
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 437/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  
 (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 

 

∆ιάταγµα δυνάµει των  άρθρων 54(3) και 56(1)   
 

                         
94(I) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει των 
άρθρων 54(3) και 56(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου 2004, εκδίδει το 
ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Εφαρµογής του Καθεστώτος 
Ειδικού Προορισµού ∆ιάταγµα του 2004.                                                              

Ερµηνεία. 2.(1) Στον παρόν ∆ιάταγµα εκτός αν από το κείµενο, προκύπτει διαφορετική 
έννοια - 

 «εισαγωγικοί δασµοί» σηµαίνει τους δασµούς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
4(10) του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα· 

 «εµπορεύµατα ειδικού προορισµού» σηµαίνει τα εµπορεύµατα στα οποία η 
καταβολή εισαγωγικών δασµών εξαρτάται από την χρήση για την οποία αυτά 
προορίζονται· 

 «καταχωρήσεις» σηµαίνει, τα δεδοµένα εκείνα, που περιέχουν όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες και τις τεχνικές λεπτοµέρειες επί οιουδήποτε µέσου (εντύπου ή 
ηλεκτρονικού), που επιτρέπουν στο Τελωνείο να επιτηρεί και να ελέγχει τις 
πράξεις αποτελεσµατικά· 

 «κάτοχος της άδειας» σηµαίνει το δικαιούχο της άδειας ή το πρόσωπο που έχει 
εγκριθεί από το Τελωνείο να εισαγάγει ή να  παραλαµβάνει εµπορεύµατα ειδικού 
προορισµού· 

 «λογιστικές εγγραφές» σηµαίνει τις εµπορικές, φορολογικές και άλλες λογιστικές 
καταχωρήσεις του κατόχου ή στοιχεία που τηρούνται για λογαριασµό του· 

 «Νόµος» σηµαίνει τον εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο· 

 «ποσό µη εισπραχθέντων εισαγωγικών δασµών» σηµαίνει τη διαφορά µεταξύ του 
εφαρµοστέου εισαγωγικού δασµού στο πλαίσιο του καθεστώτος του ειδικού 
προορισµού και του εισαγωγικού δασµού που θα έπρεπε διαφορετικά να 
εφαρµοσθεί σε εµπορεύµατα της ίδιας διάκρισης της συνδυασµένης 
ονοµατολογίας που δεν προορίζονται για ειδικό προορισµό / ειδική χρήση· 

 «τελωνειακές αρχές» σηµαίνει τις αρχές όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4(3) του 
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα· 

 «τελωνειακή νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
Νόµο.  
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      (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται στο παρόν ∆ιάταγµα έχουν την 
έννοια που τους αποδίδεται στην τελωνειακή νοµοθεσία. 

      (3) Οποιαδήποτε αναφορά σε δασµολογική κλάση η υποδιαίρεση είναι 
αναφορά στο ∆ασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Πεδίο 
Εφαρµογής. 

3.  Με το παρόν ∆ιάταγµα θεσπίζεται σύστηµα ελέγχου του καθεστώτος Ειδικού 
Προορισµού. 

 4.  Το καθεστώς του Ειδικού Προορισµού εφαρµόζεται - 

  (α)   µε βάση τις προκαταρτικές διατάξεις του ∆ασµολογίου –Τίτλος ΙΙ-Ειδικές 
∆ιατάξεις Α΄ και Β΄. Η αναστολή δασµού δεν παρέχεται και συνεπώς ο 
ειδικός προορισµός δεν εφαρµόζεται όταν πρόκειται για φορητό 
εξοπλισµό ο οποίος δεν προσαρµόζεται µόνιµα στο πλοίο η αεροσκάφος 
και όσον αφορά τα τροφοεφόδια και τα καύσιµα· 

  (β) για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται ο ειδικός τους προορισµός βάσει 
της δασµολογικής κατάταξης τους στο ∆ασµολόγιο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

  (γ)   για προϊόντα τα οποία προβλέπεται αναστολή, απαλλαγή η µείωση του 
δασµού βάσει κοινοτικών Κανονισµών 

Εφαρµογή της 
διαδικασίας του 
καθεστώτος του 
Ειδικού 
Προορισµού. 

5.-(1) Η διαδικασία του καθεστώτος του Ειδικού Προορισµού εφαρµόζεται όταν 
προβλέπεται, ότι τα εµπορεύµατα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία µε 
ευνοϊκή δασµολογική µεταχείριση ή µειωµένο ή µηδενικό συντελεστή δασµού 
λόγω του ειδικού προορισµού τους, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση γι’ αυτό 
τον ειδικό προορισµό. 

