
II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2446 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Ιουλίου 2015 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του 

ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 290, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 
106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 
235, 253, 265, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (κώδικας), σε συνοχή με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να συμπληρώσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του κώδικα, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλείται να ασκήσει τις νέες αρμοδιότητες στο μετά τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας πλαίσιο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η σαφής και ορθή εφαρμογή του κώδικα. 

(2) Κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού της έργου, η Επιτροπή πραγματοποίησε τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά 
στη σύνταξη του παρόντος κανονισμού. 

(3) Ο κώδικας προάγει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως ορίζεται στην απόφαση αριθ. 
70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), που αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διευκόλυνση 
των συναλλαγών και, συγχρόνως, για την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους κινδύνους για την κοινωνία. Ως εκ τούτου, όλες οι ανταλλαγές πληρο 
φοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών και την αποθήκευση των 
πληροφοριών αυτών με τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων απαιτούν προδιαγραφές σχετικά με τα 
συστήματα πληροφοριών για την αποθήκευση και την επεξεργασία των τελωνειακών πληροφοριών και την ανάγκη 
καθορισμού του πεδίου εφαρμογής και του σκοπού των ηλεκτρονικών συστημάτων που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή 
σε συμφωνία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Πρέπει επίσης να παρέχονται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 
ειδικά συστήματα που αφορούν τις τελωνειακές διατυπώσεις ή διαδικασίες, ή στην περίπτωση των συστημάτων όπου η 
εναρμονισμένη διεπαφή σε επίπεδο ΕΕ ορίζεται ως συνιστώσα του συστήματος της ΕΕ που παρέχει άμεση και εναρμονι 
σμένη πρόσβαση στο εμπόριο σε επίπεδο ΕΕ, με τη μορφή μιας υπηρεσίας ενσωματωμένης στο ηλεκτρονικό τελωνειακό 
σύστημα. 

(4) Οι διαδικασίες που βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής ( 3 ) και εφαρμόζονται ήδη στα πεδία των εισαγωγών, των εξαγωγών και της διαμετακόμισης έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων αυτών.

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 

( 1 ) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1. 
( 2 ) Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς 

χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21). 
( 3 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, περί καθορισμού διατάξεων για την εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).



 

(43) Προκειμένου να επιτευχθεί πρόσθετη ευελιξία για τους οικονομικούς παράγοντες και τις τελωνειακές αρχές, εγκεκριμένοι 
ζυγιστές μπανάνας θα πρέπει να επιτρέπεται να εκδίδουν πιστοποιητικό ζύγισης των μπανανών που θα χρησιμοποιηθεί ως 
δικαιολογητικό έγγραφο για την επαλήθευση της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

(44) Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται να μην προκύπτει τελωνειακή οφειλή και να μην οφείλεται εισαγωγικός δασμός από 
τον κάτοχο της άδειας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για την εκκαθάριση 
ειδικού καθεστώτος στις περιπτώσεις αυτές. 

(45) Για να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου τόσο για τις τελωνειακές 
διοικήσεις όσο και τους οικονομικούς παράγοντες και της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των καθεστώτων διαμετα 
κόμισης και της πρόληψης της κατάχρησης, θα πρέπει να διατίθενται απλουστεύσεις διαμετακόμισης σε αξιόπιστους 
οικονομικούς φορείς και με βάση εναρμονισμένα κριτήρια στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις 
για την πρόσβαση στις εν λόγω απλουστεύσεις θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 
ισχύουν για τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να τους χορηγηθεί η ιδιότητα του ΑΕΟ. 

(46) Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές δόλιες ενέργειες σε περιπτώσεις ορισμένες πράξεων διαμετακόμισης που συνδέονται 
με εξαγωγή, θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες για συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες εμπορεύματα που έχουν τον 
τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων τίθενται υπό το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης. 

(47) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή ( 1 ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν μετα 
γενέστερων τροποποιήσεών της (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις της ειδικής χρήση στο 
πλαίσιο καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής που επιτρέπουν την προσωρινή χρήση μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς, που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, πρέπει να συνάδουν με την εν λόγω σύμβαση. 

(48) Τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, ελεύθερης ζώνης, ειδικού προορισμού, 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή θα πρέπει να απλουστευθούν και να εξορθολογι 
στούν, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστική η χρήση ειδικών καθεστώτων για το εμπόριο. Ως εκ τούτου, τα διαφο 
ρετικά καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος επιστροφής και του συστήματος 
αναστολής και της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο θα πρέπει να συγχωνευθούν σε ενιαίο καθεστώς τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή. 

(49) Η ασφάλεια δικαίου και η ισότιμη μεταχείριση των οικονομικών φορέων απαιτεί την αναφορά των περιπτώσεων στις 
οποίες απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης 
προς επανεισαγωγή. 

(50) Προκειμένου οι συναλλασσόμενοι να επωφελούνται από την αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση ισοδύναμων 
εμπορευμάτων, θα πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα εμπορεύματα στο πλαίσιο του καθεστώτος 
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. 

(51) Προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά έξοδα„ θα πρέπει να καθοριστεί μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος των αδειών για 
ειδική χρήση και μεταποίηση από εκείνη που ισχύει βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. 

(52) Η σύνταξη του εκκαθαριστικού λογαριασμού δεν θα πρέπει να απαιτείται μόνο για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, 
αλλά επίσης για τον ειδικό προορισμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη του ποσού των εισαγωγικών δασμών και, 
ως εκ τούτου, να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

(53) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν σαφώς οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία των εμπορευμάτων που έχουν 
υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης, ώστε να μην είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί το καθεστώς 
εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης, γεγονός που θα απαιτούσε δύο πρόσθετες τελωνειακές διασαφήσεις. 

(54) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική και η λιγότερο επαχθής ανάλυση κινδύνου, η διασάφηση πριν από 
την αναχώρηση πρέπει να υποβάλλεται εντός των προθεσμιών, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του τρόπου 
μεταφοράς. Για τις θαλάσσιες μεταφορές, στην περίπτωση των εμπορευματοκιβωτίων, τα απαιτούμενα δεδομένα θα πρέπει 
να υποβάλλονται εντός προθεσμίας ήδη πριν από τη φόρτωση του πλοίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις μεταφοράς 
εμπορευμάτων μπορεί επίσης να διενεργείται αποτελεσματική ανάλυση κινδύνου όταν τα δεδομένα υποβάλλονται εντός 
προθεσμίας εξαρτώμενης από την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Η υποχρέωση 
υποβολής διασάφησης πριν από την αναχώρηση πρέπει να αίρεται όταν το είδος των εμπορευμάτων, οι συνθήκες 
μεταφοράς ή η ειδική τους κατάσταση επιτρέπουν την εκτίμηση ότι δεν θα πρέπει να απαιτούνται δεδομένα σχετικά 
με τον κίνδυνο ασφάλειας και προστασίας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που σχετίζονται με διασαφήσεις εξαγωγής 
ή επανεξαγωγής.

EL L 343/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015 

( 1 ) ΕΕ L 130 της 27.5.1993, σ. 1.



 

(55) Προκειμένου οι τελωνειακές αρχές να έχουν πρόσθετη ευελιξία σε σχέση με ορισμένες παρατυπίες στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εξαγωγής, θα πρέπει να είναι δυνατή η ακύρωση της τελωνειακής διασάφησης με πρωτοβουλία των τελωνείων. 

(56) Προκειμένου να διαφυλάσσονται τα νόμιμα συμφέροντα των οικονομικών φορέων και να διασφαλίζεται η συνέχιση της 
ισχύος των αποφάσεων που λαμβάνονται και των αδειών που έχουν χορηγηθεί από τις τελωνειακές αρχές βάσει των 
διατάξεων του κώδικα και/ή βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 1 ) και του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93, είναι απαραίτητο να θεσπισθούν μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή 
των εν λόγω αποφάσεων και αδειών στους νέους νομικούς κανόνες. 

(57) Προκειμένου να παρέχεται στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος να προσαρμόσουν τις τελωνειακές σφραγίδες και τελωνειακές 
σφραγίδες ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ταυτότητας των εμπορευμάτων που διακινούνται 
υπό καθεστώς διαμετακόμισης προς τις νέες απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τελωνειακές 
σφραγίδες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. 

(58) Οι γενικοί κανόνες για τη συμπλήρωση του κώδικα είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δεν μπορούν να διαχωριστούν, 
λόγω της αλληλοσύνδεσης του αντικειμένου τους, ενώ περιέχουν οριζόντιους κανόνες που εφαρμόζονται σε περισσότερες 
τελωνειακές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ομαδοποιηθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η νομική συνοχή, 

(59) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 2016 ώστε να καταστεί δυνατή η 
πλήρης εφαρμογή του κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Πεδίο εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, αποστολή των τελωνειακών αρχών και ορισμοί 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1) «μέτρο γεωργικής πολιτικής»: οι διατάξεις που σχετίζονται με δραστηριότητες εισαγωγής και εξαγωγής για προϊόντα που 
καλύπτονται από το παράρτημα 71-02, σημεία 1, 2 και 3· 

2) «Δελτίο ATA»: το διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισδοχής που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΤΑ ή τη 
σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· 

3) «Σύμβαση ΑΤΑ»: η τελωνειακή σύμβαση περί του δελτίου ΑΤΑ για την προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων, που συνήφθη 
στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 1961· 

4) «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»: η σύμβαση για την προσωρινή εισδοχή, που συνήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 
26 Ιουνίου 1990· 

5) «αποσκευές»: όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με το ταξίδι ενός φυσικού προσώπου· 

6) «Κώδικας»: ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα· 

7) «Ενωσιακός αερολιμένας»: κάθε αερολιμένας που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· 

8) «Ενωσιακός λιμένας»: κάθε θαλάσσιος λιμένας που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/7 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 
της 19.10.1992, σ. 91).



 

9) «Σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης»: η σύμβαση για το κοινό καθεστώς διαμετακόμισης ( 1 )· 

10) «χώρα κοινής διαμετακόμισης»: κάθε χώρα, πλην κράτους μέλους της Ένωσης που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της 
σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης· 

11) «τρίτη χώρα»: χώρα ή έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· 

12) «Δελτίο CPD»: διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισδοχής μέσου μεταφοράς, που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης· 

13) «τελωνείο αναχώρησης»: το τελωνείο στο οποίο γίνεται δεκτή η τελωνειακή διασάφηση υπαγωγής των εμπορευμάτων σε 
καθεστώς διαμετακόμισης· 

14) «τελωνείο προορισμού»: το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετα 
κόμισης για τη λήξη του καθεστώτος· 

15) «τελωνείο πρώτης εισόδου» νοείται το τελωνείο που είναι αρμόδιο για την τελωνειακή επιτήρηση στον τόπο όπου το 
μεταφορικό μέσο που μεταφέρει τα εμπορεύματα φθάνει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από έδαφος εκτός του εν 
λόγω εδάφους. 

16) «τελωνείο εξαγωγής» νοείται το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής ή η διασάφηση επανεξαγωγής για 
εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· 

17) «τελωνείο υπαγωγής»: το τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια για υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 
211 παράγραφος 1 του κώδικα, που έχει την εξουσία να θέσει τα εμπορεύματα σε ένα ειδικό καθεστώς· 

18) «αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI)»: μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ο οποίος χορηγείται από την τελωνειακή αρχή σε οικονομικό φορέα ή σε άλλο πρόσωπο 
προκειμένου να καταχωριστεί για τελωνειακούς σκοπούς· 

19) «εξαγωγέας»: 

α) το πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται 
δεκτή η διασάφηση, έχει συνάψει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και έχει την εξουσία να αποφασίσει ότι τα 
εμπορεύματα πρέπει να μεταφερθούν σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 

β) ο ιδιώτης που μεταφέρει τα εμπορεύματα προς εξαγωγή όταν τα εμπορεύματα αυτά περιέχονται στις προσωπικές 
αποσκευές του ιδιώτη, 

γ) σε άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που έχει την 
εξουσία να αποφασίσει ότι τα εμπορεύματα πρέπει να μεταφερθούν σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης. 

20) «γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές»: οι αρχές που είναι αναγνωρισμένες ή διαθέτουν σημαντική υποστήριξη από έγκυρες 
πηγές σε μια χώρα και σε μια δεδομένη στιγμή, και βάσει των οποίων καθορίζεται ποιοι οικονομικοί πόροι και υποχρεώσεις 
θα καταχωρίζονται ως ενεργητικό και παθητικό, ποιες μεταβολές του παθητικού και του ενεργητικού πρέπει να καταχω 
ρίζονται, πώς πρέπει να γίνεται η μέτρηση του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και των επερχομένων μεταβολών επ’ 
αυτών, ποιες πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται και με ποιον τρόπο και ποιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
συντάσσονται· 

21) «εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα»: 

α) εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εφόσον οι αποστολές αυτές: 

i) έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,
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ii) περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική χρήση του παραλήπτη ή της οικογενείας 
του και για τα οποία, λόγω της φύσης ή της ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για 
εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, και 

iii) πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή· 

β) εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, εφόσον: 

i) έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, και 

ii) αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών 
ή προορίζονται για να προσφερθούν ως δώρα· και για τα οποία, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι η εισαγωγή τους ή η εξαγωγή τους δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα· 

22) «Κύριος αριθμός αναφοράς (MRN)»: ο αριθμός καταχώρισης που χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε διασα 
φήσεις ή γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 9 έως 14 του κώδικα, στις πράξεις με δελτίο TIR ή 
στα έγγραφα που πιστοποιούν τον τελωνειακό χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων· 

23) «προθεσμία εκκαθάρισης του καθεστώτος»: η προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό 
καθεστώς, εκτός της διαμετακόμισης, ή τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, πρέπει 
να καταστραφούν, πρέπει να έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή να διατίθενται για τον προδιαγραφέντα 
ειδικό προορισμό. Σε περίπτωση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, η προθεσμία εκκαθάρισης του καθεστώτος αφορά την 
προθεσμία εντός της οποίας προσωρινά εξαχθέντα εμπορεύματα επιβάλλεται να επανεισαχθούν στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης με τη μορφή μεταποιημένων προϊόντων και να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σ’ 
αυτά πλήρης ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς· 

24) «εμπορεύματα σε ταχυδρομικές αποστολές»: εμπορεύματα εκτός από τα αντικείμενα αλληλογραφίας, που περιέχονται σε 
ταχυδρομικά δέματα και μεταφέρονται από ταχυδρομικό φορέα ή υπό την ευθύνη του σύμφωνα με τις διατάξεις της 
σύμβασης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης που εγκρίθηκε στις 10 Ιουλίου 1984 υπό την αιγίδα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών· 

