφζν ζην δηθαηνχρν φζν θαη ζην ηνκέα Ζιεθηξνληθψλ Σεισλείσλ.  

ηελ πεξίπησζε απηή πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν ή θαηαρσξνχληαη ζε ειεχζεξν πεδίν ζηε δηαζάθεζε 

ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο, ηνπ δηαζαθηζηή θαη ηνπ επηρεηξεκαηία·  

β) ην είδνο ηεο κεηαπνίεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ·  

γ) ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ηα κέζα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο·  

δ) ν ππνινγηδφκελνο ζπληειεζηήο απφδνζεο ή ε κέζνδνο θαζνξηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή απηνχ·  

ε) ν ηφπνο φπνπ ζα γίλνληαη νη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο· 

ζη) νη πξνηεηλφκελεο δηαηππψζεηο κεηαθνξάο 

δ) ε εθηηκψκελε εκεξνκελία εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο·  

ε) ην πξνηεηλφκελν ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο·  

Άξζξα ETK Άξζξα DA  Άξζξα IA  

16, 22 10, 12, 162, 163, 167, Παξάξηεκα 

71-02, Παξάξηεκα 71-06 

8, 11, 262 

 

2.2 Πώο ππνβάιιεηαη ε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ΣΔηζ ε νπνία πεξηιακβάλεη πέξαλ 
ηνπ ελόο θξάηνπο κέινπο; 

Πξφθεηηαη γηα πνιπεζληθή άδεηα θαη απαηηείηαη φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πξνζσξηλήο εμαγσγήο ζα 

επαλεηζαρζνχλ ππφ κνξθή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ζε θξάηνο κέινο άιιν απφ απηφ απφ ην 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/9D20939989F2A0ABC2257A15002BA13F/$file/entypo-no-adias%20synallassomenou.doc?OpenElement


14 

 

νπνίν εμήρζεζαλ πξνζσξηλά θαη απαηηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαιιαγή, κε ηελ εκπινθή ηνπ Αξρηηεισλείνπ.  

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CDS ζην ηεισλείν, ζηελ επαξρία ηνπ νπνίνπ 

ηεξνχληαη νη θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ αηηνχληνο θαη φπνπ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζην κέξνο 

ελ κέξεη ε πξνζσξηλή εμαγσγή θαη/ή ζην ηεισλείν ζηελ επαξρία ηνπ νπνίνπ ηεξνχληαη νη θχξηεο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ αηηνχληνο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε βάζεη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο.   

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηά ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή θαη ηελ επαλεηζαγσγή, ρξεζηκνπνηείηαη ην 

πιεξνθνξηαθφ δειηίν INF2 (Παξάξηεκα 13 Καλ. 2016/341 Μεηαβαηηθνί Καλφλεο), ην νπνίν είλαη 

αξηζκεκέλν θαη δηαηίζεηαη απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο ή εμφδνπ. Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ζην 

ηεισλείν ππαγσγήο θαηά ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ, γηα λα πηζηνπνηείηαη ε 

πξνζσξηλή εμαγσγή. Με ηελ επαλεηζαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ παξνπζηάδεηαη ζην 

ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο γηα δηεθδίθεζε κεξηθήο ή πιεξήο απαιιαγή ησλ εηζαγσγηθψλ 

δαζκψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ INF2 ζα βξείηε ζην ζπλεκκέλν 2. 

Άξζξα ETK Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22 12, 171 14, 260-261 

 
2.3 Πώο ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ΣΔηζ γηα ρξήζε «ηζνδύλακωλ 

εκπνξεπκάηωλ»;  

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔηζ δπλαηφ λα επηηξαπεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, δει. «ηζνδύλακα πξνϊόληα» (βιέπε νξηζκφ 13) αληί 

ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ. Σα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππάγνληαη ζηνλ ίδην 

νθηαςήθην θσδηθφ Ο, λα έρνπλ ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ ππνθαζηζηνχλ.  

Ζ ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζε εηδηθφ θαζεζηψο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε «ηζνδύλακωλ εκπνξεπκάηωλ»  όηαλ:  

(α) πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηά κφλν «ζπλήζεηο εξγαζίεο», φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 220 ETK,  

(β) φηαλ ζα δεκηνπξγεζεί αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα σο πξνο ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ, 

(γ) ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ζα ππέθεηλην ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ 

αληηληάκπηλγθ, αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, δαζκφ δηαζθάιηζεο ή πξφζζεην δαζκφ πνπ πξνθχπηεη 

απφ αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ, εάλ είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, 

(δ) αθνξνχλ εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα 72-02 DA.  

Άξζξα ETK Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22 169(3), (5) 268 

 
2.4  Πωο θαζνξίδεηαη ν «ζπληειεζηήο απόδνζεο; 

ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ΣΔηζ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν «ζπληειεζηήο απφδνζεο» (βι. 

νξηζκφο 12) ν νπνίνο επαιεζεχεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην Σεισλείν.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αλαινγία ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα κε ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ νη επηβιεηένη εηζαγσγηθνί 

δαζκνί θαη λα εθαξκνζηνχλ κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ν ελ ιφγσ ζπληειεζηήο θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη ή πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ νη 

εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο, ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ, κε βάζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ή 
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ηερληθά δεδνκέλα ή, ειιείςεη απηψλ, κε βάζε άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ 

ζε παξφκνην εκπφξεπκα,  

ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζπληειεζηή πνπ έρεη δεισζεί ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε 

γξαπηψο ην ηεισλείν πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα (π.ρ. βεβαηψζεηο αλαιχζεσλ). 

Άξζξα ETK Άξζξα DA  Άξζξα IA  

5 (38), 255    

 
2.5 Πόηε απαηηείηαη ε εμέηαζε νηθνλνκηθώλ όξωλ; 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ε εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ην ελ ιφγσ θαζεζηψο δελ ζα επηηξέπεηαη, εάλ ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ 

ηειεηνπνίεζεο εθηφο ηεο ΔΔ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ζε βάξνο ηνπ 

ελσζηαθνχ θιάδνπ κεηαπνίεζεο.  

Γελ απαηηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ γηα όια εκπνξεχκαηα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-02 DA πνπ πξννξίδνληαη γηα επηδηφξζσζε έζησ θη’ αλ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη είλαη πηζαλφλ λα ζηγνχλ ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ 

παξαγσγψλ, δει. εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απαηηείηαη κφλν γηα ηα πξντφληα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 71-02 DA πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα επηδηφξζσζε ΚΑΗ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη είλαη πηζαλφλ λα ζηγνχλ ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ παξαγσγψλ.  

Μπνξεί επίζεο λα επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο εάλ ε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ εληφο ηεο 

ΔΔ δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε ή δελ είλαη εθηθηή γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή εμαηηίαο ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

Αλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππάξρνπλ δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ζίγνληαη ηα ελσζηαθά 

ζπκθέξνληα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ. Ζ εμέηαζενηθνλνκηθψλ 

φξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν Έλσζεο κε ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. 

Άξζξα ETK Άξζξα DA  Άξζξα IA  

211(5), (6) 166 259 

 

2.6 Πώο κπνξεί λα εμαθξηβωζεί όηη ηα κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα πξνήιζαλ από ηα 
εκπνξεύκαηα πξνζωξηλήο εμαγωγήο;  

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνηρεία θαη λα 

δηεπθξηλίδνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο. Οη θσδηθνί πνπ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη αθφινπζνη: 

Κσδηθφο 1. αξηζκφο ζεηξάο ή θαηαζθεπαζηή 

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

ζήκαηνο 

Κσδηθφο 4. ιήςε δεηγκάησλ, εηθφλσλ ή ηερληθψλ πεξηγξαθψλ 

Κσδηθφο 5. δηελέξγεηα αλαιχζεσλ1 

Κσδηθφο 7. άιινη ηξφπνη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο (πεξηιακβάλεη δηάθνξα εκπνξηθά έγγξαθα 

φπσο, ζπκβφιαηα, ηηκνιφγηα θαη άιιε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θιπ.) 

                                                
1
 Σν ηεισλείν κπνξεί λα ιακβάλεη θαηά θαηξνχο δείγκαηα γηα ηε δηελέξγεηα αλαιχζεσλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 
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Όηαλ ην είδνο ησλ εξγαζηψλ δελ επηηξέπεη ηελ εμαθξίβσζε ηαπηφηεηαο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα 

ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, αλ πξνζθεξζνχλ επαξθείο εγγπήζεηο φηη ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ίδην νθηαςήθην θσδηθφ Ο, ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εκπνξεχκαηα πξνζσξηλήο εμαγσγήο.  

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

256(2) 240  Παξάξηεκα Α 

 
2.7 Ση ζηνηρεία νθείιεη λα ηεξεί ν αηηεηήο;  

Όια ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔηζ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ 

θαηάιιειεο «ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο» πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σεισλείνπ γηα ηελ 

επηηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο εθηφο εάλ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην θάηη ηέηνην.   

Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα δηεπθφιπλζε ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη παξνρή, αλά πάζα ζηηγκή, 

ηεο δπλαηφηεηαο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηψηνο, θπξίσο ζε φηη αθνξά: 

- ηε ξνή θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ,  

- ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζ’ απηφ,  

- ηνλ ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο 

Οη ελ ιφγσ θαηαρσξήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 178(1)-DΑ (πλεκκέλν 4), πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ αλά πάζα ζηηγκή, δηεπθνιχλνπλ ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο θαη πνπ παξέρνπλ 

ζην Σεισλείν ηε δπλαηφηεηα αλά πάζα ζηηγκή, λα επνπηεχεη θαη λα ειέγρεη ην θαζεζηψο, θπξίσο ζε 

φηη αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζ’ απηφ, ηνλ 

ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο.  

Σα ζηνηρεία πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα πεξίνδν επηά ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζρεηηθήο 

άδεηαο 

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

214 178(1)  

 

2.8 Πνηεο ελέξγεηεο αθνινπζνύλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην ηειωλείν ειέγρνπ; 

Σν αξγφηεξν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ν αξκφδηνο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηα βαζηθά θξηηήξηα θαη λα απνδερζεί ή λα ελεκεξψζεη γηα ηελ πξφζεζε ηεο κε απνδνρήο 

ηεο,. Αθνινχζσο, ζα κειεηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη ζα δεηήζεη 

ηελ πξνζθφκηζε ελδερφκελσλ ειιεηπφλησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ην αξγφηεξν εληφο 30 

εκεξψλ εάλ ε αίηεζε αθνξά εζληθή άδεηα θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη πιεξνχληαη). ρεηηθή ε δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.1.  

Αλ πξφθεηηαη γηα πξψηε αίηεζε, νη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ζα επηζθεθζνχλ ην ηφπν ηήξεζεο θαη 

θχιαμεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ αηηεηή κε ζθνπφ λα βεβαηψζνπλ ηα αθφινπζα: 

 ηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ππαγσγήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο (ζπληειεζηήο απφδνζεο), 

 ηνλ ηξφπν εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ ππαγσγήο, 

 ηελ ηπρφλ χπαξμε απσιεηψλ, ππνπξντφλησλ, απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 
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 ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

(πεξίνδνο εθθαζάξηζεο), 

 ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, 

 ηελ αζθαιή ηήξεζε ησλ αξρείσλ θαη ηθαλνπνηεηηθή ηήξεζε ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη ε θχιαμε ηνπο είλαη αζθαιή, 

 ηνλ ηξφπν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο 

 ην χςνο ηεο εγγχεζεο πνπ ζα δεηεζεί ζε πεξίπησζε αίηεζεο γηα «πξνθαηαβνιηθή 

εηζαγσγή». 