      (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (1), για κάθε 
εµπόρευµα προοριζόµενο για ειδική χρησιµοποίηση, βάσει της δασµολογικής 
κατάταξης για την οποία ο εφαρµοστέος εισαγωγικός δασµός στο πλαίσιο του 
καθεστώτος του ειδικού προορισµού δεν είναι κατώτερος από εκείνον που θα 
έπρεπε διαφορετικά να εφαρµοστεί σ΄ αυτό, πρέπει να κατατάσσεται στη διάκριση 
της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επιτρέπει ο ειδικός προορισµός, χωρίς να 
εφαρµόζεται η διαδικασία του καθεστώτος. 

 ΜΕΡΟΣ ΙI  
A∆ΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Αίτηση για 
χορήγηση 

 άδειας. 

6.-(1)(α) Για την εφαρµογή του καθεστώτος Ειδικού Προορισµού και κατά 
συνέπεια την παραµονή των εµπορευµάτων σε τελωνειακή επιτήρηση 
απαιτείται   γραπτή άδεια. 

 (β)  Η άδεια εκδίδεται κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης του δικαιούχου 
στον ∆ιευθυντή. 

      (2) Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού 
Προορισµού υποβάλλεται γραπτώς στο Τελωνειακό Γραφείο, στην χωρική 
αρµοδιότητα του οποίου έχει την έδρα του ο αιτητής και τηρούνται οι κύριες 
λογιστικές εγγραφές για λογαριασµό του.   Η αίτηση υποβάλλεται, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος 67 των ∆ιατάξεων  Εφαρµογής του Τελωνειακού 
Κώδικα. 

 (3) Μαζί µε την αίτηση, ο ενδιαφερόµενος  προσκοµίζει –  

 (α) υπεύθυνη δήλωση συνταγµένη ως ακολούθως: 
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  «∆ηλώνω υπεύθυνα ότι αναλαµβάνω όλες τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα και στις ∆ιατάξεις 
Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα και  στις οδηγίες που έχουν δοθεί 
για την εφαρµογή του καθεστώτος του Ειδικού Προορισµού και οφείλω να 
ενηµερώσω το Τελωνείο για κάθε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης ή της 
κατάστασης των εµπορευµάτων»· 

 (β) καταστατικό και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από τον Έφορο 
Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη·  

 (γ) εφόσον πρόκειται για εταιρεία, πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους 
της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρµοδιότητες τους στην εταιρεία· 

 (δ) εφόσον πρόκειται για ναυτιλιακή εταιρεία, κατάσταση των πλοίων που 
διαχειρίζεται· 

 (ε)  στοιχεία σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα της εταιρείας, τα µέτρα 
εσωτερικού ελέγχου και τις µεθόδους λογιστικού ελέγχου· 

 (στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α.· 

 (ζ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο. 

Είδη αδειών – 
Έντυπα που 
χρησιµοποιούνται. 

7.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδώσει τα ακόλουθα είδη αδειών:  

 (α) Άδεια η οποία εκδίδεται για να χρησιµοποιηθεί   στο κράτος µέλος 
έκδοσης της· 

 (β) ενιαία άδεια η οποία εκδίδεται για να ισχύει σε    περισσότερα του ενός 
κράτη µέλη· 

 (γ) συνολική άδεια δηλαδή άδεια η οποία εκδίδεται για το καθεστώς του 
Ειδικού Προορισµού αλλά και για το οικονοµικό ανασταλτικό καθεστώς. 

      (2) Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), 
χρησιµοποιείται  το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 67 των ∆ιατάξεων Εφαρµογής 
του Τελωνειακού Κώδικα. 

      (3) Υπό εξαιρετικές περιστάσεις ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέπει την χρήση 
απλοποιηµένης άδειας, δηλαδή η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ,που 
υποβάλλεται εγγράφως ή µε τεχνικές επεξεργασίες δεδοµένων στο πλαίσιο της 
συνήθους διαδικασίας, να υπέχει τη θέση αίτησης για χορήγηση άδειας. 

Έκδοση της 
άδειας. 

8.-(1) O ∆ιευθυντής εκδίδει άδεια για την υπαγωγή εµπορευµάτων στο καθεστώς 
Ειδικού Προορισµού εφόσον ικανοποιούνται οι ∆ιατάξεις Εφαρµογής του 
Τελωνειακού Κώδικα καθώς και oι διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος.  