25) «ταχυδρομικός φορέας»: φορέας εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος και που έχει οριστεί από αυτό για την παροχή των 
διεθνών υπηρεσιών που διέπεται από την παγκόσμια ταχυδρομική σύμβαση· 

26) «αντικείμενα αλληλογραφίας»: επιστολές, ταχυδρομικές κάρτες, επιστολές για τυφλούς και έντυπα που δεν υπόκεινται σε 
εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς· 

27) «τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ΙΜ/ΕΧ»: η εκ των προτέρων εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που λαμβάνονται από 
ισοδύναμα εμπορεύματα στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πριν από την εξαγωγή των εμπορευ 
μάτων που αντικαθιστούν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κώδικα· 

28) «τελειοποίηση προς επανεισαγωγή EX/IM»: η εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης 
προς επανεισαγωγή, πριν από την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων· 

29) «τελειοποίηση προς επανεξαγωγή EX/IM»: η εκ των προτέρων εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που λαμβάνονται από 
ισοδύναμα εμπορεύματα στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, πριν από την εισαγωγή των εμπορευ 
μάτων που αντικαθιστούν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κώδικα· 

30) «τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX»: η εισαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποί 
ησης προς επανεξαγωγή, πριν από την εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων· 

31) «ιδιώτης»: φυσικά πρόσωπα, εκτός των υποκειμένων στον φόρο, που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους αυτήν, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου· 

32) «δημόσιες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Ι»: δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης όπου τις ευθύνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 242 παράγραφος 1 του κώδικα φέρει ο κάτοχος της άδειας και ο δικαιούχος του καθεστώτος·
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33) «δημόσιες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης τύπου II»: δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης όπου τις ευθύνες 
που αναφέρονται στο άρθρο 242 παράγραφος 2 του κώδικα φέρει ο δικαιούχος του καθεστώτος· 

34) «ενιαίο έγγραφο μεταφοράς»: στο πλαίσιο του τελωνειακού χαρακτήρα, ένα έγγραφο μεταφοράς που εκδόθηκε σε κράτος 
μέλος για τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το σημείο αναχώρησης στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης έως το σημείο 
προορισμού στο εν λόγω έδαφος, υπό την ευθύνη του μεταφορέα που εκδίδει το έγγραφο· 

35) «ειδικό φορολογικό έδαφος»: τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 
αξίας, ή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ· 

36) «Τελωνείο ελέγχου»: 

α) σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης που αναφέρεται στον τίτλο IV του κώδικα ή σε περίπτωση ειδικών καθεστώτων 
εκτός της διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στον τίτλο VII του κώδικα, το τελωνείο που ορίζεται στην άδεια να 
εποπτεύει είτε την προσωρινή εναπόθεση του εμπορεύματος αυτού είτε το ειδικό καθεστώς· 

β) σε περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης, που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα, κεντρικού τελωνισμού, που 
αναφέρεται στο άρθρο 179 του κώδικα, εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 182 του 
κώδικα, το τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια για να εποπτεύει την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο σχετικό 
τελωνειακό καθεστώς· 

37) «Σύμβαση TIR»: η τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια δελτίων TIR, η οποία συνήφθη στη 
Γενεύη στις 14 Νοεμβρίου 1975· 

38) «πράξη μεταφοράς με δελτίο TIR»: η κυκλοφορία εμπορευμάτων εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σύμφωνα με 
τη σύμβαση TIR· 

39) «μεταφόρτωση»: η φόρτωση ή εκφόρτωση προϊόντων και εμπορευμάτων από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο μεταφορικό 
μέσο· 

40) «ταξιδιώτης»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο 

α) εισέρχεται προσωρινά στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και δεν έχει τη συνήθη διαμονή του εκεί, ή 

β) επιστρέφει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, αφού έχει παραμείνει προσωρινά 
εκτός του εν λόγω εδάφους, ή 

γ) εγκαταλείπει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, ή 

δ) εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μετά από προσωρινή διαμονή, χωρίς να έχει σε αυτό τη συνήθη κατοικία 
του· 

41) «απόβλητα και απορρίμματα»: οιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α) εμπορεύματα ή προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί ως απόβλητα και απορρίμματα σύμφωνα με τη Συνδυασμένη 
Ονοματολογία· 

β) στο πλαίσιο του ειδικού προορισμού ή της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα που 
προκύπτουν από εργασίες τελειοποίησης, χωρίς ή με μικρή οικονομική αξία και τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποι 
ηθούν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 

42) «παλέτα»: διάταξη, στην επιφάνεια της οποίας μπορεί να συγκεντρωθεί ορισμένη ποσότητα εμπορευμάτων η οποία πρόκειται 
να μεταφερθεί, να διακινηθεί ή να στοιβαχθεί ως ενιαίο σύνολο με τη βοήθεια μηχανικών εργαλείων. Η διάταξη αυτή 
αποτελείται είτε από δύο επίπεδες επιφάνειες που συνδέονται μεταξύ τους με ορθοστάτες στήριξης, είτε από μία μόνο 
επιφάνεια που στηρίζεται σε βάσεις· το συνολικό της ύψος είναι όσο το δυνατό μικρότερο και επιτρέπει τη διακίνηση σε 
κυλιοδρόμους ή με τη βοήθεια περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων· μπορεί να διαθέτει και υπερκατασκευή. 

43) «Ενωσιακό πλοίο-εργοστάσιο»: πλοίο που είναι νηολογημένο σε τμήμα της επικράτειας ενός κράτους μέλους που ανήκει στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, φέρει σημαία κράτους μέλους και δεν αλιεύει προϊόντα θαλάσσιας αλιείας αλλά επί του 
οποίου πραγματοποιείται η μεταποίηση τέτοιων προϊόντων·
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ΤΙΤΛΟΣ III 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Γένεση της τελωνειακής οφειλής 

Τ μ ή μ α 1 

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

Υ π ο τ μ ή μ α 1 

Κ α ν ό ν ε ς υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ ο υ π ο σ ο ύ τ ω ν ε ι σ α γ ω γ ι κ ώ ν ή ε ξ α γ ω γ ι κ ώ ν δ α σ μ ώ ν 

Άρθρο 72 

Υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού σε μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή 

(άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Προκειμένου να καθοριστεί το ποσό του εισαγωγικού δασμού σε μεταποιημένα προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 86 
παράγραφος 3 του κώδικα, η ποσότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 
και θεωρείται ότι περιέχονται στα μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία γεννάται μια τελωνειακή οφειλή, καθορίζεται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 6. 

2. Η ποσοτική μέθοδος που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν μόνο ένα είδος μεταποιημένου προϊόντος προκύπτει από τις εργασίες μεταποίησης· 

β) όταν διαφορετικά είδη μεταποιημένων προϊόντων προκύπτουν από τις εργασίες μεταποίησης και όλα τα στοιχεία και 
συστατικά των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς περιέχονται σε καθένα από τα εν λόγω μεταποιημένα προϊόντα. 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο α), η ποσότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή και θεωρείται ότι περιέχονται στα μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή καθο 
ρίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού στο οποίο τα μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή 
αποτελούν τη συνολική ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από την εργασία μεταποίησης, στη συνολική 
ποσότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. 

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο β), η ποσότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή και θεωρείται ότι περιέχονται στα μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή καθο 
ρίζεται με την εφαρμογή στη συνολική ποσότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανε 
ξαγωγή ενός ποσοστού που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τους εξής συντελεστές: 

α) το ποσοστό στο οποίο τα μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή αποτελούν τη συνολική ποσότητα 
των μεταποιημένων προϊόντων του ιδίου είδους που προκύπτουν από την εργασία μεταποίησης· 

β) το ποσοστό στο οποίο η συνολική ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων του ιδίου είδους, ανεξαρτήτως γένεσης τελωνει 
ακής οφειλής, αποτελεί τη συνολική ποσότητα όλων των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από την εργασία 
μεταποίησης. 

5. Ποσότητες εμπορευμάτων υπαγόμενων στο εν λόγω καθεστώς οι οποίες καταστρέφονται ή χάνονται κατά τη διάρκεια των 
εργασιών τελειοποίησης, ιδίως λόγω εξάτμισης, ξήρανσης, εξάχνωσης ή διαρροής, δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή της 
ποσοτικής μεθόδου. 

6. Σε περιπτώσεις εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 2, η μέθοδος κατ’ αξία εφαρμόζεται σύμφωνα με το δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο. 

Η ποσότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και θεωρείται ότι περιέχονται στα 
μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή καθορίζεται με την εφαρμογή στη συνολική ποσότητα των 
εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ενός ποσοστού που υπολογίζεται πολλαπλασιάζο 
ντας τους εξής συντελεστές:
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α) το ποσοστό στο οποίο τα μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή αποτελούν τη συνολική αξία των 
μεταποιημένων προϊόντων του ιδίου είδους που προκύπτουν από την εργασία μεταποίησης· 

β) το ποσοστό στο οποίο η συνολική αξία των μεταποιημένων προϊόντων του ιδίου είδους, ανεξαρτήτως γένεσης τελωνειακής 
οφειλής, αποτελεί τη συνολική αξία όλων των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από την εργασία μεταποίησης. 

Για τους σκοπούς εφαρμογής της μεθόδου κατ’ αξία, η αξία των μεταποιημένων προϊόντων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες 
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης τιμές εκ του εργοστασίου ή, όταν οι εν λόγω τιμές δεν δύνανται να προσδιοριστούν, με βάση 
τις ισχύουσες στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης τιμές πώλησης για πανομοιότυπα ή ομοειδή προϊόντα. Οι τιμές που 
εφαρμόζονται μεταξύ μερών που φαίνεται ότι συνδέονται μεταξύ τους ή ότι έχουν συνάψει μεταξύ τους συμψηφιστικό 
διακανονισμό δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της αξίας των μεταποιημένων προϊόντων παρά μόνον εφόσον 
διαπιστώνεται ότι δεν επηρεάζονται από τη μεταξύ των μερών σχέση. 

Όταν η αξία των μεταποιημένων προϊόντων δεν μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθορίζεται με κάθε άλλη 
εύλογη μέθοδο. 

Άρθρο 73 

Εφαρμογή των διατάξεων του καθεστώτος ειδικού προορισμού στα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από 
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

(άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 86 παράγραφος 3 του κώδικα, κατά τον καθορισμό του ποσού του εισαγωγικού 
δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή που γεννάται για τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς 
της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα εμπορεύματα που υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς επωφελούνται, λόγω της ειδικής 
τους χρήσης, από απαλλαγή από τον δασμό ή από μείωση του δασμολογικού συντελεστή, η οποία θα είχε εφαρμοστεί στα 
εμπορεύματα εάν είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κώδικα. 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) θα μπορούσε να έχει εκδοθεί άδεια υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς ειδικού προορισμού· και 

β) πληρούνται οι όροι απαλλαγής από τον δασμό ή μείωσης του δασμολογικού συντελεστή λόγω της ειδικής χρήσης των 
εμπορευμάτων αυτών κατά το χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. 

Άρθρο 74 

Εφαρμογή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης σε εμπορεύματα που υπάγονται σε τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή 

(άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 86 παράγραφος 3 του κώδικα, σε περίπτωση που, κατά το χρόνο αποδοχής της 
τελωνειακής διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης εντός των ορίων των δασμο 
λογικών ποσοστώσεων ή ανωτάτων δασμολογικών ορίων, τα εν λόγω εμπορεύματα δύνανται να τύχουν οποιασδήποτε προτιμη 
σιακής δασμολογικής μεταχείρισης που προβλέπεται για πανομοιότυπα εμπορεύματα κατά το χρόνο αποδοχής της τελωνειακής 
διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

Άρθρο 75 

Ειδικός εισαγωγικός δασμός για μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς της τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή ή από τα προϊόντα αντικατάστασης 

(άρθρο 86 παράγραφος 5 του κώδικα) 

Σε περίπτωση εφαρμογής ειδικού εισαγωγικού δασμού σε μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς της 
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή από τα προϊόντα αντικατάστασης, το ποσό του εισαγωγικού δασμού υπολογίζεται βάσει 
της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων κατά τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία μείον τη στατιστική αξία των αντίστοιχων εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής τη στιγμή που τέθηκαν στο 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσού του εισαγωγικού δασμού για τα μεταποιημένα 
προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης, διαιρούμενο διά της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων ή των 
προϊόντων αντικατάστασης.
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3. Η Επιτροπή, μόλις παραλάβει τον φάκελο βεβαιώνει την παραλαβή του και ενημερώνει σχετικά το οικείο κράτος μέλος. 

4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση όλων των κρατών μελών αντίγραφο της περίληψης της υπόθεσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εν λόγω φακέλου. 

5. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το κράτος μέλος δεν επαρκούν για τη λήψη της απόφασης από 
την Επιτροπή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από το κράτος μέλος. 

6. Η Επιτροπή επιστρέφει τον φάκελο στο κράτος μέλος και η υπόθεση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ στην Επιτροπή σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο φάκελος είναι σαφώς ελλιπής δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την εξέταση της 
υπόθεσης από την Επιτροπή· 

β) δυνάμει του άρθρου 116 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κώδικα, η υπόθεση δεν έπρεπε να έχει υποβληθεί στην 
Επιτροπή· 

γ) το κράτος μέλος έχει διαβιβάσει στην Επιτροπή, κατά τη διάρκεια εξέτασης του φακέλου από την Επιτροπή, νέα στοιχεία που 
τροποποιούν ουσιαστικά την παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών ή τη νομική εκτίμηση της υπόθεσης. 

Άρθρο 99 

Δικαίωμα ακροάσεως του ενδιαφερομένου 

(άρθρο 116 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να λάβει δυσμενή απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 116 
παράγραφος 3 του κώδικα, κοινοποιεί γραπτώς τις αντιρρήσεις της στον ενδιαφερόμενο αναφέροντας όλα τα έγγραφα και 
στοιχεία στα οποία βασίζει τις εν λόγω αντιρρήσεις. Η Επιτροπή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμά του πρόσβασης 
στον φάκελο. 

2. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος σχετικά με την πρόθεσή της και την αποστολή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

3. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει γραπτώς την άποψή του στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 30 ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 100 

Προθεσμίες 

(άρθρο 116 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον δικαιολογείται η επιστροφή ή η διαγραφή εντός προθεσμίας εννέα μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1. 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από το κράτος μέλος όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 98 παράγραφος 5, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται για ίσης διάρκειας 
χρονική περίοδο με την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας αποστολής του αιτήματος από την Επιτροπή για συμπληρωματικές 
πληροφορίες και της ημερομηνίας παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών. Η Επιτροπή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την 
παράταση. 