Δθφζνλ ην ηεισλείν βεβαηψζεη φηη πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ιεθζεί επλντθή πξνο ηνλ 

αηηεηή απφθαζε, ηφηε ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή άδεηα ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

δηθαηνχρνπ γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ. 

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22, 23   

 
2.9 Πόζνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ηε ρνξήγεζε κηαο άδεηαο;   

Ζ απνδνρή ή φρη κηαο αίηεζεο ιακβάλεηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Με 

ηελ παξέιεπζε ην ρξφλνπ απηνχ, αλ δελ θνηλνπνηεζεί ζηνλ αηηεηή ε απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο 

ηνπ, ε αίηεζε ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή.  

Ζ ρνξήγεζε ή φρη κηαο άδεηαο ιακβάλεηαη εληφο 30 εκεξψλ (γηα εζληθή άδεηα) ή 60 εκεξψλ (γηα 

πνιπεζληθή άδεηα) απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο ή κέρξη θαη έλα ρξφλν (φπνπ 

απαηηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο) απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο 

ηνπ θαθέινπ ζηελ Δπηηξνπή. 

Καηά ην δηάζηεκα εμέηαζεο ηεο αίηεζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ή γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ν 

αξκφδηνο ιεηηνπξγφο κπνξεί λα δεηήζεη ελδερφκελα ειιείπνληα ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ  

αθνξνχλ ηελ εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο ηεο αίηεζεο ή ρνξήγεζεο άδεηαο 

αληίζηνηρα θαη νη πην πάλσ ρξνληθέο πξνζεζκίεο παξαηείλνληαη αλάινγα.  

Αλ ε απφθαζε δελ ζα είλαη επλντθή ζα αζθεζεί ην δηθαίωκα αθξόαζεο εληφο 30 εκεξψλ θαη 

κεηά πάξνδν αθφκε 30 ζα ιεθζεί ηειηθή απφθαζε απνδνρή ή φρη ηεο άδεηαο. 

Οη πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ. 

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

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

 
2.10 Ση ζπκβαίλεη εάλ ε αίηεζε ζα απνξξηθζεί; 

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

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

ηνπ θαη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ (Γηθαίωκα αθξνάζεωο), εληφο 30 

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

θνηλνπνίεζεο ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 8-9 ΗΑ.  

Σν πην πάλσ δηθαίσκα δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε γηα απφξξηςε: 

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

αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ, γηα ην πεξηβάιινλ ή γηα ηνπο θαηαλαισηέο ή, 
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- ζα επηθέξεη δεκία ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο ή, 

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

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

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

ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζθπγή φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 44-ETK. 

Ζ αίηεζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή επίζεο εάλ,  

(α) θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είρε αλαθιεζεί άδεηα πνπ 

ρνξεγήζεθε ζην ίδην πξφζσπν επεηδή δελ εθπιήξσζε θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ 

είραλ επηβιεζεί κε ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο ή  

(β) ηξία έηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είρε αθπξσζεί άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε ζην ίδην πξφζσπν 

επεηδή έδσζε ελ γλψζεη ηνπ ή φθεηιε επιφγσο λα γλσξίδεη φηη ηα ζηνηρεία ήηαλ αλαθξηβή ή 

ειιηπή ζηε βάζε ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(6)-(7), 27, 44 8-11 8, 9 

 
2.11 Πνηά θαη πόζε κπνξεί λα είλαη ε «δηάξθεηα ηζρύνο» ηεο άδεηαο; 

Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί ε θαζνξηζκέλε ζηελ άδεηα πνζφηεηα 

εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο (νιφθιεξε ή ηκεκαηηθά).  

Ζ άδεηα αξρίδεη λα ηζρχεη, ην λσξίηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ή απφ κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία, αλ ην δεηήζεη ν αηηεηήο. 

Αλ ε άδεηα αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-02 DA, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

άδεηαο είλαη κέρξη 3 ρξφληα ελψ γηα ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα δελ ππεξβαίλεη ηα 5 ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αξρίδεη λα ηζρχεη ε άδεηα, εθηφο εάλ δηθαηνινγείηαη δεφλησο ην αληίζεην. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ελδηαθεξφκελνο απνδείμεη φηη ππάξρεη νηθνλνκηθή αλαγθαηφηεηα ιφγσ 

εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ε νπνία δηαξθεί πέξαλ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, κπνξεί λα δνζεί άδεηα θαη 

πέξαλ ησλ 5 εηψλ.  

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(4)-(5) 173   

 
2.12 Μπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρύ; 

Ναη, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα εθδίδνπλ άδεηεο κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνδνρήο ηεο αίηεζεο. Δάλ ε αίηεζε αθνξά ηελ αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ, κπνξεί ε άδεηα αλαδξνκηθήο ηζρχνο λα ηζρχζεη απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

αξρηθήο άδεηαο. Δάλ απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ, ηφηε ηζρχεη ην λσξίηεξν θαηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ ιήθζεθε ε απφθαζε.  

Δπίζεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ε αλαδξνκηθή ηζρχο κηαο άδεηαο είλαη δπλαηφλ λα αλαηξέμεη ζε 

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

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

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

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

ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο.  
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Ζ άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ κπνξεί λα ρνξεγεζεί εθφζνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 211(2)-ΔΣΚ, 

ζπληξέρνπλ φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(α) ππάξρεη απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή αλάγθε, 

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

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

πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο φηη είλαη ελδερνκέλσο 

δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε ζρεηηθή ρξνληθή πεξίνδν θαη 

νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο, 

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

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

δηαζάθεζεο, 

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

ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο, 

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

ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ,  

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

ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο άδεηαο. 

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

211(2) 172  

 

2.13 Απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θαζεζηώηνο ΣΔηζ; 

Όρη, εθηφο εάλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην χζηεκα ΗΜ/ΔΥ- πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή δει. ηεο εηζαγσγήο 

κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα  ή πξντφλησλ 

αληηθαηάζηαζεο πξηλ ηελ εμαγσγή ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαζηζηνχλ. Ζ εγγχεζε 

είλαη ζπλήζσο ζπλνιηθή, δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο θαη γηα ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο ρξεζηκνπνηείηαη 

ην έληππν Σει. 124, απφ ην νπνίν δηαγξάθνληαη ηα ζεκεία (α), (γ) θαη (δ) θαη ζπκπιεξψλεηαη ζην 

ζεκείν (β) ν αξηζκφο ηεο άδεηαο. 

Άξζξα EKT  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

211, 223, 262 82,84  

 
2.14 Πνηά θαη πόζε κπνξεί λα είλαη ε «πεξίνδνο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο»; 

Ζ «πεξίνδνο εθθαζάξηζεο» είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν επαλεηζάγνληαη ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ηα εκπνξεχκαηα πξνζσξηλήο εμαγσγήο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ. Ζ 

πεξίνδνο απηή  ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο ππαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο, πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο, ην ρξφλν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηειεηνπνίεζεο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ 

ΔΔ κε ηελ απνδνρή ηεο δηαζάθεζε εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα 

παξαηαζεί απφ ην ηεισλείν γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλε αίηεζε 

ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο. 

ε πεξίπηωζε πξνθαηαβνιηθήο εηζαγωγήο κε ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ ε 

πξνζεζκία εθθαζάξηζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο εηζαγσγήο 

ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα δηαζαθίδνληαη γηα 

http://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/F8E6D1EE587A8280C22572C700381C0C/$file/C.124,%20gr.pdf?OpenElement
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λα εμαγσγή, ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο 

ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο. 

Ζ ελ ιφγσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί κεηά απφ αίηεκα ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο αθφκε θαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο 

δώδεθα κήλεο.  

Άξζξα EKT  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

215 174, 242  
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3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ  

3.1 Πώο ιεηηνπξγεί ην θαζεζηώο ΣΔηζ.; 

Μεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο/θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη φπσο: 

 ηα εκπνξεχκαηα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο, ππνβιεζνχλ ζε εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο θαη 

εθθαζαξηζηνχλ εληφο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, 

 ηεξνχληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ξνή θαη κεηαβνιή ηνπ ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ δηαζαθήζεσλ ππαγσγήο θαη εθθαζάξηζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο, 

 ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

 
3.2 Πωο ππάγνληαη ηα εκπνξεύκαηα ζην θαζεζηώο ΣΔηζ; 

ηε πεξίπηωζε ΔΥ/ΗΜ, ε ππαγσγή ζην θαζεζηψο γίλεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο 

εηζαγσγήο ΔΓΔ ΔΥΑ (θσδηθφο δηαδηθαζίαο: 21) ε νπνία θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζην 

κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ (χζηεκα Δμαγσγψλ). Αξγφηεξα, ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα ζα επαλεηζαρζνχλ κε ηε δηαζάθεζε εηζαγσγήο ΗΜΑ (θσδηθφο δηαδηθαζίαο: 

6121). 

ηελ πεξίπηωζε ΗΜ/ΔΥ, πξνεγείηαη ε θαηάζεζε δηαζάθεζεο εηζαγσγήο ΗΜΑ (θσδηθφο δηαδηθαζίαο: 

48). Αξγφηεξα, ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ζα εμαρζνχλ κε ηε δηαζάθεζε εμαγσγήο ΔΥΑ (θσδηθφο 

δηαδηθαζίαο:21).  

ε φιεο ηηο δηαζαθήζεηο ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο ρνξεγεζείζαο 

άδεηαο ή ν αξηζκφο ζπλαιιαζζνκέλνπ αλ έρεη ρνξεγεζεί απινπνηεκέλε άδεηα (πεδίν 44-ΔΓΔ). Ζ 

δηαζάθεζε, πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ εγγξάθσλ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηεο άδεηαο. 

Ζ απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο ζα γίλεη αθνχ ην ηεισλείν πξνβεί ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο (θπζηθνχο, 

ινγηζηηθνχο, εγγξάθσλ). 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη έιεγρνο πξηλ ηελ εμαγσγή, ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα 

ελεκεξψλεη ην ηεισλείν ειέγρνπ έγθαηξα. 

Άξζξα EKT Άξζξα DA  Άξζξα IA  

 Παξάξηεκα Α,B Παξάξηεκα Α,B 

 
3.3 Μπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ πεξαηηέξω απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο; 

Ναη, ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο πξνζσξηλψλ εμαγσγψλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ή/θαη επαλεηζαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή 

ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεθαλ εληφο κηθξήο πεξηφδνπ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπλήζεο 

δηαδηθαζίαο ζα πξνθαιέζεη απμεκέλν δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη θαζπζηέξεζε ζηε ξνή ησλ εξγαζηψλ, ν 

θάηνρνο άδεηαο ΣΔηζ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε κέζσ ηνπ πζηήκαηνο CDS γηα ρξήζε 

απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίαο (απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ή εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή) γηα ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ 

ζην θαζεζηψο ή/θαη γηα ηελ επαλεηζαγσγή/εηζαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ησλ αξρηθψλ 

εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο. 

Ζ απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί εθφζνλ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ΣΔηζ πιεξνί ηα θξηηήξηα (α), (β) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 39-ΔΣΚ, 

ππφ φξνπο φπσο ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαη ηε δηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δηαζαθηζηή γηα έιεγρν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 
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Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζην Αξρηηεισλείν, ζηνλ αξκφδην Σνκέα ζην 

ηει. 22601704. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

39(α),(β),(δ), 182 150(1)  

 
3.4 Δίλαη δπλαηή ε δηαθίλεζε εκπνξεπκάηωλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο; 

Ναη, είλαη δπλαηή ε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο. Ζ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ δηαθφξσλ ηφπσλ εληφο ηεο ΔΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ελψ ε δηαθίλεζε απφ ην ηεισλείν ππαγσγήο πξνο 

ην ηεισλείν εμφδνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εμαγσγή. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

219 178(ε), 179 267 

 
3.5 Πνηεο δηαηάμεηο δηέπνπλ ηα ηζνδύλακα εκπνξεύκαηα; 

 Σα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα λννχληαη ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

ηειεηνπνίεζε αληί ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο.  

 Ζ ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο ππαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο.  

 Μπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη καδί κε κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθέο 

κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Αλ σζηφζν είλαη αδχλαηνο ή δπλαηφο κε δπζαλάινγν θφζηνο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπο, δηελεξγείηαη ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο γηα θάζε ηχπν εκπνξεπκάησλ, 

ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα θαη θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Σν ηεισλείν ειέγρνπ κπνξεί λα επηηξέςεη  ηελ «πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή» δειαδή ηελ 

εηζαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα 

πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαζηζηνχλ. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε εηζαγσγήο πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο πξηλ ηελ εμαγσγή ησλ ειαηησκαηηθψλ 

εκπνξεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή παξέρεηαη εγγχεζε. 

 Γηα ηε ρξήζε θαζνξηζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ σο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ηζρχνπλ νη 

εηδηθέο δηαηάμεηο ζην Παξάξηεκα 71-04 –DA.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.3. 

Άξζξα UCC  
Άξζξα DA  Άξζξα IA  

223, 262 169, Παξάξηεκα 71-04 268(1) 

 
3.6 Πόηε γίλεηαη ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ δειηίνπ ΗΝF 2; 

Σν Γειηίσλ Πιεξνθνξηψλ INF2 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ άιισλ 

ηεισλείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔηζ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο), κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κεξηθήο ή πιήξνπο απαιιαγήο δαζκψλ γηα ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα. 

Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ- UCC Special 

Procedures INF (INF SP System) ην νπνίν αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξη ηέινο ηνπ 2020, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 13-TDA. 
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Σν Γειηίν Πιεξνθνξηψλ INF2 εθδίδεηαη γηα ην θαζεζηψο ΣΔηζ χζηεκα ΔΥ/ΗΜ θαη γηα ην χζηεκα 

ΗΜ/ΔΥ πνπ αθνξά πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε θαη ζπλνδεχεη ηελ δηαζάθεζε εμαγσγήο θαη ηελ 

δηαζάθεζε επαλεηζαγσγήο θαη ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία (γηα ην ζχζηεκα ΔΥ/ΗΜ) θαη 

δηαζάθεζε εηζαγσγήο θαη δηαζάθεζε εμαγσγήο (γηα ην ζχζηεκα ΗΜ/ΔΥ φηαλ εκπιέθνληαη πέξαλ ηνπ 

ελφο θξάηε κέιε).  

Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ INF 2 πεξηγξάθνληαη ζην πλεκκέλν 2. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ INF SP System ζα παξέρνληαη ζηνηρεία, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα 71-05 –DA ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  Άξζξα TDA  

6(2), 16(1)  176, 181, Παξάξηεκα 71-05 271 23, Παξάξηεκα 13-TDA 

 
3.7 Ση είλαη ηα «κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο» θαη πώο εθαξκόδνληαη; 

Δίλαη ηα κε δαζκνινγηθά κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ππφ 

κνξθή ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην δηεζλέο εκπφξην εκπνξεπκάησλ (νξηζκφο 7) θαη 

εθαξκφδνληαη ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ, φπσο ηα κέηξα επηηήξεζεο θαη 

δηαζθάιηζεο, νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί, νη απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνί.  

Σα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκόδνληαη θαηά: 

- ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή ελσζηαθψλ εµπνξεπµάησλ είλαη εθείλα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εμφδνπ ελσζηαθνχ εµπνξεχµαηνο απφ ηελ ΔΔ θαη, 

- ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ είλαη εθείλα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εηζαγνκέλσλ 

εµπνξεπµάησλ.  

Γελ εθαξκόδνληαη ηα κέηξα απηά θαηά ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ, φηαλ ηα πξντφληα απηά: 

- έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ ελσζηαθή θαηαγσγή ηνπο, 

- έρνπλ απνηειέζεη ην αληηθείκελν επηζθεπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ, 

- έρνπλ ππνζηεί ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο (είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη εμάρζεθαλ πξνζσξηλά γηα πεξαηηέξσ ηειεηνπνίεζε) 

Άξζξα UCC  
Άξζξα DA  Άξζξα IA  

5(36), 202, 258   

 
3.8 Ση είλαη ην «ζύζηεκα ζηαζεξώλ αληαιιαγώλ» θαη πόηε ρξεζηκνπνηνύληαη «πξνϊόληα 

αληηθαηάζηαζεο»; 

Σν ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ είλαη ην ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο απφ έλα εηζαγφκελν εκπφξεπκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη «πξντφλ 

αληηθαηάζηαζεο». 

Ζ ηεισλεηαθή αξρή επηηξέπεη ηελ πξνζθπγή ζην ζχζηεκα ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ, εθφζνλ ε εξγαζία 

ηειεηνπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ επηζθεπή ειαηησκαηηθψλ ελσζηαθψλ εµπνξεπµάησλ άιισλ απφ 

εθείλα πνπ ππάγνληαη ζε δηαηάμεηο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο ή ζηα εηδηθά 

θαζεζηψηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε νξηζκέλα εκπνξεχκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαπνίεζε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 
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Σα πξντφληα αληηθαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ίδην νθηαςήθην θσδηθφ ηεο Ο, ηελ ίδηα εκπνξηθή 

πνηφηεηα θαη λα ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά µε ηα ειαηησκαηηθά εµπνξεχµαηα, εάλ είραλ 

ππνβιεζεί ζε επηζθεπή.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ειαηησκαηηθά ελσζηαθά εκπνξεχκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ 

εμαγσγή, ηα πξντφληα αληηθαηάζηαζεο επηβάιιεηαη επίζεο λα είλαη κεηαρεηξηζκέλα εθηφο εάλ ην 

ηεισλείν βεβαησζεί φηη ην πξντφλ αληηθαηάζηαζεο παξαδφζεθε δσξεάλ ιφγσ ζπκβαηηθήο ή λνκηθήο 

ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγχεζε, είηε ιφγσ θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο ή 

ειαηηψκαηνο ησλ πιηθψλ. 

Οη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα, εθαξκφδνληαη επίζεο ζηα πξντφληα 

αληηθαηάζηαζεο. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

261   

 
3.9 Πόηε επηηξέπεηαη ε «πξνθαηαβνιηθή εηζαγωγή» εκπνξεπκάηωλ; 

Σν ηεισλείν ειέγρνπ επηηξέπεη, ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ην ίδην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ, λα εηζάγνληαη ηα πξντφληα αληηθαηάζηαζεο πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ 

ειαηησκαηηθψλ εκπνξεπκάησλ.  

Ζ πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφληνο αληηθαηάζηαζεο ζπλεπάγεηαη ηε παξνρή εγγχεζεο ε νπνία 

θαιχπηεη ην πνζφ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζµψλ πνπ ζα έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζε πεξίπησζε κε 

εμαγσγήο ησλ ειαηησκαηηθψλ εκπνξεπκάησλ ε νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δύν 

κελώλ.  

Ζ πξνζεζκία απηή ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ ηεισλείνπ ηεο 

δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο. Όηαλ ην 

δηθαηνινγνχλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην ηεισλείν γηα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά απφ δεφλησο δηθαηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

262   

 
3.10 Πώο πξαγκαηνπνηνύληαη επηδηνξζώζεηο εκπνξεπκάηωλ θαη κε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο; 

Ζ ππαγσγή ζην θαζεζηψο κε ζθνπφ ηελ επηζθεπή, κπνξεί λα επηηξαπεί κε ρνξήγεζε 

απινπνηεκέλεο άδεηαο δει. κε βάζε ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα είλαη 

επηζθεπάζηκα θαη δελ ζα βειηησζνχλ νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εκπνξεχκαηνο.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαζάθεζε ζα πξέπεη ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθν ζην νπνίν λα αλαγξάθεη: 

 ην είδνο θαη ηνλ ηφπν επηδηφξζσζεο ησλ εµπνξεπµάησλ∙ 

 ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ειαηησκαηηθψλ εµπνξεπµάησλ ή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο∙ 

 ηνλ ππνινγηδφκελν ζπληειεζηή απφδνζεο ή ηε κέζνδν µε ηελ νπνία κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί απηφο ν ζπληειεζηήο∙ 

 ηελ εθηηκψκελε εκεξνκελία θαη ην πξνηεηλφκελν ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο∙ 

Σν ηεισλείν ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηεο δηαζάθεζεο ΔΥΑ, επηβεβαηψλνληαο φηη 

ε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα κέζα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

δειψζεθαλ απφ ηνλ εμαγσγέα είλαη νξζά. 
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Δθφζνλ ην γξαθείν εμαγσγψλ ηθαλνπνηεζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαζρεζεί είλαη νξζά, 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή. 

Όηαλ ε εμαγσγή πξαγκαηνπνηεζεί, πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ηεο δηαζάθεζεο ππαγσγήο ζην 

θαζεζηψο θαη ηνπ εγγξάθνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ (εθφζνλ έρεη 

παξνπζηαζηεί) παξαδίδνληαη ζηνλ εμαγσγέα. 

Με ηελ επαλεηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο ζα ππνβάιιεη δηαζάθεζε ζέζεο 

ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζεκεηψλνληαο ηνλ θσδηθφ δηαδηθαζίαο:6121, ηνλ αξηζκφ ηεο δηαζάθεζεο 

πξνζσξηλήο εμαγσγήο θαη ζα θαηαβιεζεί ν αλάινγνο εηζαγσγηθφο δαζκφο. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

εκπνξεχκαηα επηζθεπάζηεθαλ δσξεάλ ιφγσ ζπκβαηηθήο ή λνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ 

εγγχεζε ή ιφγσ θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο ή ειαηηψκαηνο πιηθψλ (εθφζνλ απηφ δελ ιήθζεθε 

ππφςε θαηά ηελ πξψηε ζέζε απηψλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία) απαιιάζζνληαη πιήξσο απφ ηνλ 

εηζαγσγηθφ δαζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηνπ επηδηνξζσκέλνπ 

εκπνξεχκαηνο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσξεάλ 

επηζθεπή ηνπο.  

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

86(5), 260 243  

 
3.11 Ση γίλεηαη αλ θάπνην ζηνηρείν ηεο άδεηαο αιιάμεη; 

Ο δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Σεισλείν Διέγρνπ γηα 

θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε 

δηαηήξεζε ή ζην πεξηερφκελν ηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή αθνξά φξν ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ βαζίζηεθε ε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη 

απηφο δελ πιεξείηαη πιένλ, ε άδεηα ζα αλαθιεζεί. Δάλ πξφθεηηαη γηα αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θάπνηνπ 

ζηνηρείνπ, φπσο ηελ ππαγσγή κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο εκπνξεχκαηνο ή πξφζζεηνπ είδνπο 

εκπνξεχκαηνο, ηφηε κπνξεί λα δεηεζεί γξαπηψο.  

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

23(2), 28 164  

 
3.12 Μπνξεί λα αλαλεωζεί πθηζηάκελε άδεηα ΣΔηζ; 

Ναη, αθνχ ππνβιεζεί αίηεκα θαη εθφζνλ ηεξεζνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη εηδηθφηεξα, εθφζνλ 

ε αίηεζε ππνβιεζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ έρεη εθδνζεί. Ζ αίηεζε γηα αλαλέσζε άδεηαο 

κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο (κε αλαδξνκηθή ηζρχ) γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο άδεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη αλαλέσζε άδεηαο ε νπνία είρε ρνξεγεζεί πξηλ ηελ 1/5/2016. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο ζηε βάζε ηεο λέαο 

ηεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο.  