      (2) Η άδεια εκδίδεται εγγράφως σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 
67 των ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα.  Στην άδεια ορίζονται τα 
τελωνεία υπαγωγής και ελέγχου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και εφόσον 
βάσει των αποτελεσµάτων της ανάλυσης κινδύνων, κρίνεται απαραίτητη η 
σύσταση εγγύησης, αυτό τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή 
στο καθεστώς. 

     (3) Η άδεια κοινοποιείται: 

 (α) στον δικαιούχο αυτής, 
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 (β) στο τελωνείο ή τελωνεία υπαγωγής, 

 (γ) στο τελωνείο ελέγχου, και 

 (δ) όταν πρόκειται για ενιαία άδεια στις εµπλεκόµενες τελωνειακές διοικήσεις 
των κρατών µελών. 

Όροι χορήγησης 
της άδειας – 
∆ικαιούχα 
πρόσωπα. 

9.–(1) Άδεια Ειδικού Προορισµού δύναται να χορηγηθεί σε κάθε πρόσωπο 
εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
των σχετικών ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα υπό τον όρο ότι θα 
εξασφαλίζεται αποτελεσµατική τελωνειακή επιτήρηση. 

      (2) Άδεια χορηγείται: 

 Σε δικαιούχους που υπάγουν πλήρως η εν µέρει τα εµπορεύµατα στον 
προβλεπόµενο ειδικό προορισµό· και  

 σε δικαιούχους που απλώς τα εκχωρούν σε άλλους εγκεκριµένους 
δικαιούχους: 

 Νοείται ότι, ο κάτοχος της άδειας δεν είναι απαραίτητο να είναι και 
κάτοχος των εµπορευµάτων. 

Υποχρεώσεις 
δικαιούχων της 
άδειας. 

10. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται: 

 (α)   να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του καθεστώτος και να παρέχει κάθε 
πρόσφορο µέσο για να διευκολύνεται ο έλεγχος του Τελωνείου  καθ’ όλη 
την διάρκεια της διαδικασίας, 

 (β) να φυλάσσει το υποδεικνυόµενο από το Τελωνείο βιβλίο, τις λογιστικές 
εγγραφές και τα στοιχεία τουλάχιστον για επτά (7) χρόνια µετά την 
υπαγωγή των εµπορευµάτων στον ειδικό προορισµό η την εκχώρηση 
αυτών σε άλλο πρόσωπο,  

 (γ) να χορηγεί αύξοντα αριθµό σε κάθε αποστολή εµπορευµάτων ειδικού 
προορισµού που εισάγεται ή παραλαµβάνεται από αυτόν, 

 (δ)   να τηρεί αναλυτικά βιβλία και καταστάσεις περιέχοντα στοιχεία 
αναφορικά µε, 

 (i) την εισαγωγή, 

 (ii) την παραλαβή, 

 (iii) την διάθεση, και 

 (iv) την χρήση, 

  των εµπορευµάτων ειδικού προορισµού και να παρέχει οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία απαιτείται από τον αρµόδιο λειτουργό προκειµένου να 
διαπιστωθεί η πραγµατική χρησιµοποίηση στην οποία έχουν τεθεί τα 
εµπορεύµατα. 

  (ε) να επιτρέπει την επιθεώρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται 
στην υποπαράγραφο 4, 

 (στ)  να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α., 
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 (ζ) να είναι εγγεγραµµένος στο Τελωνειακό Μητρώο, 

 (η)   να επιτρέπει στον αρµόδιο λειτουργό σε οποιοδήποτε εύλογο διάστηµα 
να εξετάζει  και να βεβαιώνει ότι τα εµπορεύµατα ειδικού προορισµού 
έχουν εισαχθεί ή παραληφθεί από τον ίδιο και να παρέχει οποιαδήποτε 
βοήθεια για το σκοπό αυτό εφόσον του  ζητηθεί, 

 (θ) να γνωστοποιεί, σύµφωνα µε τον τρόπο που καθορίζει ο ∆ιευθυντής, 
στον αρµόδιο λειτουργό χωρίς καθυστέρηση την περίπτωση µεταβίβασης 
εµπορευµάτων ειδικού προορισµού σε άλλο πρόσωπο πριν τα εν λόγω 
εµπορεύµατα τεθούν στην εν λόγω χρήση, 

 (ι) να ενηµερώνει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον αρµόδιο λειτουργό 
αναφορικά µε: 