3. Εάν η Επιτροπή διενεργήσει έρευνες για να είναι σε θέση να αποφασίσει, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των ερευνών. Η διάρκεια της παράτασης αυτής δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο κράτος μέλος και στον ενδιαφερόμενο την ημερομηνία 
έναρξης και λήξης των εν λόγω ερευνών.
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4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να λάβει δυσμενή απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 1, η 
προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται κατά 30 ημέρες. 

Άρθρο 101 

Κοινοποίηση της απόφασης 

(άρθρο 116 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο οικείο κράτος μέλος την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 
30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 100 παράγραφος 1. 

2. Η αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή αποφαίνεται με βάση την απόφαση της Επιτροπής, η οποία 
κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Το κράτος μέλος στο οποίο ανήκει η αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή 
αποστέλλοντας αντίγραφο της εν λόγω απόφασης. 

3. Εάν η απόφαση είναι ευνοϊκή για τον ενδιαφερόμενο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 116 παράγραφος 3 του 
κώδικα, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τελωνειακές αρχές επιστρέφουν ή διαγράφουν τους 
δασμούς σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται παρόμοια πραγματικά και νομικά στοιχεία. 

Άρθρο 102 

Συνέπειες μη λήψης ή κοινοποίησης απόφασης 

(άρθρο 116 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 100 ή δεν κοινοποιήσει την απόφαση στο 
εν λόγω κράτος μέλος εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, η αρμόδια για τη λήψη της 
απόφασης τελωνειακή αρχή λαμβάνει ευνοϊκή απόφαση για τον ενδιαφερόμενο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Απόσβεση της τελωνειακής οφειλής 

Άρθρο 103 

Παραλείψεις που δεν έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την ορθή λειτουργία τελωνειακού καθεστώτος 

[άρθρο 124 παράγραφος 1 στοιχείο η) σημείο i) του κώδικα] 

Οι ακόλουθες περιπτώσεις θεωρούνται παραλείψεις που δεν έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την ορθή λειτουργία του τελωνει 
ακού καθεστώτος: 

α) η υπέρβαση προθεσμίας όταν η διάρκεια της υπέρβασης αυτής δεν είναι μεγαλύτερη από την παράταση της προθεσμίας που 
θα είχε χορηγηθεί εάν είχε ζητηθεί η εν λόγω παράταση· 

β) σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής για εμπορεύματα υπαγόμενα σε ειδικό καθεστώς ή προσωρινή εναπόθεση 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή γ) του κώδικα και τα οποία τέθηκαν στη συνέχεια σε ελεύθερη 
κυκλοφορία· 

γ) σε περίπτωση μεταγενέστερης αποκατάστασης της τελωνειακής επιτήρησης για εμπορεύματα που δεν υπάγονται επισήμως σε 
καθεστώς διαμετακόμισης, αλλά τα οποία τελούσαν προηγουμένως υπό προσωρινή εναπόθεση ή υπό ειδικό καθεστώς μαζί με 
εμπορεύματα υπαγόμενα επισήμως στο εν λόγω καθεστώς διαμετακόμισης· 

δ) στην περίπτωση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς εκτός από αυτό της διαμετακόμισης και των ελεύθερων 
ζωνών ή στην περίπτωση εμπορευμάτων που τελούν υπό προσωρινή εναπόθεση, εάν έχει υπάρξει λάθος όσον αφορά τις 
πληροφορίες της τελωνειακής διασάφησης που εκκαθαρίζει το καθεστώς ή περατώνει την προσωρινή εναπόθεση, εφόσον το εν 
λόγω λάθος δεν έχει αντίκτυπο στην εκκαθάριση του καθεστώτος ή τη λήξη της προσωρινής εναπόθεσης· 

ε) σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του κώδικα, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος ενημερώσει τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τη μη τήρηση είτε πριν τη γνωστοποίηση της τελωνειακής 
οφειλής είτε πριν την ενημέρωση του εν λόγω ενδιαφερομένου από τις τελωνειακές αρχές για την πρόθεσή τους να 
διεξαγάγουν έλεγχο.
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ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Γενικές διατάξεις 

Τ μ ή μ α 1 

Α ί τ η σ η γ ι α τ η χ ο ρ ή γ η σ η ά δ ε ι α ς 

Άρθρο 161 

Αιτών εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης 

[άρθρο 211 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] 

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 211 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, 
περιστασιακά, σε περιπτώσεις όπου το κρίνουν δικαιολογημένο, να χορηγούν άδεια για καθεστώς ειδικού προορισμού ή για 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. 

Άρθρο 162 

Τόπος υποβολής αίτησης όταν ο αιτών είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης 

(άρθρο 22 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κώδικα, όταν ο αιτών την άδεια για 
χρήση καθεστώτος ειδικού προορισμού είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, αρμόδια τελωνειακή 
αρχή είναι η αρχή του τόπου όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα για πρώτη φορά. 

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κώδικα, όταν ο αιτών την άδεια για 
χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, αρμόδια 
τελωνειακή αρχή είναι η αρχή του τόπου όπου τα εμπορεύματα πρόκειται να υποστούν εργασίες τελειοποίησης για πρώτη φορά. 

Άρθρο 163 

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας βάσει τελωνειακής διασάφησης 

[άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρο 6 παράγραφος 2, άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 211 παράγραφος 1 του 
κώδικα] 

1. Μια τελωνειακή διασάφηση θεωρείται, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία δεδομένων σύμφωνα 
με το παράρτημα Α, αίτηση για άδεια σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν τα εμπορεύματα πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές απαιτή 
σουν επίσημη αίτηση στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 236 στοιχείο β)· 

β) όταν τα εμπορεύματα πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς ειδικού προορισμού και ο αιτών σκοπεύει να θέσει το σύνολο των 
εμπορευμάτων στον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό· 

γ) όταν εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα 71-02 πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς τελει 
οποίησης προς επανεξαγωγή· 

δ) όταν εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα 71-02 πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς τελει 
οποίησης προς επανεισαγωγή· 

ε) όταν έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη 
κυκλοφορία προϊόντα αντικατάστασης με τη χρήση του συστήματος σταθερών ανταλλαγών, που δεν καλύπτεται από την εν 
λόγω άδεια· 

στ) όταν πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιημένα προϊόντα μετά την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και οι 
εργασίες τελειοποίησης αφορούν εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα.
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2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) απλουστευμένη διασάφηση· 

β) κεντρικός τελωνισμός· 

γ) εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή· 

δ) όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια άλλη εκτός της άδειας για προσωρινή εισαγωγή που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη· 

ε) όταν υποβάλλεται αίτηση για τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 223 του κώδικα· 

στ) όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώσει τον διασαφιστή ότι απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων σύμφωνα με το 
άρθρο 211 παράγραφος 6 του κώδικα· 

ζ) όταν ισχύει το άρθρο 167 παράγραφος 1 στοιχείο στ)· 

η) όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια με αναδρομική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 2 του κώδικα, εκτός από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) ή στ) του παρόντος άρθρου· 

3. Όταν οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι η υπαγωγή μεταφορικών μέσων ή ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού για 
μεταφορικά μέσα σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής θα συνεπαγόταν σοβαρό κίνδυνο μη συμμόρφωσης με μία από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία, η τελωνειακή διασάφηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
πραγματοποιείται προφορικά ή σύμφωνα με το άρθρο 141. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον 
διασαφιστή αμελλητί μετά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο. 

4. Η υποχρέωση παροχής των πρόσθετων στοιχείων δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει σε περιπτώσεις 
που περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη διασαφήσεων: 

α) προφορικές τελωνειακές διασαφήσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 135· 

β) προφορικές τελωνειακές διασαφήσεις για προσωρινή εισαγωγή ή διασαφήσεις επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 136· 

γ) τελωνειακές διασαφήσεις για προσωρινή εισαγωγή ή διασαφήσεις επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 139 που θεωρείται ότι 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 141. 

5. Τα δελτία ΑΤΑ και CPD θεωρούνται αιτήσεις για άδεια προσωρινής εισαγωγής εφόσον πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) το δελτίο έχει εκδοθεί σε χώρα η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ΑΤΑ ή της σύμβασης της Κωνστα 
ντινουπόλεως και φέρει θεώρηση και καλύπτεται από εγγύηση συσταθείσα από επιχείρηση που αποτελεί μέλος ομάδας 
εγγυητών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) του παραρτήματος Α της σύμβασης της Κωνσταντινουπόλεως· 

β) το δελτίο αφορά εμπορεύματα και χρήσεις που καλύπτονται από τη σύμβαση σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε· 

γ) το δελτίο πιστοποιείται από τις τελωνειακές αρχές· 

δ) το δελτίο ισχύει στο σύνολο του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
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Άρθρο 164 

Αίτηση ανανέωσης ή τροποποίησης άδειας 

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] 

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την υποβολή, σε γραπτή μορφή, αίτησης ανανέωσης ή τροποποίησης άδειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα. 

Άρθρο 165 

Υποστηρικτικό έγγραφο για προφορική τελωνειακή διασάφηση για προσωρινή εισαγωγή 

[άρθρο 6 παράγραφος 2, άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα] 

Όταν μια προφορική τελωνειακή διασάφηση θεωρείται αίτηση για άδεια προσωρινής εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 163, ο 
αιτών προσκομίζει υποστηρικτικό έγγραφο όπως ορίζεται στο παράρτημα 71-01. 

Τ μ ή μ α 2 

Λ ή ψ η α π ό φ α σ η ς ε π ί τ η ς α ι τ ή σ ε ω ς 

Άρθρο 166 

Εξέταση των οικονομικών όρων 

(άρθρο 211 παράγραφοι 3 και 4 του κώδικα) 

1. Η προϋπόθεση του άρθρου 211 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κώδικα δεν ισχύει όσον αφορά τις άδειες για τελειοποίηση 
προς επανεξαγωγή, εκτός αν πρόκειται για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα, 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι πιθανόν να θιγούν τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών και η 
περίπτωση δεν καλύπτεται από το άρθρο 167 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)· 

β) όταν ο υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 85 του κώδικα, τα εμπορεύματα που 
προορίζονται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή θα υπέκειντο σε μέτρο γεωργικής ή εμπορικής 
πολιτικής, σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο 
δασμό που προκύπτει από την αναστολή των παραχωρήσεων, εάν είχαν διασαφιστεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και 
η περίπτωση δεν καλύπτεται από το άρθρο 167 παράγραφος 1 στοιχείο η), θ), ιγ), ιστ), ή ιθ)· 

γ) όταν ο υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 85 του κώδικα, τα εμπορεύματα που 
προορίζονται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή δεν θα υπέκειντο σε μέτρο γεωργικής ή εμπορικής 
πολιτικής, σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο 
δασμό που θα προέκυπτε από την αναστολή των παραχωρήσεων, εάν είχαν διασαφιστεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι πιθανόν να θιγούν τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών, και η 
περίπτωση δεν καλύπτεται από το άρθρο 167 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) έως ιθ). 

2. Η προϋπόθεση του άρθρου 211 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κώδικα δεν ισχύει όσον αφορά τις άδειες για τελειοποίηση 
προς επανεισαγωγή όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι πιθανό να θιγούν τα ουσιώδη συμφέροντα των 
ενωσιακών παραγωγών που αναφέρονται στο παράρτημα 71-02 και τα εμπορεύματα δεν προορίζονται για επιδιόρθωση. 

Άρθρο 167 

Περιπτώσεις όπου θεωρείται ότι πληρούνται οι οικονομικοί όροι για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

(άρθρο 211 παράγραφος 5 του κώδικα) 

1. Θεωρείται ότι πληρούνται οι οικονομικοί όροι για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή όταν η αίτηση αφορά οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες εργασίες: 

α) μεταποίηση εμπορευμάτων που δεν αναφέρονται στο παράρτημα 71-02· 

β) επιδιόρθωση·
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ιζ) μετουσίωση· 

ιη) συνήθεις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 220 του κώδικα· 

ιθ) η συνολική αξία των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ανά αιτούντα 
και ανά ημερολογιακό έτος για κάθε οκταψήφιο κωδικό ΣΟ δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ όσον αφορά τα εμπορεύματα 
που καλύπτονται από το παράρτημα 71-02 και τα 300.000 ευρώ για άλλα εμπορεύματα, εκτός αν τα εμπορεύματα που 
προορίζονται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή υπόκεινται σε προσωρινό ή οριστικό δασμό 
αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό που προκύπτει από την αναστολή 
παραχωρήσεων εφόσον είχαν διασαφιστεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

2. Η έλλειψη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) σημείο i) καλύπτει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περι 
πτώσεις: 

α) παντελή έλλειψη παραγωγής συγκρίσιμων εμπορευμάτων εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· 

β) έλλειψη επαρκούς ποσότητας των εν λόγω εμπορευμάτων για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών μεταποίησης· 

γ) αδυναμία έγκαιρης διάθεσης στον αιτούντα συγκρίσιμων ενωσιακών εμπορευμάτων για την εκτέλεση της προτεινόμενης 
εμπορικής πράξης, παρότι έχει κατατεθεί εγκαίρως σχετικό αίτημα. 

Άρθρο 168 

Υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού σε ορισμένες περιπτώσεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 

(άρθρο 86 παράγραφος 4 του κώδικα) 

1. Όταν δεν απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων και τα εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή θα υπέκειντο σε μέτρο γεωργικής ή εμπορικής πολιτικής, σε προσωρινό ή οριστικό δασμό 
αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό που προκύπτει από αναστολή των 
παραχωρήσεων, εάν είχαν διασαφιστεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, το ποσό του εισαγωγικού δασμού υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα. 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει εάν θεωρείται ότι πληρούνται οι οικονομικοί όροι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 167 
παράγραφος 1 στοιχεία η), θ), ιγ), ιστ) ή ιθ). 

2. Όταν τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εισάγονται άμεσα ή 
έμμεσα από τον κάτοχο της άδειας και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός ενός έτους από την επανεξαγωγή τους, το ποσό 
του εισαγωγικού δασμού καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα. 

Άρθρο 169 

Άδεια για τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων 

[άρθρο 223 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 223 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κώδικα] 

1. Για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2 του κώδικα δεν είναι σημαντικό εάν η 
χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων είναι συστηματική ή όχι. 

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 223 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του 
κώδικα όταν τα εμπορεύματα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς θα υπέκειντο σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, 
αντισταθμιστικό δασμό, δασμό διασφάλισης ή πρόσθετο δασμό που προκύπτει από αναστολή των παραχωρήσεων, εάν είχαν 
διασαφιστεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
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3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 223 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του 
κώδικα όταν τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε τελειοποίηση αντί των ενωσιακών εμπορευμάτων που 
υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή θα υπέκειντο σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, 
αντισταθμιστικό δασμό, δασμό διασφάλισης ή πρόσθετο δασμό που προκύπτει από αναστολή των παραχωρήσεων, εάν είχαν 
διασαφιστεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης όταν τα μη 
ενωσιακά εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα 71- 
02. 

