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ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ε νιφθιεξν ηνλ νδεγφ ρξήζεο ξνήο εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

Όπορ Οπιζμόρ 

Άδεηα 

Πξάμε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ πνπ αθνξά ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ξπζκίδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη ε νπνία παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ηα εκπιεθφκελα 

πξφζσπα (άξζξν 5 ζεκείν 39 ηνπ ΔΣΚ). Απαηηείηαη άδεηα απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα 

ηελ εθαξκνγή θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ή ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 211 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηνπ ETK. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο 

Πξφζσπν πνπ, ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία (άξζξν 5 ζεκείν 5 ηνπ 

ΔΣΚ). ε απηφ ην πιαίζην, θαιείηαη επίζεο «ζπλαιιαζζφκελνο». 

Κάηνρνο (ηεο άδεηαο) 

Σν/ηα λνκηθφ/-ά πξφζσπν/-α ή ε/νη νληφηεηα/-εο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ εθδίδεηαη κηα 

απφθαζε. Απηφο ν φξνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη επίζεο ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ θαηφρνπ 

(BPM).  

Σεισλεηαθή αξρή 

Οη ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο αξρέο εμνπζηνδνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ 

δίθαην, λα εθαξκφδνπλ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 5 

ζεκείν 1 ηνπ ΔΣΚ). 

Αξκφδηα γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή 

Σεισλεηαθή αξρή πνπ είλαη αξκφδηα γηα 1) ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη 2) γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο απφθαζεο. 

Σεισλείν ειέγρνπ 
Σν ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα επηηεξεί εηδηθφ 

θαζεζηψο. 

Σεισλείν εμφδνπ 

Σν ηεισλείν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηνλ ηφπν απφ ηνλ νπνίν ηα εκπνξεχκαηα ζα εμέιζνπλ 

απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο κε πξννξηζκφ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο. 

Σεισλείν ζέζεο ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα εηδηθά θαζεζηψηα, θάζε ηεισλείν πνπ 

αλαθέξεηαη ζε άδεηα φπνπ δηεθπεξαηψλνληαη νη δηαηππψζεηο γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

Σεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο 

Κάζε ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα γηα ππαγσγή ζε εηδηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν 

είλαη αξκφδην λα ζέηεη εκπνξεχκαηα ζε άιιν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή λα δέρεηαη 

δηαζάθεζε ή γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ εηδηθψλ 

θαζεζηψησλ. 

Σεισλείν εμαγσγήο 

Σν ηεισλείν ζην νπνίν δηεθπεξαηψλνληαη νη δηαηππψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε εμαγσγήο ή ζην νπνίν θαηαηίζεηαη ε δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο γηα 

εκπνξεχκαηα πνπ εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σεισλείν ππαγσγήο 
Κάζε ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα γηα ππαγσγή ζε εηδηθφ θαζεζηψο θαη έρεη ηελ 

εμνπζία λα ζέζεη ηα εκπνξεχκαηα ζε εηδηθφ θαζεζηψο. 

ΒΡΜ Μνληέιν επηρεηξεζηαθήο δηεξγαζίαο 

CCN, CCN2 Κνηλφ δίθηπν επηθνηλσληψλ ηεο Δπηηξνπήο 

CDS/CDMS χζηεκα (δηαρείξηζεο) ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ 

CS/RD2 χζηεκα δεδνκέλσλ αλαθνξάο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ 

EORI Καηαρψξηζε θαη αλαγλψξηζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

EU CTP Σεισλεηαθή πχιε γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ηεο ΔΔ 

INF Σππνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
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Όπορ Οπιζμόρ 

IP, IPO Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή, εξγαζία ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή 

ΣΠ Σερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ 

OP, OPO Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή, εξγαζία ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή 

SP 

Δηδηθά θαζεζηψηα 

Με ηνλ φξν INF SP πξνζδηνξίδεηαη ην ζχζηεκα ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη 

ηεισλεηαθνί ππάιιεινη 

STP 
Δηδηθή πχιε ζπλαιιαζζνκέλσλ 

Σν INF STP είλαη ε δηεπαθή ρξήζηε γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη άιια πξφζσπα 

TATAFng Πιαίζην ηερληθήο αξρηηεθηνληθήο επηβνιήο δαζκψλ, λέα γεληά 

TP Πχιε ζπλαιιαζζνκέλσλ 

ΔΣΚ θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμε, εθηειεζηηθή πξάμε ηνπ 

ΔΣΚ 

ΔΣΚ, αλαθεξφκελνο σο θψδηθαο 

- Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 

Καη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε θαη εθηειεζηηθή πξάμε ηνπ ETK, αλαθεξφκελεο θαη σο 

- Καη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/2446 ηεο Δπηηξνπήο 

- Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/2447 ηεο Δπηηξνπήο 

UUM&DS Δληαία δηαρείξηζε ρξεζηψλ & ςεθηαθή ππνγξαθή 
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1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1 Ο ΠΑΡΩΝ ΟΓΖΓΟ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ είλαη ε δεκηνπξγία νδεγνχ ρξήζεο ξνήο εξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

INF. θνπφο ηνπ είλαη λα παξέρεη ηεθκεξίσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο –ηνπο 

ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο INF SP θαη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο πχιεο γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ηεο ΔΔ (EU CTP)– πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πηπρψλ ηνπ Γειηίνπ Πιεξνθνξηψλ γηα Δηδηθά Καζεζηψηα. 

Μεηά ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη ελέξγεηεο εμεγνχληαη ζε θάθειν βνήζεηαο ή 

νδεγφ ρξήζηε, φπνπ κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη γηα λα δεη ηη θάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνπκπί. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αλαιπηηθφο νδεγφο ρξήζεο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

βνήζεηαο, ή ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ INF ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν Δuropa.  

1.2 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ INF; 

Σν INF είλαη ε ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηππνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηα θαζεζηψηα ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη επαλεηζαγσγή. Η ηππνπνηεκέλε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δηεθπεξαηψλεηαη ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ ξφισλ ησλ ηεισλείσλ (βι. παξαθάησ ζηε 

ξνή δηαδηθαζηψλ). Η δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο, 

ηνπ πνζνχ ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ, ηελ επαιήζεπζε ησλ θξηηεξίσλ 

ηζνδπλακίαο ή ηνπ φηη ην θχξην κεηαπνηεκέλν πξντφλ έρεη κεηαπνηεζεί κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή. 

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο παξέρεη ηελ θαηαρψξηζε INF κε ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα 71-05 ηεο 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ ΔΣΚ. Άιια ζηνηρεία, φπσο αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ παξάξηεκα, 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ην νηθείν ηεισλείν. 

Σα νηθεία ηεισλεία αλαθηνχλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ησλ 

απαιιαγψλ, π.ρ. γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ πνζνηήησλ ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαδφζεθαλ ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

Ιζηνξηθφ 

Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο INF, ηα δειηία πιεξνθνξηψλ παξέρνληαλ ζε έληππε κνξθή θαη έπξεπε 

λα ζθξαγηζηνχλ απφ ηα ηεισλεία. 

Πξνθεηκέλνπ λα απινπζηεπζεί ε ρξήζε ησλ δειηίσλ INF, απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα ΣΠ INF, 

ηνπ νπνίνπ ε λνκηθή βάζε είλαη ν ΔΣΚ, ε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε ηνπ ΔΣΚ θαη ε εθηειεζηηθή πξάμε ηνπ 

ΔΣΚ. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα INF ζρεδηάζηεθε επίζεο κε ζθνπφ λα κεησζεί ν θφξηνο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηάξηηζε εγγξάθσλ, λα εμαζθαιηζηεί ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, λα επηηαρπλζνχλ νη 

πιηθνηερληθέο εξγαζίεο θαη νη πξάμεηο εμαγσγήο/εηζαγσγήο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ απφ ηα ηεισλεία.   

Γεδνκέλνπ φηη ν ΔΣΚ, ε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε ηνπ ΔΣΚ θαη ε εθηειεζηηθή πξάμε ηνπ ΔΣΚ δελ είραλ 

άκεζε εθαξκνγή γηα ηε ξχζκηζε ηνπ INF, ζεζπίζηεθε κεηαβαηηθή πεξίνδνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

κεηαβαηηθέο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέζζεξα 

είδε εληχπσλ INF: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
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- ην INF1 γηα ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή IM/EX, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζην ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεισλεηαθήο 

νθεηιήο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ή ηελ εθαξκνγή κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο· 

- ην INF9 γηα ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή IM/EX, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ 

επαιήζεπζε ησλ θξηηεξίσλ ηζνδπλακίαο ή ηνπ φηη ην θχξην κεηαπνηεκέλν πξντφλ έρεη κεηαπνηεζεί κε 

ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή· 

- ην INF5 γηα ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή EX/IM, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα λα 

επαιεζεπηεί φηη ε πνζφηεηα ησλ εηζαγφκελσλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ αληηζηνηρεί ζηελ 

πνζφηεηα ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην εμαγφκελν πξντφλ θαη γηα λα 

ππνινγηζηεί ην πνζφ ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ· 

- ην INF2 γηα ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα λα 

επαιεζεπηεί αλ ηα θχξηα κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα θαιχπηνληαη απφ ηα εμαγφκελα εκπνξεχκαηα θαη 

γηα λα ππνινγηζηεί ε ηεισλεηαθή νθεηιή φηαλ ηα εκπνξεχκαηα ππφ θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή εηζάγνληαη ζην έδαθνο ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο. 

Η κεηαβαηηθή πεξίνδνο έιεμε ηελ 1ε Ινπλίνπ 2020 θαη ην ζχζηεκα INF ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. Σν ζχζηεκα INF 

δελ ρξεζηκνπνηεί πιένλ ηελ νξνινγία ησλ δειηίσλ INF ζε έληππε κνξθή. Απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2020 ην ζχζηεκα 

INF θαιχπηεη, κε εληαίν ειεθηξνληθφ έληππν, φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γηλφηαλ 

πξνεγνπκέλσο κε δηαθνξεηηθά δειηία INF: INF IP (ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή) θαη INF OP (ηειεηνπνίεζε 

πξνο επαλεηζαγσγή), θαζέλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο IM/EX (εηζαγσγή αθνινπζνχκελε απφ εμαγσγή) θαη EX/IM 

(εμαγσγή αθνινπζνχκελε απφ εηζαγσγή).  