 (i) την ηµεροµηνία άφιξης των εµπορευµάτων ειδικού προορισµού στα 
υποστατικά του,  

 (ii) τα στοιχεία οιονδήποτε εµπορευµάτων ειδικού προορισµού που 
χάθηκαν ή υπέστησαν βλάβη κατά τη διαµετακόµιση, 

 (iii) την ολοκλήρωση του προδιαγραφέντα  προορισµού, 

 (iv) τα στοιχεία οιωνδήποτε εµπορευµάτων τα οποία δεν τέθηκαν στον 
προδιαγραφέντα προορισµό µέσα στις καθορισµένες περιόδους 
που αναφέρονται στις κοινοτικές διατάξεις από - 

 (ια)  της υποβολής της διασάφησης, ή 

 (ιβ)  της µετακίνησης τους από αποθήκη, ή 

 (ιγ) την ηµεροµηνία παραλαβής τους στα υποστατικά  του, 

 (v) τα στοιχεία οιωνδήποτε εµπορευµάτων ειδικού προορισµού, τα 
οποία δεν είναι δυνατόν να τεθούν στην καθορισµένη χρήση - 

 (ια)  για λόγους που υπό τις περιστάσεις αφορούν είτε τον κάτοχο 
της άδειας ή τα ίδια τα εµπορεύµατα, και 

 (ιβ)  για οικονοµικούς λόγους που δικαιολογηµένα ικανοποιούν  
τον ∆ιευθυντή; 

 (vi) την παράδοση εµπορευµάτων ειδικού προορισµού σε πλοίο που 
δεν είναι αγκυροβοληµένο στα υποστατικά του, 

 (ια)  να ενηµερώνει τον ∆ιευθυντή για οποιαδήποτε µεταβολή των δεδοµένων 
που έχουν ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να µην 
προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις πριν ενηµερώσει γραπτώς τον 
αρµόδιο λειτουργό και εξασφαλίσει έγκριση για τις αλλαγές οι 
τροποποιήσεις που προτίθεται να πραγµατοποιήσει, 

 (ιβ)  να προβαίνει στη σύσταση εγγύησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από το 
Τελωνείο, 

 (ιγ)  να προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο αποθεµάτων όλων των εµπορευµάτων 
ειδικού προορισµού στα υποστατικά του σε ηµεροµηνία που καθορίζεται 
µετά από συµφωνία µε το Τελωνείο και να υποβάλλει σχετική κατάσταση 
στον αρµόδιο λειτουργό. Η κατάσταση αποθεµάτων πρέπει να 
περιλαµβάνει: 
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 (i) τον αύξοντα αριθµό της αποστολής που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (γ) για κάθε αποστολή ή µέρος αυτής, 

 (ii) την ποσότητα και την περιγραφή των εµπορευµάτων στα οποία 
κάθε αύξων αριθµός  της αποστολής αναφέρεται, 

 (iii) κάθε κατάσταση αποθεµάτων  που υποβάλλεται σύµφωνα µε το 
παρόν ∆ιάταγµα θα φέρει ηµεροµηνία και υπογραφή του 
δικαιούχου της άδειας η οποία συνιστά δέσµευση ως προς την 
ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης αποθεµάτων, 

 (ιδ)  να αποδέχεται κάθε άλλο µέτρο ελέγχου το οποίο ο ∆ιευθυντής κρίνει 
αναγκαίο για την διαπίστωση της πραγµατικής χρήσης του 
εµπορεύµατος, 

  (ιε) να καταβάλει αµέσως, εφόσον απαιτηθεί, το ποσό των µη εισπραχθέντων 
εισαγωγικών δασµών στα εµπορεύµατα ειδικού προορισµού όταν -  

 (i) τα εν λόγω εµπορεύµατα δεν έχουν τεθεί στην προδιαγραφέντα 
προορισµό µέσα στην καθορισµένη προθεσµία· 

 (ii)   η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς ανακαλείται προτού τα 
εµπορεύµατα τεθούν στο καθεστώς· 

 (iii)  τα εν λόγω εµπορεύµατα µεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο που δεν 
είναι κάτοχος άδειας· 

 (iv)  τα εµπορεύµατα έχουν τεθεί σε προορισµό διαφορετικό από τον 
οριζόµενο στην άδεια. 

Βιβλίο 
παρακολούθησης. 