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων για εμπορεύματα ή προϊόντα που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση 
ή περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση. 

6. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 223 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κώδικα, τα ακόλουθα θεωρούνται 
ισοδύναμα εμπορεύματα για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή: 

α) εμπορεύματα σε πιο προχωρημένο στάδιο παραγωγής από ό,τι τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία υπάγονται σε καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εφόσον το σημαντικότερο μέρος της εργασίας τελειοποίησης όσον αφορά τα εν λόγω 
ισοδύναμα εμπορεύματα εκτελείται στην επιχείρηση του δικαιούχου της άδειας ή στην επιχείρηση όπου πραγματοποιείται η εν 
λόγω τελειοποίηση για λογαριασμό του· 

β) σε περίπτωση επιδιόρθωσης, νέα εμπορεύματα αντί μεταχειρισμένων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων σε καλύτερη κατάσταση 
από τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή· 

γ) εμπορεύματα με τεχνικά χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των εμπορευμάτων που αντικαθιστούν, τα οποία έχουν τον ίδιο 
οκταψήφιο κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας και την ίδια εμπορική ποιότητα. 

7. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 223 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κώδικα, για τα εμπορεύματα που 
αναφέρονται στο παράρτημα 71-04 ισχύουν οι διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος. 

8. Σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής, δύνανται να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα εμπορεύματα μόνο εφόσον χορηγείται η 
άδεια προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς σύμφωνα με τα άρθρα 208 έως 211. 

Άρθρο 170 

Μεταποιημένα εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τίθενται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX 

(άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Η άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX διευκρινίζει, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, ότι τα μεταποιημένα 
προϊόντα ή εμπορεύματα που τίθενται υπό το εν λόγω καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX, και τα οποία δεν έχουν 
διασαφιστεί για μεταγενέστερο τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας για την εκκαθάριση του 
καθεστώτος, θεωρείται ότι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την εκκαθάριση 
του καθεστώτος. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που τα προϊόντα ή εμπορεύματα υπόκεινται σε μέτρα απαγόρευσης ή 
περιορισμού. 

Άρθρο 171 

Προθεσμία για τη λήψη απόφασης όσον αφορά αίτηση για άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 του 
κώδικα 

(άρθρο 22 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Όταν μια αίτηση για άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα περιλαμβάνει ένα μόνο 
κράτος μέλος, η απόφαση για την αίτηση αυτή λαμβάνεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 
πρώτο εδάφιο του κώδικα, αμελλητί και το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. 

Όταν μια αίτηση για άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα περιλαμβάνει ένα μόνο 
κράτος μέλος, η απόφαση για την αίτηση αυτή λαμβάνεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 
πρώτο εδάφιο του κώδικα, αμελλητί και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. 

2. Όταν πρέπει να εξεταστούν οι οικονομικοί όροι σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 6 του κώδικα, η προθεσμία που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρατείνεται κατά ένα έτος από την ημερομηνία 
αποστολής του φακέλου στη Επιτροπή.
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Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα, ή τον κάτοχο της άδειας, για την ανάγκη εξέτασης των οικονομικών όρων και, 
εάν η άδεια δεν έχει εκδοθεί ακόμη, για την παράταση της προθεσμίας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

Άρθρο 172 

Αναδρομική ισχύς 

(άρθρο 22 παράγραφος 4 του κώδικα) 

1. Όταν οι τελωνειακές αρχές χορηγούν άδεια με αναδρομική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 2 του κώδικα, η 
άδεια τίθεται σε ισχύ το νωρίτερο κατά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. 

2. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέψουν τη θέση σε ισχύ μιας άδειας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 το νωρίτερο ένα έτος, στην περίπτωση των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το παράρτημα 71-02 τρεις μήνες, 
πριν από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. 

3. Εάν μια αίτηση αφορά την ανανέωση άδειας για το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας 
με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. 

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 6 του κώδικα, απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων στο πλαίσιο της 
ανανέωσης της άδειας για το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων, η άδεια με αναδρομική ισχύ τίθεται σε ισχύ το νωρίτερο 
κατά την ημερομηνία κατά την οποία εξήχθη το συμπέρασμα σχετικά με τους οικονομικούς όρους. 

Άρθρο 173 

Διάρκεια ισχύος της άδειας 

(άρθρο 22 παράγραφος 5 του κώδικα) 

1. Όταν χορηγείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα, η διάρκεια ισχύος της άδειας 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της άδειας. 

2. Η διάρκεια ισχύος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει τα τρία έτη όταν η άδεια αφορά εμπορεύματα που 
αναφέρονται στο παράρτημα 71-02. 

Άρθρο 174 

Προθεσμία για την εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος 

(άρθρο 215 παράγραφος 4 του κώδικα) 

1. Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου του καθεστώτος, η προθεσμία για την εκκαθάριση που καθορίζεται σε άδεια χορηγη 
θείσα σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα δύναται να παραταθεί από τις τελωνειακές αρχές ακόμη και μετά τη 
λήξη της αρχικής προθεσμίας. 

2. Όταν η προθεσμία για την εκκαθάριση λήγει σε συγκεκριμένη ημερομηνία για όλα τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο 
εν λόγω καθεστώς σε δεδομένη περίοδο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να ορίσουν στην άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα, ότι η προθεσμία για την εκκαθάριση παρατείνεται αυτόματα για όλα τα εμπορεύματα που 
εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς κατά την εν λόγω ημερομηνία. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να αποφασίσουν να 
τερματίσουν την αυτόματη παράταση της προθεσμίας για όλα ή μερικά από τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς. 

Άρθρο 175 

Εκκαθαριστικός λογαριασμός 

[άρθρο 6 παράγραφος 2, άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή EX/IM χωρίς τη χρήση της 
τυποποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 176, ή ειδικού προορισμού ορίζουν ότι ο κάτοχος της 
άδειας πρέπει να προσκομίσει στο τελωνείο ελέγχου εκκαθαριστικό λογαριασμό εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
για την εκκαθάριση.
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Ωστόσο, το τελωνείο ελέγχου δύναται να εφαρμόσει απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης του εκκαθαριστικού λογαρια 
σμού εάν την κρίνει περιττή. 

2. Κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 σε 60 ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία 
ακόμη και μετά τη λήξη της. 

3. Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 71-06, εκτός εάν έχει ορίσει 
διαφορετικά το τελωνείο ελέγχου. 

4. Όταν θεωρείται ότι έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιημένα προϊόντα ή εμπορεύματα που υπάγονται σε 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX σύμφωνα με το άρθρο 170 παράγραφος 1, αυτό δηλώνεται στον εκκαθαρι 
στικό λογαριασμό. 

5. Όταν η άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX διευκρινίζει ότι τα μεταποιημένα προϊόντα ή εμπορεύματα που 
υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς θεωρείται ότι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
για την εκκαθάριση του καθεστώτος, ο κάτοχος της άδειας προσκομίζει τον εκκαθαριστικό λογαριασμό στο τελωνείο ελέγχου 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

6. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν την προσκόμιση του εκκαθαριστικού λογαριασμού με μέσα άλλα εκτός των 
ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. 

Άρθρο 176 

Τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών και υποχρεώσεις του κατόχου άδειας για την εφαρμογή καθεστώτος 
τελειοποίησης 

(άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή EX/IM ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή EX/IM που περιλαμ 
βάνουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX ή τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή IM/EX που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη προβλέπουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) χρήση τυποποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών (INF) όπως αναφέρεται στο άρθρο 181, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές 
συμφωνήσουν για τη χρήση μέσων άλλων εκτός των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων· 

β) ο κάτοχος της άδειας προσκομίζει στο τελωνείο ελέγχου τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 71-05 τμήμα Α· 

γ) όταν υποβάλλονται οι ακόλουθες διασαφήσεις ή γνωστοποιήσεις, αναφέρουν τον σχετικό αριθμό του INF: 

i) τελωνειακή διασάφηση για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή· 

ii) διασάφηση εξαγωγής για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή EX/IM ή τελειοποίηση προς επανεισαγωγή· 

iii) τελωνειακές διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έπειτα από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή· 

iv) τελωνειακές διασαφήσεις για εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης· 

v) διασαφήσεις επανεξαγωγής ή γνωστοποιήσεις επανεξαγωγής. 

2. Άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX που περιλαμβάνουν μόνο ένα κράτος μέλος προβλέπουν ότι, 
κατόπιν αιτήματος του τελωνείου ελέγχου, ο κάτοχος της άδειας προσκομίζει στο εν λόγω τελωνείο επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τα εμπορεύματα που υπήχθησαν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή οι οποίες επιτρέπουν στο τελωνείο 
ελέγχου να υπολογίσει το ποσό του εισαγωγικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα.
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Άρθρο 177 

Αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων μαζί με μη ενωσιακά εμπορεύματα σε εγκατάσταση αποθήκευσης 

(άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα) 

Όταν αποθηκεύονται ενωσιακά εμπορεύματα μαζί με μη ενωσιακά εμπορεύματα σε εγκατάσταση αποθήκευσης για τελωνειακή 
αποταμίευση και είναι αδύνατο, ή θα ήταν δυνατό μόνο με δυσανάλογο κόστος, να προσδιοριστεί ανά πάσα στιγμή κάθε είδος 
εμπορευμάτων, η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα προβλέπει ότι διενεργείται 
λογιστικός διαχωρισμός για κάθε είδος εμπορευμάτων, τελωνειακό χαρακτήρα και, κατά περίπτωση, προέλευση των εμπορευμά 
των. 

Τ μ ή μ α 3 

Λ ο ι π έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

Άρθρο 178 

Λογιστικές καταχωρίσεις 

(άρθρο 211 παράγραφος 1 και άρθρο 214 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Οι λογιστικές καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 214 παράγραφος 1 του κώδικα περιέχουν τα εξής: 

α) κατά περίπτωση, την παραπομπή στην άδεια που απαιτείται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς· 

β) τον MRN ή, όταν δεν υπάρχει, οποιονδήποτε άλλο αριθμό ή κωδικό που επιτρέπει την αναγνώριση των τελωνειακών 
διασαφήσεων μέσω των οποίων τα εμπορεύματα υπάγονται σε ειδικό καθεστώς και, όταν έχει γίνει εκκαθάριση του 
καθεστώτος σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 1 του κώδικα, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκαθάρισης 
του καθεστώτος· 

γ) τα δεδομένα τα οποία επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση τελωνειακών εγγράφων άλλων εκτός των τελωνειακών 
διασαφήσεων, οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων όσον αφορά την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς και οποιωνδή 
ποτε άλλων εγγράφων όσον αφορά την αντίστοιχη εκκαθάριση του καθεστώτος· 

δ) τα στοιχεία που αφορούν τα σήματα, τους αριθμούς αναγνώρισης, το πλήθος και τη φύση των δεμάτων, την ποσότητα και 
τη συνήθη εμπορική ή τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων και, ενδεχομένως, τα σήματα αναγνώρισης του εμπορευμα 
τοκιβωτίου που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων· 

ε) τον τόπο των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διακίνησή τους· 

στ) τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων· 

ζ) τα στοιχεία των συνήθων εργασιών και, κατά περίπτωση, τη νέα δασμολογική κατάταξη που προκύπτει από τις εν λόγω 
συνήθεις εργασίες· 

η) τα στοιχεία της προσωρινής εισαγωγής ή του ειδικού προορισμού· 

θ) τα στοιχεία της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή επαναξαγωγή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη φύση 
της τελειοποίησης· 

ι) όπου εφαρμόζεται το άρθρο 86 παράγραφος 1 του κώδικα, τα στοιχεία της αποθήκευσης ή των συνήθων εργασιών· 

ια) τον συντελεστή απόδοσης ή, όπου απαιτείται, τη μέθοδο υπολογισμού του· 

ιβ) τα στοιχεία που επιτρέπουν την τελωνειακή επιτήρηση και τους ελέγχους της χρήσης ισοδύναμων εμπορευμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 223 του κώδικα· 

ιγ) όταν απαιτείται λογιστικός διαχωρισμός, τις πληροφορίες σχετικά με το είδος εμπορευμάτων, τον τελωνειακό χαρακτήρα και, 
κατά περίπτωση, την προέλευση των εμπορευμάτων·
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ιδ) στις περιπτώσεις προσωρινής εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 238, τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο αυτό· 

ιε) στις περιπτώσεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 241, τα στοιχεία που απαιτούνται από το 
άρθρο αυτό· 

ιστ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία οποιασδήποτε μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
κώδικα· 

ιζ) εάν οι καταχωρίσεις δεν αποτελούν μέρος των κύριων λογιστικών καταχωρίσεων για τελωνειακούς σκοπούς, την παραπομπή 
στις εν λόγω κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς· 

ιη) πρόσθετες πληροφορίες για ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών για βάσιμους λόγους. 

2. Σε περίπτωση ελεύθερων ζωνών, οι λογιστικές καταχωρίσεις περιέχουν, εκτός των πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, τα ακόλουθα: 

α) τα στοιχεία αναγνώρισης των παραστατικών μεταφοράς για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στις ελεύθερες ζώνες ή 
εξέρχονται από αυτές· 

β) τα στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση ή την κατανάλωση εμπορευμάτων τα οποία, αν ετίθεντο σε ελεύθερη κυκλοφορία ή 
σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, δεν θα υπέκειντο σε εισαγωγικούς δασμούς ούτε σε μέτρα κοινής γεωργικής ή εμπορικής 
πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 247 παράγραφος 2 του κώδικα. 

3. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εφαρμόσουν απαλλαγή από την απαίτηση παροχής ορισμένων από τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την τελωνειακή επιτήρηση και τους ελέγχους της 
χρήσης ειδικού καθεστώτος. 

4. Σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής, οι λογιστικές καταχωρίσεις τηρούνται μόνο εάν αυτό απαιτείται από τις τελωνειακές 
αρχές. 

Άρθρο 179 

Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ διαφόρων τόπων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

(άρθρο 219 του κώδικα) 

1. Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, προσωρινής εισαγωγής ή ειδικού προ 
ορισμού μπορούν να διακινούνται μεταξύ διαφόρων τόπων εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης χωρίς τελωνειακές 
διατυπώσεις άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 178 παράγραφος 1 στοιχείο ε). 

2. Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή μπορούν να διακινούνται εντός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης από το τελωνείο υπαγωγής στο τελωνείο εξόδου. 

3. Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μπορούν να διακινούνται εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 178 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) ως εξής: 

α) μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προσδορίζονται στην ίδια άδεια· 

β) από το τελωνείο υπαγωγής στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης· ή 

γ) από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο τελωνείο εξόδου ή σε κάθε τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια σχετικά με ειδικό 
καθεστώς όπως προβλέπεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα, το οποίο είναι αρμόδιο να θέτει εμπορεύματα σε 
άλλο τελωνειακό καθεστώς ή να δέχεται διασάφηση επανεξαγωγής για την εκκαθάριση του ειδικού καθεστώτος. 