Σν παξάξηεκα 71-05 (ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο γηα ηνλ ΔΣΚ) πξνβαίλεη ζε δηάθξηζε κεηαμχ ηκήκαηνο Α 

«Γελ απαηηείηαη αθφκε ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (INF) κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, αιιά ην 

ηεισλείν ειέγρνπ παξέρεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία INF ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ INF» θαη 

ηκήκαηνο Β «Απαηηείηαη ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (INF) κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, αιιά ηα 

ζηνηρεία INF δελ είλαη αθφκε δηαζέζηκα ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ INF». 

Σν ηκήκα Β αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ (κφλν) κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ έπεηηα απφ εξγαζία ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IM/EX. 

Σν άξζξν 181 παξάγξαθνο 1 νξίδεη φηη ην δειηίν INF δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεμαγσγή IM/EX πνπ πεξηιακβάλεη έλα θξάηνο κέινο· σζηφζν, φηαλ κηα ηεισλεηαθή αξρή δεηά 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή IM/EX ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα θξάηνο κέινο, ην 

ηεισλείν ειέγρνπ πξέπεη λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα INF. 

Παξάδεηγκα άδεηαο πνπ αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε: άδεηα γηα εξγαζία ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή IM/EX ε νπνία ηζρχεη ζην θξάηνο κέινο ΝΑ θαη γηα ηελ νπνία ε ηεισλεηαθή νθεηιή γελλάηαη ζην 

θξάηνο κέινο NB. Σν αξκφδην ηεισλείν ηνπ NB επηθνηλσλεί κε ην ηεισλείν ειέγρνπ ζην NΑ ρξεζηκνπνηψληαο 

INF (ηκήκα Β). 

 

Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή 

Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή ζεκαίλεη φηη κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα εηζάγνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαπνηεζνχλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο (θαηαζθεπή, 

επηζθεπή). Όηαλ εηζάγνληαη, ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα δελ ππφθεηληαη ζε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, άιινπο θφξνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπο, φπσο ΦΠΑ ή εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, θαη κέηξα εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο, εθφζνλ απηά δελ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ή απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή 

Η ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή είλαη ε κεηαπνίεζε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη, φηαλ επηζηξέθνπλ σο κεηαπνηεκέλα πξντφληα ζηελ Έλσζε, κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία. Οη δαζκνί θαηαβάιινληαη κφλν επί ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδάθνπο ηεο Έλσζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε επηζθεπήο ζην πιαίζην εγγχεζεο, ε 

επαλεηζαγσγή δελ ππφθεηηαη ζε δαζκνχο. 
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1.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 Καηάξγεζε ησλ ειέγρσλ βάζεη εληχπσλ 

 Υεηξηζκφο ησλ IPO, OPO IM/EX θαη EX/IM 

 Δλαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ησλ απαηηήζεσλ πεξί δεδνκέλσλ, πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα BPM 

 Υξήζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο θαη πχιεο ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη άιια 

πξφζσπα 

1.2.2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

1.2.2.1 Νομικά κείμενα αναθοπάρ 

 ΔΣΚ, θεθάιαην 2, ηκήκα 1, άξζξν 6: κέζα γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

θνηλέο απαηηήζεηο πεξί δεδνκέλσλ 

 ΔΣΚ, ηίηινο III, θεθάιαην 1, ηκήκα 2, άξζξν 86: εηδηθνί θαλφλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ δαζκνχ 

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε, άξζξν 176: ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 

θαηφρνπ άδεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο 

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε, άξζξν 181: ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

 Δθηειεζηηθή πξάμε, άξζξν 271: ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζρεηηθφ κε ηελ ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ 

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε, παξάξηεκα 71-05: ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επεμεξγαζίαο ελφο 

δειηίνπ INF 

 ETK, άξζξν 88: Δμνπζηνδφηεζε (α)  

1.2.2.2 Πλαίζια αναθοπάρ 

 Αλαθνξά ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ INF SP 

o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en  

o Ση είδνπο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη: έγγξαθα θαζνδήγεζεο, BPM, εξσηαπαληήζεηο, αλαθνξέο 

ζην ζχζηεκα 

 Αλαθνξέο ζηα BPM L4 (επηπέδνπ 4) 

o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee  

1.3 Δ ΠΟΗΟΝ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Ο ΠΑΡΩΝ ΟΓΖΓΟ; 

Σν παξφλ έγγξαθν απεπζχλεηαη ζε αλαγλψζηεο κε δηάθνξα ππφβαζξα θαη επηρεηξεζηαθνχο ξφινπο ζην πιαίζην 

ηνπ ηνκέα ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην INF SP. Οη ελ ιφγσ αλαγλψζηεο κπνξεί λα είλαη: 

 εζληθέο δηνηθήζεηο ηεο ΔΔ· 

 ππάιιεινη ηεο ΔΔ· 

 ηεισλεηαθνί ππάιιεινη εληφο ηεο ΔΔ – σο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο INF SP· 

 εκπνξηθή θνηλφηεηα ηεο ΔΔ – σο ρξήζηεο ηεο EU CTP/ηνπ ζπζηήκαηνο INF STP. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε παξάζεζε ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο INF SP. 

Οη ρξήζηεο ηεο πχιεο γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο (EU CTP, INF STP): 

 ν ζπλαιιαζζφκελνο, απνθαινχκελνο επίζεο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο είλαη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

ζην πιαίζην απηφ· 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee
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 ν αληηπξφζσπνο, έλα πξφζσπν πνπ δχλαηαη λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ. 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p

df), κφλν ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ή ν άκεζνο αληηπξφζσπφο ηνπ κπνξεί λα ππαγάγεη ηα εκπνξεχκαηα, 

φπσο εμεγείηαη ζηελ ελφηεηα «Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο». 

Οη ρξήζηεο ηνπ (θεληξηθνχ) ζπζηήκαηνο INF SP: 

 ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ηεο αξκφδηαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεισλεηαθήο αξρήο (DTCA) 

 ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ελφο απφ ηα άιια ηεισλεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο άδεηεο γηα εξγαζία 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή/επαλεηζαγσγή, πιελ ηεο DTCA 

1.4 ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ; 

Σν ζχζηεκα INF SP είλαη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα, δειαδή ην ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν Έλσζεο θαη 

ηίζεηαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη 

θαηαζηεί δηαζέζηκν θαη πξφθεηηαη λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη ηνπο ηεισλεηαθνχο 

ππαιιήινπο απφ έλα εληαίν ζεκείν εηζφδνπ. 

 

ην αθφινπζν γξάθεκα απεηθνλίδνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο: 

Τελωνειακή πφλη για τους 
συναλλασσόμενους της ΕΕ

eAEO STP

eBTI STP

INF STP

INF SP

CDMS

UUM&DS

EOS

CCN2

CS/RD2

TATAFng

 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο (ρξήζηεο αξηζηεξά) πξέπεη λα δηαζέηεη έγθπξν αξηζκφ EORI, ηνπ νπνίνπ ε 

δηαρείξηζε γίλεηαη ζην ζχζηεκα EOS. Σα δηαπηζηεπηήξηα θαη νη ξφινη ηνπ θαζνξίδνληαη ζην 

UUM&DS. 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθηά κέζσ ηνπ UUM&DS πξφζβαζε ζηελ EU CTP, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

σο εληαίν ζεκείν εηζφδνπ γηα δηάθνξα άιια ζπζηήκαηα θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα παξέρεη πξφζβαζε θαη 

ζε άιια ζπζηήκαηα ζην εγγχο κέιινλ. 

 Σν INF STP, ην νπνίν απνηειεί εηδηθή ελφηεηα ή ιεηηνπξγία πνπ θαζνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο EU CTP. 

Η πξφζβαζε ζην INF STP πξέπεη πάληα λα γίλεηαη κέζσ ηεο EU CTP. 

 Ο ρξήζηεο ηνπ ηεισλείνπ (ρξήζηεο δεμηά) θαζνξίδεηαη ζην CCN2 θαη ν ξφινο ηνπ ηεισλείνπ ηνπ 

θαζνξίδεηαη ζην CS/RD2. 

 Ο ηεισλεηαθφο ππάιιεινο απνθηά πξφζβαζε ζηε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ INF SP κέζσ ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ CCN2. 

 Σν θεληξηθφ ζχζηεκα INF SP αιιειεπηδξά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζην ζχζηεκα 

ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ θαη ζην TATAFng. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.pdf
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Γελ ππάξρνπλ εζληθά ζηνηρεία. 

 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο INF SP ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε θεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα 

θξάηε κέιε ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΔ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα 

ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο κέινο έρεη επηιέμεη εζληθή πξνζέγγηζε θαη απνζεθεχεη 

ηηο άδεηέο ηνπ ζην νηθείν εζληθφ ζχζηεκα ή πβξηδηθή πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

ζπλδπαζκφο εζληθψλ θαη ελσζηαθψλ αδεηψλ, δελ ζα δηαζπλδένληαη απηφκαηα κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Σν 

ίδην ηζρχεη γηα ηα εζληθά ζπζηήκαηα εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ζηα νπνία ηεξνχληαη νη δηαζαθήζεηο. Γελ 

πξνβιέπεηαη δηαζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ 

έξγνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην έγγξαθν γεληθήο ζεψξεζεο. 

 

1.5 ΟΡΟΖΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Οη πςεινχ επηπέδνπ θαη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο εθπνλήζεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ σο BPM επηπέδνπ 2 θαη 

επηπέδνπ 3 ζηα κέζα ηνπ 2016. 

Με βάζε ηελ εγθξηζείζα έθδνζε ηεο εθηειεζηηθήο πξάμεο θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ Γεθεκβξίνπ 

2015, εθπνλήζεθαλ νη αξρηθέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ έσο ην ηέινο ηνπ 2016 σο 

BPM επηπέδνπ 4. 

Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πηινηηθή θάζε βαζίζηεθε ζε απηέο ηηο αξρηθέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

Γξνκνινγήζεθε πηινηηθή θάζε γηα 7 θξάηε κέιε θαη νξηζκέλνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα ζην πιαίζην ηεο πξν- παξαγσγήο θάζεο· φια ηα άιια θξάηε κέιε ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην ζχζηεκα θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πηινηηθήο θάζεο, νη ζπζηάζεηο θαη νη δηνξζψζεηο απφ ηα πηινηηθά κέιε 

κεηνπζηψζεθαλ ζε επηθαηξνπνηεκέλεο ηερληθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Απηφ 

νδήγεζε ζε αηηήκαηα αιιαγψλ θαη επηθαηξνπνηεκέλα δηαγξάκκαηα ηεο BPM επηπέδνπ 4, θαζψο θαη ζε 

επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηειηθή εκεξνκελία παξαγσγήο. 

Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηα ηέιε Ινπλίνπ 2020, νπφηε θαη ζα ιήμεη ε κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο. 
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Δπηπιένλ, έρεη ζπζηαζεί νκάδα επηρεηξεζηαθνχ έξγνπ κε νξηζκέλα θξάηε κέιε (θπξίσο εθείλα πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πηινηηθφ έξγν) θαη κέιε ηεο νκάδαο εκπνξηθψλ επαθψλ. θνπφο ηεο νκάδαο απηήο είλαη λα εθπνλήζεη ην 

επηθνηλσληαθφ πιηθφ θαη λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα κε ζπζηάζεηο, θαζψο θαη λα ζπδεηήζεη ζε επίπεδν ηαθηηθήο 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα αλσηέξσ ζα πξέπεη επίζεο λα νδεγήζνπλ ζηε ράξαμε θαη 

πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην έγγξαθν γεληθήο ζεψξεζεο. 

1.6 ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο INF SP είλαη ν ρεηξηζκφο ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ κε εληαίν ηξφπν, κε ρξήζε ηνπ ίδηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ. 

Σα αθφινπζα, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο ηκήκα Α, πεξηιακβάλνληαη θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο INF απφ ηνλ 

ζπλαιιαζζφκελν: 

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή IM/EX πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε· 

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή EX/IM πνπ πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε·  

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM πνπ πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε· 

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή IM/EX πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε. 

Δηδηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο INF SP, ε νπνία είλαη γλσζηή σο ηκήκα Β, επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ (ρσξίο ηελ εηζαγσγή αηηήκαηνο INF απφ ηνλ ζπλαιιαζζφκελν): 

 ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή IM/EX πνπ πεξηιακβάλεη κφλν έλα θξάηνο κέινο. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην INF ζρεηίδεηαη κε ηηο ηεισλεηαθέο απνθάζεηο ή ηελ 

άδεηα θαη κπνξεί λα είλαη θαη εζληθνχ επηπέδνπ. 

 

Οη θχξηεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπ INF SP είλαη νη εμήο: 

 αίηεκα INF γηα ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ θαζεζηψησλ· 

 δεκηνπξγία INF γηα ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο· 

 αίηεκα INF γηα ηνλ θαζνξηζκφ δαζκψλ ή κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο· 

 επεμεξγαζία INF· 

 ηξνπνπνίεζε INF· 

 αθχξσζε INF· 

 παξνρή πιεξνθνξηψλ INF ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο· 

 αλάγλσζε INF. 
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2 ΠΩ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ; 

2.1 Ζ EU CTP ΚΑΗ ΣΟ INF STP 

Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα; 

Η πξψηε πξνυπφζεζε γηα λα κπνξεί έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα INF είλαη λα 

δηαζέηεη έγθπξν αξηζκφ EORI. Γηα λα απνθηήζεη αξηζκφ EORI, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ EORI ζηε ρψξα φπνπ ζα ιάβνπλ ρψξα νη θχξηεο 

ηεισλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε άδεηα εθαξκνγήο ησλ θαζεζηψησλ ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη/ή 

επαλεηζαγσγή. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ηαπηνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα UUM&DS, ην νπνίν είλαη έλα ζπλελσκέλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζε δηεπξσπατθφ επίπεδν. Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζην UUM&DS απνηειεί επζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ κε ρξήζε ηνπ εζληθνχ ηνπο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ πνπ είλαη νηθνλνκηθνί θνξείο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην INF STP σο ελφηεηα ηεο EU CTP κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ή νη αληηπξφζσπνί ηνπο κπνξνχλ κφλν λα εηζάγνπλ, λα ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα 

ζπκβνπιεχνληαη ή λα ηξνπνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα αηηήκαηά ηνπο INF, θαη λα 

παξέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φηαλ δεηνχληαη. 

2.1.1 ΠΟΗΑ ΔΗΓΖ ΠΡΟΒΑΖ ΔΥΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ 

ΦΟΡΔΗ; 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί είηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε θαη λα εηζαγάγεη ηηο πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα ν 

ίδηνο είηε λα αλαζέζεη ην θαζήθνλ δηεθπεξαίσζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ ζε θάπνηνλ άιιν. 

Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ αθφινπζε αληηπξνζψπεπζε: 

 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ ζε 

ηεισλεηαθφ αληηπξφζσπν θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εμαθνινπζεί λα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο (εμνπζηνδνηεκέλε 

νληφηεηα) ζην φλνκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα· 

 ε αλάζεζε ζε ππαιιήινπο απνηειεί πάληα «εληνιή». Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ν ηεισλεηαθφο 

αληηπξφζσπνο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, 

αλαηξέμηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν https://ec.europa.eu ζηε ζειίδα γηα ηνλ AEO (εγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα). 

2.1.2 ΠΟΗΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ ΡΟΛΟΗ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ; 

 Ρφινο αλάγλσζεο 

o Πξφζβαζε κφλν γηα αλάγλσζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπλαιιαζζφκελν 

 Γηνηθεηηθφο ξφινο 

o Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηαρείξηζε ζρεδίσλ,  

o ηελ αλαθφξησζε θαη ηε δηαγξαθή ζπλεκκέλσλ ζε ζρέδηα,  

o ηελ εθηχπσζε ζηνηρείσλ θαη  

o ηε δηαρείξηζε εηδνπνηήζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 Ρφινο ππνβνιήο 

o Ίδηνο κε ηνλ δηνηθεηηθφ ξφιν θαη 

https://ec.europa.eu/
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o κπνξεί λα ππνβάιιεη ηα αηηήκαηα INF θαη λα εθηειεί ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

αηηήκαηα 

2.1.3 ΠΩ ΑΠΟΚΣΑΣΔ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ Ω ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΦΟΡΔΑ; 

ε πεξίπησζε πνπ (σο νηθνλνκηθφο θνξέαο) πξέπεη λα έρεηε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη πξψηα λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηηο εζληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζαο δψζνπλ ηα δηαπηζηεπηήξηα γηα λα 

απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηελ EU CTP κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο UUM&DS. 

2.2 ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ INF SP 

Οη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα INF SP, πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη απφ ηελ 

ππνδνκή CCN2. Οη ρξήζηεο ηνπ CCN2 ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο. Η ηαπηνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ θαη ε αλάζεζε ησλ ξφισλ ρξήζηε είλαη επζχλε ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο κέινπο κε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ηνπ CCN2. Οη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη απνθηνχλ πξφζβαζε ζηε δηεπαθή ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο INF 

SP κέζσ ηνπ CCN2. 

Ο έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ INF εμνπζηνδνηείηαη πεξαηηέξσ κε βάζε ηνλ ξφιν ρξήζηε ηνπ 

ππαιιήινπ. Οη ξφινη ρξήζηε πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη εμνπζηνδνηνχλ ηελ 

πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ. Ο ξφινο ρξήζηε 

παξέρεη εμνπζηνδφηεζε γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο κέινο ηνπ ηεισλεηαθνχ ππαιιήινπ. 

2.2.1 ΠΟΗΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ ΡΟΛΟΗ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ; 

 Γεκηνπξγία 

 Σξνπνπνίεζε 

 Αθχξσζε 

 Γηαρείξηζε INF 

2.2.2 ΠΩ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΓΗΑ 

ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ; 

Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηνπ CCN2: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/  

2.3 ΤΝΗΣΩΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΔΡΗΖΓΖΖ 

ηελ αγνξά ππάξρνπλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν θαη εμαηηίαο απηήο ηεο πνηθηινκνξθίαο 

δελ είλαη πάληα δπλαηή ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν 

γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν πξφγξακκα πεξηήγεζεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ αξθεί ε εκθάληζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ νζφλε, αιιά απαηηείηαη επίζεο ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ. 

Σα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ηζηνχ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπληζηψληαη γηα 

ρξήζε κε ην ζχζηεκα INF είηε πξφθεηηαη γηα πξφζβαζε ζηελ πχιε γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο είηε ζηε 

δηεπαθή ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο INF SP, είλαη ηα εμήο: 

 Google Chrome, απφ ηελ έθδνζε 80.0 θαη εμήο 

 Microsoft Edge, έθδνζε 44 θαη λεφηεξεο εθδφζεηο 

 Mozilla Firefox, έθδνζε 73.0 θαη λεφηεξεο εθδφζεηο 

https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/
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Σα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε παιαηφηεξε ηερλνινγία, φπσο ην πξφγξακκα Microsoft Internet 

Explorer, κπνξεί λα εκθαλίδνπλ κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ νξζά, αιιά δελ ζα πξαγκαηνπνηνχλ πάληα νξζή 

επεμεξγαζία νχηε ζα παξνπζηάδνπλ κε νξζφ ηξφπν ην απνηέιεζκα ησλ επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ· σο εθ 

ηνχηνπ, δελ ππνζηεξίδνληαη πιένλ. 

2.4 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ INF 

Πξηλ μεθηλήζνπλ λα εηζάγνπλ INF, νη ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαλννχλ ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην INF. Σν INF ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

 ηελ άδεηα γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην εηδηθφ θαζεζηψο 

 ζε πεξίπησζε πνπ ηα εκπνξεχκαηα ή νη πξψηεο χιεο εηζάγνληαη γηα κεηαπνίεζε ππφ εηδηθφ θαζεζηψο ή 

ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα εηζέξρνληαη εθ λένπ ππφ εηδηθφ θαζεζηψο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε 
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3 ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Γηα ιφγνπο επθνιίαο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ν εθπξφζσπφο ηνπ, ππάιιεινο, αληηπξφζσπνο, ζα αλαθέξεηαη σο 

«νηθνλνκηθφο θνξέαο» ζε νιφθιεξν ηνλ παξφληα νδεγφ. 

3.1 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 2.1, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη έγθπξν αξηζκφ EORI γηα λα 

εηζέιζεη ζην ζχζηεκα EU CTP. Σν ζχζηεκα ηεο πχιεο είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κέζσ ηνπ 

αθφινπζνπ ζπλδέζκνπ: 

https://customs.ec.europa.eu/gtp/ 

Δίλαη θαιχηεξν λα μεθηλήζεηε απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο EU CTP απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν Europa, θαζψο ν 

ζχλδεζκνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ζην εγγχο κέιινλ (ε εθαξκνγή νλνκάδεηαη EU CTP, ελψ πξνεγνπκέλσο 

νλνκαδφηαλ GTP, γεληθή πχιε γηα ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο) 

 

Καζψο ε ηαπηνπνίεζή ζαο ζα γίλεη κέζσ ηνπ UUM&DS, ε πξψηε ζειίδα πνπ ζα δείηε είλαη ε ζειίδα «Απφ πνχ 

πξνέξρεζηε» (wayf).  