10Α.-(1) Όταν ο ∆ιευθυντής κρίνει ότι µε βάση τα τηρούµενα βιβλία, δεν 
εξασφαλίζεται επαρκώς η επιτήρηση, απαιτεί από τις επιχειρήσεις, πράκτορες ή 
οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα κρίνει αναγκαίο να τηρούν βιβλίο παρακολούθησης 
του καθεστώτος ειδικού προορισµού το οποίο θεωρεί το ίδιο το τελωνείο.  

Παράρτηµα.       (2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υπό-υποπαράγραφο (α), 
χρησιµοποιούν το υπόδειγµα γραµµογράφησης που φαίνεται στο Παράρτηµα του 
παρόντος ∆ιατάγµατος. 

Συναποθήκευση 
εµπορευµάτων. 

11. Ο ∆ιευθυντής, εφόσον ικανοποιηθεί ότι είναι αναγκαίο, δυνατό να 
επιτρέπει σε κάτοχο άδειας ειδικού προορισµού να προβαίνει σε συναποθήκευση 
ταυτόσηµων εµπορευµάτων ή µίγµατος ως προς το είδος, την ποιότητα και τα 
τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά και σε τέτοιες περιπτώσεις οι υποχρεώσεις του 
κατόχου της άδειας, αναφορικά µε τα εµπορεύµατα ειδικού προορισµού 
εκπληρώνονται όταν υπαγάγει στον προδιαγραφέντα προορισµό, ποσότητα 
συναποθηκευµένων εµπορευµάτων που είναι ισοδύναµη µε την ποσότητα των 
εµπορευµάτων ειδικού προορισµού. 

Αναδροµική 
άδεια. 

12.-(1)  Ο ∆ιευθυντής έχει την ευχέρεια να εκδίδει αναδροµική άδεια σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εφαρµοστικές διατάξεις του 
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Το υπόδειγµα αίτησης που χρησιµοποιείται είναι 
εκείνο του Παραρτήµατος 67 των ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού 
Κώδικα. 

      (2) Η αναδροµική άδεια αρχίζει να έχει έννοµα αποτελέσµατα από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Η αναδροµική ισχύ της άδειας δεν µπορεί να 
επεκταθεί περισσότερο του ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης υπό τον όρο ότι υπάρχει αποδεδειγµένη οικονοµική ανάγκη και 
πληρούνται οι ακόλουθοι ιδιαίτεροι όροι: 
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 (α)  H αίτηση να µην έχει σχέση µε απόπειρα απάτης η µε πρόδηλη αµέλεια, 

 (β)  οι περίοδοι ισχύος που προσδιορίζονται στο άρθρο 293 παράγραφος 4 
∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα πρέπει να τηρούνται, 

 (γ)  οι λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος και 
να επιτρέπουν έλεγχο της διαδικασίας, 

 (δ)  το τελωνειακό καθεστώς των εµπορευµάτων πρέπει να ρυθµιστεί µε 
ακύρωση της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την 
έκδοση νέας διασάφησης για ελεύθερη κυκλοφορία µε ειδικό προορισµό 
,σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 1 στοιχείο (γ), πρώτο εδάφιο 
των ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικά, 

 (ε)  η χορήγηση αναδροµικής άδειας δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται ως 
γενικός κανόνας και κάθε περίπτωση θα εξετάζεται µε ιδιαίτερη προσοχή 
από το Τελωνείο. 

Ανανέωση ή 
τροποποίηση της 
άδειας. 

13.-(1)(α) Η αίτηση για ανανέωση ισχύουσας άδειας για ειδικό προορισµό 
πρέπει να υποβάλλεται στο τελωνείο έκδοσης δύο (2) µήνες πριν την λήξη της·  

     (β)  Η αίτηση για ανανέωση άδειας υποβάλλεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος 67 των  ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα· 

         (γ)  Η ανανέωση της άδειας δύναται να γίνεται και µε απλή έγγραφη αίτηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 292(2)των ∆ιατάξεων Εφαρµογής  του Τελωνειακού 
Κώδικα· 

        (δ)  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανανέωση άδειας για τις ίδιες πράξεις 
και τα ίδια εµπορεύµατα, δύναται να χορηγηθεί άδεια µε αναδροµική ισχύ από την 
ηµεροµηνία που έπαυσε να ισχύει η άδεια· 

      (2) Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της άδειας υποβάλλεται 
αίτηση για τροποποίηση αυτής σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 67 
∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα. Καµιά τροποποίηση των 
στοιχείων της άδειας δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του τελωνείου. 