Η διακίνηση υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης τερματίζεται εντός 30 ημερών από την απομάκρυνση των εμπορευμάτων 
από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. 

Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου του καθεστώτος, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία των 30 
ημερών.
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4. Όταν τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης διακινούνται από τις εγκαταστάσεις απο 
θήκευσης στο τελωνείο εξόδου, οι λογιστικές καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 214 παράγραφος 1 του κώδικα 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων εντός 100 ημερών από την ημερομηνία απομάκρυνσης των 
εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. 

Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου του καθεστώτος, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία των 100 
ημερών. 

Άρθρο 180 

Συνήθεις εργασίες 

(άρθρο 220 του κώδικα) 

Οι συνήθεις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 220 του κώδικα είναι οι καθοριζόμενες στο παράρτημα 71-03. 

Άρθρο 181 

Τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών 

(άρθρο 6 παράγραφος 2 του κώδικα) 

1. Το τελωνείο ελέγχου καθιστά διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 71-05 τμήμα Α στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα για τους σκοπούς της 
τυποποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών (INF), για: 

α) τελειοποίηση προς επανεξαγωγή EX/IM ή τελειοποίηση προς επανεισαγωγή EX/IM που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη· 

β) τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX ή τελειοποίηση προς επανεισαγωγή IM/EX που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη· 

2. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κώδικα έχει ζητήσει τυποποιημένη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών σχετικά με τα εμπορεύματα που υπάγονται σε τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή IM/EX η οποία περιλαμβάνει ένα μόνο κράτος μέλος, το τελωνείο ελέγχου καθιστά διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία 
δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 71-05 τμήμα Β στο ηλεκτρονικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα για τους σκοπούς του INF. 

3. Όταν τελωνειακή διασάφηση ή διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής αναφέρεται σε INF, οι αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 71-05 τμήμα Α στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα για τους σκοπούς του INF. 

4. Οι τελωνειακές αρχές δημοσιοποιούν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το INF στον κάτοχο της άδειας κατόπιν 
αιτήματός του. 

Άρθρο 182 

Τελωνειακός χαρακτήρας ζώων που γεννώνται από ζώα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς 

(άρθρο 153 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Όταν η συνολική αξία των ζώων που γεννώνται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από ζώα που υπόκεινται σε μία τελωνειακή 
διασάφηση και υπάγονται σε καθεστώς αποθήκευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή υπερβαίνει τα 
100 ευρώ, τα εν λόγω ζώα θεωρούνται μη ενωσιακά εμπορεύματα και υπάγονται στο ίδιο καθεστώς με εκείνο των ζώων από τα 
οποία γεννήθηκαν. 

Άρθρο 183 

Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής διασάφησης 

[άρθρο 167 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα] 

Η υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής διασάφησης αίρεται για εμπορεύματα για τα οποία έχει γίνει εκκαθάριση ειδικού 
καθεστώτος άλλου από τη διαμετακόμιση με την υπαγωγή τους σε μεταγενέστερο ειδικό καθεστώς άλλο από τη διαμετακόμιση, 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) ο κάτοχος της άδειας του πρώτου και του μεταγενέστερου ειδικού καθεστώτος είναι το ίδιο πρόσωπο· 

β) η τελωνειακή διασάφηση για το πρώτο ειδικό καθεστώς υποβλήθηκε με τυποποιημένη μορφή, ή ο διασαφιστής υπέβαλε 
συμπληρωματική διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κώδικα σχετικά με το πρώτο ειδικό 
καθεστώς· 

γ) το πρώτο ειδικό καθεστώς εκκαθαρίζεται με την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε μεταγενέστερο ειδικό καθεστώς άλλο από το 
καθεστώς του ειδικού προορισμού ή της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, κατόπιν υποβολής τελωνειακής διασάφησης υπό 
τη μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διαμετακόμιση 

Τ μ ή μ α 1 
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Άρθρο 184 

Μέσα κοινοποίησης του MRN πράξης διαμετακόμισης και του MRN πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR στις 
τελωνειακές αρχές 

[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα] 

Ο MRN της διασάφησης διαμετακόμισης ή της πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR δύναται να υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές 
με τη χρήση ενός από τα ακόλουθα μέσα, εκτός των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων: 

α) με γραμμικό κώδικα· 

β) με συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης· 

γ) με συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφαλείας· 

δ) σε περίπτωση πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR, με δελτίο TIR· 

ε) με άλλο μέσο που επιτρέπει η παραλήπτρια τελωνειακή αρχή. 

Άρθρο 185 

Συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης και συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφαλείας 

(άρθρο 6 παράγραφος 2 του κώδικα) 

Οι κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης και, κατά περίπτωση, για τον κατάλογο ειδών, 
καθώς και για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφαλείας και τον κατάλογο ειδών διαμετακόμισης/ασφαλείας καθορί 
ζονται στο παράρτημα B-02. 

Άρθρο 186 

Αιτήσεις για το καθεστώς εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR 

(άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κώδικα) 

Για τους σκοπούς των πράξεων μεταφοράς με δελτίο TIR, οι αιτήσεις για το καθεστώς εγκεκριμένου παραλήπτη που αναφέρονται 
στο άρθρο 230 του κώδικα κατατίθενται στην τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης στο κράτος μέλος 
στο οποίο πρόκειται να περατωθούν οι πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR του αιτούντος. 

Άρθρο 187 

Άδειες για το καθεστώς εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR 

(άρθρο 230 του κώδικα) 

1. Το καθεστώς εγκεκριμένου παραλήπτη που ορίζεται στο άρθρο 230 του κώδικα χορηγείται σε αιτούντες που πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) να χρησιμοποιήσει τα εμπορεύματα για τους σκοπούς που προβλέπονται για την απαλλαγή από δασμούς ή την επιβολή 
μειωμένου δασμολογικού συντελεστή· 

β) να μεταβιβάσει την υποχρέωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σε άλλο πρόσωπο τηρουμένων των προϋποθέσεων που 
ορίζουν οι τελωνειακές αρχές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Τελειοποίηση 

Άρθρο 240 

Άδεια 

(άρθρο 211 του κώδικα) 

1. Η άδεια για καθεστώς τελειοποίησης ορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για να διαπιστωθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α) ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προέκυψαν από την τελειοποίηση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποί 
ησης· 

β) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση ισοδύναμων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 223 του κώδικα ή του 
συστήματος σταθερών ανταλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 261 του κώδικα. 

2. Δύναται να χορηγηθεί άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή για βοηθήματα παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 5 
παράγραφος 37 στοιχείο ε) του κώδικα, με εξαίρεση τα ακόλουθα: 

α) καύσιμα και πηγές ενέργειας άλλες από αυτές που χρειάζονται για τη δοκιμή των μεταποιημένων προϊόντων ή για την 
ανίχνευση ελαττωμάτων σε εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς και απαιτούν επισκευή· 

β) λιπαντικά, άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή, τη ρύθμιση ή την απόσυρση μεταποιημένων προϊόντων· 

γ) εξοπλισμό και εργαλεία. 

3. Άδεια χορηγείται για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) αν το είδος ή η κατάσταση των εμπορευμάτων τη στιγμή της θέσης τους υπό το καθεστώς δεν μπορεί να αποκατασταθεί 
οικονομικά μετά τη μεταποίηση· 

β) αν η προσφυγή στο καθεστώς δεν μπορεί να συνεπάγεται την παράκαμψη των κανόνων καταγωγής και των ποσοτικών 
περιορισμών που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα. 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει εάν το ποσό του εισαγωγικού δασμού καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του 
κώδικα. 

Άρθρο 241 

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

(άρθρο 6 παράγραφος 2 του κώδικα) 

1. Όταν εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τα μεταποιημένα προϊόντα που 
προκύπτουν υπάγονται μεταγενέστερα σε τελωνειακό καθεστώς που επιτρέπει την εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 1 του κώδικα, η τελωνειακή διασάφηση για το μεταγενέστερο 
τελωνειακό καθεστώς, εξαιρουμένου του δελτίου ATA/CPD, περιέχει την ένδειξη «IP» και το σχετικό αριθμό αδείας ή τον αριθμό 
του INF. 

Όταν τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή αποτελούν το αντικείμενο ειδικών μέτρων 
εμπορικής πολιτικής και τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να εφαρμόζονται κατά την υπαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, είτε υπό 
μορφή μεταποιημένων προϊόντων είτε όχι, σε μεταγενέστερο τελωνειακό καθεστώς, η τελωνειακή διασάφηση για το μεταγενέστερο 
τελωνειακό καθεστώς περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, καθώς και την ένδειξη «C P M».
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2. Όταν εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή επανεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 
270 παράγραφος 1 του κώδικα, η διασάφηση επανεξαγωγής περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 242 

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή IM/EX 

(άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Σε περίπτωση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή IM/EX, στην άδεια διευκρινίζεται η προθεσμία εντός της οποίας τα 
ενωσιακά εμπορεύματα που αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα υπάγονται σε τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. Η 
προθεσμία αυτή δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας, ακόμη και μετά τη λήξη της, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική προθεσμία δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 

2. Όταν πραγματοποιείται προηγούμενη εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων, παρέχεται εγγύηση που καλύπτει το ποσό του 
εισαγωγικού δασμού που θα έπρεπε να καταβληθεί σε περίπτωση μη υπαγωγής των αντικατασταθέντων ενωσιακών εμπορευμάτων 
στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Άρθρο 243 

Επισκευή υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή 

(άρθρο 211 παράγραφος 1 του κώδικα) 

Όταν η υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ζητείται με σκοπό την επισκευή, τα εμπορεύματα προσωρινής 
εξαγωγής πρέπει να είναι επισκευάσιμα και το καθεστώς να μην χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των τεχνικών δυνατοτήτων των 
εμπορευμάτων. 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Διατυπώσεις πριν από την έξοδο των εμπορευμάτων 

Άρθρο 244 

Προθεσμία για την υποβολή διασάφησης πριν από την αναχώρηση 

(άρθρο 263 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Η διασάφηση πριν από την αναχώρηση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 263 του κώδικα υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο 
εντός των ακόλουθων προθεσμιών: 

α) στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς: 

i) για μεταφορές φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια, πλην εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία ii) και iii), τουλάχιστον 24 
ώρες πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο πλοίο με το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης· 

ii) για μεταφορές φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και της Γροιλανδίας, των 
Φερόων Νήσων, της Ισλανδίας ή λιμένων της Βαλτικής Θάλασσας, της Βόρειας Θάλασσας, της Μαύρης Θάλασσας ή της 
Μεσογείου Θάλασσας και όλων των λιμένων του Μαρόκου, το αργότερο δύο ώρες πριν από την αναχώρηση από λιμένα 
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· 

iii) για μεταφορές φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια μεταξύ των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, των Αζορών, της 
Μαδέρας ή των Καναρίων Νήσων και εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, όταν η 
διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες, το αργότερο δύο ώρες πριν από την αναχώρηση από λιμένα του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· 

iv) για μεταφορές που δεν περιλαμβάνουν φορτία μεταφερόμενα σε εμπορευματοκιβώτια, το αργότερο 2 ώρες πριν από την 
αναχώρηση από λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·
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ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 33-03 Υπόδειγμα του ενημερωτικού σημειώματος περί απαίτησης καταβολής, ενώπιον του εγγυοδοτι 
κού οργανισμού, της οφειλής στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης βάσει δελτίου ATA/e- 
ATA 524 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 33-04 Έντυπο δασμολόγησης για τον υπολογισμό δασμών και φόρων που προκύπτουν από την 
απαίτηση καταβολής, ενώπιον του εγγυοδοτικού οργανισμού, της οφειλής στο πλαίσιο καθε 
στώτος διαμετακόμισης βάσει δελτίου ATA/e-ATA 525 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 33-05 Υπόδειγμα απαλλακτικού σημειώματος που περιλαμβάνει τη μνεία ότι πραγματοποιήθηκε η 
έγερση της απαίτησης ενώπιον του εγγυοδοτικού οργανισμού στο κράτος μέλος όπου γεννάται 
η τελωνειακή οφειλή στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης βάσει δελτίου ATA/e-ATA 527 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 33-06 Αίτηση παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών στην περίπτωση που τα εμπορεύματα βρίσκο 
νται σε άλλο κράτος μέλος 529 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 33-07 Διαγραφή/Επιστροφή 529 

ΤΙΤΛΟΣ ΙV 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Δεν περιλαμβάνεται παράρτημα 

ΤΙΤΛΟΣ V 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Δεν περιλαμβάνεται παράρτημα 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΑΣΜΟ 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 61-01 Πιστοποιητικά ζύγισης μπανανών — Απαιτήσεις περί δεδομένων 530 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 62-01 Δελτίο πληροφοριών INF 3 — Απαιτήσεις περί δεδομένων 531 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 71-01 Συνοδευτικό έγγραφο για την περίπτωση εμπορευμάτων που διασαφίζονται με προφορική 
δήλωση για προσωρινή εισαγωγή 537 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 71-02 Ευαίσθητα εμπορεύματα και προϊόντα 539 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 71-03 Κατάλογος επιτρεπόμενων συνήθων εργασιών 541 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 71-04 Ειδικές διατάξεις για ισοδύναμα εμπορεύματα 543 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 71-05 Τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) 546 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 71-06 Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό 551 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 72-03 TC 11 απόδειξη 552 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Δεν περιλαμβάνεται παράρτημα 

ΤΙΤΛΟΣ IX 

ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 90 Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 254 553
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-02 

Ευαίσθητα εμπορεύματα και προϊόντα 

Τα ακόλουθα εμπορεύματα καλύπτονται από το παρόν παράρτημα: 

(1) Τα παρακάτω γεωργικά προϊόντα που υπάγονται σε έναν από τους ακόλουθους τομείς της κοινής οργάνωσης της αγοράς 
(ΚΟΑ): 

Τομέας βοείου κρέατος: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος XV· 

Τομέας χοιρείου κρέατος: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος XVII· 

Τομέας αιγοπρόβειου κρέατος: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιη) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος XVIII· 

Τομέας αυγών: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος XIX· 

Τομέας κρέατος πουλερικών: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος XX· 

Τομέας προϊόντων μελισσοκομίας: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο κβ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος XXII· 

Τομέας σιτηρών: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο παράρτημα I μέρος I του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013· 

Τομέας ρυζιού: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο παράρτημα I μέρος II του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013· 

Τομέας ζάχαρης: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο παράρτημα I μέρος III του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013· 

Τομέας ελαιολάδου: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και στο παράρτημα I μέρος VII του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013· 

Τομέας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ) και 
στο παράρτημα I μέρος XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013· 

Τομέας οίνου: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) και στο παράρτημα I μέρος XII του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ: 

0806 10 90 

2009 61 

2009 69
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2204 21 (εκτός του οίνου ποιότητας ΠΟΠ και ΠΓΕ) 

2204 29 (εκτός του οίνου ποιότητας ΠΟΠ και ΠΓΕ) 2204 30 

(2) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης και οινοπνευματώδη προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ: 

2207 10 

2207 20 

2208 40 39 – 2208 40 99 

2208 90 91 – 2208 90 99 

(3) ex 2401 καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί 

(4) Προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2, τα οποία υπόκεινται σε γεωργικές επιστροφές κατά την 
εξαγωγή. 