 

Δπηιέμηε «Customs» (Σεισλεία) σο ηνκέα, θαζψο θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία επηζπκείηε λα ηαπηνπνηεζείηε. Ωο 

είδνο ρξήζηε, επηιέμηε αλ πξαγκαηνπνηείηε είζνδν ζην ζχζηεκα σο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή αλ έρεηε 

εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη δηάθνξεο επηινγέο είλαη: 

 Δίδνο ρξήζηε = Οηθνλνκηθφο θνξέαο· Δλεξγψ γηα ινγαξηαζκφ κνπ 

 Δμνπζηνδφηεζε πξψηνπ επηπέδνπ: 

https://customs.ec.europa.eu/gtp/


15 

 

o Δίδνο ρξήζηε = Τπάιιεινο· Δλεξγψ γηα ινγαξηαζκνχ ηνπ παξαθάησ θπζηθνχ/λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κε νηθνλνκηθφ θνξέα (άκεζα) 

o Δίδνο ρξήζηε = Τπάιιεινο· Δλεξγψ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ παξαθάησ θπζηθνχ/λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κε ηεισλεηαθφ αληηπξφζσπν (άκεζα) 

 

Ο ζπλαιιαζζφκελνο ζα ζπλδεζεί κέζσ ηεο EU CTP. Απφ ην αξηζηεξφ κελνχ, είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα 

δηάθνξα STP, φπσο ην INF STP. Γηα φια ηα δηαθνξεηηθά STP εκθαλίδνληαη εηδνπνηήζεηο απφ φιεο ηηο 

εθαξκνγέο ππνζηήξημεο. 

 

Σν ζχζηεκα INF STP αλνίγεη εληφο ηεο EU CTP απφ φπνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ, λα πξνβιεζνχλ θ.ιπ. 

αηηήκαηα INF. 

3.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΗΣΖΜΑΣΟ INF 

ην πιαίζην ησλ πεξηπηψζεσλ INF πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην θεθάιαην 1.6, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ππνβάιεη αίηεκα INF, φπνπ ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ πιεξνθνξίεο, θαη ην INF κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ην ηεισλείν ειέγρνπ. 

 

3.2.1 ΔΗΑΓΩΓΖ ΓΔΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

Με ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξάο ηεο άδεηαο, απφ ηελ ηεισλεηαθή απφθαζε πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 
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• ε αξκφδηα γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεισλεηαθή αξρή απφ ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε άδεηα· 

• ε άδεηα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ 

Όηαλ ν αξηζκφο αλαθνξάο ηεο άδεηαο έρεη θαηαρσξηζηεί ζην έληππν, νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

αλαθηεζνχλ απηφκαηα απφ ηελ άδεηα εθφζνλ είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην ζχζηεκα 

ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ. 

3.2.2 ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηειεηνπνίεζεο (πξνο επαλεμαγσγή ή πξνο επαλεηζαγσγή), 

ζπκπιεξψλνληαη ηα εκπνξεχκαηα θαη, ηέινο, ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα. ηελ πεξίπησζε ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή EX/IM θαη ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή IM/EX, πξψηα εηζάγνληαη ή εμάγνληαη ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα, ελψ αξγφηεξα πξνζθνκίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή/επαλεηζαγσγή, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή IM/EX θαη ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM. Οη πιεξνθνξίεο απηέο εηζάγνληαη ζην 

έληππν γηα ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα. 

 

3.2.3 ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Μεηά ηε δεκηνπξγία αηηήκαηνο INF, ην ηεισλείν αλνίγεη ην αίηεκα θαη, εάλ απαηηείηαη, δεηά ζηνηρεία (φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην αίηεκα INF δελ επαξθνχλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηνο). Όηαλ 

δεηνχληαη ηέηνηα ζηνηρεία απφ ην ηεισλείν, εκθαλίδεηαη πξφζζεηε εξγαζία ζηελ EU CTP, κε εηδνπνίεζε γηα 

παξνρή ζηνηρείσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα. Με ην άλνηγκα ηεο εξγαζίαο, ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί ζε δηκεξή βάζε (ην ηεισλείν ζα ιάβεη κηα εξγαζία φηαλ νινθιεξσζεί θ.ιπ.). 

3.3 ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΝΑ ΔΗΓΟ INF 

Γηα ηα INF πνπ αθνξνχλ: ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή (IM/EX), ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή (EX/IM), 

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή (EX/IM) θαη ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή (IM/EX), ππάξρνπλ θαλφλεο 

θαη φξνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ή πεδία είλαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά. ηελ παξνχζα 

ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε πεξίπησζε. 
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3.4 ΔΠΗΣΤΥΖ ΚΑΣΑΥΩΡΗΖ 

Όηαλ ην αίηεκά ζαο INF θαηαρσξηζηεί επηηπρψο, ιακβάλεηε εηδνπνίεζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ππνβνιήο. 

 

Όηαλ ην INF δεκηνπξγείηαη απφ ην ηεισλείν ειέγρνπ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηνπ INF. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ηνπ INF ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε φιεο ηηο επαθφινπζεο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο σο 

πξφζζεην έγγξαθν (θσδηθφο C710). 

Ση ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε δελ πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζην INF, παξφιν πνπ ην 

INF έρεη δεηεζεί θαη δεκηνπξγεζεί; Η ηεισλεηαθή δηαζάθεζε πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ αλαθνξά ζην INF 

κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί αξγφηεξα φηαλ γίλεη γλσζηφο ν αξηζκφο ηνπ INF. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί επίζεο λα επηζπκεί λα γλσξίδεη αλ ην INF κπνξεί λα δεηεζεί θαη λα δεκηνπξγεζεί 

αλαδξνκηθά θαη, εάλ λαη, ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ζρέζε κε ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή ηηο 

ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί, εθφζνλ ππάξρνπλ, θαη εάλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζίγνπξα επηζπκεί λα γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη ηφηε (αθπξψλεηαη ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αιιά δελ ρνξεγείηαη δαζκνινγηθφ πιενλέθηεκα ή, ελδερνκέλσο, δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα;) 

ην παξειζφλ ρξεζηκνπνηνχληαλ αλαθεθαιαησηηθά INF, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απηή ε επηινγή; (π.ρ. 

ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ INF ζε έλα INF ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, γηα παξάδεηγκα ζπλδπαζκφο 

πεξηζζφηεξσλ INF ζρεηηθψλ κε ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM κεηά ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

έλα αλαθεθαιαησηηθφ INF ζρεηηθφ κε ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε ζέζε ηνπ κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο ηεο ΔΔ). 

 

Γηα ιεπηνκεξή επεμήγεζε ησλ πεδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα, αλαηξέμηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ νδεγφ 

βνήζεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζην ζχζηεκα, ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ INF SP, ζηελ ελφηεηα «Relevant background 

material» (ρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ). 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en#heading_5
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4 ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

4.1 ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ 

Πξηλ μεθηλήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην INF SP σο ηεισλεηαθφο ππάιιεινο, ν ινγαξηαζκφο ζαο ζα πξέπεη λα 

εηνηκαζηεί γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Ο ινγαξηαζκφο ζαο πξέπεη λα δηακνξθσζεί απφ ηελ εζληθή 

ζαο δηνίθεζε ζε επίπεδν CCN2 θαη CS/RD2. 

ε επίπεδν CCN2 κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ νη αθφινπζνη ξφινη, κε βάζε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ INF: 

Ο ρόλος αρχίζει με το CCN2.Role.INF. 

Ρόλορ Πεπιγπαθή 

Ανάγνωζη Με απηφλ ηνλ ξφιν, είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα ή ζε νξηζκέλα 

ζηνηρεία ησλ δεδνκέλσλ κφλν γηα αλάγλσζε θαη δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ελέξγεηεο επεμεξγαζίαο 

INFRequestA Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αίηεκα INF ηχπνπ A 

INFRequestB Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αίηεκα INF ηχπνπ Β κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ηεισλείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαζκψλ 

INF Ο ξφινο απηφο ζπλίζηαην ζηελ εηζαγσγή INF βάζεη πθηζηάκελσλ εληχπσλ απφ 

ζπλαιιαζζφκελνπο, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία INF θαηφπηλ αηηήκαηνο 

Δπεξεπγαζία Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηα δηάθνξα INF 

 

ε επίπεδν CS/RD2 κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ νη αθφινπζνη ξφινη, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ξφινπ ηνπ ηεισλείνπ 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ INF: 

Ρόλορ Πεπιγπαθή 

DIS Σεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο 

EXP Σεισλείν εμαγσγήο 

EXT Σεισλείν εμφδνπ 

PLA Σεισλείν ππαγσγήο 

RFC Σεισλείν ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

SCO Σεισλείν ειέγρνπ 

 

Οη ξφινη ησλ ηεισλείσλ δελ αθνινπζνχλ ηεξαξρηθή δνκή. Λάβεηε ππφςε φηη νη ξφινη EXT θαη EXP είλαη ίδηνη 

κε εθείλνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εμαγσγψλ (ECS), νπφηε ηπρφλ αιιαγέο ζηνπο ξφινπο EXT θαη EXP ηνπ 

ηεισλείνπ γηα ην INF SP ζα έρνπλ επίζεο αληίθηππν ζην ECS. 

 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο INF SP απφ ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο δηαηίζεηαη απηφλνκε εθαξκνγή ε νπνία 

είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο αθφινπζεο δηεχζπλζεο URL: 
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https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp  

 

4.2 ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Η δηαρείξηζε ηνπ INF ζηα δηάθνξα ηεισλεία κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο γηα ηα είδε INF: 

IP

IM
/E
X

EX
/IM

OP

EX
/IM

IM
/E
X

Τελωνείο ςπαγωγήρ

Τελωνείο 

εκκαθάπιζηρ ηος 

καθεζηώηορ

Τελωνείο εξόδος

Τελωνείο 

ελέγσος

Τελωνείο εξαγωγήρ Τελωνείο εξόδος
Τελωνείο 

ςπαγωγήρ

Τελωνείο ςπαγωγήρ Τελωνείο εξόδος
Τελωνείο θέζηρ ζε 

ελεύθεπη 

κςκλοθοπία

Τελωνείο θέζηρ ζε 

ελεύθεπη 

κςκλοθοπία

Τελωνείο ςπαγωγήρ Τελωνείο εξόδος

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ησλ δηαθφξσλ ηεισλείσλ ζην ζχζηεκα INF: 

 

Σν ηεισλείν ειέγρνπ (SCO) είλαη ην ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα 

θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα επηηεξεί εηδηθφ θαζεζηψο. ηελ πξάμε, ην 

ηεισλείν απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

άδεηα σο ην ηεισλείν πνπ ελέθξηλε ηελ απφθαζε (ην ηεισλείν πνπ 

ρνξήγεζε ηελ άδεηα). Σν ηεισλείν απηφ ζα εκθαλίδεηαη ζην INF σο ην 

ηεισλείν ειέγρνπ. Σν SCO ζα είλαη θαηαξρήλ αξκφδην γηα: 

 ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηνο INF θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηθχξσζήο ηνπ 

 ηελ επαιήζεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ INF, αλ θαη 

απηφ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ξφινπο ησλ 

ηεισλείσλ, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα 

 ηελ αθχξσζε ηνπ INF 

Σν SCO αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα σο ζηνηρείν 4/13 ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα A ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ ΔΣΚ. 

 

Σν ηεισλείν ππαγσγήο (COoP) έρεη ηελ εμνπζία λα ζέζεη ηα εκπνξεχκαηα 

ζε εηδηθφ θαζεζηψο. 

Σν COoP αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα σο ζηνηρείν 4/10 ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα A ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ ΔΣΚ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IM/EX, ην ηεισλείν 

εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο (COoD) είλαη αξκφδην λα ζέηεη 

εκπνξεχκαηα ζε άιιν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή λα δέρεηαη 

δηαζάθεζε/γλσζηνπνίεζε επαλεμαγσγήο. Σν ηεισλείν επαιεζεχεη αλ 

ππάξρνπλ εκπνξεχκαηα ζε αξρηθή θαηάζηαζε θαη/ή ελδηάκεζα πξντφληα 

Σεισλείν εθθαζάξηζεο 

ηνπ θαζεζηψηνο 

Σεισλείν ππαγσγήο 

Σεισλείν ειέγρνπ 

https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp
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ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε θαη εμαθξηβψλεη αλ έρνπλ θαιπθζεί νη 

πνζφηεηεο γηα ηα είδε εκπνξεπκάησλ θαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα.  

Σν COoD αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα σο ζηνηρείν 4/11 ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα A ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ ΔΣΚ. 

 

Σν ηεισλείν εμφδνπ (COoE) είλαη ην ηεισλείν απφ ην νπνίν ηα 

εκπνξεχκαηα ζα εμέιζνπλ απφ ηελ ΔΔ θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα 

απνηειέζκαηα εμφδνπ. 

 

Σν ηεισλείν εμαγσγήο (COoExp) είλαη ην ηεισλείν πνπ δηεθπεξαηψλεη ηηο 

δηαηππψζεηο γηα ηηο δηαζαθήζεηο εμαγσγήο γηα εκπνξεχκαηα πνπ 

εμέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ. Οη πνζφηεηεο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο 

εμαγσγήο επηθπξψλνληαη βάζεη ησλ πνζνηήησλ ζηα ζηνηρεία ηνπ INF. 

 

Σν ηεισλείν  ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία (COfR) δηεθπεξαηψλεη ηηο 

δηαηππψζεηο γηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ θαη ηίζεληαη ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία. 

  

4.3 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΗΣΖΜΑΣΟ INF ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΟΤ 

ΚΑΣΟΥΟΤ 

Σν ζχζηεκα παξέρεη ζηνλ ηεισλεηαθφ ππάιιειν ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη αίηεκα INF γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε πχιε γηα ηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο θαη νη πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην ηεισλείν. Κάζε θξάηνο κέινο 

θαζνξίδεη ηελ αθξηβή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη αλ ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη αίηεκα INF γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο. 

Παξέρνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ εηζάγεη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

φηαλ ππνβάιιεη αίηεκα INF κέζσ ηεο EU CTP (θαη ηνπ ζπζηήκαηνο INF STP πνπ απνηειεί ζπληζηψζα ηεο): 

 

- Γιψζζα ηνπ εληχπνπ 

- Ηκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 

- Ο αξηζκφο άδεηαο ή ν αξηζκφο δηαζάθεζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αθφκε άδεηα ιφγσ 

κεηαγελέζηεξεο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο κε ηελ παξνρή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε. Αλαηξέμηε ζην εηδηθφ θεθάιαην «5.4 Σεισλεηαθή δηαζάθεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

σο αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαοA customs declaration serves as an application for an authorisation» 

γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ αλαθνξψλ ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε θαη/ή ζην INF 

- Αξηζκφο EORI ηνπ θαηφρνπ θαη/ή ηνπ αληηπξνζψπνπ 

Σεισλείν ζέζεο ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία 

Σεισλείν εμαγσγήο 

Σεισλείν εμφδνπ 
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Σα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ αλαθηψληαη απφ ην ζχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο 

EORI. Σν ζχζηεκα πξνζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ, κφιηο εηζαρζεί ν αξηζκφο ηεο άδεηαο, εθφζνλ ε 

άδεηα κπνξεί λα αλαθηεζεί απφ ην ζχζηεκα ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ (CDS). ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

δπλαηή ε εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο άδεηαο απφ ην CDS, ηα ζηνηρεία EORI πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε κε 

απηφκαην ηξφπν. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ρνξεγείηαη κέζσ ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο, ηα ζηνηρεία EORI 

πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζνχλ κε κε απηφκαην ηξφπν (θαζψο νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ 

απφ ηα εζληθά ζπζηήκαηα). 

 

Δπηπιένλ, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο πξέπεη λα πξνζζέζεη ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην αίηεκα INF, θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο αμίεο ηνπο.  

Γηαηίζεληαη ππνδείγκαηα αλαθφξησζεο ππφ κνξθή καδηθνχ αξρείνπ γηα ηελ αλαθφξησζε πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ 

ζε εμσηεξηθφ αξρείν θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθαξκνγή INF SP. Απηά ηα ππνδείγκαηα Excel είλαη 
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πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηέρνπλ ζην πξψην θχιιν επεμεγεκαηηθφ θείκελν ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ θχιισλ αλαθφξησζεο ππφ κνξθή καδηθνχ αξρείνπ: ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εληχπνπ, ηξφπνο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε αξρείν CSV. Σα ελ ιφγσ ππνδείγκαηα πεξηέρνπλ ηα 

αθφινπζα πεδία πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν: 

 θσδηθφο εκπνξεπκάησλ, έσο 14 ςεθία· 

 πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζρεηηθή κνλάδα κέηξεζεο· 

 αμία (πνζφ θαη λφκηζκα) ησλ εκπνξεπκάησλ· 

θαη πξναηξεηηθά: 

 ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο· 

 ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα. 

Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο, ην αξρείν πξέπεη λα κεηαηξαπεί (ιεηηνπξγία εμαγσγήο) ζε αξρείν αξρείν 

ηηκψλ δηαρσξηζκέλσλ κε θφκκαηα (CSV), ψζηε λα κπνξεί λα αλαθνξησζεί ζην ζχζηεκα. 

4.4 ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ INF ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ INF 

Όηαλ ιακβάλεηαη ην αίηεκα INF, ην αίηεκα πεξηιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηεο απνδνρήο ηεο 

δεκηνπξγίαο INF. Ο ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ην INF επηιέγνληαο 

«Ναη» απφ ηελ επηινγή ζην θάησ κέξνο ηνπ αηηήκαηνο. Πξηλ ιάβεη ηελ απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ INF, ν 

ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα δεη ην πεξηερφκελν ηνπ αηηήκαηνο INF θάλνληαο θιηθ ζηελ θαξηέια «INF 

Data» (Γεδνκέλα INF). Απνζηέιιεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εηδνπνίεζε ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο INF απφ ην ηεισλείν ειέγρνπ. 

Η επηινγή «Όρη» ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο INF. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ιακβάλεη εηδνπνίεζε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο INF ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο INF απφ ην ηεισλείν ειέγρνπ. 

 

Πξηλ επηθπξψζεη ην αίηεκα INF ηχπνπ A γηα ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή EX/IM ή ηειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεηζαγσγή IM/EX, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο πξέπεη λα ειέγμεη αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπκπεξηιάβεη 

ζην αίηεκα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα. Καηά ηελ πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ, ε 

έλδεημε «√» εκθαλίδεηαη κπξνζηά απφ κηα ζεηξά πνπ πεξηιακβάλεη ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα θαη ε έλδεημε «x» 

εκθαλίδεηαη κπξνζηά απφ κηα ζεηξά πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα.  

Δάλ ζην INF πεξηιακβάλνληαη ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, ηφηε ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ INF 

νξηζκέλα πεδία δεδνκέλσλ ζα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα. Δάλ ζην INF δελ πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, ην ηεισλείν ειέγρνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην INF ζε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην κε ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο. 
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4.5 ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΞΑΓΩΓΖ IM/EX 

Η ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή IM/EX είλαη ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ κε ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ζηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ζε 

ηειεηνπνίεζε θαη αθνινχζσο γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή κε 

επαλεμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε αξρηθή θαηάζηαζε, ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ. Δθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε ηελ 

ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε αξρηθή θαηάζηαζε, ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ζε επφκελν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο (ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή δελ εθαξκφδεηαη αθφκε). 

ε πεξίπησζε ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IM/EX πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε, 

απαηηείηαη INF IP IM/EX. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ INF ζην ηεισλείν ειέγρνπ, ε επεμεξγαζία ηνπ INF ζην 

ζχζηεκα INF γίλεηαη σο εμήο: 

 

- Κάζε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηεισλείν είλαη δηαζέζηκε ζηελ 

πάλσ δεμηά γσλία ηεο νζφλεο. Οη αθφινπζεο ελέξγεηεο είλαη δηαζέζηκεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IM/EX 

 

4.5.1 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΤΠΑΓΩΓΖ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ηελ ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή 

(θσδηθφο δεηνχκελνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο: 51) αλαθέξεηαη ζε INF κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ εγγξάθνπ 

C710 ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ INF, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα INF SP θαη 

πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search for INF» (Αλαδήηεζε INF) ζην αξηζηεξφ 

κελνχ πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δεισζέληα αξηζκφ INF. 

Τελωνείο 

ελέγσος
Τελωνείο 

ςπαγωγήρ

Τελωνείο 

εκκαθάπιζηρ 

ηος 

καθεζηώηορ

Τελωνείο 

εξόδος
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Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε 

δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην ζχζηεκα INF θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Place goods» (Τπαγσγή εκπνξεπκάησλ).  

 

 

Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε: 

- MRN 

- Δίδνο δηαζάθεζεο 

- Κσδηθφο δεηνχκελνπ θαζεζηψηνο 

- Κσδηθφο πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο 

Πξνζηίζεληαη επίζεο νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- Σα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, θσδηθφο 

εκπνξεπκάησλ, πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ, πνζφηεηα θαη αμία ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο MRN πνπ 

εηζήρζε αλσηέξσ κεηαθέξεηαη απηφκαηα θαη ζε απηφ ην πεδίν. 

- Δπηιέμηε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο θαη ηελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία γηα εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο. Η πξαγκαηηθή εκεξνκελία ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζην θαζεζηψο κπνξεί λα είλαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ή νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 

4.5.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

ΚΑΘΔΣΩΣΟ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ηελ επαλεμαγσγή εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή αλαθέξεηαη ζε INF κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ εγγξάθνπ C710 ζπλνδεπφκελν 

απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ INF, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζπλδέεηαη ζην 
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ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search for INF» (Αλαδήηεζε 

INF) ζην αξηζηεξφ κελνχ πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δεισζέληα αξηζκφ INF. 

 

Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε 

δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζην ζχζηεκα INF. Ο ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ 

εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί «Δθθαζάξηζε» πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ζηελ 

επφκελε ζειίδα γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ εξγαζηψλ. 

 

Δηζαγσγή ηεο πξαγκαηηθήο εκεξνκελίαο εθθαζάξηζεο. Όηαλ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία εθθαζάξηζεο απφ ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα φπνπ απνθαζίδεη αλ ζα πξνβεί ζηελ 

εθθαζάξηζε παξά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο. ε επφκελε έθδνζε ζα πξνζηεζεί επηπιένλ πεδίν 

αηηηνιφγεζεο. 

 

Μηα ζεηηθή απφθαζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζην ζχζηεκα INF. 

Η επφκελε ελέξγεηα είλαη ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ: 
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- αξηζκφο αλαθνξάο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (MRN) 

- ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξάγκαηη ιήθζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή 

(θσδηθφο εκπνξεπκάησλ, πεξηγξαθή πξντφλησλ, πνζφηεηα πξντφλησλ θαη κνλάδα κέηξεζεο, αμία 

πξντφλησλ θαη λφκηζκα) 

- πξναηξεηηθφ ηεηξαγσλίδην γηα ζπκπιήξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε αξρηθή θαηάζηαζε θαη/ή ησλ 

ελδηάκεζσλ πξντφλησλ. Όηαλ επηιέγεηαη κία απφ ηηο επηινγέο απηέο, εηζάγνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα INF αλαιφγσο. 

 

ημείωζη 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ INF θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο θαζεζηψηνο, ην INF κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζην ζηάδην ηεο εμφδνπ. Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην INF δελ ζα 

ππνβιεζεί ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζην ζηάδην ηεο εμφδνπ. 

4.5.3 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΞΟΓΟΤ 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνπ INF ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ν ηεισλεηαθφο 

ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ εμφδνπ ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αλαθεξφκελν αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ 

INF είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία 

εμφδνπ ζην ζχζηεκα INF. Θα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί «Έμνδνο» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ θαηαρψξηζε ελφο απνηειέζκαηνο εμφδνπ. Μεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ κπνξεί λα 

θαηαρσξίζεη απνηέιεζκα εμφδνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν MRN βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη ζην ζεκείν 4.5.2. 
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ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε δηαδηθαζία εμφδνπ, πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- ν MRN απφ έλα αλαπηπζζφκελν πεδίν πνπ πεξηέρεη MRN απφ πξνεγνχκελεο πξάμεηο εθθαζάξηζεο 

θαζεζηψηνο 

- θσδηθφο απνηειέζκαηνο ειέγρνπ 

- ζε πεξίπησζε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία εμφδνπ 

- ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο εμφδνπ 

- πξναηξεηηθά ε θαηάζηαζε ησλ ζθξαγίδσλ 

4.6 ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΞΑΓΩΓΖ EX/IM 

Η ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή EX/IM είλαη ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ηα κεηαπνηεκέλα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, 

ππάγνληαη πξψηα ζην θαζεζηψο πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, αληί 

ησλ νπνίσλ ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, ιακβάλνπλ δηαζάθεζε 

γηα ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή.  

ε πεξίπησζε ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ΔΥ/ΙΜ, απαηηείηαη πάληα INF IP EX/IM. Μεηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ INF ζην ηεισλείν ειέγρνπ, ε επεμεξγαζία ηνπ INF ζην ζχζηεκα INF γίλεηαη σο εμήο: 

 

Κάζε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηεισλείν είλαη δηαζέζηκε ζηελ πάλσ δεμηά 

γσλία ηεο νζφλεο. Οη αθφινπζεο ελέξγεηεο είλαη δηαζέζηκεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο IP EX/IM: 

 

Τελωνείο 

ελέγσος

Τελωνείο 

εξαγωγήρ

Τελωνείο 

εξόδος

Τελωνείο 

ςπαγωγήρ
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4.6.1 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΞΑΓΩΓΖ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε πνπ αθνξά κεηαπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία ιήθζεθαλ ζην πιαίζην 

θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή (θσδηθφο δεηνχκελνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο: 11) 

αλαθέξεηαη ζε INF IP EX/IM κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ εγγξάθνπ C710 ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ αξηζκφ 

ηνπ INF, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search for INF» (Αλαδήηεζε INF) ζην αξηζηεξφ κελνχ πξνθεηκέλνπ 

λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δεισζέληα αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF είλαη 

«Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ηνπ COoExp κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε 

δηαδηθαζία ζην ζχζηεκα INF. 

 

Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε:  

 ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξάγκαηη ιήθζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή θαη απνηεινχλ αληηθείκελν πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο (θσδηθφο εκπνξεπκάησλ, 

πεξηγξαθή πξντφλησλ, πνζφηεηα πξντφλησλ θαη κνλάδα κέηξεζεο, αμία πξντφλησλ θαη λφκηζκα) 

 εκεξνκελία απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο 

πξνο επαλεμαγσγή EX/IM  

 αξηζκφο αλαθνξάο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (MRN)  

 πξνζηίζεληαη επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IP EX/IM:  

o ν θσδηθφο εκπνξεχκαηνο ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, 

o εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, 

o εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

o δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην αλ ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε δαζκφ 

αληηληάκπηλγθ, αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, δαζκφ δηαζθάιηζεο ή νπνηνλδήπνηε πξφζζεην 

δαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ, 

o θσδηθφο εκπνξεπκάησλ ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IP EX/IM βάζεη ηεο ηεισλεηαθήο 
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δηαζάθεζεο κε έλδεημε MRN, πεξηγξαθή, πνζφηεηα κε κνλάδα κέηξεζεο, αμία κε 

λφκηζκα,  

o ηειεπηαία εκεξνκελία ππαγσγήο ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία 

αληηθαζίζηαληαη απφ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή. 

 

 

Ηζοδύναμα εμποπεύμαηα και εμποπεύμαηα 

Σν θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή EX/IM ξπζκίδεη ηελ έμνδν πξντφλησλ πνπ κεηαπνηήζεθαλ ζηελ 

Έλσζε κε ηε ρξήζε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζηελ παξαγσγή σο ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, ελψ ε εηζαγσγή 

κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ξπζκίδεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. ην πιαίζην ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή IM/EX, ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, 

αιιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν θαηαζθεπαζηήο αλακέλεη ηε κεηαπνίεζε ησλ κε ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ. Γηα πιηθνηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη σο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα αληί κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ζην εξγνζηάζην· αθνινχζσο, εμαζθαιίδεηαη ε επαλεμηζνξξφπεζε 

απηψλ ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα κέζσ ηεο ππαγσγήο 

παξφκνηαο πνζφηεηαο κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο.  

4.6.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΞΟΓΟΤ 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνπ INF ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ν ηεισλεηαθφο 

ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ εμφδνπ ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αλαθεξφκελν αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ 

INF είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία 

εμφδνπ ζην ζχζηεκα INF. Θα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί «Έμνδνο» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ θαηαρψξηζε ελφο απνηειέζκαηνο εμφδνπ. Μεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ κπνξεί λα 

θαηαρσξίζεη απνηέιεζκα εμφδνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν MRN βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη ζην ζεκείν 4.6.1. 

 

ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε δηαδηθαζία εμφδνπ, πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 ν MRN απφ έλα αλαπηπζζφκελν πεδίν πνπ πεξηέρεη MRN απφ πξνεγνχκελεο πξάμεηο 

εμαγσγήο 

 θσδηθφο απνηειέζκαηνο ειέγρνπ 

 ζε πεξίπησζε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία εμφδνπ 
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 ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο εμφδνπ 

 πξναηξεηηθά ε θαηάζηαζε ησλ ζθξαγίδσλ 

 

4.6.3 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΤΠΑΓΩΓΖ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ηελ ππαγσγή (κε ελσζηαθψλ) εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή (θσδηθφο δεηνχκελνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο: 5111) αλαθέξεηαη 

ζε INF κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ εγγξάθνπ C710 ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ INF, ν 

ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search for INF» (Αλαδήηεζε INF) ζην αξηζηεξφ κελνχ πξνθεηκέλνπ 

λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δεισζέληα αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF είλαη 

«Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ππαγσγήο 

ζην ζχζηεκα INF θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Place goods» (Τπαγσγή εκπνξεπκάησλ). 

 

Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε:  

        Ηκεξνκελία ππαγσγήο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε 

        Αξηζκφο αλαθνξάο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (MRN) 

        Δίδνο δηαζάθεζεο  

        Κσδηθφο δεηνχκελνπ θαζεζηψηνο  

        Κσδηθφο πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο  

 

Πξνζηίζεληαη επίζεο νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IP EX/IM:  

 ν θσδηθφο εκπνξεχκαηνο ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, 
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 εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, 

 εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

 δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην αλ ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε δαζκφ 

αληηληάκπηλγθ, αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, δαζκφ δηαζθάιηζεο ή νπνηνλδήπνηε πξφζζεην δαζκφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ, 

 θσδηθφο εκπνξεπκάησλ ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IP EX/IM βάζεη ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κε έλδεημε 

MRN, πεξηγξαθή, πνζφηεηα κε κνλάδα κέηξεζεο, αμία κε λφκηζκα. 