      (3) Προκειµένου για ενιαία άδεια η τροποποίηση  γίνεται κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές του άλλου κράτους µέλους και 
ενδεχοµένως να απαιτηθεί η έκδοση νέας άδειας. 

      (4)(α) ∆ύναται να υποβάλλεται απλή αίτηση για τροποποίηση της άδειας.  

        (β) Η απλή αίτηση ωστόσο δεν µπορεί να γίνει δεκτή όταν πρόκειται για 
αλλαγή στην επωνυµία της εταιρείας η στην ιδιοκτησία της. Στην περίπτωση αυτή 
υποβάλλεται αίτηση του υποδείγµατος του Παραρτήµατος 67 ∆ιατάξεων 
Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα και εκδίδεται νέα άδεια µε την καινούργια 
επωνυµία της επιχείρησης. 

Ακύρωση ή 
ανάκληση της 
άδεια 

14.-(1)  Ο ∆ιευθυντής δύναται να ακυρώνει ή να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια 
όταν ο κάτοχος αυτής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή δε συµµορφώνεται 
µε οποιαδήποτε υποχρέωση ή όρο που επιβάλλεται δυνάµει του παρόντος 
∆ιατάγµατος. 

      (2) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ο δικαιούχος αυτής υποχρεούται να 
εξοφλήσει αµέσως το ποσό των µη εισπραχθέντων δασµών που αφορούν τα 
εµπορεύµατα τα οποία δεν έλαβαν ακόµη τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισµό. 
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Ισχύς της άδειας. 

 

15.-(1) Η περίοδος ισχύος της άδειας εξαρτάται από το είδος των εµπορευµάτων 
και τις εργασίες ειδικού προορισµού στις οποίες αυτά υποβάλλονται. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 293(4) των ∆ιατάξεων, Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα η διάρκεια 
ισχύος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3)  έτη από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία αρχίζει να ισχύει η άδεια εκτός αν υπάρχουν λόγοι δεόντως αιτιολογηµένοι. 

      (2) Η προθεσµία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) δύναται να 
παραταθεί εάν το εµπόρευµα δεν έλαβε τον ιδιαίτερο προορισµό λόγω τυχαίου 
γεγονότος ή ανωτέρας βίας ή ανάγκης συναφούς προς την τεχνική διαδικασία της 
µεταποιήσεως ή της επεξεργασίας του εµπορεύµατος. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Eκχώρηση 
εµπορευµάτων 
στο ίδιο κράτος 
µέλος. 

16. Ο κάτοχος της άδειας ειδικού προορισµού ως εκχωρητής – αποστολέας, 
δύναται να µεταβιβάσει τα εµπορεύµατα ειδικού προορισµού προτού αυτά τεθούν 
στον προδιαγραφέντα προορισµό, νοουµένου ότι ο εκδοχέας – παραλήπτης είναι 
επίσης κάτοχος άδειας.  Ο εκδοχέας – παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση όλων των υποχρεώσεων και όρων που επιβάλλονται δυνάµει του 
παρόντος διατάγµατος από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης. 

Εκχώρηση σε 
πρόσωπα που 
δεν είναι κάτοχοι 
άδειας. 

17. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η εκχώρηση ειδών, που 
παραλαµβάνονται βάσει των προκαταρτικών διατάξεων του ∆ασµολογίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε µη κατόχους άδειας ειδικού προορισµού οι οποίοι 
είναι - 

 (α) ιδιοκτήτες ιδιωτικού αεροσκάφους που έχει  καταχωρηθεί ως πολιτικό για 
τα είδη που προορίζονται για το αεροσκάφος·   

 (β) ιδιοκτήτες σκάφους αναψυχής που έχει νηολογηθεί για τα    είδη που 
προορίζονται για το σκάφος αυτό·   

 (γ) επαγγελµατίες ψαράδες οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την 
επαγγελµατική αλιεία για τα δίχτυα αλιείας και άλλα είδη για τον 
εξοπλισµό του αλιευτικού. 

Μέτρα 

 διασφάλισης.  

18. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος, το 
Τελωνείο δύναται να -  

 (α)  διενεργεί ελέγχους στην επιχείρηση βάσει των λογιστικών 
καταχωρήσεων. Τα έξοδα θα βαρύνουν το δικαιούχο του καθεστώτος, 

 (β)  να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας, ο οποίος µπορεί να είναι  είτε φυσικός είτε λογιστικός. 

 ΜΕΡΟΣ ΙV  
ΛΗΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Γενικά. 19.Τα εµπορεύµατα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία µε µηδενικό ή 
µειωµένο ποσοστό δασµού λόγω του ειδικού προορισµού τους, παραµένουν υπό 
τελωνειακή επιτήρηση  µέχρις ότου αυτά -  

 (α)  υπαχθούν για πρώτη φορά στον ειδικό προορισµό τους· ή  

 (β)  τεθούν σε άλλο συγκεκριµένο τελωνειακό προορισµό η χρήση    δηλαδή 
καταβολή των οφειλοµένων δασµών, εξαγωγή η καταστροφή οπότε λήγει 
η τελωνειακή επιτήρηση σύµφωνα µε το άρθρο 300 των ∆ιατάξεων 
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Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα. 

Ολοκλήρωση 
καθεστώτος 
Ειδικού 
Προορισµού. 

20. -(1) Όταν τα εµπορεύµατα υπαχθούν για πρώτη φορά στον προδιαγραφέντα 
ειδικό προορισµό τους, δεν υπάρχει πλέον απαίτηση τελωνειακής οφειλής, λήγει η 
τελωνειακή επιτήρηση και ο κάτοχος του εµπορεύµατος έχει την δυνατότητα να 
αλλάξει τη χρήση. 

      (2)(α) Όταν τα εµπορεύµατα είναι κατάλληλα για επαναλαµβανόµενη χρήση το 
τελωνείο, προκειµένου να αποφευχθούν οι καταχρήσεις και λαµβάνοντας υπόψη  
τα αποτελέσµατα της ανάλυσης  κινδύνων, δύνανται να συνεχίσουν την επιτήρηση 
και µετά την υπαγωγή των προϊόντων στο καθεστώς, για χρονικό διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο των δύο (2) ετών.  

       (β) Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παραταθείσας περιόδου της 
τελωνειακής επιτήρησης υπάρχει δυνατότητα γένεσης τελωνειακής οφειλής 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 ή 204 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα,  ο κάτοχος 
της άδειας του σχετικού ειδικού προορισµού είναι ο οφειλέτης. 

      (3) Για τις περιπτώσεις, που αναφέρονται πιο κάτω, θεωρείται ότι, προσδίδεται 
στα εµπορεύµατα για πρώτη φορά ο προβλεπόµενος ειδικός προορισµός αν και 
τα είδη αυτά δύναται να επιδέχονται επαναλαµβανόµενη χρήση: 

 (α)  εµπορεύµατα που προορίζονται για ορισµένες κατηγορίες αεροσκαφών 
µε σκοπό τη ναυπήγηση, συντήρηση, µετατροπή η εξοπλισµό τους. Ο 
ειδικός προορισµός προσδίδεται όταν το αεροσκάφος µεταβιβάζεται σε 
ένα τρίτο µέρος ή διατίθεται πάλι στον κάτοχο του, µετά από συντήρηση, 
επισκευή η µετατροπή· 

 (β)  για αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, ο ειδικός προορισµός 
προσδίδεται, όταν αυτά έχουν καταχωρηθεί στα δηµόσια µητρώα που 
προβλέπονται για τον σκοπό αυτό· 

 (γ)  µέρη  οχηµάτων  που χρησιµοποιούνται για συναρµολόγηση, ο ειδικός 
προορισµός προσδίδεται όταν η συναρµολόγηση του οχήµατος είναι 
πλήρης και το όχηµα έχει µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. 

 (δ)  εµπορεύµατα που προορίζονται για ορισµένες κατηγορίες πλοίων η για 
εξέδρες γεώτρησης η εκµετάλλευσης µε σκοπό την ναυπήγηση, επισκευή, 
συντήρηση, µετατροπή, ενσωµάτωση, η εξοπλισµό τους, ο ειδικός 
προορισµός προσδίδεται όταν το πλοίο η ή εξέδρα µεταβιβάζονται σε ένα 
τρίτο µέρος η όταν διατίθενται εκ νέου στον κάτοχο τους ύστερα από 
συντήρηση, επισκευή, η µετατροπή. 

 (ε)  εµπορεύµατα που παραδίδονται απευθείας στο πλοίο µε σκοπό τον 
εξοπλισµό του, ο ειδικός προορισµός προσδίδεται κατά την στιγµή της 
παράδοσης. 

      (4) Απορρίµµατα και θραύσµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία η την 
µεταποίηση των εµπορευµάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (3) καθώς 
και οι απώλειες υλικών που οφείλονται σε φυσικές αιτίες, θεωρούνται ως 
εµπορεύµατα που έχουν λάβει τον ειδικό προορισµό τους. 