(5) Τα προϊόντα αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1379/2013 του Συμβουλίου για την 
κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού και υπόκεινται σε μερική αυτόνομη αναστολή. 

(6) Όλα τα προϊόντα αλιείας που υπόκεινται σε αυτόνομη ποσόστωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-03 

Κατάλογος επιτρεπόμενων συνήθων εργασιών 

(άρθρο 220 του κώδικα) 

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, καμία από τις ακόλουθες εργασίες δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει λόγο μεταβολής του 
οκταψήφιου κωδικού ΣΟ. 

(1) αερισμός, έκθεση προς επίδειξη, στέγνωμα, ξεσκόνισμα, απλές εργασίες καθαρισμού, επισκευή συσκευασίας, στοιχειώδεις 
επισκευές ζημιών που έχουν επέλθει κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση, στον βαθμό που πρόκειται για απλές εργασίες, 
τοποθέτηση ή αφαίρεση προστατευτικού περιβλήματος για τη μεταφορά· 

(2) ανασυναρμολόγηση εμπορευμάτων μετά τη μεταφορά· 

(3) απογραφή, δειγματοληψία, διαλογή, κοσκίνισμα, μηχανική διήθηση και ζύγισμα των εμπορευμάτων· 

(4) αφαίρεση στοιχείων που έχουν υποστεί μόλυνση ή ζημία· 

(5) συντήρηση, μέσω παστερίωσης, αποστείρωσης, ακτινοβολίας ή προσθήκης συντηρητικών· 

(6) επεξεργασία κατά των παρασίτων· 

(7) αντισκωριακή κατεργασία· 

(8) επεξεργασία: 

— με απλή αύξηση της θερμοκρασίας, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή απόσταξη, ή 

— με απλή μείωση της θερμοκρασίας, 

ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού ΣΟ· 

(9) ηλεκτροστατική επεξεργασία, τέντωμα ή σιδέρωμα κλωστοϋφαντουργικών ειδών· 

(10) επεξεργασία που συνίσταται σε: 

— αφαίρεση των μίσχων ή/και των πυρήνων καρπών, κοπή και τεμαχισμό ξηρών καρπών ή λαχανικών, ενυδάτωση καρπών, 
ή 

— αποξήρανση καρπών, ακόμη και στην περίπτωση που αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού 
ΣΟ· 

(11) αφαλάτωση, καθαρισμός και χάραξη δερμάτων· 

(12) προσθήκη εμπορευμάτων ή προσθήκη ή αντικατάσταση συστατικών εξαρτημάτων, εφόσον η προσθήκη ή η αντικατάσταση 
αυτή είναι σχετικά περιορισμένη ή πρόκειται να διασφαλίσει τη συμβατότητα με τεχνικές προδιαγραφές και δεν μεταβάλλει 
τη φύση ούτε βελτιώνει τις επιδόσεις των αρχικών εμπορευμάτων, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται μεταβολή του οκτα 
ψήφιου κωδικού ΣΟ για τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο της προσθήκης ή της αντικατάστασης· 

(13) διάλυση ή συμπύκνωση ρευστών, χωρίς άλλη επεξεργασία ή απόσταξη, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται μεταβολή του 
οκταψήφιου κωδικού ΣΟ·
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(14) ανάμειξη εμπορευμάτων του ιδίου είδους αλλά διαφορετικής ποιότητας, προκειμένου να προκύψει εμπόρευμα σταθερής 
ποιότητας ή ποιότητας ζητούμενης από τον πελάτη, χωρίς μεταβολή της φύσης των εμπορευμάτων· 

(15) ανάμειξη πετρελαίου εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης που δεν περιέχει βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής ή εξωτερικής 
καύσης που περιέχει βιοντίζελ, τα οποία υπάγονται στο κεφάλαιο 27 της ΣΟ, προκειμένου να προκύψει εμπόρευμα 
σταθερής ποιότητας ή ποιότητας ζητούμενης από τον πελάτη, χωρίς μεταβολή της φύσης των εμπορευμάτων, ακόμη 
και αν αυτό συνεπάγεται μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού ΣΟ· 

(16) ανάμειξη πετρελαίου εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης με βιοντίζελ, κατά τρόπο ώστε η περιεκτικότητα του προκύπτοντος 
μείγματος σε βιοντίζελ να είναι μικρότερη από 0,5 % κατ’ όγκο, καθώς και ανάμειξη βιοντίζελ με πετρέλαιο εσωτερικής ή 
εξωτερικής καύσης, κατά τρόπο ώστε η περιεκτικότητα του προκύπτοντος μείγματος σε πετρέλαιο εσωτερικής ή εξωτερικής 
καύσης να είναι μικρότερη από 0,5 % κατ’ όγκο· 

(17) διαχωρισμός ή κοπή στις επιθυμητές διαστάσεις εμπορευμάτων, εφόσον πρόκειται μόνο για απλές εργασίες· 

(18) συσκευασία, αφαίρεση ή αλλαγή συσκευασίας, μετάγγιση υγρών σε δοχεία και απλή μεταφορά σε δοχεία, ακόμη και αν 
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού ΣΟ. Επίθεση, αφαίρεση και μεταβολή σημάτων, σφρα 
γίδων, ετικετών, τιμών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων· 

(19) δοκιμή, προσαρμογή, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία μηχανών, συσκευών και οχημάτων, ενόψει ιδίως του ελέγχου της 
συμβατότητάς τους με τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον πρόκειται μόνο για απλές εργασίες· 

(20) αφαίρεση της γυαλάδας από εξαρτήματα σωληνώσεων ενόψει της προετοιμασίας των εμπορευμάτων για ορισμένες αγορές· 

(21) μετουσίωση, ακόμη και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού ΣΟ· 

(22) συνήθεις εργασίες, εκτός από τις αναφερόμενες ανωτέρω, που προορίζονται για τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής 
ποιότητας των εισαγόμενων εμπορευμάτων, την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση, υπό τον όρο ότι οι εργασίες 
αυτές δεν μεταβάλλουν τη φύση ή δεν βελτιώνουν την απόδοση των αρχικών εμπορευμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-04 

Ειδικές διατάξεις για ισοδύναμα εμπορεύματα 

I. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ, ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συμβατικώς παραγόμενα εμπορεύματα και βιολογικά προϊόντα 

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση: 

— βιολογικών προϊόντων με συμβατικώς παραγόμενα εμπορεύματα, και 

— συμβατικώς παραγόμενων εμπορευμάτων με βιολογικά προϊόντα 

II. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ 

(1) Ρύζι 

Τα ρύζια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1006 μπορούν να θεωρηθούν ως ισοδύναμα εμπορεύματα μόνον αν υπάγονται 
στον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας. Παρ’ όλα αυτά, για ρύζι με κόκκο μήκους 6,0 mm και λόγο 
μήκος/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο του 3, καθώς και για ρύζι με κόκκο μήκους μικρότερου ή ίσου των 5,2 mm και λόγο 
μήκος/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο του 2, η ισοδυναμία προσδιορίζεται μόνο με τον καθορισμό του λόγου μήκος/πλάτος. Η 
μέτρηση των κόκκων πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Α παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
3072/95 για την κοινή οργάνωση της αγοράς ρυζιού. 

(2) Σίτος 

Τα ισοδύναμα εμπορεύματα χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση σίτου που έχει θεριστεί σε τρίτη χώρα και έχει ήδη τεθεί 
σε ελεύθερη κυκλοφορία και μη ενωσιακού σίτου, του ίδιου οκταψήφιου κωδικού ΣΟ, που έχει την ίδια εμπορική ποιότητα 
και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Εντούτοις: 

— είναι δυνατή η θέσπιση παρεκκλίσεων από την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ισοδύναμων εμπορευμάτων για το σιτάρι 
βάσει ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, μετά από διαβουλεύσεις με την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, 

— η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων επιτρέπεται μεταξύ ενωσιακού σκληρού σίτου και σκληρού σίτου καταγωγής 
τρίτης χώρας, υπό τον όρο ότι προορίζεται για την παραγωγή ζυμαρικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 
1902 11 00 και 1902 19. 

(3) Ζάχαρη 

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων μεταξύ μη ενωσιακής ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο 
(κωδικοί ΣΟ 1701 13 90 και/ή 1701 14 90) και ζαχαρότευτλων (κωδικός ΣΟ 1212 91 80), υπό την προϋπόθεση ότι 
λαμβάνονται μεταποιημένα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1701 99 10 (λευκή ζάχαρη). 

Η ισοδύναμη ποσότητα ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, του ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα IV 
μέρος Β σημείο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα της λευκής 
ζάχαρης επί τον συντελεστή 1,0869565. 

Η ισοδύναμη ποσότητα ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο που δεν είναι του ποιοτικού τύπου υπολογίζεται πολλα 
πλασιάζοντας την ποσότητα της λευκής ζάχαρης με συντελεστή ο οποίος λαμβάνεται με τη διαίρεση του 100 διά της 
απόδοσης της ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο. Η απόδοση της ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο 
υπολογίζεται με τον τρόπο που ορίζεται στο μέρος Β σημείο III του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1308/2013.
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(4) Ζώντα ζώα και κρέατα 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα εμπορεύματα για εργασίες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή όσον αφορά 
ζώντα ζώα και κρέατα. 

Παρεκκλίσεις από την απαγόρευση χρησιμοποίησης ισοδύναμων εμπορευμάτων μπορεί να εφαρμοστούν για τα κρέατα που 
αποτελούν αντικείμενο ανακοίνωσης της Επιτροπής στα κράτη μέλη, ύστερα από εξέταση που διενεργεί όργανο συγκροτού 
μενο από εκπροσώπους των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, εφόσον ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η χρησιμοποίηση 
ισοδύναμων εμπορευμάτων είναι οικονομικά απαραίτητη και οι τελωνειακές αρχές ανακοινώνουν το σχέδιο των προβλεπό 
μενων διαδικασιών για τον έλεγχο της πράξης. 

(5) Καλαμπόκι 

Η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων μεταξύ ενωσιακού και μη ενωσιακού καλαμποκιού είναι δυνατή μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις και υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 

(1) Στην περίπτωση καλαμποκιού που προορίζεται για ζωοτροφή, η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων είναι δυνατή 
υπό τον όρο ότι υπάρχει σύστημα τελωνειακού ελέγχου που εξασφαλίζει ότι το μη ενωσιακό καλαμπόκι χρησιμοποιείται 
πράγματι για μεταποίηση σε ζωοτροφές. 

(2) Στην περίπτωση καλαμποκιού που προορίζεται για την παρασκευή αμύλου και αμυλούχων προϊόντων, η χρησιμοποίηση 
ισοδύναμων εμπορευμάτων είναι δυνατή μεταξύ όλων των ποικιλιών, με εξαίρεση το καλαμπόκι που είναι πλούσιο σε 
αμυλοπηκτίνη (καλαμπόκι κηρώδους μορφής ή καλαμπόκι «Waxy»), που είναι ισοδύναμες μόνο μεταξύ τους. 

(3) Στην περίπτωση καλαμποκιού που προορίζεται για την παρασκευή σιμιγδαλιών, η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευ 
μάτων είναι δυνατή μεταξύ όλων των ποικιλιών, με εξαίρεση το καλαμπόκι υαλώδους τύπου (καλαμπόκι «Plata» τύπου 
«Duro» ή «Flint»), που είναι ισοδύναμες μόνο μεταξύ τους. 

(6) Ελαιόλαδο 

Α. Η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τις εξής προϋποθέ 
σεις: 

(1) παρθένο ελαιόλαδο 

α) μεταξύ του ενωσιακού παρθένου ελαιολάδου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1509 90 10 και αντιστοιχεί στην 
περιγραφή του μέρους VIII σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
και του μη ενωσιακού παρθένου ελαιόλαδου του ίδιου κωδικού ΣΟ, υπό τον όρο ότι από τις εργασίες μεταποί 
ησης προκύπτει εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που υπάγεται στον ίδιο κωδικό ΣΟ και ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του εν λόγω σημείου 1 στοιχείο α)· 

β) μεταξύ του ενωσιακού παρθένου ελαιολάδου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90 και αντιστοιχεί στην 
περιγραφή του μέρους VIII σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
και του μη ενωσιακού παρθένου ελαιολάδου του ίδιου κωδικού ΣΟ, υπό τον όρο ότι από τις εργασίες μεταποί 
ησης προκύπτει παρθένο ελαιόλαδο που υπάγεται στον ίδιο κωδικό ΣΟ και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εν λόγω 
σημείου 1 στοιχείο β)· 

γ) μεταξύ του ενωσιακού παρθένου ελαιολάδου λαμπάντε που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1509 10 10 και αντι 
στοιχεί στην περιγραφή του μέρους VIII σημείο 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 και του μη ενωσιακού παρθένου ελαιόλαδου λαμπάντε του ίδιου κωδικού ΣΟ, υπό τον όρο ότι το 
μεταποιημένο προϊόν είναι: 

— εξευγενισμένο ελαιόλαδο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1509 90 00 και αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
μέρους VIII σημείο 2 του προαναφερόμενου παραρτήματος VII, ή 

— ελαιόλαδο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1509 90 00 και αντιστοιχεί στην περιγραφή του μέρους VIII 
σημείο 3 του προαναφερόμενου παραρτήματος VII και παράγεται με ανάμειξη με ενωσιακό παρθένο ελαι 
όλαδο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90.
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(2) πυρηνέλαιο 

μεταξύ του ενωσιακού μη εξευγενισμένου πυρηνέλαιου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1510 00 10 και αντιστοιχεί 
στην περιγραφή του μέρους VIII σημείο 4 του παραρτήματος VII του κανονισμού αριθ. 1234/2007 και του μη 
ενωσιακού μη εξευγενισμένου πυρηνέλαιου του ίδιου κωδικού ΣΟ, υπό τον όρο ότι το μεταποιημένο προϊόν του 
πυρηνέλαιου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1510 00 90 και αντιστοιχεί στην περιγραφή του μέρους VIII σημείο 6 
του εν λόγω παραρτήματος VII λαμβάνεται με ανάμειξη με το ενωσιακό παρθένο ελαιόλαδο που υπάγεται στον 
κωδικό ΣΟ 1509 10 90. 