 

4.7 ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ EX/IM 

Η ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM είλαη ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ηα ελσζηαθά 

εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή γηα κεηαπνίεζε ζε ηξίηε ρψξα εθηφο 

ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλεηζάγνληαη θαη ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

κε πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ.  
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Σν θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM θαιχπηεη ηφζν ηελ «θαλνληθή» κεηαπνίεζε φζν θαη ηελ 

επηζθεπή, κεηαμχ άιισλ ζην πιαίζην ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ κε πξντφληα αληηθαηάζηαζεο. 

(ζεκείσζε: ζηελ πεξίπησζε ηδησηψλ πνπ επηζθεπάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο, απηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην 

ζχζηεκα INF) 

ε πεξίπησζε ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM απαηηείηαη πάληα INF OP EX/IM. Μεηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ INF ζην ηεισλείν ειέγρνπ, ε επεμεξγαζία ηνπ INF ζην ζχζηεκα INF γίλεηαη σο εμήο: 

 

Κάζε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηεισλείν είλαη δηαζέζηκε ζηελ πάλσ δεμηά 

γσλία ηεο νζφλεο. Οη αθφινπζεο ελέξγεηεο είλαη δηαζέζηκεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο OP EX/IM: 

 

4.7.1 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΤΠΑΓΩΓΖ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ηελ ππαγσγή ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή (θσδηθφο δεηνχκελνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο: 21) αλαθέξεηαη ζε INF κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ 

εγγξάθνπ C710 ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ αξηζκφ INF, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα INF SP 

θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search for INF» (Αλαδήηεζε INF) ζην αξηζηεξφ 

κελνχ πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δεισζέληα αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF 

είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην 

ζχζηεκα INF θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Place goods» (Τπαγσγή εκπνξεπκάησλ). 

Τελωνείο 

ελέγσος

Τελωνείο 

ςπαγωγήρ

Τελωνείο 

εξόδος

Τελωνείο θέζηρ 

ζε ελεύθεπη 

κςκλοθοπία
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Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε: 

- Αξηζκφο αλαθνξάο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (MRN) 

- Δίδνο δηαζάθεζεο 

- Κσδηθφο δεηνχκελνπ θαζεζηψηνο 

- Κσδηθφο πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο 

Πξνζηίζεληαη επίζεο νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- ζηνηρεία ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή κε ηνλ νηθείν θσδηθφ εκπνξεπκάησλ, πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ, πνζφηεηα κε ηε 

κνλάδα κέηξεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη αμία κε ην λφκηζκα ησλ εκπνξεπκάησλ 

- επηιέγεηαη ε ηειεπηαία εκεξνκελία επαλεηζαγσγήο ησλ ιεθζέλησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

 

4.7.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΞΟΓΟΤ 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνπ INF ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ν ηεισλεηαθφο 

ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ εμφδνπ ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αλαθεξφκελν αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ 
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INF είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία 

εμφδνπ ζην ζχζηεκα INF. Θα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί «Έμνδνο» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ θαηαρψξηζε ελφο απνηειέζκαηνο εμφδνπ. Μεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ κπνξεί λα 

θαηαρσξίζεη απνηέιεζκα εμφδνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν MRN βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη ζην ζεκείν 4.7.1. 

 

ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε δηαδηθαζία εμφδνπ, πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- ν MRN απφ έλα αλαπηπζζφκελν πεδίν πνπ πεξηέρεη MRN απφ πξνεγνχκελεο πξάμεηο ππαγσγήο 

- θσδηθφο απνηειέζκαηνο ειέγρνπ 

- ζε πεξίπησζε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία εμφδνπ 

- ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο εμφδνπ 

- πξναηξεηηθά ε θαηάζηαζε ησλ ζθξαγίδσλ 

4.7.3 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ηελ επαλεηζαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ ιήθζεθαλ ζην 

πιαίζην θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή (θσδηθφο δεηνχκελνπ ηεισλεηαθνχ 

θαζεζηψηνο: 6121) αλαθέξεηαη ζε INF κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ εγγξάθνπ C710 ζπλνδεπφκελν απφ 

ηνλ αξηζκφ ηνπ INF, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search 

for INF» (Αλαδήηεζε INF) ζην αξηζηεξφ κελνχ πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

δεισζέληα αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο 

ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ζην ζχζηεκα INF. Ο ηεισλεηαθφο 

ππάιιεινο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί «Παξάδνζε» πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε 

ζειίδα γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ εξγαζηψλ. 
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Ο ηεισλεηαθφο ππάιιεινο εηζάγεη ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία επαλεηζαγσγήο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

 

Όηαλ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία επαλεηζαγσγήο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ν 

ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα φπνπ απνθαζίδεη αλ ζα πξνβεί ζηελ παξάδνζε παξά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο. ε επηθείκελε έθδνζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη αηηηνιφγεζε. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε θαηαρψξηζε ησλ πξντφλησλ γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. 

Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε: 

- Αξηζκφο αλαθνξάο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (MRN) 

- Δίδνο δηαζάθεζεο 

- Κσδηθφο δεηνχκελνπ θαζεζηψηνο 

- Κσδηθφο πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο 

- Η εκεξνκελία επαλεηζαγσγήο αλαθέξεηαη κφλν γηα αλάγλσζε ζχκθσλα κε φ,ηη επηιέρζεθε θαηά ην 

πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο παξάδνζεο ζην ζχζηεκα INF. 
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Πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα επαλεηζαγσγή: θσδηθφο εκπνξεπκάησλ, 

πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ, πνζφηεηα (θαη κνλάδα κέηξεζεο) θαη αμία (θαη λφκηζκα) ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

4.8 ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΗΑΓΩΓΖ IM/EX 

Η ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή IM/EX είλαη ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα κε κε ελσζηαθφ ραξαθηήξα πνπ παξάγνληαη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο απφ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο, ηα 

ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, αληί ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, ππάγνληαη 

ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή πξνθεηκέλνπ λα εμέιζνπλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο 

ηεο Έλσζεο. Καηά ηε ζέζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κπνξεί λα 

απαηηεζεί εγγχεζε. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εηζαγσγήο ζην 

πιαίζην ηνπ ζπλήζνπο erga omnes δαζκνχ θαη ηεο εηζαγσγήο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή.   

Σν θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή IM/EX θαιχπηεη κφλν ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα. Σν θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή IM/EX 

δελ αθνξά ηελ πξνθαηαβνιηθή εηζαγσγή πξντφλησλ αληηθαηάζηαζεο ζην πιαίζην ζπζηήκαηνο 

ζηαζεξψλ αληαιιαγψλ.  

ε πεξίπησζε ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή IM/EX πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

θξάηε κέιε, απαηηείηαη πάληα INF OP IM/EX. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ INF ζην ηεισλείν ειέγρνπ, ε 

επεμεξγαζία ηνπ INF ζην ζχζηεκα INF γίλεηαη σο εμήο: 
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4.8.1 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζρεηηθά κε κεηαπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία ιήθζεθαλ ζην πιαίζην 

θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή (θσδηθφο δεηνχκελνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο: 46 ή, 

κέρξη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εηζαγσγψλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΣΚ, 48 B07,) 

αλαθέξεηαη ζε INF κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ εγγξάθνπ C710 ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ αξηζκφ INF, ν 

ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search for INF» (Αλαδήηεζε INF) ζην αξηζηεξφ κελνχ πξνθεηκέλνπ 

λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δεισζέληα αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF είλαη 

«Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ζην ζχζηεκα INF θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Release» (Θέζε 

ζε ειεχζεξε θπθινθνξία). 

 

Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε: 

- Αξηζκφο αλαθνξάο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (MRN) 

- Δίδνο δηαζάθεζεο 

- Κσδηθφο δεηνχκελνπ θαζεζηψηνο 

- Κσδηθφο πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο 

Τελωνείο 

ελέγσος

Τελωνείο θέζηρ 

ζε ελεύθεπη 

κςκλοθοπία

Τελωνείο 

ςπαγωγήρ

Τελωνείο 

εξόδος
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Πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξάγκαηη ιήθζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή θαη απνηεινχλ αληηθείκελν πξνθαηαβνιηθήο εηζαγσγήο (θσδηθφο εκπνξεπκάησλ, 

πεξηγξαθή πξντφλησλ, πνζφηεηα πξντφλησλ θαη κνλάδα κέηξεζεο, αμία πξντφλησλ θαη λφκηζκα) 

 

- ηειεπηαία εκεξνκελία ππαγσγήο ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

ηζνδχλακα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ζηελ παξαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ζην πιαίζην ηνπ 

θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή. 

 

- ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εγγχεζε, ζεκεηψλεηαη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην θαη παξέρνληαη νη 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

o αξηζκφο αλαθνξάο ηεο εγγχεζεο (GRN) 

o πνζφ ηεο εγγχεζεο 

o λφκηζκα 



39 

 

4.8.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΤΠΑΓΩΓΖ 

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε γηα ηελ ππαγσγή ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή IM/EX (θσδηθφο δεηνχκελνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο: 2146 ή, 

κέρξη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εηζαγσγψλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΣΚ, 2148) 

αλαθέξεηαη ζε INF κε ηνλ πξφζζεην θσδηθφ εγγξάθνπ C710 ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ αξηζκφ INF, ν 

ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελφηεηα «Search for INF» (Αλαδήηεζε INF) ζην αξηζηεξφ κελνχ πξνθεηκέλνπ 

λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δεισζέληα αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ INF είλαη 

«Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ππαγσγήο 

ζην ζχζηεκα INF θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Place goods» (Τπαγσγή εκπνξεπκάησλ). 

 

Πξψηα ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ππαγσγήο ησλ ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο. 

 

Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε: 

- Αξηζκφο αλαθνξάο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο (MRN) 

- Δίδνο δηαζάθεζεο 



40 

 

- Κσδηθφο δεηνχκελνπ θαζεζηψηνο 

- Κσδηθφο πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο 

 

Δπηιέμηε ηελ επηινγή ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία. 

 

Πξνζηίζεληαη επίζεο νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή κε ηνλ νηθείν αξηζκφ αλαθνξάο δηαζάθεζεο, θσδηθφ εκπνξεχκαηνο, πεξηγξαθή ησλ 

εκπνξεπκάησλ, πνζφηεηα θαη αμία ησλ εκπνξεπκάησλ. 

4.8.3 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ INF ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΞΟΓΟΤ 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνπ INF ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ν ηεισλεηαθφο 

ππάιιεινο ηνπ ηεισλείνπ εμφδνπ ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα INF SP θαη πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην INF πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αλαθεξφκελν αξηζκφ INF. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ 

INF είλαη «Available» (Γηαζέζηκν), ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία 

εμφδνπ ζην ζχζηεκα INF. Θα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί «Έμνδνο» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ θαηαρψξηζε ελφο απνηειέζκαηνο εμφδνπ. Μεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ κπνξεί λα 

θαηαρσξίζεη απνηέιεζκα εμφδνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν MRN βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη ζην ζεκείν 4.8.2. 
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ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε έμνδνο, πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- ν MRN απφ έλα αλαπηπζζφκελν πεδίν πνπ πεξηέρεη MRN απφ πξνεγνχκελεο πξάμεηο ππαγσγήο 

- θσδηθφο απνηειέζκαηνο ειέγρνπ 

- ζε πεξίπησζε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία εμφδνπ 

- ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο εμφδνπ 

- πξναηξεηηθά ε θαηάζηαζε ησλ ζθξαγίδσλ 
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5 ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ 

5.1 Ζ ΥΡΖΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΦΡΑΓΗΓΩΝ 

Μεηαμχ άιισλ, ε επαιήζεπζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηεισλεηαθψλ ζθξαγίδσλ απνηειεί ζηνηρείν πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί ζην BPM L4 σο κέξνο ηνπ απνηειέζκαηνο εμφδνπ. ην απνηέιεζκα εμφδνπ πξέπεη λα εηζάγνληαη ε 

εκεξνκελία εμφδνπ θαη ην απνηέιεζκα εμφδνπ, ελψ πξναηξεηηθφ ζηνηρείν είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ζθξαγίδαο ή 

ησλ ζθξαγίδσλ, επεηδή νη ζθξαγίδεο ζπλδένληαη θαηά βάζε κε ηνπο θαλφλεο εμαγσγήο θαη φρη κε ην INF. 

Τπφ εηδηθέο πεξηζηάζεηο, ην ηεισλείν ζην ζεκείν αλαρψξεζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ηνπνζεηήζεη 

ηεισλεηαθέο ζθξαγίδεο ζε πξντφληα πςειήο αμίαο ή κεγάινπ θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (φπσο εκπνξεχκαηα 

κε πςεινχο δαζκνχο ή ρξήδνληα πξνζηαζίαο, φπσο έξγα ηέρλεο ή επαίζζεηα πιηθά): ζην ζεκείν εμφδνπ απφ ηελ 

ΔΔ, δηελεξγείηαη θπζηθφο έιεγρνο ησλ ελ ιφγσ ζθξαγίδσλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο επαιήζεπζεο εηζάγεηαη 

ζην ζχζηεκα.  

Δάλ φια ηα ζηνηρεία είλαη ζπλεπή, πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγσγή θαη επηθπξψλεηαη ην INF.  

Δάλ φρη, ε εμαγσγή αθπξψλεηαη θαη δελ εθδίδεηαη INF. 

ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηεισλεηαθψλ ζθξαγίδσλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο, π.ρ. ζην πιαίζην 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή φηαλ ην ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο (θαη εμαγσγήο) ζέηεη 

νξηζκέλεο ηεισλεηαθέο ζθξαγίδεο ζηα κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα επεηδή ηα εκπνξεχκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ 

λα θιαπνχλ θαηά ηε κεηαθνξά ζην ζεκείν εμφδνπ, ε θαηάζηαζε ησλ ζθξαγίδσλ εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα. ε 

πεξίπησζε ξήμεο ησλ ζθξαγίδσλ, ην ηεισλείν ειέγρεη ηνλ ιφγν θαη εάλ ν ιφγνο είλαη απνδεθηφο (π.ρ. ηξνραίν 

αηχρεκα) κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζθξαγίδεο θαη λα επηηξέςεη ηελ επαλεμαγσγή.  

Γεδνκέλνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί/ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθέο ηνπ ζθξαγίδεο, ην ηεισλείν 

κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζέζεη ηηο δηθέο ηνπ ζθξαγίδεο ζηελ απνζηνιή. 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξηίδα εμαγσγήο ζθξαγίδεηαη κε ηηο ζθξαγίδεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε θαηάζηαζή ηνπο 

δελ αθνξά ην INF. 

5.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΞΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ Δ ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Παξάδεηγκα: ηα εκπνξεχκαηα ππάρζεθαλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IM/EX κε ζθνπφ ηελ 

επαλεμαγσγή ηνπο σο κεηαπνηεκέλα πξντφληα, αιιά ηα ζρέδηα άιιαμαλ θαη ηα κεηαπνηεκέλα ή ελδηάκεζα 

πξντφληα ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. Σν αίηεκα INF ππνβιήζεθε θαη δηεθπεξαηψζεθε ζην ηεισλείν 

ππαγσγήο, αιιά θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ην INF πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο. Ο 

δηαζαθηζηήο αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ηνπ INF ζηε δηαζάθεζε γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ην INF 

ηξνπνπνηείηαη αλαιφγσο απφ ηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

 

εκείσζε: απηφ ζπλάδεη κε  

 ην άξζξν 176 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ζεκείν iv) ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ ΔΣΚ: φηαλ 

ππνβάιινληαη ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο γηα εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο, αλαθέξνπλ 

ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ ηνπ INF θαη 

 ην άξζξν 181 παξάγξαθνο 3 ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ ΔΣΚ: «Όηαλ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε 

[...] αλαθέξεηαη ζε INF, νη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο θαζηζηνχλ δηαζέζηκα ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 
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δεδνκέλσλ πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα 71-05 ηκήκα Α ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ηνπ θψδηθα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ INF.». 

5.3 Ζ ΔΞΟΓΟ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΘΔΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ INF SP 

Ση ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή IP EX/IM ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο, εάλ δηαπηζησζεί φηη ε έμνδνο δελ έρεη επηβεβαησζεί ζην ζχζηεκα 

INF SP αιιά ε έμνδνο κπνξεί λα επηβεβαησζεί απφ ηελ πξαγκαηηθή ηεισλεηαθή δηαζάθεζε; 

Δλαπφθεηηαη ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή λα επηιχζεη ηελ πεξίπησζε απηή. 

Ο δηαζαθηζηήο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαζψο δήηεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ INF θαη παξείρε φια ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα. Η ηεισλεηαθή αξρή πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα επηθαηξνπνηήζεη ή φρη ην INF αθνχ επηβεβαηψζεη ή 

φρη ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ. Σν ηεηξαγσλίδην απηφ πξέπεη πάληα λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο θαη φρη απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δειηίνπ INF. 

5.4 ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΓΗΑΑΦΖΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ω ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ 

Η πεξίπησζε απηή είλαη ζπάληα θαη αληηκεησπίδεηαη θπξίσο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ζε εζληθφ επίπεδν. Μφλν 

ζην πιαίζην ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή EX/IM ζα κπνξνχζε λα επηηξαπεί κηα ηέηνηα δηαζάθεζε σο 

άδεηα (πξάγκαηη, ε επηινγή απηή απνηειεί ζαθψο εμαίξεζε αλ ιεθζνχλ ππφςε ην άξζξν 163 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν ε) θαη ην άξζξν 163 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο ηνπ ΔΣΚ)  

Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά 

ζηε δηαζάθεζε, ππάξρνπλ δχν πηζαλέο ιχζεηο: 

1. Πξέπεη πξψηα λα παξαζρεζεί ν αξηζκφο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ ζην αίηεκα INF ζην πεδίν 

«Authorisation/Declaration Number» (Αξηζκφο άδεηαο/δηαζάθεζεο). ηε ζπλέρεηα, ε ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηεηξαγσλίδην 

44 ν αξηζκφο αλαθνξάο ηνπ INF πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζχζηεκα INF. 

2. Ο ζπλαιιαζζφκελνο εηζάγεη ηνλ LRN (ηνπηθφο αξηζκφο αλαθνξάο) απφ ην ηεηξαγσλίδην 7 ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ζην πεδίν «Authorisation/Declaration Number» (Αξηζκφο 

άδεηαο/δηαζάθεζεο) κε ηελ πξνζζήθε κεδεληθψλ αλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 18 ραξαθηήξεο. Μεηά ηελ 

απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο INF, ν αξηζκφο ηνπ INF εηζάγεηαη απφ ηνλ ζπλαιιαζζφκελν ζην ηεηξαγσλίδην 

44 ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο. Μεηά απφ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ INF κε ηελ 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο εηζάγεη ηνλ αξηζκφ ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ζην 

πεδίν «MRN». 

Οη ιχζεηο απηέο έρνπλ ζπδεηεζεί θαη ελαπφθεηηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο λα επηιέμεη κία απφ ηηο δχν επηινγέο, 

έσο φηνπ εθαξκνζηεί ηειηθή ιχζε ζην ζχζηεκα ΣΠ. 

5.5 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ «INSERT INF» (ΔΗΑΓΩΓΖ INF) 

Η ιεηηνπξγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηκήκαηνο Β γηα ηελ ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ INF δελ είλαη αθφκε δηαζέζηκα ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα πνπ αθνξά ην INF. 

5.6 ΑΚΤΡΩΖ INF 

Θα πξέπεη λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ παξαδείγκαηα αθχξσζεο INF.  
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Δπί ηνπ παξφληνο δελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο INF απφ ηνλ θάηνρν θαη πξέπεη λα 

θαηαρσξηζηεί λέν αίηεκα INF. 
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6 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο 

- Γεκηνπξγία ηνπ αηηήκαηνο INF L4-INF-01-01 

 

Σεισλεηαθφο ππάιιεινο 

- Σξνπνπνίεζε ηνπ INF: L4-INF-01-03 

- Αθχξσζε: L4-INF-01-10 

-  

- Δπεμεξγαζία ηνπ INF ζε επίπεδν COoP: L4-INF-01-04 

- Δπεμεξγαζία ηνπ INF ζε επίπεδν COoE: L4-INF-01-05 

- Δπεμεξγαζία ηνπ INF ζε επίπεδν COfR: L4-INF-01-06 

- Δπεμεξγαζία ηνπ INF ζε επίπεδν COoD: L4-INF-01-07 

- Δπεμεξγαζία INF ζε επίπεδν COoExp: L4-INF-01-08 