 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

28, 211(2)(ε) 164  

 
3.13 Πόηε αθπξώλεηαη κηα άδεηα ΣΔηζ; 

Μηα άδεηα αθπξψλεηαη εμ ππαξρήο εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία 

εάλ δηαπηζησζεί φηη ε απφθαζε ιήθζεθε κε βάζε αλαθξηβείο ή ειιηπείο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν 
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δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη θαη νη νπνίεο αλ ήηαλ νξζέο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο, ην αίηεκα δελ ζα εγθξηλφηαλ. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

27   

 
3.14 Πόηε αλαθαιείηαη κηα άδεηα ΣΔηζ; 

Μηα άδεηα αλαθαιείηαη φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο ή φηαλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο φξνπο ιήςεο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πιεξείηαη πιένλ. Ζ εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 

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

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

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

ηεο αλαθιεζείζαο απφθαζεο δελ επεξεάδνληαη. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

28, 30   

 
3.15 Πόηε επαλεμεηάδεηαη κηα άδεηα ΣΔηζ; 

Δπαλεμέηαζε πθηζηάκελεο άδεηαο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ: 

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

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

άδεηαο,  

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

πεξηερφκελν ηεο.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΣΚ δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην επαλεμέηαζεο ησλ αδεηψλ πνπ 

παξαρσξήζεθαλ πξηλ ηελ 1/5/2016, κέρξη ηελ 1/5/2019 γηα λα ζπλάδνπλ νη φξνη θαη ηα θξηηήξηα 

ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ κε ηα θξηηήξηα ηεο ελσζηαθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

23(4)(α) 15, 251  

 
3.16 Μπνξεί λα κεηαβηβαζηεί κηα άδεηα ζε άιιν πξόζωπν; 

Ναη, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ πιήξσο ή κεξηθψο ζε 

άιιν πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ην ζρεηηθφ θαζεζηψο φηαλ ην 

ηεισλείν απνθαζίζεη φηη απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξίζεη.   

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

218 266  
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4. ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΟΤ  ΚΑΘΔΣΩΣΟ 

 
4.1 Πόηε θαη πώο εθθαζαξίδεηαη ην θαζεζηώο ΣΔηζ; 

Σν θαζεζηψο εθθαζαξίδεηαη κε ηελ επαλεηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεθαλ ζην 

θαζεζηψο ΣΔ ή ησλ κεηαπνηεκέλσλ απφ απηά πξντφλησλ θαη ζέζε ηνπο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή 

φπσο αιιηψο νξίδεηαη ζην Άξζξν 215-ΔΣΚ, εληφο θαζνξηζκέλεο «πξνζεζκίαο εθθαζάξηζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο» (βι. παξάγξαθν 2.14). 

Όηαλ ηα κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαηαβάιινληαη  νη 

αλαινγνχληεο εηζαγσγηθνί δαζκνί θαη εθαξκφδνληαη ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο θαηαζέηεη ζην ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο δηαζάθεζε γηα 

ζέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζπλνδεπφκελε απφ ην πιεξνθνξηαθφ έληππν 

INF2 (φπνπ απαηηείηαη), βεβαησκέλν απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο ή άιιε δηαζάθεζε εθθαζάξηζεο.  

Πιήξεο ή µεξηθή απαιιαγή από ηνπο εηζαγωγηθνύο δαζµνύο παξαρσξείηαη γηα ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα µφλνλ εθφζνλ απηά δηαζαθίδνληαη γηα λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

ζην φλνµα ή γηα ινγαξηαζµφ: 

α) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο ή, 

β) θάζε άιινπ πξνζψπνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλν ζηελ ΔΔ εθφζνλ απηφ ιάβεη ηε ζπλαίλεζε 

ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο θαη εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

Γελ ρνξεγείηαη πιήξεο ή µεξηθή απαιιαγή από ηνπο εηζαγωγηθνύο δαζµνύο φηαλ έλαο απφ 

ηνπο φξνπο ή µηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη µε ην ελ θαζεζηψο δελ πιεξνχηαη, εθηφο θη 

αλ απνδεηρζεί φηη νη παξαιείςεηο δελ είραλ πξαγµαηηθή επίπησζε ζηε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ 

θαζεζηψηνο. 

Άξζξα ETK  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

215, 259 241 324 

 
4.1.1 Δπαλεηζαγωγή Δκπνξεπκάηωλ 

Με ηελ επαλεηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο ππφ κνξθή κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ή ησλ πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο, ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο ππνβάιιεη ζην ηεισλείν 

εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο δηαζάθεζε γηα ζέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ΗΜΑ 

κε θσδηθφ δηαδηθαζίαο 6121 ή 48 αληίζηνηρα, δειψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ ΔΥΑ θαη ηνπ 

αξηζκνχ ηεο άδεηαο.  

Με ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΓΔ ΗΜΑ ζην ζχζηεκα εηζαγσγψλ ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ην ηεισλείν 

ειέγρνπ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 

4.1.2 Σκεκαηηθή Δπαλεηζαγωγή Δκπνξεπκάηωλ 

ε πεξίπησζε πνπ ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ζα επαλεηζαρζνχλ ηκεκαηηθά, ν εμαγσγέαο ζα πξέπεη 

λα παξνπζηάζεη ζπκπιεξσκέλε θάξηα ιεηηνπξγίαο (πλεκκέλν 4) ζε δχν αληίγξαθα.  

Ζ θάξηα ιεηηνπξγίαο δελ είλαη επίζεκν ηεισλεηαθφ έγγξαθν. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ππνβνεζήζεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο. πλεπψο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα δηαηππψζεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζηελ Κχπξν. 

Με ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ην ηεισλείν πηζηνπνηεί ηελ εμαγσγή ζην θαηάιιειν 

πιαίζην, παξαδίδεη ην πξσηφηππν ζηνλ εμαγσγέα θαη έλα αληίγξαθν απνζηέιιεηαη ζην ηεισλείν 

ειέγρνπ, κε ηε δηαζάθεζε. 
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Ζ πηζηνπνηεκέλε θάξηα ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεηαη ζην ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζε 

δχν αληίγξαθα θάζε θνξά πνπ γίλεηαη επαλεηζαγσγή εκπνξεπκάησλ. Σν ηεισλείν εθθαζάξηζεο 

ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηεο δηαζάθεζεο θαη πξνβαίλεη ζηνλ απαξαίηεην θπζηθφ έιεγρν. Αθνχ 

ηθαλνπνηεζεί ην ηεισλείν θαη πηζηνπνηήζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ επαλεηζάγνληαη., θαηαβάιινληαη νη 

αλαινγνχληεο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο (αλ ππάξρνπλ) θαη απνδεζκεχνληαη ηα εκπνξεχκαηα. 

Σν πξσηφηππν επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνχρν θαη έλα αληίγξαθν απνζηέιιεηαη ζην ηεισλείν ειέγρνπ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή, επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα επαλεηζαρζνχλ φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ είραλ 

εμαρζεί πξνζσξηλά.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο, απφ ακέιεηα ή γηαηί δελ γλψξηδε φηη ε επαλεηζαγσγή 

ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο ζα γηλφηαλ ηκεκαηηθά, δελ παξνπζίαζε θαηά ηελ 

εμαγσγή θάξηα ιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα ην πξάμεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο ηεο πξψηεο 

επαλεηζαγσγήο. Ζ θάξηα ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεηαη ζε ηξία αληίγξαθα. Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία, έλα αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη ζηε δηαζάθεζε πξνζσξηλήο εμαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ελψ αληίγξαθν ηεο επηζπλάπηεηαη ζηε δηαζάθεζε επαλεηζαγσγήο. ηελ πεξίπησζε 

παξνπζίαζεο θάξηαο ιεηηνπξγίαο βεβαηψλεη ζε απηή πνηα εκπνξεχκαηα έρνπλ εηζαρζεί, παξαδίδεη 

ην πξσηφηππν ζην δηθαηνχρν θαη επηζπλάπηεη ην αληίγξαθν ζηε δηαζάθεζε επαλεηζαγσγήο, 

απνδεζκεχνληαο ηαπηφρξνλα ηα εκπνξεχκαηα.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επαλεηζαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο ή ηε ιήμε ησλ 

πξνζεζκηψλ επαλεηζαγσγήο, ην πξσηφηππν ηεο θάξηαο ιεηηνπξγίαο απνζηέιιεηαη ζην ηεισλείν 

ειέγρνπ.  

Αληί γηα ηελ θάξηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξηζκεκέλν INF2 κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

4.1.3 Δπαλεηζαγωγή Δκπνξεπκάηωλ ζε θξάηνο κέινο άιιν από εθείλν από ην όπνην 

έγηλε ε πξνζωξηλή εμαγωγή  

Σν πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηηο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο πνιπεζληθήο άδεηαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζην ηεισλείν ππαγσγήο ζην 

θαζεζηψο θαηά ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ αξηζκεκέλν πιεξνθνξηαθφ δειηίν INF2. 

Οη δηαδηθαζίεο είλαη νη ίδηεο κε ηελ θάξηα ιεηηνπξγίαο κε ηε δηαθνξά φηη ην ηεισλείν ππαγσγήο ή 

εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

 

4.2 Πόηε ππνβάιιεηαη ν εθθαζαξηζηηθόο ινγαξηαζκόο θαη πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη; 

Ο εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο πξνζθνκίδεηαη ζην ηεισλείν ειέγρνπ απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

εληφο 30 εκεξώλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ πξνζεζκία απηή 

κπνξεί λα παξαηαζεί ζε 60 εκέξεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο.  

Ο εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-06 DΑ, 

εθηφο αλ ην Σεισλείν ειέγρνπ νξίζεη δηαθνξεηηθά: 

 (α) ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηεο άδεηαο∙ 

 (β) ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, θσδηθφ Ο, ζπληειεζηή εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο, 

(γ) ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, θσδηθφ Ο, ζπληειεζηή εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, αμία ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

γηα ηα κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα,  
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(δ) ηηο ελδείμεηο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ ππαγσγήο/εθθαζάξηζεο ή θάζε άιινπ εγγξάθνπ 

πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο.  

(ε) ηνλ ζπληειεζηήο απφδνζεο.  

(ζη) ηηο πξνζεζκίεο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο. 

Ζ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζπζρεηηζκφ, ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ 

απνδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη θαηφπηλ απνδεζκεχεηαη ε εγγχεζε 

εθφζνλ απνζβελλχεηαη ε «ηεισλεηαθή νθεηιή» ή ε νθεηιή άιισλ επηβαξχλζεσλ (βι. ακέζσο 

επφκελε παξάγξαθν).  

Ο εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο κπνξεί, κε έγθξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, λα πξνζθνκίδεηαη ζε 

έληππε κνξθή αληί ζε ειεθηξνληθή κνξθή. (Γείγκα επηζπλάπηεηαη - πλεκκέλν 5-6)  

Δθεί πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν κπνξεί λα θαηαξηίδεηαη απφ  ην Σεισλείν ειέγρνπ. Με εκπξφζεζκε 

ππνβνιή εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ γελλά ηεισλεηαθή νθεηιή.  

Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

98, 215 175, Παξάξηεκα 71-06  

 

4.3 Ση είλαη ε «ηειωλεηαθή νθεηιή», πόηε γελληέηαη θαη πόηε απνζβέλεηαη;  

«Σειωλεηαθή Οθεηιή» είλαη ε ππνρξέσζε πξνζψπνπ λα θαηαβάιεη ηνλ 

εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ δαζκφ πνπ επηβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζην ηφπν ζηνλ νπνίν 

ιακβάλνπλ ρψξα νη πξάμεηο πνπ γελλνχλ ηελ νθεηιή απηή, φπνπ απηφο είλαη 

δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί. 

Ζ ηειωλεηαθή νθεηιή γελληέηαη όηαλ ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ηα 

εκπνξεχκαηα ππαγσγήο: 

- ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία∙ 

- δελ πιεξνχληαη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο π.ρ. φηαλ ηα εκπνξεχκαηα ππνβάιινληαη 

ζε εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο άιιεο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα ∙ 

- ηίζεληαη θάησ απφ ην θαζεζηψο ρσξίο ηελ χπαξμε έγθπξεο άδεηαο ∙ 

-  ππαρζνχλ εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε εμαγσγηθφ δαζκφ ζε θαζεζηψο ΣΔηζ∙ 

Ζ ηειωλεηαθή νθεηιή απνζβέλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 124-

ΔΣΚ, φπσο: 

α) φηαλ αθπξψλεηαη ε δηαζάθεζε επαλεηζαγσγήο κε επαθφινπζν ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ ή, 

β) φηαλ ε κε ηήξεζε φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο άδεηαο αθνξνχλ παξαιείςεηο ρσξίο 

νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο θαη δελ απνηεινχζαλ απφπεηξα 

δηάπξαμεο απάηεο θαη έρνπλ δηεθπεξαησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φιεο νη δηαηππψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Άξζξα UCC  
Άξζξα DA  Άξζξα IA  

77-79, 81, 82, 87, 124 80  

 

4.4 Πώο ππνινγίδεηαη ην πνζό ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα πνπ πξνθύπηνπλ από ην θαζεζηώο ΣΔηζ.;  
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Σν πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, ζε πεξίπησζε ππνινγηζκνχ:  

(α) επί ηεο αμίαο (ad-valorem)  

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην «θόζηνο ηωλ εξγαζηώλ ηειεηνπνίεζεο» πνπ δηελεξγνχληαη 

εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 86(5)-ΔΣΚ.   

εκεηψλεηαη φηη ην «θόζηνο ηειεηνπνίεζεο» είλαη ε αμία πιηθψλ, ζπζηαηηθψλ, κεξψλ θαη 

παξφκνησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα επαλεηζαγφκελα εκπνξεχκαηα εθφζνλ ηα έμνδα 

απηά απνηεινχλ ηε κφλε παξνρή ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θαη δελ επεξεάδνληαη απφ δεζκνχο κεηαμχ 

απηνχ θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ αλέιαβε ηελ επηδηφξζσζε ΠΛΔΟΝ ηα «έμνδα θόξηωζεο, 

κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο» ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ απφ ηνλ ηφπν φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εξγαζία ή ε ηειεπηαία εξγαζία ηειεηνπνίεζεο κέρξη ηνλ ηφπν εηζφδνπ ησλ 

πξντφλησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ.  

Σα έμνδα θόξηωζεο, κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα κεζηηηθά έμνδα, µε εμαίξεζε ηηο πξνκήζεηεο αγνξάο· 

 ην θφζηνο ησλ δνρείσλ, πνπ δελ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εκπνξεπκάησλ 

πξνζσξηλήο εμαγσγήο· 

 ην θφζηνο ζπζθεπαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαηηθψλ θαη ησλ πιηθψλ· 

 ηα έμνδα ρεηξηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε µε ηε κεηαθνξά ηνπο. 

Δπνκέλσο, ηα έμνδα απηά δελ πεξηιακβάλνληαη: 

- ζηε «ζηαηηζηηθή αμία ησλ εµπνξεπµάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο» θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ∙ ή 

- ζην «θφζηνο ηειεηνπνίεζεο», φηαλ ε ζηαηηζηηθή αμία ησλ εµπνξεπµάησλ πξνζσξηλήο 

εμαγσγήο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζχκθσλα µε ηελ αμία ησλ πιηθψλ, ζπζηαηηθψλ θ.α πνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα κεηαπνηεκέλα εµπνξεχµαηα 

 

(β) επί ηεο πνζόηεηαο  

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε δαζκνινγεηέα αμία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηά ηνλ 

ρξφλν απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία  

- ΜΔΗΟΝ ηε ζηαηηζηηθή αμία ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο ηε 

ζηηγκή πνπ ηέζεθαλ ζην θαζεζηψο  

Υ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΕΟΜΔΝΟ επί ηνπ πνζνχ ηνπ εηδηθνχ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ γηα ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ηα πξντφληα αληηθαηάζηαζεο,  

÷ ΓΗΑΗΡΟΤΜΔΝΟ δηα ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ησλ 

πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο. 

Πιήξεο Απαιιαγή από ηνπο εηζαγωγηθνύο δαζµνύο 

Α. ε πεξίπηωζε επηδηόξζωζεο ΥΩΡΗ ΥΡΔΩΖ εθφζνλ απνδεηθλχεηαη µε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ 

γηα ηελ ηεισλεηαθή αξρή, φηη πξαγκαηνπνηήζεθε δσξεάλ, ιφγσ ζπκβηβαζηηθήο ή λνκηθήο 

ππνρξέσζεο εγγχεζεο ή ιφγσ θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο (δεδνκέλνπ φηη ηα ειαηηψκαηα δελ 

ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ πξψηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ελ ιφγσ εµπνξεπµάησλ. 

Β. ε πεξίπηωζε επαλεηζαγωγήο ησλ εµπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο ζηελ ίδηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία εμήρζεθαλ, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη µε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ην ηεισλείν, 

φηη δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ή ε εξγαζία δελ ηξνπνπνίεζε ηελ εκθάληζε ή ήηαλ νη απζηεξά 

αλαγθαίεο γηα ηε ρξήζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 
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Άξζξα UCC  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

86(3) 75, 158  

 

 Παξαδείγκαηα δαζκνιόγεζεο παξνπζηάδνληαη πην θάηω: 

Παξάδεηγκα 1- Γηα εκπνξεύκαηα πνπ ππάγνληαη ζε θαη’ αμία δαζκνύ θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 

86 (5) ΔΣΚ: 

- ηεισλεηαθή αμία κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ (νρήκαηα)              50.000 € 

- ηαηηζηηθή Αμία εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο (ιάζηηρα+software) 5.000 € 

- Κφζηνο ηειεηνπνίεζεο εθηφο ΔΔ                      45.000 € 

- Πνζό εηζαγωγηθνύ δαζκνύ (ζπληειεζηήο: 10%) (45.000Υ10%)   4.500 € 

Παξάδεηγκα 2 - Γηα εκπνξεύκαηα πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθνύο εηζαγωγηθνύο δαζκνύο ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα, ππνινγηζκόο βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 DA: 

- ηεισλεηαθή αμία κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ (δάραξε)                 400€/per ton 

- ηαηηζηηθή Αμία εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο                                 200€ 

- πληειεζηήο εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα              420€/per ton 

Σν πνζό ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ ππνινγίδεηαη: (€400–€200) Υ €420/€400= 210€/per ton 

Παξάδεηγκα 3  

1 ηφλνο ελσζηαθά εκπνξεχκαηα (starch- CN code 3505 10 90) κε ζηαηηζηηθή αμία: 100€ εμάγεηαη 

πξνζσξηλά ππφ θαζεζηψο ΣΔηζ απφ ην θξάηνο κέινο Α ζηηο ΖΠΑ.  

50€/ηφλν πξνζηίζεηαη σο ππεξεζίεο θαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα (net weight 1 ton) επαλεηζάγεηαη 

ζην θξάηνο κέινο Α.  

Ζ ηειωλεηαθή αμία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηά ηελ επαλεηζαγσγή: 150€. 

πληειεζηήο εηζαγωγηθνύ δαζκνύ: 9% (ad valorem duty) + 17.7€/per 100kg (specific duty). 

Τπνινγηζκόο εηζαγωγηθνύ δαζκνύ: 150€-100€ = 50€ (ηεισλεηαθή αμία κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ-ζηαηηζηηθή αμία εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο) 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΕΟΜΔΝΟ Υ 190,50€ (πνζφ δαζκνχ πνπ επηβάιιεηαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα) 

[(150 €  Υ 9% = 13,50€) + (17,7€ x(1000kg/100kg) = 177€) = 190,50€] = 9525 € 

ΓΗΑΗΡΔΜΔΝΟ ΜΔ 150€ (αμία κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ) = 63,50€ 

 

4.5  Πώο ππνινγίδεηαη ν Φόξνο Καηαλάιωζεο; 

Σν θαζεζηψο δελ παξέρεη απαιιαγή απφ ην θφξν θαηαλάισζεο. Έηζη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε θφξν θαηαλάισζεο εθαξκφδεηαη ν Πεξί Φφξσλ 

Καηαλάισζεο Νφκνο ηνπ 2004. 

 

4.6 Πώο ππνινγίδεηαη ν Φόξνο Πξνζηηζεκέλεο Άμηαο (ΦΠΑ) 

χκθσλα κε ηνπο Kαλνληζκνχο 82 θαη 83 ησλ πεξί Φ.Π.Α (Γεληθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 κέρξη 

2013, Κ.Γ.Π. 314/2001, ν ΦΠΑ επηβάιιεηαη ζηα επαλεηζαγφκελα εκπνξεχκαηα θαηά πεξίπησζε θαη 

ε αμία.  
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Α. ε πεξίπηωζε ηειεηνπνίεζεο (πεξηι. ηεο επηδηφξζσζεο) 

(α) ΜΔ ΥΡΔΩΖ: ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ επηβάιιεηαη ζηελ CIF ηεισλεηαθή αμία ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ* ΠΛΔΟΝ έμνδα κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο απφ ηελ ΔΔ πξνο ηνλ 

ηφπν δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηψλ εθηφο ΔΔ + πνζφ νθεηιφκελσλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ + πνζφ 

νθεηιφκελσλ θφξσλ θαηαλάισζεο (αλ εθαξκφδεηαη). 

 (β) ΥΩΡΗ ΥΡΔΩΖ ιφγσ ζπκβαηηθήο ή λνκηθήο ππνρξέσζεο εγγχεζεο ή ιφγσ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο, ΓΔΝ ΔΠΗΒΑΛΛΔΣΑΗ ΦΠΑ. 

Β. ε πεξίπηωζε πνπ εηζάγνληαη «πξνϊόληα αληηθαηάζηαζεο»: 

(α) ΜΔ ΥΡΔΩΖ: ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ επηβάιιεηαη ζηελ CIF ηεισλεηαθή αμία ησλ πξντφλησλ 

απηψλ θαη ε εηζαγσγή  ζεσξείηαη σο εηζαγσγή λένπ αγαζνχ. 

(β) ΥΩΡΗ ΥΡΔΩΖ, ιφγσ ζπκβαηηθήο ή λνκηθήο ππνρξέσζεο εγγχεζεο ή ιφγσ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο, ΓΔΝ  ΔΠΗΒΑΛΛΔΣΑΗ ΦΠΑ.   

*Σειωλεηαθή αμία κεηαπνηεκέλωλ πξνϊόληωλ: Κφζηνο εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο** (πεξηι. 

επηδηφξζσζεο) ΠΛΔΟΝ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο απφ ην ηφπν δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηψλ 

εθηφο ΔΔ πίζσ ζηελ ΔΔ. 

**Κόζηνο εξγαζηώλ ηειεηνπνίεζεο = ηαηηζηηθή αμία εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο 

ΜΔΗΟΝ ηεισλεηαθή αμία κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ( βι. πην πάλσ). 

Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ  πην πάλσ Kαλνληζκψλ 

π.ρ. φηαλ ε ηδηνθηεζία ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαβηβαζηεί ζε άιιν πξφζσπν θαηά ηελ εμαγσγή ή θαηά 

ηνλ ρξφλν πνπ ήηαλ ζηελ ηξίηε ρψξα, ηφηε ν Φ.Π.Α. ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ησλ  εηζαγφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ πεξί Φ.Π.Α. Νφκνπ ηνπ 2000. 

5. ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

Γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο ή πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηαζνχλ γξαπηψο 

ζην Σκήκα Σεισλείσλ ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: 

Γηεπζπληή 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ, 

Αξρηηεισλείν 

1440 Λεπθσζία. 

Αξ. θαμ: 22302031 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: headquarters@customs.mof.gov.cy. 

Πξνθνξηθά κπνξεί θαλείο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Σνκέα Καζεζηψησλ Σειεηνπνίεζεο ζην ζην 

Αξρηηεισλείν ζην ηειέθσλν 22601741 θαη ζηα επαξρηαθά ηεισλεηαθά γξαθεία: Λεπθσζίαο: 22-

407553, Λεκεζνχ: 25-802606, Λάξλαθαο: 24-801475, Πάθνπ: 26-804633.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα 71-02-DA Δπαίζζεηα Δκπνξεχκαηα θαη Πξντφληα 

Παξάξηεκα 71-03-DA Καηάινγνο επηηξεπφκελσλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ 

Παξάξηεκα 71-06-DA Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθφ 

ινγαξηαζκφ 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ 

1. Έληππν ρνξήγεζεο αξηζκνχ ζπλαιιαζζνκέλνπ 

2. Οδεγίεο Υξήζεο ηνπ INF 2 

3. Άξζξν 178(1)-DA-Λνγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο 

4. Κάξηα ιεηηνπξγίαο 

5. Έληππν παξαθνινχζεζεο θαζεζηψηνο ΣΔ 

6. Γείγκα εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ 
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Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2016/2446 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 71-02-DA 

Δπαίζζεηα εκπνξεύκαηα θαη πξνϊόληα 

 

Σα αθφινπζα εκπνξεχκαηα θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα:  

(1) Σα παξαθάηω γεωξγηθά πξνϊόληα πνπ ππάγνληαη ζε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ηνκείο ηεο θνηλήο 

νξγάλωζεο ηεο αγνξάο (ΚΟΑ):  

Σνκέαο βνείνπ θξέαηνο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηε) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XV.  

Σνκέαο ρνηξείνπ θξέαηνο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηδ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XVII.  

Σνκέαο αηγνπξόβεηνπ θξέαηνο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηε) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XVIII.  

Σνκέαο απγώλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηζ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XIX.  

Σνκέαο θξέαηνο πνπιεξηθώλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(θ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XX.  

Σνκέαο πξνϊόληωλ κειηζζνθνκίαο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(θβ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XXII.  

Σνκέαο ζηηεξώλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(α) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο I ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο ξπδηνύ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2β) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο II ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο δάραξεο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(γ) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο III ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο ειαηνιάδνπ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(δ) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο VII ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηζη) θαη 

ζην παξάξηεκα I κέξνο XVI ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο νίλνπ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηβ) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XII ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 θαη ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο Ο:  

0806 10 90 , 2009 61 , 2009 69, 2204 21 (εθηφο ηνπ νίλνπ πνηφηεηαο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ)  

2204 29 (εθηφο ηνπ νίλνπ πνηφηεηαο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ) , 2204 30  

(2) Πξνϊόληα αηζπιηθήο αιθνόιεο θαη νηλνπλεπκαηώδε πξνϊόληα πνπ ππάγνληαη ζηνπο θωδηθνύο Ο:  

2207 10, 2207 20, 2208 40 39 – 2208 40 99, 2208 90 91 – 2208 90 99  

(3) ex 2401 θαπλά αθαηέξγαζηα ή πνπ δελ έρνπλ βηνκεραλνπνηεζεί  

(4) Πξνϊόληα άιια από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 2, ηα νπνία ππόθεηληαη ζε γεωξγηθέο 

επηζηξνθέο θαηά ηελ εμαγωγή.  

(5) Σα πξνϊόληα αιηείαο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1379/2013 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηα 

πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα V ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ θαη ππφθεηληαη ζε κεξηθή απηφλνκε 

αλαζηνιή.  

(6) Όια ηα πξνϊόληα αιηείαο πνπ ππόθεηληαη ζε απηόλνκε πνζόζηωζε. 
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Καλνληζκόο  (ΔΔ) αξ. 2016/2446 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 71-03-DA 

Καηάινγνο επηηξεπόκελωλ ζπλήζωλ εξγαζηώλ 

(άξζξν 220 ηνπ θώδηθα) 

Δθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θακία απφ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνηειέζεη ιφγν κεηαβνιήο ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο. 

 (1) αεξηζκφο, έθζεζε πξνο επίδεημε, ζηέγλσκα, μεζθφληζκα, απιέο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, επηζθεπή 

ζπζθεπαζίαο, ζηνηρεηψδεηο επηζθεπέο δεκηψλ πνπ έρνπλ επέιζεη θαηά ηε κεηαθνξά ή ηελ 

απνζήθεπζε, ζηνλ βαζκφ πνπ πξφθεηηαη γηα απιέο εξγαζίεο, ηνπνζέηεζε ή αθαίξεζε 

πξνζηαηεπηηθνχ πεξηβιήκαηνο γηα ηε κεηαθνξά· 

 (2) αλαζπλαξκνιφγεζε εκπνξεπκάησλ κεηά ηε κεηαθνξά· 

 (3) απνγξαθή, δεηγκαηνιεςία, δηαινγή, θνζθίληζκα, κεραληθή δηήζεζε θαη δχγηζκα ησλ 

εκπνξεπκάησλ· 

 (4) αθαίξεζε ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κφιπλζε ή δεκία· 

 (5) ζπληήξεζε, κέζσ παζηεξίσζεο, απνζηείξσζεο, αθηηλνβνιίαο ή πξνζζήθεο ζπληεξεηηθψλ· 

 (6) επεμεξγαζία θαηά ησλ παξαζίησλ· 

 (7) αληηζθσξηαθή θαηεξγαζία· 

 (8) επεμεξγαζία: 

— κε απιή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή απφζηαμε, ή 

— κε απιή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

αθφκε θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 

 (9) ειεθηξνζηαηηθή επεμεξγαζία, ηέλησκα ή ζηδέξσκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ· 

 (10) επεμεξγαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζε: 

— αθαίξεζε ησλ κίζρσλ ή/θαη ησλ ππξήλσλ θαξπψλ, θνπή θαη ηεκαρηζκφ μεξψλ θαξπψλ ή 

ιαραληθψλ, ελπδάησζε θαξπψλ, ή 

— απνμήξαλζε θαξπψλ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή 

ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 
 

 (11) αθαιάησζε, θαζαξηζκφο θαη ράξαμε δεξκάησλ· 

 (12) πξνζζήθε εκπνξεπκάησλ ή πξνζζήθε ή αληηθαηάζηαζε ζπζηαηηθψλ εμαξηεκάησλ, εθφζνλ ε 

πξνζζήθε ή ε αληηθαηάζηαζε απηή είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ή πξφθεηηαη λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζπκβαηφηεηα κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δελ κεηαβάιιεη ηε θχζε νχηε βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο 

ησλ αξρηθψλ εκπνξεπκάησλ, αθφκε θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ 

θσδηθνχ Ο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο πξνζζήθεο ή ηεο 

αληηθαηάζηαζεο· 

 (13) δηάιπζε ή ζπκπχθλσζε ξεπζηψλ, ρσξίο άιιε επεμεξγαζία ή απφζηαμε, αθφκε θαη αλ απηφ 

ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 

 (14) αλάκεημε εκπνξεπκάησλ ηνπ ηδίνπ είδνπο αιιά δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςεη εκπφξεπκα ζηαζεξήο πνηφηεηαο ή πνηφηεηαο δεηνχκελεο απφ ηνλ πειάηε, ρσξίο 

κεηαβνιή ηεο θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 (15) αλάκεημε πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο πνπ δελ πεξηέρεη βηνληίδει κε πεηξέιαην 

εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο πνπ πεξηέρεη βηνληίδει, ηα νπνία ππάγνληαη ζην θεθάιαην 27 

ηεο Ο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη εκπφξεπκα ζηαζεξήο πνηφηεηαο ή πνηφηεηαο δεηνχκελεο απφ 

ηνλ πειάηε, ρσξίο κεηαβνιή ηεο θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, αθφκε θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη 

κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 

 (16) αλάκεημε πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο κε βηνληίδει, θαηά ηξφπν ψζηε ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξνθχπηνληνο κείγκαηνο ζε βηνληίδει λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5 % θαη’ 



36 

 

φγθν, θαζψο θαη αλάκεημε βηνληίδει κε πεηξέιαην εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο, θαηά ηξφπν 

ψζηε ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξνθχπηνληνο κείγκαηνο ζε πεηξέιαην εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο 

θαχζεο λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5 % θαη’ φγθν· 

 (17) δηαρσξηζκφο ή θνπή ζηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ πξφθεηηαη κφλν γηα 

απιέο εξγαζίεο· 

 (18) ζπζθεπαζία, αθαίξεζε ή αιιαγή ζπζθεπαζίαο, κεηάγγηζε πγξψλ ζε δνρεία θαη απιή κεηαθνξά 

ζε δνρεία, αθφκε θαη αλ απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο. 

Δπίζεζε, αθαίξεζε θαη κεηαβνιή ζεκάησλ, ζθξαγίδσλ, εηηθεηψλ, ηηκψλ ή άιισλ παξφκνησλ 

δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ· 

 (19) δνθηκή, πξνζαξκνγή, ξχζκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία κεραλψλ, ζπζθεπψλ θαη νρεκάησλ, 

ελφςεη ηδίσο ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ πξφθεηηαη 

κφλν γηα απιέο εξγαζίεο· 

 (20) αθαίξεζε ηεο γπαιάδαο απφ εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ ελφςεη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ γηα νξηζκέλεο αγνξέο· 

 (21) κεηνπζίσζε, αθφκε θαη αλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 

 (22) ζπλήζεηο εξγαζίεο, εθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε βειηίσζε 

ηεο εκθάληζεο ή ηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα δηαλνκή ή κεηαπψιεζε, ππφ ηνλ φξν φηη νη εξγαζίεο απηέο δελ κεηαβάιινπλ ηε θχζε ή 

δελ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ησλ αξρηθψλ εκπνξεπκάησλ. 
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Καλνληζκόο  (ΔΔ) αξ. 2016/2446 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 71-06-DA 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθό ινγαξηαζκό 

α) ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηεο άδεηαο· 

β) ε πνζφηεηα αλά είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεζαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη γηα ηα νπνία 
δεηείηαη ε εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο· 

γ) ν θσδηθφο Ο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεζαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο· 

δ) ν ζπληειεζηήο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππήρζεζαλ ζην 
εηδηθφ θαζεζηψο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε δαζκνινγεηέα αμία ηνπο· 

ε) νη ελδείμεηο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζην εηδηθφ 
θαζεζηψο· 

ζη) ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη 
ζην θαζεζηψο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο επαθφινπζεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ή θάζε άιινπ 
εγγξάθνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο· 

δ) Ο θσδηθφο Ο θαη ε δαζκνινγεηέα αμία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ αλ ε εθθαζάξηζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε κέζνδν θαη’ αμία· 

ε) ν ζπληειεζηήο απφδνζεο· 

ζ) ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί. Όηαλ απηφ ην πνζφ ζπλδέεηαη κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 175 παξάγξαθνο 4, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή κλεία. 

η) νη πξνζεζκίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο. 
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 1 

        

 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  ΣΜΖΜΑ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1440 ΛΔΤΚΩΗΑ 

Αξηζκόο ζπλαιιαζζνκέλνπ  

γηα ην ηειωλεηαθό θαζεζηώο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγωγή. 

 

ΜΔΡΟ Α: 

(πκπιεξψλεηαη απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ) 

Όλνκα /εκπνξηθή επωλπκία: 

Aξ. EORI: 

Γηεύζπλζε: 

Σει.: 

 

Τπνγξαθή:                                              Ζκεξνκελία:                              Σειωλείν: 

Όλνκα θαη ηίηινο: 

ΜΔΡΟ Β: 

(πκπιεξψλεηαη απφ ην Αξρηηεισλείν – Σνκέαο Δηδηθψλ Καζεζηψησλ Σειεηνπνίεζεο) 

 

Α/Α άδεηαο ζπλαιιαζζνκέλνπ: CY -100-  

 

Τπνγξαθή:                                                               Ζκεξνκελία: 

Όλνκα θαη ηίηινο: 

ΜΔΡΟ Γ: 

(πκπιεξψλεηαη απφ ην Αξρηηεισλείν – Σνκέαο Μεραλνγξάθεζεο) 

 

Ο αξηζκόο άδεηαο ζπλαιιαζζνκέλνπ έρεη θαηαρωξεζεί.  

 

Τπνγξαθή:                                                               Ζκεξνκελία: 

Όλνκα θαη ηίηινο: 
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 2 

Υξήζε δειηίνπ Πιεξνθνξηώλ INF 2 

Με ην Γειηίν Πιεξνθνξηψλ INF 2 θνηλνπνηνχληαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε άιια Σεισλεία πνπ 

εκπιέθνληαη ζε κηα άδεηα γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔηο ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο ΔΥ/ΗΜ ή ηνπ 

πζηήκαηνο ηεο πξνθαηαβνιηθήο εηζαγσγήο  ΗΜ/ΔΥ ζην νπνίν εκπιέθνληαη πέξαλ ηνπ ελφο θξάηνο 

κέινπο. 

1. Σν INF2 παξαιακβάλνληαη απφ νπνηνδήπνηε ηεισλείν εηζφδνπ φπσο απηά έρνπλ δεισζεί 

ζηελ άδεηα.    

2. Σν INF2 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή πξντφληα αληηθαηάζηαζεο 

εηζάγνληαη ζην πιαίζην ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ.  

3. Σν INF2 εθδίδεηαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν γηα ηελ πνζφηεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο. Μπνξνχλ λα εθδνζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

INF2 πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ εμαγφκελε πνζφηεηα.   

4. Ζ αίηεζε γηα έθδνζε INF2  ζπληζηά ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πιήξνπο ή κεξηθήο απαιιαγήο απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο ζε άιιν πξφζσπν πνπ 

εηζάγεη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ηα πξντφληα αληηθαηάζηαζεο ζην πιαίζην ησλ 

ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

5. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο OP ζπκπιεξψλεη θαηά ηξφπν επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν, ηα πεδία 1-

15 ηνπ/ησλ INF2, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 13 ηνπ 

Καλνληζµνχ (ΔΔ) αξ. 2016/341. Σπρφλ δηνξζψζεηο πξέπεη λα κνλνγξαθνχλ κε ηε δηαγξαθή 

ησλ ιαλζαζκέλσλ θαηαρσξήζεσλ θαη εάλ είλαη απαξαίηεην, πξνζζέηνληαο ηα νξζά ζηνηρεία 

θαη ζεσξεκέλν απφ ην ηεισλείν εηζφδνπ.   

6. Σν πξσηφηππν θαη ην αληίγξαθν ηνπ/ησλ INF2, πξνζθνκίδνληαη ζην ηεισλείν εμαγσγήο φπνπ 

έρεη θαηαηεζεί ε δηαζάθεζε εμαγσγήο γηα ηα πξνζσξηλψο εμαρζέληα αγαζά (ηεισλείν 

ππαγσγήο) θαη ην νπνίν ζα επηβεβαηψζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα πηζηνπνηήζεη ην 

πξσηφηππν θαη ην αληίγξαθν ηνπ INF2. Θα αλαθέξεη ζηε ζέζε 16 ηνπ INF2 ηνλ ηξφπν 

εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζσξηλήο εμαγσγήο θαη άιιεο 

απαηηνχκελεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Θα θπιάμεη ην αληίγξαθν θαη ζα παξαδψζεη ην 

πξσηφηππν ζηνλ δηαζαθηζηή.  

7. ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεςία ή ρξεζηκνπνηνχληαη εηθνλνγξαθήζεηο ή 

ηερληθέο πεξηγξαθέο, ην ηεισλείν ππαγσγήο επηβεβαηψλεη ηε γλεζηφηεηα απηψλ ησλ 

δεηγκάησλ, εηθνλνγξαθήζεσλ ή ηερληθψλ πεξηγξαθψλ, ζέηνληαο ηελ ηεισλεηαθή ζθξαγίδα 

ηνπ είηε πάλσ ζηα αληηθείκελα απηά, εθφζνλ ε θχζε ηνπο ην επηηξέπεη, είηε πάλσ ζηε 

ζπζθεπαζία, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε απηή λα κελ είλαη δπλαηφλ λα παξαπνηεζεί. 

ηα δείγκαηα, ζηηο εηθνλνγξαθήζεηο ή ζηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο επηζπλάπηεηαη κηα εηηθέηα κε 

ηε ζθξαγίδα ηνπ ηεισλείνπ ππαγσγήο θαη ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο 

θαηά ηξφπν ν νπνίνο δελ επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

Σα δείγκαηα, νη εηθνλνγξαθήζεηο ή νη ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ νπνίσλ έρεη βεβαησζεί ε 

γλεζηφηεηα θαη ηα νπνία έρνπλ ζθξαγηζηεί παξαδίδνληαη ζηνλ εμαγσγέα, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα ηα πξνζθνκίζεη, κε αλέπαθεο ηηο ζθξαγίδεο, θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ησλ πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο. 

8. Όηαλ ην ηεισλείν εμαγσγήο απαηηεί αλάιπζε ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ αξγφηεξα κεηά ηε ζεψξεζε ηνπ ΗNF2, ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα 

παξαδνζνχλ ζηνλ εμαγσγέα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ην νπνίν ζα πξνζθνκίζεη κε άζηθηεο 
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ζθξαγίδεο ζην ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο, φηαλ ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

επαλεηζαρζνχλ.   

9. Σν πξσηφηππν INF2, πξνζθνκίδεηαη ζην ηεισλείν φπνπ ηα εκπνξεχκαηα ζα εγθαηαιείςνπλ 

ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο (ηεισλείν εμφδνπ). Σν ηεισλείν απηφ βεβαηψλεη ζην πεδίν 

17 ηνπ πξσηφηππνπ INF2 φηη ηα εκπνξεχκαηα εγθαηέιεηςαλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο θαη ην επηζηξέθεη ζην πξφζσπν πνπ ην πξνζθφκηζε. 

10. Όηαλ επαλεηζάγνληαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ηα πξντφληα αληηθαηάζηαζεο, ν 

εηζαγσγέαο απηψλ ππνβάιιεη ζην πξσηφηππν INF2, αληίγξαθν ηεο δήισζεο εμαγσγήο ή/θαη 

ηεο δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο εμαγσγήο θαη, ηα κέζα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο φπσο 

ελδερνκέλσο, έθζεζε ρεκηθήο αλάιπζεο (βι. παξ. 5), ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ηεο επαλεηζαγσγήο (ηεισλείν εθθαζάξηζεο), φηαλ ππνβάιιεη ηε δηαζάθεζε 

επαλεηζαγσγήο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. 

11. ην πεδίν 20 ηνπ INF2, ην ηεισλείν εθθαζάξηζεο ζεκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο (δηαζέζηκε πνζφηεηα ζηε ζέζε Α θαη 

επαλεηζαρζείζα πνζφηεηα ζηε ζέζε Β). εκεηψλεηαη φηη ην ηεισλείν εθθαζάξηζεο κπνξεί λα 

απαηηήζεη επίζεο ρεκηθή αλάιπζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβσζεί ε νξζφηεηα ηνπ θσδηθνχ-σλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ απφδνζεο. 

12. ε πεξίπησζε πνπ ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απνζηνιέο (δηαδνρηθέο απνζηνιέο) ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ 

ηεισλείν–(α), ν εηζαγσγέαο παξνπζηάδεη ην (ηα) πξσηφηππν-(α) INF2, αληίγξαθν ηεο/ησλ 

δηαζαθήζεσλ εμαγσγήο θαη/ή ην κήλπκα αλαρψξεζεο θαη, ελδερνκέλσο, έθζεζε ρεκηθήο 

αλάιπζεο (βι. παξ. 5) ζην ηεισλείν εθθαζάξηζεο, ην νπνίν ζα πηζηνπνηήζεη ην ππφινηπν ηεο 

πνζφηεηαο ησλ πξνζσξηλά εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνκέλνπλ λα επαλεηζαρζνχλ 

ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Σν πξσηφηππν πηζηνπνηεκέλν INF2 ζα επηζηξαθεί ζηε ζπλέρεηα 

ζηνλ δηαζαθηζηή γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνζηνιή. Γηα κεηαγελέζηεξεο απνζηνιέο, 

απαηηείηαη/απαηηνχληαη κφλν ην/ηα INF2. 

13. Σν αξρηθφ INF2 κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ πεξαηηέξσ δειηία πιεξνθνξηψλ ή, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλα δειηίν πιεξνθνξηψλ, ην ηεισλείν γηα ην νπνίν ζεσξείηαη ην δειηίν 

κπνξεί λα ζεκεηψλεη ζην πξσηφηππν ηηο πνζφηεηεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ησλ πξντφλησλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ρψξνο, πξνζαξηάηαη ζπκπιεξσκαηηθφ θχιιν θαη 

αλαγξάθεηαη ζρεηηθή κλεία ζην πξσηφηππν INF2. 

14. ηε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ απνζηνιψλ, κπνξεί λα εθδνζεί ν αλαγθαίνο αηζκφο INF2 αλά 

θσδηθφ πξντφληνο γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ή ησλ πξντφλησλ πνπ 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο. Ηδηαίηεξα, 

i) εάλ είλαη γλσζηή ε πνζφηεηα θάζε απνζηνιήο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο πξνζσξηλήο εμαγσγήο ηφηε κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

εθδνζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο INF2 ή,  

ii) εάλ ε πνζφηεηα ηεο θάζε απνζηνιήο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ δελ είλαη αθφκε 

γλσζηή ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο, ηφηε κπνξνχλ λα 

εθδνζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα INF2 γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θαη πξηλ απφ ηελ 

επαλεηζαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ, κπνξεί λα δεηεζεί αληηθαηάζηαζε 

ηνπ αξρηθνχ INF2 (απνθαινχκελνπ σο master-INF2) απφ ην ηεισλείν εηζφδνπ πνπ 

πξνζππέγξαςε ην INF2, κε επηπιένλ δειηία INF2- split-INF2 πνπ καδί 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ πξνζσξηλά εμαρζέλησλ 

εκπνξεπκάησλ. ην/ζηα split-INF2, ην ηεισλείν εηζφδνπ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

master-INF2 θαη ην ηεισλείν πνπ ηελ ελέθξηλε. 
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15. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ/ησλ INF2, πξέπεη λα επηζπλαθηεί(-νχλ) ζηελ/ζηηο αληίζηνηρε(-εο) 

δηαζάθεζε(-εηο) εηζαγσγήο(-σλ). Σν (ηα) πξσηφηππν(-α) INF2 πξέπεη λα θπιάζζεηαη(-νληαη) 

ζηα αξρεία ηνπ θαηφρνπ γηα ηεισλεηαθφ έιεγρν.  

16. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη δπλαηφ λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε αλαθεθαιαησηηθψλ δειηίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ κεγάιν αξηζκφ πξάμεσλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο/εμαγσγέο γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

17. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην δειηίν πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εθδίδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ 

αιιά φρη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε θχιαμε ησλ παξαζηαηηθψλ. 

18. ε πεξίπησζε θινπήο, απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ελφο δειηίνπ πιεξνθνξηψλ, ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην ηεισλείν πνπ ην έρεη ζεσξήζεη ηελ έθδνζε αληηγξάθνπ. 

19. Σν πξσηφηππν θαη ηα αληίγξαθα ηνπ δειηίνπ πιεξνθνξηψλ πνπ εθδίδνληαη θαη' απηφλ ηνλ 

ηξφπν, θέξνπλ ηελ έλδεημε ANTIГPAΦO. 
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 3 

Άξζξν 178-DA 

Λνγηζηηθέο θαηαρωξίζεηο 

(άξζξν 211 (1) θαη άξζξν 214(1) ηνπ θώδηθα) 

1. Οη ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 214 (1) ηνπ θψδηθα πεξηέρνπλ ηα εμήο:  

α) θαηά πεξίπησζε, ηελ παξαπνκπή ζηελ άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 
εηδηθφ θαζεζηψο.  

β) ηνλ MRN ή, φηαλ δελ ππάξρεη, νπνηνλδήπνηε άιιν αξηζκφ ή θσδηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο θαη, φηαλ 
έρεη γίλεη εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 215(1)-ΔΣΚ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 
ηξφπν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο.  

γ) ηα δεδνκέλα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε αλαγλψξηζε ηεισλεηαθψλ εγγξάθσλ άιισλ εθηφο 
ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ, νπνησλδήπνηε άιισλ εγγξάθσλ φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή 
εκπνξεπκάησλ ζε εηδηθφ θαζεζηψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ εγγξάθσλ φζνλ αθνξά ηελ αληίζηνηρε 
εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο.  

δ) ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ζήκαηα, ηνπο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο, ην πιήζνο θαη ηε θχζε ησλ δεκάησλ, 
ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζπλήζε εκπνξηθή ή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη, ελδερνκέλσο, ηα 
ζήκαηα αλαγλψξηζεο ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 
εκπνξεπκάησλ.  

ε) ηνλ ηφπν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζή ηνπο.  

ζη) ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ.  

δ) ηα ζηνηρεία ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηε λέα δαζκνινγηθή θαηάηαμε πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο ελ ιφγσ ζπλήζεηο εξγαζίεο.  

ε) ...  

ζ) …  

η) φπνπ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 86(1) 1 ΔΣΚ, ηα ζηνηρεία ηεο απνζήθεπζεο ή ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ.  

ηα) ηνλ ζπληειεζηή απφδνζεο ή, φπνπ απαηηείηαη, ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ.  

ηβ) ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη ηνπο ειέγρνπο ηεο ρξήζεο ηζνδχλακσλ 
εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 223 -ΔΣΚ.  

ηγ) φηαλ απαηηείηαη ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο εκπνξεπκάησλ, ηνλ 
ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ πξνέιεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

ηδ) ... 

ηε) ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 241-DA γηα ηε δηαζάθεζε γηα  ηειεηνπνίεζεο πξνο 
επαλεμαγσγή 

ηζη) ηα ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ.  

ηδ) εάλ νη θαηαρσξίζεηο δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ θχξησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ γηα ηεισλεηαθνχο 
ζθνπνχο, ηελ παξαπνκπή ζηηο ελ ιφγσ θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο.  

ηε) πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα 
βάζηκνπο ιφγνπο.  

2. … 

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ απαιιαγή απφ ηελ απαίηεζε παξνρήο νξηζκέλσλ απφ ηηο 
πιεξνθνξίεο, εθφζνλ απηφ δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη ηνπο ειέγρνπο ηεο 
ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο. 
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ 4 

ΚΑΡΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ 

ΚΑΡΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΡ. ……….. 

Αξ. άδεηαο: …………….…..….. Ζκεξ. ηζρχο: ………...………  Ζκεξ. ιήμεο: …….…….. 
Γηθαηνχρνο: ...……….……………………………………………………………………..................... 
Σεισλείν ειέγρνπ: …………..……………..      Πξνζεζκία επαλεηζαγσγήο: …………….……... 
 
Μεηαπνηεκέλα πξνϊόληα: 
 

Κσδηθφο Ο Πνζφηεηα 

 
 
 

 

 
Δκπνξεύκαηα πξνζωξηλήο εμαγωγήο: 
 

Κσδηθφο Ο Πνζφηεηα Αμία 

 
 
 

  

  
Σεισλείν ειέγρνπ: …………………………..      Πξνζεζκία επαλεηζαγσγήο: …………………... 
 
__________                 ___________ 
Τπνγξαθή                     Ζκεξνκελία 
  

ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
(πκπιεξψλεηαη φηαλ είλαη απαξαίηεην) 
 
Πηζηνπνηείηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη 
πην πάλσ είλαη νξζά. 
 
___________ 
  Τπνγξαθή 
 
                                                     θξαγίδα 
____________ 
       Όλνκα 
 
____________ 
  Ζκεξνκελία 

ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΔΞΟΓΟΤ 
 
Πηζηνπνηείηαη φηη ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ 
πξνζσξηλά εμαρζεί:  
 
Γηαζάθεζε πξνζσξηλήο εμαγσγήο…..………. 
Πινίν/ αξ. πηήζεο: ………….  Αξ. δει.: ……… 
Ζκεξ. εμαγσγήο:       ……………….. 
 
θξαγίδα 
____________ 
  Τπνγξαθή 
   
 ____________ 
       Όλνκα 

  
 

ΓΗΑΑΦΖΖ 
ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ/ 
ΖΜΔΡ./ΑΡ. ΓΖΛ. 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΑΝΔΗΑΓΟΜΔΝΩΝ 
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 

 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 

 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΡΟΩΡΗΝΖ 

ΔΞΑΓΩΓΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΡΟΩΡΗΝΖ 

ΔΞΑΓΩΓΖ 

 
ΘΔΩΡΖΖ 

ΑΠΟ 
ΣΔΛΩΝΔΗΟ 
ΔΚΚΑΘΑΡΗ

Ζ 
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ΚΑΡΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ 

ΚΑΡΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΡ. ……. 

πκπιεξωκαηηθό θύιιν 

Αξ. άδεηαο: ..………………....….. Ζκεξ. ηζρχο : ………...………  Ζκεξ. ιήμεο: …….…….. 

Γηθαηνχρνο: ...……….……………………………………………………………………..................... 
Σεισλείν ειέγρνπ: …………..……………..      Πξνζεζκία επαλεηζαγσγήο: …………….……... 
 

 
ΓΗΑΑΦΖΖ 

ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ/ 
ΖΜΔΡ./ΑΡ. ΓΖΛ. 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΑΝΔΗΑΓΟΜΔΝΩΝ 
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 

 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 

 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΡΟΩΡΗΝΖ 

ΔΞΑΓΩΓΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΡΟΩΡΗΝΖ 

ΔΞΑΓΩΓΖ 

 
ΘΔΩΡΖΖ 

ΑΠΟ 
ΣΔΛΩΝΔΗΟ 
ΔΚΚΑΘΑΡΗ
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ΔΓΚΡΗΘΔΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ: ……………..…….. 
      

ΔΓΚΡΗΘΔΗΑ ΑΞΗΑ (€): ………………...…… 
          

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΠΟΟΣΖΣΑ (εκεξ. έγθξηζεο/πνζφηεηα): …………………………………………….. 
     

ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΟ ΚΑΘΔΣΩ  ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΚΑΘΔΣΩΣΟ (ΔΞΑΓΩΓΔ, ΘΔΖ Δ ΔΛ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ, ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ θιπ) 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΓΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΓΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ (ΜΠ) 

Α/Α ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΗΓΟ-

ΑΡΗΘΜΟ  
ΔΓΔ 

ΚΩΓΗΚΟ 
Ο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ (€) Α/Α ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΗΓΟ-

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΓΔ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΔΣΑΠΟΗΖ- 

ΜΔΝΟΤ 
ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΤΝΣΔΛ. 
ΑΠΟΓΟΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΔΝΩΗΑΚΟΤ 
ΔΜΠΟΡ. ΠΟΤ 
ΠΔΡΗΔΥΔΣΑΗ 

ΣΑ ΜΠ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΞΑΓΟΜ. 
ΔΜΠΟΡ. 

                            

                            

                            

                            

                            

Α. ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΔ    
 

Β. ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΔ    0 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ      ........................................... 

  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ ………………………………………. 
ΦΡΑΓΙΔΑ 

ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………………………………..……………. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   ………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
  

Σο παρόν ζγγραφο φυλάςςεται ςτο Φάκελο τησ άδειασ του Δικαιοφχου 
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ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ ΤΝΖΜΜΔΝΟ 6 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΑΔΕΙΑ…………………………………  
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ………………………..  
 

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ: CY 000-00-000-00000 
CDS: CYΟPO-CY000-- 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΑΔΕΙΑ: ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ-
MM/MM/EE 

ΠΑΡΑΣΑΕΙ: ………………………….. 
 

  

ΕΙΔΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ: ………………..……. 
 

ΗΜΕΡ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΘΕΣΩΣΟ: ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ ΠΑΡΑΣΑΕΙ: …………………………..  
  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ: …………….…..…….. 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ (μήνες) : …. 
 

 
  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ (€):………………………………. 
       

 
    

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ   ΔΑΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟ-ΑΡ. ΕΔΕ 
ΚΩΔΙΚΟ 

Ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ (€)   

ΤΝΣ. 
ΕΙΑΓΩΓΙΚΟΤ 

ΔΑΜΟΤ 

ΠΟΟ 
ΕΙΑΓ. 

ΔΑΜΟΤ 

ΦΟΡΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΦΠΑ         
(-%) 

ΤΝΟΛΟ 

  
 

                     

                         

  
ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΓΩΓΗ Α                

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΕΝΩΙΑΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ 
ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΕΣΑΙ ΣΑ 

ΜΠ 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΑ 
ΜΕΣΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α/Α ΑΡ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΔΟ-ΑΡ.  

ΕΔΕ 
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 
Ο 

ΤΝΣΕΛ. 
ΑΠΟΔΟΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΑ/ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΑ 

ΜΕ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

                        

                        

      
 ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΗ Β   

 
   

  
  

Α-Β ΤΠΟΛΟΙΠΟ** 0 
 

  
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  
   

 
  

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ      ...........................................  ΦΡΑΓΙΔΑ 
ΣΕΛΩΝΕΙΟ

Τ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ ………………………………………. 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ………………………………………………………..……………. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   ………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
Σο παρόν ζγγραφο φυλάςςεται ςτο Φάκελο τησ άδειασ του δικαιοφχου. **Αν δεν είναι μηδζν , δεν δικαιολογοφνται οι απώλειεσ και αν δεν ζχει υπαχθεί η υπόλοιπη ποςότητα μετά από ζγκριςη ςε 
άλλο καθεςτώσ αναςτολήσ πρζπει να καταβληθοφν οι ςχετικζσ δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ 

 