Β. Η ανάμειξη που αναφέρεται στο σημείο Α. παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση και στο σημείο Α παράγραφος 
2 επιτρέπεται για μη ενωσιακό παρθένο ελαιόλαδο, που χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο, μόνον όταν το καθεστώς 
επιτήρησης της διαδικασίας είναι οργανωμένο κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της αναλογίας του 
μη ενωσιακού παρθένου ελαιολάδου στη συνολική ποσότητα του αναμεμειγμένου εξαχθέντος ελαίου. 

Γ. Τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται σε άμεσες συσκευασίες, με χωρητικότητα το πολύ 220 λίτρα. Κατά 
παρέκκλιση, όταν πρόκειται για εγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια 20 τόνων κατ’ ανώτατο όριο, οι τελωνειακές αρχές 
έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εξαγωγή των ελαίων που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία, υπό τον όρο 
συστηματικού ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας του εξαγόμενου προϊόντος. 

Δ. Η ισοδυναμία ελέγχεται με τη χρησιμοποίηση εμπορικών καταχωρήσεων ώστε να επαληθεύεται η ποσότητα των ελαίων 
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάμειξη και ενόψει της επαλήθευσης της σχετικής ποιότητας, με σύγκριση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των δειγμάτων του μη ενωσιακού ελαίου που λήφθηκαν κατά τη στιγμή της υπαγωγής του στο 
καθεστώς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων του χρησιμοποιηθέντος ενωσιακού ελαίου που λήφθηκαν όταν 
το σχετικό μεταποιημένο προϊόν υποβλήθηκε σε μεταποίηση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων που λήφθηκαν 
κατά τη στιγμή της πραγματικής εξαγωγής του μεταποιημένου προϊόντος στο σημείο εξόδου. Τα δείγματα λαμβάνονται 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 5555 (δειγματοληψία) και EN ISO 661 (αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια 
και προετοιμασία των δειγμάτων για εξέταση). Η ανάλυση πραγματοποιείται με αναφορά στις παραμέτρους του παραρ 
τήματος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής ( 1 ). 

(7) Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

Η χρησιμοποίηση ισοδυναμίας επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

Το βάρος εκάστου συστατικού ξηρής ύλης γάλακτος, λιπαρής ύλης γάλακτος και πρωτεϊνών γάλακτος των εισαγόμενων 
εμπορευμάτων δεν θα υπερβαίνει το βάρος εκάστου από αυτά τα συστατικά στα ισοδύναμα εμπορεύματα. 

Ωστόσο, όταν η οικονομική αξία των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανε 
ξαγωγή καθορίζεται μόνο με βάση ένα ή δύο από τα προαναφερόμενα συστατικά, το βάρος μπορεί να υπολογιστεί με βάση 
αυτό(-ά) το (τα) συστατικό(-ά). Η έγκριση διευκρινίζει τις λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, την περίοδο αναφοράς για την οποία 
πρέπει να υπολογιστεί το συνολικό βάρος. Η περίοδος αναφοράς δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες. 

Το βάρος του (των) σχετικού(-ών) συστατικού(-ών) των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποί 
ησης προς επανεξαγωγή και των ισοδύναμων εμπορευμάτων αναγράφεται στις σχετικές διασαφήσεις και τα δελτία INF, ώστε 
να μπορέσουν οι τελωνειακές αρχές να ελέγξουν την ισοδυναμία με βάση τα ανωτέρω στοιχεία. 

ΙΙΙ. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων για εμπορεύματα που καλύπτονται από το παράρτημα 71-02.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-05 

Τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) 

Τμήμα Α 

Δεν απαιτείται ακόμη τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) μεταξύ των τελωνειακών αρχών, αλλά το 
τελωνείο ελέγχου παρέχει τα σχετικά στοιχεία INF στο ηλεκτρονικό σύστημα που αφορά την INF 

Το τελωνείο ελέγχου παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1. Όταν μια τελωνειακή διασάφηση 
ή διασάφηση/γνωστοποίηση επανεξαγωγής αναφέρεται σε ένα δελτίο INF, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές παρέχουν πρόσθετα 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 3. 

Ο δικαιούχος άδειας τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, η οποία αφορά ένα κράτος μέλος, μπορεί να ζητήσει από το 
τελωνείο ελέγχου να παράσχει τα σχετικά στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αφορά την INF προκειμένου να 
προετοιμάσει την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών, εάν η αρμόδια τελωνειακή αρχή έχει 
ζητήσει τέτοιο δελτίο INF. 

Σημείωση: 

(Υ) σημαίνει υποχρεωτικό και (Π) σημαίνει προαιρετικό 

Κοινά στοιχεία Παρατηρήσεις 

Αριθμός άδειας (Υ) 

Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση (Υ) Αριθμός EORI που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της ταυ 
τότητας 

Αριθμός δελτίου INF (Υ) Μοναδικός αριθμός που δίνεται από το τελωνείο ελέγχου 

[π.χ. IP EX/IM/123456/GB + αριθ. άδειας] 

Τελωνείο ελέγχου (Υ) Κωδικός COL θα χρησιμοποιείται για σκοπούς εξακρίβωσης της 
ταυτότητας 

Τελωνείο που χρησιμοποιεί τα στοιχεία INF (Π) Κωδικός COL θα χρησιμοποιείται για σκοπούς εξακρίβωσης της 
ταυτότητας. Αυτό το στοιχείο θα παρέχεται εάν πράγματι χρησι 
μοποιούνται τα στοιχεία INF. 

Περιγραφή των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το 
δελτίο INF (Υ) 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) μεταποιημένων 
προϊόντων 

Αυτά τα στοιχεία αφορούν τη συνολική καθαρή ποσότητα των 
εμπορευμάτων για τα οποία ζητείται το δελτίο INF. 

Περιγραφή των μεταποιημένων προϊόντων που καλύπτο 
νται από το δελτίο INF (Υ) 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία μεταποιημένων προϊ 
όντων (Υ) 

Αυτά τα στοιχεία αφορούν τη συνολική καθαρή ποσότητα των 
μεταποιημένων προϊόντων για τα οποία ζητείται το δελτίο INF. 

Ενδείξεις της (των) τελωνειακής(-ών) διασάφησης(-εων) 
με την οποία τα εμπορεύματα υπάγονται στο ειδικό καθε 
στώς (Π) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο υπαγωγής. 

MRN (Π) Αυτό το στοιχείο μπορεί να παρέχεται εάν πράγματι χρησιμοποι 
ούνται τα στοιχεία INF. 

Παρατηρήσεις (Π) Μπορούν να καταχωρούνται τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή Παρατηρήσεις 

Εάν γεννάται τελωνειακή οφειλή, το ποσό του εισαγωγικού 
δασμού υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγρα 
φος 3 του κώδικα (Π) 

— 

Ισοδύναμα εμπορεύματα (Π) — 

Προκαταβολική εξαγωγή (Π) — 

Business case τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX 

Έγινε αποδεκτή τελωνειακή διασάφηση για υπαγωγή σε 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Π) 

Όταν μία τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο υπαγωγής. 

Ενδείξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μέτρων εμπο 
ρικής πολιτικής (Π) 

— 

Τελευταία ημερομηνία για εκκαθάριση του καθεστώτος (Π) Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο υπαγωγής. 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) Δηλώνεται η ποσότητα των εμπορευμάτων που υπήχθησαν σε τελει 
οποίηση προς επανεξαγωγή. Το στοιχείο αυτό παρέχεται από το 
τελωνείο υπαγωγής. 

Έγινε αποδεκτή η διασάφηση εκκαθάρισης του καθεστώ 
τος (Π) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εκκαθάρισης του 
καθεστώτος. 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) Σε περίπτωση εκκαθάρισης του καθεστώτος, δηλώνεται η διαθέσιμη 
ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων. Το στοιχείο αυτό παρέ 
χεται από το τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος. 

Ημερομηνία εξόδου και αποτέλεσμα εξόδου (Π) Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από το τελωνείο εξόδου. 

Business case τελειοποίησης προς επανεξαγωγή EX/IM 

Έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής στο πλαίσιο τελει 
οποίησης προς επανεξαγωγή EX/IM (Π) 

Όταν μια διασάφηση εξαγωγής αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξαγωγής. 

Ενδείξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μέτρων εμπο 
ρικής πολιτικής (Π)
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Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή Παρατηρήσεις 

Τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών 
εμπορευμάτων, τα οποία αντικαθίστανται από ισοδύναμα 
εμπορεύματα, σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξα 
γωγή (Π) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξαγωγής. 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) Δηλώνεται η ποσότητα των εμπορευμάτων που μπορούν να υπαχ 
θούν σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή. Το στοιχείο αυτό παρέ 
χεται από το τελωνείο εξαγωγής. 

Ημερομηνία εξόδου και αποτέλεσμα εξόδου Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από το τελωνείο εξόδου. 

Ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, 
τα οποία αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Π) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο υπαγωγής. 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) Σε περίπτωση υπαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, δηλώνεται η διαθέσιμη ποσότη 
τα. Το στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο υπαγωγής. 

Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεισαγωγή Παρατηρήσεις 

Business case τελειοποίησης προς επανεισαγωγή EX/IM 

Χώρα μεταποίησης (Π) — 

Κράτος μέλος επανεισαγωγής (Π) — 

Ισοδύναμα εμπορεύματα (Π) — 

Αριθμός τελωνειακής διασάφησης τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή (Υ) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή 
αναφέρεται στο δελτίο INF, το στοιχείο αυτό παρέχεται από το 
τελωνείο εξαγωγής/υπαγωγής. 

Ταυτότητα των εμπορευμάτων (Υ) (Υ), εκτός εάν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευ 
μάτων. 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξαγωγής/υπαγωγής. 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα (Υ) Σε περίπτωση υπαγωγής ενωσιακών εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, δηλώνεται η διαθέσιμη ποσότη 
τα. Το στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξαγωγής/υπα 
γωγής. 

Τελευταία ημερομηνία επανεισαγωγής μεταποιημένων 
προϊόντων (Υ) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξαγωγής/υπαγωγής.
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Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεισαγωγή Παρατηρήσεις 

Αποτέλεσμα εξόδου (Υ) Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξόδου. 

Ημερομηνία επανεισαγωγής μεταποιημένων προϊόντων (Υ) Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία. 

Ενδείξεις της (των) τελωνειακής(-ών) διασάφησης(-εων) για 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (Π) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 
αναφέρεται στο δελτίο INF, το στοιχείο αυτό παρέχεται από το 
τελωνείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) Σε περίπτωση επανεισαγωγής μεταποιημένων προϊόντων, δηλώνεται 
η ποσότητα μεταποιημένων προϊόντων που μπορούν να επανεισαχ 
θούν στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. 
Το στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία. 

Business case τελειοποίησης προς επανεισαγωγή IM/EX 

Προκαταβολική εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων (Π) Το στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία. (πρέπει να παρέχεται εγγύηση) 

Τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των ενωσιακών εμπορευ 
μάτων, τα οποία αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύ 
ματα, σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Π) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία. 

Ημερομηνία υπαγωγής των ενωσιακών εμπορευμάτων, τα 
οποία αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Υ) 

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξαγωγής/υπαγωγής. 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) Σε περίπτωση υπαγωγής ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία αντι 
καθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε καθεστώς τελειοποί 
ησης προς επανεισαγωγή, δηλώνεται η ποσότητα ενωσιακών εμπο 
ρευμάτων που πρέπει να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης 
προς επανεισαγωγή. Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται 
στο δελτίο INF, το στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο 
εξαγωγής/υπαγωγής. 

Αποτέλεσμα εξόδου (Υ) Όταν μια τελωνειακή διασάφηση αναφέρεται στο δελτίο INF, το 
στοιχείο αυτό παρέχεται από το τελωνείο εξόδου.
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Τμήμα Β 

Απαιτείται τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) μεταξύ τελωνειακών αρχών, αλλά τα στοιχεία INF δεν 
είναι ακόμη διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό σύστημα που αφορά την INF 

(1) Η αρμόδια τελωνειακή αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κώδικα έχει ζητήσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών INF μεταξύ τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 2, επειδή γεννάται τελωνειακή 
οφειλή, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κώδικα, για μεταποιημένα 
προϊόντα που ελήφθησαν στο πλαίσιο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX. Το ποσό του εισαγωγικού δασμού υπολο 
γίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα, αλλά η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν διαθέτει πληροφορίες για 
τα εμπορεύματα που υπήχθησαν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX. 

(2) Η αρμόδια τελωνειακή αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κώδικα έχει ζητήσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών INF μεταξύ τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 2, επειδή γεννάται τελωνειακή 
οφειλή, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κώδικα, για μεταποιημένα 
προϊόντα που ελήφθησαν στο πλαίσιο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX και εφαρμόζονται μέτρα εμπορικής πολιτικής. 

(3) Σε περιπτώσεις που καλύπτονται από τα σημεία 1 ή 2 ανωτέρω, η αρμόδια τελωνειακή αρχή παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

Κοινά στοιχεία Παρατηρήσεις 

Είδος αίτησης (Υ) Πρέπει να προσδιοριστεί το καθεστώς (τελειοποίηση προς επα 
νεξαγωγή ή τελειοποίηση προς επανεξαγωγή με ΜΕΠ). Το 
στοιχείο «Είδος αίτησης» απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις στις 
οποίες η τελωνειακή διασάφηση δεν αναφέρεται σε δελτίο INF. 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
101 παράγραφος 1 του κώδικα (Υ) 

Ο κωδικός COL θα χρησιμοποιείται για σκοπούς εξακρίβωσης 
της ταυτότητας 

Αριθμός άδειας (Υ) — 

ΜΕΠ (Π) 

Τελωνείο ελέγχου που λαμβάνει την αίτηση (Υ) Ο κωδικός COL θα χρησιμοποιείται για σκοπούς εξακρίβωσης 
της ταυτότητας 

Περιγραφή των εμπορευμάτων ή των μεταποιημένων προϊ 
όντων για τα οποία ζητείται το δελτίο INF (Υ) 

— 

Κωδικός ΣΟ, καθαρή ποσότητα, αξία (Υ) 

MRN (Π) 

Παρατηρήσεις (Π) Μπορούν να καταχωρούνται τυχόν συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

Το τελωνείο ελέγχου που λαμβάνει την αίτηση παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ειδικά στοιχεία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX Παρατηρήσεις 

Το ποσό του εισαγωγικού δασμού που πρέπει να καταχωρι 
στεί στη λογιστική και να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα (Π) 

— 

Ενδείξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή μέτρων εμπο 
ρικής πολιτικής (Π) 

— 

Αριθμός δελτίου INF (Υ) Μοναδικός αριθμός που δίνεται από το τελωνείο ελέγχου 

[π.χ. IP/123456/GB + αριθ. άδειας (ο αριθ. EORI αποτελεί 
μέρος του αριθ. άδειας.)] 