Λήξη του 
καθεστώτος µε 
διαφορετικό 
τρόπο από την 
υπαγωγή των 
εµπορευµάτων 
στον ειδικό 
προορισµό. 

21.-(1) Λήξη καθεστώτος επέρχεται, µετά από αίτηση του δικαιούχου της άδειας 
και υπό τους όρους που καθορίζει ο ∆ιευθυντής στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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 (α)   (i)  Με καταβολή των οφειλοµένων δασµών, τηρουµένων των 
διατάξεων της υπό-υποπαραγράφου (ii)· 

 (ii)  όταν ο κάτοχος της άδειας έχει αποτύχει να υπάγει τα εµπορεύµατα 
στον προδιαγραφέντα προορισµό τους και το Τµήµα Τελωνείων 
κρίνει ότι δικαιολογείται η χρήση των εµπορευµάτων κατά τρόπο 
διαφορετικό από τον οριζόµενο στην άδεια, η εν λόγω χρήση, 
επιφέρει τη γένεση τελωνειακής οφειλής κατ΄ εφαρµογή των 
άρθρων 203 και 204 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, 
επιφυλασσοµένων των ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού 
Κώδικα και 206 (1) του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και 
καταβάλλονται οι αναλογούντες δασµοί. 

 (β)   (i) Καταστροφή των εµπορευµάτων, τηρουµένων των διατάξεων της 
υπό-υποπαραγράφου (ii)· 

 (ii)  Ο ∆ιευθυντής δύναται να εγκρίνει την καταστροφή εµπορευµάτων 
όταν τα εµπορεύµατα δεν έχουν λάβει τον προδιαγραφέντα ειδικό 
προορισµό για λόγους που οφείλονται είτε στον δικαιούχο της 
άδειας, είτε σ’ αυτά τα ίδια τα εµπορεύµατα. Εφόσον τα εν λόγω 
εµπορεύµατα καταστρέφονται υπό τελωνειακή επίβλεψη, ο 
∆ιευθυντής παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση καταβολής του 
ποσού των µη εισπραχθέντων δασµών που αφορά τα εν λόγω 
εµπορεύµατα: 

       Νοείται ότι, αναφορικά µε τα απορρίµµατα και θραύσµατα που 
προκύπτουν από την καταστροφή των εµπορευµάτων, παραµένουν υπό 
τελωνειακή επιτήρηση έως ότου υπαχθούν και αυτά σε εγκεκριµένο 
τελωνειακό προορισµό. 

      Νοείται περαιτέρω, καθόσον αφορά τα απορρίµµατα και θραύσµατα τα 
οποία προκύπτουν από την καταστροφή τέτοιων εµπορευµάτων  και 
έχουν εµπορική αξία, εφόσον τίθενται σε θέση ελεύθερης κυκλοφορίας, 
επιβάλλεται δασµός σύµφωνα µε τον συντελεστή που ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία της καταστροφής τους και επί αξίας που καθορίζεται από το 
∆ιευθυντή. 

 (γ)   (i)  Εξαγωγή των εµπορευµάτων, τηρουµένων των διατάξεων της υπό-
υποπαραγράφου (ii)· 

 (ii)  Η τελωνειακή επιτήρηση λήγει µε την εξαγωγή  των εµπορευµάτων 
και τα εµπορεύµατα θεωρούνται ως µη κοινοτικά από τη στιγµή της 
αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, το 
ποσό των µη εισπραχθέντων δασµών δεν είναι απαιτητό. 

        Νοείται ότι, οποιοδήποτε ποσό εισαγωγικών δασµών που 
καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

 
α.α. Αρ. Ηµερ./νία 

Παραστατικού 
Εισαγωγής 

Τελωνείο 
Υπαγωγής 

Περιγραφή 
Εµπ./των 

Κωδικός 
Εµπ./των 

Ποσότητα Συνολική 
Αξία 

α.α. Αρ. /Ηµερ/νια 
Παραστατικού 
∆ιακίνησης 

Περιγραφή 
Εµπ./των 

Ποσότητα που 
αντιστοιχεί στα 
παραληφθέντα 
εµπορεύµατα 
(Συντελεστής 
Συµµετοχή) 

Αξία Προορισµός 
εµπορευµάτων 

Παρατη-
ρήσεις 

1.             α. 

             β.  

             γ. 

2.              

              

 