MRN (Π) —
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-06 

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό 

α) τα στοιχεία αναφοράς της άδειας· 

β) η ποσότητα ανά είδος των εμπορευμάτων που υπήχθησαν στο ειδικό καθεστώς και για τα οποία ζητείται η εκκαθάριση του 
καθεστώτος· 

γ) ο κωδικός ΣΟ των εμπορευμάτων που υπήχθησαν στο ειδικό καθεστώς· 

δ) ο συντελεστής εισαγωγικών δασμών, στον οποίο υπόκεινται τα εμπορεύματα που υπήχθησαν στο ειδικό καθεστώς και, κατά 
περίπτωση, η δασμολογητέα αξία τους· 

ε) οι ενδείξεις των τελωνειακών διασαφήσεων με τις οποίες τα εμπορεύματα υπάγονται στο ειδικό καθεστώς· 

στ) το είδος και η ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων ή των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς, καθώς και τα 
στοιχεία της επακόλουθης τελωνειακής διασάφησης ή κάθε άλλου εγγράφου που έχει σχέση με την εκκαθάριση του 
καθεστώτος· 

ζ) Ο κωδικός ΣΟ και η δασμολογητέα αξία των μεταποιημένων προϊόντων αν η εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση τη 
μέθοδο κατ’ αξία· 

η) ο συντελεστής απόδοσης· 

θ) το ποσό του εισαγωγικού δασμού που πρέπει να καταβληθεί. Όταν αυτό το ποσό συνδέεται με την εφαρμογή του άρθρου 
175 παράγραφος 4, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία. 

ι) οι προθεσμίες για την εκκαθάριση του καθεστώτος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 90 

Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 254 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κώδικα, του παρόντος κανονισμού και 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 

1 Προϋποθέσεις εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και 
κριτήρια χορήγησης του πιστοποιητικού ΑΕΟ 

[άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και 
άρθρα 14α και 14ζ έως 14ια του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93] 

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας – κριτήρια και εξέταση 
κριτηρίων 

[άρθρα 22, 38 και 39 του κώδικα, άρθρο 250, άρθρο 251 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού, 
και άρθρα 25 έως 30 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2447) 

2 Συνολική εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης της συνολι 
κής εγγύησης για κοινοτική διαμετακόμιση 

[γενικά: άρθρο 191 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92· για κοινοτική διαμετακόμιση: άρθρο 94 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και άρθρα 
373 και 379 έως 380 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδεια για χρήση συνολικής εγγύησης 

(άρθρο 89 παράγραφος 5 και άρθρο 95 του κώδικα και 
άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού) 

3 Μεμονωμένη εγγύηση με τη μορφή τίτλων μεμονωμέ 
νης εγγύησης 

(άρθρο 345 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93) 

Μεμονωμένη εγγύηση με τη μορφή τίτλων [άρθρο 160 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

4 Άδειες για λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής ενα 
πόθεσης 

[άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, άρθρα 185 έως 187α του κανονι 
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδειες για λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθε 
σης 

[άρθρο 148 του κώδικα, άρθρα 107 έως 111 του παρόντος 
κανονισμού και άρθρο 191 του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/2447] 

5 Άδειες για «απλουστευμένη διασάφηση» [άρθρο 76 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, άρθρα 253 έως 253ζ, 260 
έως 262, 269 έως 271, 276 έως 278, 282, 289 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδειες για «απλουστευμένη διασάφηση» [άρθρο 166 παρά 
γραφος 2, άρθρο 167 του κώδικα, άρθρα 145 έως 147 του 
παρόντος κανονισμού και άρθρα 223, 224 και 225 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

6 Άδειες για «εκτελωνισμό στον οριζόμενο από τον εισα 
γωγέα τόπο» [άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, άρθρα 253 
έως 253ζ, 263 έως 267, 272 έως 274, 276 έως 
278, 283 έως 287 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες για «εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του δια 
σαφιστή» [άρθρο 182 του κώδικα, άρθρο 150 του παρόντος 
κανονισμού και άρθρα 233 έως 236 του εκτελεστικού κανο 
νισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

Ή άδεια για «απλουστευμένη διασάφηση» (βλέπε σημείο 5) 

Και/ή ορισμένοι ή εγκεκριμένοι τόποι (άρθρο 139 του κώδικα 
και άρθρο 115 του παρόντος κανονισμού) 

7 Άδειες για «ενιαία άδεια απλουστευμένων διαδικασιών 
(SASP)» [άρθρο 1 παράγραφος 13, άρθρα 253η έως 
253ιγ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδειες για «κεντρικό τελωνισμό» [άρθρο 179 του κώδικα, 
άρθρο 149 του παρόντος κανονισμού και άρθρα 229 έως 
232 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447]
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Εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κώδικα, του παρόντος κανονισμού και 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 

8 Άδειες λειτουργίας τακτικής ναυτιλιακής γραμμής 

[άρθρο 313β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93) 

Άδειες λειτουργίας τακτικής ναυτιλιακής γραμμής 

(άρθρο 120 του παρόντος κανονισμού) 

9 Άδειες σε εγκεκριμένο αποστολέα για την έκδοση απο 
δεικτικού χαρακτήρα T2L, T2LF ή εμπορικού εγγρά 
φου χωρίς την προσκόμισή του στο τελωνείο προς 
θεώρηση [άρθρο 324α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες σε εγκεκριμένο εκδότη για την έκδοση αποδεικτικού 
χαρακτήρα T2L, T2LF ή τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμά 
των χωρίς την προσκόμισή του στο τελωνείο προς θεώρηση 
(άρθρο 128 του παρόντος κανονισμού) 

10 Άδειες για «ζυγιστές μπανανών» [άρθρα 290α έως 
290γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδειες για «ζυγιστές μπανανών» [άρθρα 155 έως 157 του 
παρόντος κανονισμού και άρθρα 251 και 252 του εκτελε 
στικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

11 Άδεια σε εγκεκριμένο αποστολέα για την κοινοτική 
διαμετακόμιση 

[άρθρο 372 παράγραφος 1 στοιχείο δ έως άρθρο 378 
και άρθρα 398 έως 402 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδεια για το καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα, που 
επιτρέπει στον κάτοχο της άδειας να υπάγει εμπορεύματα 
στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης χωρίς να τα προ 
σκομίζει στο τελωνείο 

[άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κώδικα, άρθρα 
191, 192 και 193 του παρόντος κανονισμού και άρθρα 313 
και 314 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

12 Άδεια σε εγκεκριμένο παραλήπτη για την κοινοτική 
διαμετακόμιση 

[άρθρο 372 παράγραφος 1 στοιχείο ε έως άρθρο 378 
και άρθρα 406 έως 408 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδεια για το καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη, που 
επιτρέπει στον κάτοχο της άδειας να παραλαμβάνει εμπορεύ 
ματα υπαγόμενα στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης σε 
εγκεκριμένο τόπο, να λήγει το καθεστώς σύμφωνα με το 
άρθρο 233 παράγραφος 2 του κώδικα 

[άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κώδικα, άρθρα 
191, 194 και 195 του παρόντος κανονισμού και άρθρα 
313, 315 και 316 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2447] 

13 Άδεια σε εγκεκριμένο παραλήπτη για διαμετακόμιση 
TIR 

[άρθρα 454α και 454β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδεια σε εγκεκριμένο παραλήπτη για σκοπούς TIR 

[άρθρο 230 του κώδικα, άρθρα 185, 186 και 187 του 
παρόντος κανονισμού και άρθρο 282 του εκτελεστικού κανο 
νισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

14 Άδεια για μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο 

[άρθρα 84 έως 90 και 130 έως 136 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και άρθρα 496 έως 523, 551 
και 552 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

(άρθρα 210 έως 225 και 255 έως 258 του κώδικα και 
άρθρα 161 έως 183 και 241 του παρόντος κανονισμού)

EL L 343/554 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κώδικα, του παρόντος κανονισμού και 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 

15 Άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα 
αναστολής) 

[άρθρα 84 έως 90 και 114 έως 123 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και άρθρο 129, άρθρο 536 έως 
549 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

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

[άρθρο 201 έως 216 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 και άρθρα 517 έως 519 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

(άρθρα 210 έως 225 και 255 έως 258 του κώδικα και 
άρθρα 161 έως 183 και 241 του παρόντος κανονισμού) 

Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγω 
γικού ή του εξαγωγικού δασμού 

άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα 

Ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγω 
γικού ή εξαγωγικού δασμού εάν κρίνεται ότι πληρούνται οι 
οικονομικές προϋποθέσεις στις περιπτώσεις που καλύπτονται 
από το άρθρο 167 παράγραφος 1 στοιχεία η), θ), ιγ), ιστ), ιη) 
ή ιθ) του παρόντος κανονισμού: 

άρθρο 85 παράγραφος 1 του κώδικα 

16 Άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα 
επιστροφής) άρθρα 84 έως 90 και 114 έως 129 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και άρθρα 536 έως 
544 και άρθρο 550 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

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

[άρθρο 201 έως 216 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 και άρθρα 517 έως 519 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

(άρθρα 210 έως 225 και 255 έως 258 του κώδικα και 
άρθρα 161 έως 183 και 241 του παρόντος κανονισμού) 

Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγω 
γικού ή του εξαγωγικού δασμού 

άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα 

Ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγω 
γικού ή εξαγωγικού δασμού εάν κρίνεται ότι πληρούνται οι 
οικονομικές προϋποθέσεις στις περιπτώσεις που καλύπτονται 
από το άρθρο 167 παράγραφος 1 στοιχεία η), θ), ιγ), ιστ), ιη) 
ή ιθ) του παρόντος κανονισμού: 

άρθρο 85 παράγραφος 1 του κώδικα 

17 Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Α 

[άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
άρθρα 526 και 527 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες για δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 
τύπου Ι 

(άρθρο 211 και άρθρα 240 έως 243 του κώδικα και άρθρα 
161 έως 183 του παρόντος κανονισμού) 

18 Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Β 

[άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
άρθρα 526 και 527 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες για δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 
τύπου ΙΙ 

(άρθρο 211 και άρθρα 240 έως 243 του κώδικα και άρθρα 
161 έως 183 του παρόντος κανονισμού) 

19 Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Γ 

[άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
άρθρα 526 και 527 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες για ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 

(άρθρο 211 και άρθρα 240 έως 243 του κώδικα και άρθρα 
161 έως 183 του παρόντος κανονισμού)

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/555



 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κώδικα, του παρόντος κανονισμού και 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 

20 Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Δ 

[άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
άρθρα 526 και 527 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες για ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 

(άρθρο 211 και άρθρα 240 έως 243 του κώδικα και άρθρα 
161 έως 183 του παρόντος κανονισμού) 

21 Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Ε 

[άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
άρθρα 526 και 527 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες για ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 

(άρθρο 211 και άρθρα 240 έως 243 του κώδικα και άρθρα 
161 έως 183 του παρόντος κανονισμού) 

22 Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου ΣΤ 

[άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
άρθρα 526 και 527 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδειες για δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 
τύπου ΙΙΙ 

(άρθρο 211 και άρθρα 240 έως 243 του κώδικα και άρθρα 
161 έως 183 του παρόντος κανονισμού) 

23 Άδειες για ελεύθερες ζώνες ελέγχου τύπου I 

[άρθρα 166 έως 176 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92, άρθρα 799 έως 812 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδειες για ελεύθερη ζώνη 

(άρθρα 243 έως 249 του κώδικα) 

Πρέπει να εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο 

24 Άδειες για ελεύθερες ζώνες ελέγχου τύπου ΙΙ 

[άρθρα 166 έως 176 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92, άρθρα 799 έως 804 και 812 του κανονι 
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδειες για αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 

Οι τελωνειακές αρχές αποφασίζουν μετά την 1η Μαΐου 2016 
τον συγκεκριμένο τύπο αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης 
με τον οποίο θα θεωρούνται ισοδύναμες οι εν λόγω ελεύθε 
ρες ζώνες. 

(άρθρα 240 έως 242 του κώδικα και άρθρα 161 έως 183 
του παρόντος κανονισμού) 

25 Άδειες για ελεύθερη αποθήκη 

[άρθρα 166 έως 176 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92, άρθρα 799 έως 804 και 812 του κανονι 
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδειες για αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 

Οι τελωνειακές αρχές αποφασίζουν χωρίς καθυστέρηση τον 
συγκεκριμένο τύπο αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης με 
τον οποίο θα θεωρούνται ισοδύναμες οι εν λόγω ελεύθερες 
αποθήκες. 

(άρθρα 240 έως 242 του κώδικα και άρθρα 161 έως 183 
του παρόντος κανονισμού) 

26 Άδεια για τη χρήση μολυβδοσφραγίδων ειδικού τύπου 

[άρθρο 372 παράγραφος 1 στοιχείο β έως άρθρο 378 
και άρθρο 386 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93] 

Άδεια για τη χρήση τελωνειακών σφραγίδων ειδικού τύπου, 
όταν απαιτείται σφράγιση για την εξακρίβωση της ταυτότητας 
των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς ενωσιακής 
διαμετακόμισης 

[άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κώδικα, άρθρα 
191 και 196 του παρόντος κανονισμού και άρθρα 306 και 
310 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447]

EL L 343/556 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 

Εφαρμοστέες διατάξεις του κώδικα, του παρόντος κανονισμού και 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 

27 Άδεια για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή 

(άρθρα 84 έως 90 και 145 έως 160 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και άρθρα 496 έως 523 και 
585 έως 592 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93) 

Άδεια για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή 

[άρθρα 210 έως 225 και άρθρα 255, 259 έως 262 του 
κώδικα και άρθρα 163, 164, 166, 169, 171 έως 174, 176, 
178, 179, 181, 240, 242, 243 του παρόντος κανονισμού 
και άρθρα 259 έως 264 και άρθρα 266, 267, 268 και 271 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

28 Άδεια για προσωρινή εισαγωγή 

[άρθρα 84 έως 90 και 137 έως 144 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και άρθρα 496 έως 523 και 
553 έως 584 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδεια για προσωρινή εισαγωγή 

[άρθρα 210 έως 225 και 250 έως 253 του κώδικα και 
άρθρα 163 έως 165, 169, 171 έως 174, 178, 179, 182, 
204 έως 238 του παρόντος κανονισμού και άρθρα 258, 
260 έως 264, 266 έως 270, 322 και 323 του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447] 

29 Άδεια για ειδικό προορισμό 

[άρθρα 21 και 82 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 και άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93] 

Άδεια για ειδικό προορισμό 

[άρθρα 210 έως 225, 254 του κώδικα και άρθρα 161 έως 
164, 169, 171 έως 175, 178, 179, 239 του παρόντος 
κανονισμού και άρθρα 260 έως 269 του εκτελεστικού κανο 
νισμού (ΕΕ) 2015/2447]

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/557


	Κατ ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα



