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Εγκύκλιος ΕΕ - «ΕΚT» (8) 

 
Όλο το τελωνειακό προσωπικό του Τμήματος, 

 
Επικαιροποίηση Συνοπτικού Οδηγού για  

το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή 
 
Επισυνάπτεται ο επικαιροποιημένος Συνοπτικός Οδηγός για το καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή, ο οποίος έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων του Τμήματος 
και σκοπό έχει να ενημερώσει τους τελωνειακούς λειτουργούς, τις μεταποιητικές μονάδες και 
εξαγωγικές επιχειρήσεις για τα οφέλη και για την ορθή λειτουργία του εν λόγω  καθεστώτος.  
 
Ο παρόν οδηγός έχει επικαιροποιηθεί στη βάση των διατάξεων της Ενωσιακής Τελωνειακής 
Νομοθεσίας, των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ειδικά καθεστώτα 
και των διαδικασιών που έχουν καθοριστεί με τις σχετικές εγκυκλίους του Τμήματος, των 
κατηγοριών «ΠΤ» και «ΕΚΤ». Στον οδηγό αναφέρονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει με την 
εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας και για καλύτερη αντίληψη του αναγνώστη, οι πληροφορίες 
παρουσιάζονται υπό μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων με αναφορά στις συγκεκριμένες 
νομοθετικές διατάξεις υπό μορφή πίνακα, στο τέλος της κάθε ερώτησης. Ιδιαίτερα σημαντικό 
στον παρόντα οδηγό είναι το Συνημμένο 2 που καθορίζει τη διαδικασία χρήσης του ∆ελτίου 
Πληροφοριών ΙΝF 2. 
 
Σημειώνεται τέλος ότι στην κατηγορία ΕΕ– «ΠΤ» παραμένουν σε ισχύ οι εγκύκλιοι με αρ. (3) 
μέχρι (5). Η εγκύκλιος με αρ. (5) θα καταργηθεί με την επικαιροποίηση των ενδοτμηματικών 
οδηγιών του εν λόγω καθεστώτος. 
 
 
 
                     (Χριστιάνα Μούσα) 
                                                                                                                για ∆ιευθυντή, 

                                                                                              Τμήματος Τελωνείων                                
 
 
MTheophilou-Tsolaki/EΚΤ8 

Κοιν.: - Έφορο Φορολογίας, 

-  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy, 
secgen@ccci.org.cy, maria@ccci.org.cy 
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- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy, 
 Chryso@ccci.org.cy 

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: 
info@famagustachamber.org.cy 

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy 

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy  

- Εμπορικό και Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Πάφου: evepafos@cytanet.com.cy 

- Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy 

- Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org 

- Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και ∆ιαμεταφορέων: Chryso@ccci.org.cy 

- Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy 

- Σύνδεσμος ∆ιεθνών ∆ιαμεταφορέων Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy 

- Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy 

- Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy 

- Αρχή Λιμένων Κύπρου: cpa@cpa.gov.cy 

- Τελωνειακοί Πράκτορες: aacf@cytanet.com.cy 

- Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών: 
povekcy@cytanet.com.cy  
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Ο παρόν οδηγός δεν αποτελεί νομικό κείμενο αλλά σκοπό έχει την παροχή γενικής πληροφόρησης για χρήση 
του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.  

Ο νέος αυτός οδηγός έχει συνταχθεί μετά την πλήρη εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2016 του 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 952/2013, των συναφών Κανονισμών [Κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2446, Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2447 και 
του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2016/341, με σκοπό τη σύνοψη των σχετικών 
διατάξεων των εν λόγω νομοθετημάτων και των σημαντικών αλλαγών που έχουν προκύψει. 

Τι έχει αλλάξει; 

1. Σε περίπτωση εφαρμογής ad-valorem (επί της αξίας) εισαγωγικού δασμού,  το ποσό του 
εισαγωγικού δασμού για τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς αυτό 
ή από τα "προϊόντα αντικατάστασης", υπολογίζεται με βάση το 'κόστος των εργασιών 
τελειοποίησης' που διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.  

2. Στο πλαίσιο του καθεστώτος μπορεί να γίνει χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων (δηλ. 
ενωσιακών εμπορευμάτων), εκτός των περιπτώσεων που θα υπέκειντο σε προσωρινό ή 
οριστικό δασμό αντιντάμπιγκ, αντισταθμιστικό δασμό, δασμό διασφάλισης ή πρόσθετο 
δασμό που προκύπτει από αναστολή των παραχωρήσεων αν είχαν διασαφιστεί για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. 

3. Τα ∆ελτία Πληροφοριών INF θα διακινούνται ηλεκτρονικά με την πλήρη εφαρμογή του 
σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος. 

4. Στα πλαίσια λειτουργίας του καθεστώτος με προκαταβολική εισαγωγή προϊόντων 
αντικατάστασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης για κάλυψη της ενδεχόμενης μη εξαγωγής 
των ελαττωματικών εμπορευμάτων εντός 2 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της 
διασάφησης εισαγωγής των προϊόντων αντικατάστασης.  

5. Η περίοδος ισχύος μιας άδειας παρατείνεται μέχρι και 5 χρόνια, ενώ για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα σε 3 χρόνια. 

6. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι μπορεί να θιγούν τα συμφέροντα των 
ενωσιακών παραγωγών, έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 
ενδιαφερόμενων προσώπων, η διαδικασία εξέτασης των οικονομικών όρων 
πραγματοποιείται σε επίπεδο Επιτροπής και όχι σε εθνικό επίπεδο.  

Προτού αιτηθείτε για χορήγηση άδειας χρήσης του εν λόγω καθεστώτος θα πρέπει να βεβαιωθείτε 
ότι πληροίτε τα κριτήρια και μπορείτε να ανταποκριθείτε στις σχετικές νομικές υποχρεώσεις. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα κληθείτε να καταβάλετε τις οποιεσδήποτε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 
που έχουν ανασταλεί λόγω χρήσης του καθεστώτος. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 92 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι) του 2004 
όπως αυτός έχει εκάστοτε τροποποιηθεί, οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε αναληθή δήλωση ή 
προσκομίσει έγγραφο που είναι αναληθές σε ουσιώδες στοιχείο για εμπορεύματα που υπάγονται σε 
ανασταλτικό καθεστώς, µε πρόθεση εξαπάτησης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε 
χρηματική ποινή ή σε φυλάκιση µέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές,.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΕΤΚ Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 952/2013  

DA Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2446  

IA Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2447 

ΤDA Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2016/341-Mεταβατικές ∆ιατάξεις 
για τα μηχανογραφημένα συστήματα 

ΤΕ Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

ΤΕισ Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή 

ΣΟ Συνδυασμένη Ονοματολογία 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς του παρόντα οδηγού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1 Τελωνειακό καθεστώς  Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα καθεστώτα: 

(α) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή, 

(β) ειδικά καθεστώτα ή, 

(γ) εξαγωγή. 

2 Ειδικά καθεστώτα 

 

Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) ∆ιαμετακόμιση (περιλαμβάνει την εξωτερική και την 
εσωτερική διαμετακόμιση) 

(β) αποθήκευση (περιλαμβάνει την τελωνειακή αποταμίευση και 
τις ελεύθερες ζώνες) 

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

(δ) τελειοποίηση (περιλαμβάνει  την τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή) 

3 Τελειοποίηση προς 
επανεισαγωγή ΙΜ/ΕΧ 

Η εκ των προτέρων εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που 
λαμβάνονται από ισοδύναμα εμπορεύματα στο πλαίσιο 
καθεστώτος ΤΕισ πριν από την εξαγωγή των εμπορευμάτων 
που αντικαθιστούν. 

4 Τελειοποίηση προς 
επανεισαγωγή EX/IM 

Η εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων πριν από την εισαγωγή 
των μεταποιημένων εμπορευμάτων 

5 Πρόσωπο εγκατεστημένο 
εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης 

α) Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που 
έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης,  

β) εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, 
κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του 
διοίκηση ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση*.  

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

6 ∆ικαιούχος του 
καθεστώτος 

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

β) πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις σχετικά με ένα τελωνειακό καθεστώς. 
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7 Μέτρα εμπορικής 
πολιτικής 

Μη δασμολογικά μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, υπό μορφή ενωσιακών διατάξεων που 
διέπουν το διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων. 

8 Μεταποιημένα προϊόντα Προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης και 
έχουν υποβληθεί σε «εργασίες τελειοποίησης» 

9 Κύρια μεταποιημένα 
προϊόντα 

Μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια για 
τελειοποίηση προς επανεισαγωγή 

10 ∆ευτερεύοντα 
μεταποιημένα προϊόντα 

Μεταποιημένα προϊόντα τα οποία αποτελούν αναγκαία 
υποπροϊόντα της μεταποιητικής διαδικασίας, εκτός από τα κύρια 
μεταποιημένα προϊόντα. 

11 Εργασίες τελειοποίησης Θεωρούνται μια από τις ακόλουθες: 

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

(β) μεταποίηση εμπορευμάτων, 

(γ) καταστροφή, 

(δ) επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η 
αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία, 

(ε) χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων, τα οποία δεν 
περιέχονται στα μεταποιημένα προϊόντα, επιτρέπουν 
όμως ή διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων 
αυτών, ακόμα και αν αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει κατά τη χρησιμοποίησή τους (βοηθήματα 
παραγωγής) με εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 240 του 
DA: 

- 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, 

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

- εξοπλισμό και εργαλεία. 

12 Συντελεστής απόδοσης Η ποσότητα ή το ποσοστό των μεταποιημένων προϊόντων που 
λαμβάνεται από την επεξεργασία ορισμένης ποσότητας 
εμπορευμάτων που έχει υπαχθεί σε ΤΕισ. 

13 Ισοδύναμα εμπορεύματα Είναι τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία τελειοποιούνται 
αντί των ενωσιακών εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο 
καθεστώς.  
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14 Προϊόν αντικατάστασης Είναι το εισαγόμενο προϊόν που αντικαθιστά ένα μεταποιημένο 
προϊόν στο πλαίσιο του συστήματος σταθερών ανταλλαγών. 
Έχουν τον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα τα οποία υποκαθιστούν· 

15 Σύστημα Σταθερών 
Ανταλλαγών 

Tο σύστημα που επιτρέπει την αντικατάσταση μεταποιημένου 
προϊόντος από ένα εισαγόμενο εμπόρευμα εφόσον πρόκειται 
για επισκευή ελαττωματικών ενωσιακών εμπορευμάτων. 

15 Προκαταβολική 
εισαγωγή 

H εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που έχουν ληφθεί από 
‘ισοδύναμα εμπορεύματα’ πριν την εξαγωγή των εμπορευμάτων 
που θα υπαχθούν στο καθεστώς 

16 Τελωνειακή επιτήρηση Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν γενικά οι τελωνειακές αρχές, 
ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας 
και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων που ισχύουν για τα 
εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτών των 
ενεργειών 

17 Τελωνείο ελέγχου 

 

Το τελωνείο που ορίζεται στην άδεια να εποπτεύει το ειδικό 
καθεστώς ή την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς (σε 
περίπτωση έγκρισης απλουστεύσεων).  

18 Τελωνείο υπαγωγής Το τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια για υπαγωγή στο 
καθεστώς, που έχει την εξουσία να θέσει τα εμπορεύματα στο 
καθεστώς. 

19 Τελωνείο εκκαθάρισης 
του καθεστώτος 

Το τελωνείο που είναι εξουσιοδοτημένo στο πλαίσιο της άδειας 
να αποδέχεται διασαφήσεις με τις οποίες τα εμπορεύματα που 
έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ή τα μεταποιημένα από αυτά 
προϊόντα εκκαθαρίζονται δηλ. υπάγονται σε άλλο τελωνειακό 
καθεστώς, εξέρχονται από ΕΕ, καταστρέφονται οριστικά, 
εγκαταλείπονται υπέρ του ∆ημοσίου. 

20 Τριγωνικές συναλλαγές: Οι συναλλαγές όπου το τελωνείο εκκαθάρισης (πχ. τελωνείο 
εξόδου) και το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς (π.χ. τελωνείο 
εισαγωγής) δεν είναι το ίδιο 

 

 
  



9 
 

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1.1 Τι είναι το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (ΤΕισ); 

Είναι ένα ειδικό τελωνειακό καθεστώς που λειτουργεί στα πλαίσια παροχής διευκολύνσεων στις 
μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις ώστε αυτές να μπορέσουν να παράγουν προϊόντα 
ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά και να αντεπεξέλθουν στο διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό.  

Το καθεστώς ΤΕισ επιτρέπει την προσωρινή εξαγωγή ενωσιακών εµπορευµάτων εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της ΕΕ προκειμένου να υποστούν εργασίες τελειοποίησης* και επανεισαγωγή 
των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές και τη θέση αυτών σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, με μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς.  

 
1.2  Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του καθεστώτος ΤΕισ; 

Το εν λόγω καθεστώς σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη χρήση ενωσιακών εμπορευμάτων για τη 
παραγωγή προϊόντων τα οποία θα τύχουν ευνοϊκότερης δασμολογικής μεταχείρισης με την 
επανεισαγωγή τους στην ΕΕ, επιτρέποντας στους δικαιούχους να επωφεληθούν από το χαμηλότερο 
κόστος εργασίας ή των πρώτων υλών ή της εξειδικευμένης εργασίας και καλύτερης ή/και πιο 
τεχνολογικά αναβαθμισμένης ποιότητας πρώτων υλών που ενδέχεται να υπάρχει εκτός ΕΕ. 

Επιπλέον, στα πλαίσια εφαρμογής του καθεστώτος με το «σύστημα σταθερών ανταλλαγών», δίδεται 
η δυνατότητα επιστροφής σε τρίτη χώρα ενός προϊόντος, με σκοπό την επισκευή ή τη 
αντικατάστασή του από άλλο εμπόρευμα το οποίο ονομάζεται «προϊόν υποκατάστασης».    

1.3 Ποιο είναι το νομοθετικό  πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω καθεστώτος; 

Οι νομικές πρόνοιες που καθορίζουν τη λειτουργία του καθεστώτος είναι οι ακόλουθες: 

• Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 952/2013 περί θεσπίσεως του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
(κύριες κοινές διατάξεις: άρθρα 1-6, 22-30, 55, 77, 79-82, 85-86, 89-98 ειδικές: 210-225, 
241-242, 255, 258, 259-262) 

• Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2446 -κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (κύριες κοινές διατάξεις: 
άρθρα 72, 75, 98-103, ειδικές: 163-164, 166, 169, 171-174, 176, 178-181, 183, 240, 242-
243. 246-256 και τα Παραρτήματα Α, Β: 32-03, 33-06, 71-02 ως 71-06, 90) 

• Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/2447 -εφαρμοστικές πράξεις (κύριες κοινές διατάξεις: άρθρα 
10-15, 147-158, ειδικές: 259-269, 271 και τα Παραρτήματα Α, Β 33-06) 

• Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2016/341 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τους Μεταβατικούς 
Κανόνες (κύριες κοινές διατάξεις: άρθρα 2-3, ειδικές: 14-23, τελικές διατάξεις: 55 και τα 
Παραρτήματα Ι, ∆1, 12- έντυπα αίτησης και άδειας, 13- INF) 

• Ο περί Τελωνειακού Κώδικας Νόμος του 2004, Ν.94(Ι)/2004 όπως έχει τροποποιηθεί  
(άρθρα  54-57),   

• Το περί Τελωνειακού Κώδικα (Όροι και προϋποθέσεις Τελωνειακών Καθεστώτων) 
∆ιάταγμα-  Κ∆Π 436/2004, 

• Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004, Ν.91(Ι)/2004 

• Ο περί Φ.Π.Α. Νόμος, Ν.95(Ι)/2000, όπως έχει τροποποιηθεί 
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1.4 Ποιός μπορεί να αιτηθεί και ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
χρήσης του καθεστώτος ΤΕισ; 

Η χρήση του εν λόγω καθεστώτος προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από το Τμήμα Τελωνείων μετά 
την υποβολή αίτησης από το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που πραγματοποιεί μέσω τρίτου τις 
εργασίες τελειοποίησης στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές 
καταχωρήσεις του αιτούντος και/ή όπου διενεργείται τουλάχιστον εν μέρει η προσωρινή εξαγωγή.  

Η άδεια χορηγείται μόνο: 

(α) σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ,  

(β) σε πρόσωπα που παρέχουν όλα τα αναγκαία εχέγγυα που απαιτούνται για την ορθή 
διεξαγωγή των πράξεων, 

(γ) όταν δεν θίγονται τα ουσιώδη συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ,  

(δ) όταν μπορεί να εξακριβωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προκύπτουν από τη 
χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής, 

(ε) όταν το Τελωνείο μπορεί να εξασφαλίσει την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος, 
χωρίς να υποχρεωθεί να θέσει σε εφαρμογή διοικητικό μηχανισμό δυσανάλογο προς τις εν 
λόγω οικονομικές ανάγκες, 

(στ) όταν παραχθεί εγγύηση για ενδεχόμενη γένεση τελωνειακής οφειλής, σε περίπτωση 
προκαταβολικής εισαγωγής ισοδύναμων εμπορευμάτων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση άδειας από πρόσωπο το οποίο εξάγει τα 
εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής χωρίς να αναθέτει το ίδιο τις εργασίες τελειοποίησης, οι 
τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε προηγούμενη εξέταση των οικονομικών όρων µε βάση τα σχετικά 
υποβαλλόμενα έγγραφα.  

Άρθρα ETK Άρθρα DA  Άρθρα IA  
211, 259 240  

 
1.5 Ποια εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς ΤΕισ; 

Στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υπαχθούν όλα τα ενωσιακά εμπορεύματα με την εξαίρεση 
αυτών των οποίων: 

(α) η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασµών,· 

(β) πριν από την εξαγωγή τους είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία µε απαλλαγή από τους 
δασµούς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή λόγω του ειδικού τους προορισμού, και 
για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι που καθορίστηκαν για τη χορήγηση 
της απαλλαγής αυτής (εκτός εάν τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να υποβληθούν σε 
επισκευές),· 

(γ) η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή ή στα οποία 
παρέχεται στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής λόγω της εξαγωγής τους 
οικονομικό πλεονέκτημα εκτός από τις εν λόγω επιστροφές,  

(δ) ενώ ζητείται η υπαγωγή στο καθεστώς με σκοπό την «επισκευή», αυτά δεν είναι 
επισκευάσιμα,  

(ε) ζητείται η υπαγωγή στο καθεστώς για βελτίωση των τεχνικών δυνατοτήτων των 
εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής,  

(στ) δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο 
καθεστώς στα μεταποιημένα προϊόντα. 
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Άρθρα ETK Άρθρα DA  Άρθρα IA  
5(37), 259(2) 243   

 
1.6 Ποιες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια του καθεστώτος ΤΕισ; 

Μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες τελειοποίησης:  

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

• η μεταποίηση εμπορευμάτων, 

• η καταστροφή εμπορευμάτων, 

• η επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους 
σε λειτουργία,· 

• η χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων, τα οποία δεν περιέχονται μεν στα 
μεταποιημένα προϊόντα, επιτρέπουν όμως ή διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων 
αυτών, ακόμα και αν αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά τη χρησιμοποίησή τους 
(βοηθήματα παραγωγής) εκτός αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 240(2) του Καν. (ΕΕ) αρ. 
2015/2446 δηλ. εξοπλισμός, εργαλεία, καύσιμα.  

Πρόσθετα, τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς μπορούν να υποβάλλονται:  

(α) σε «συνήθεις εργασίες» που αποσκοπούν στη διατήρηση τους, τη βελτίωση της εμφάνισης 
ή της εμπορικής ποιότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση (βλ. 
Παράρτημα 71-03 DA)   

 

Άρθρα ETK Άρθρα DA Άρθρα IA 

5(37), 220,  Παράρτημα 71-03  
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2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕισ  

2.1 Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης του 
καθεστώτος ΤΕισ; 

Η αίτηση για χρήση του καθεστώτος ΤΕισ υποβάλλεται ηλεκτρονικά:  

 (α) μέσω συστήματος Τελωνειακών Αποφάσεων (CDS-
Customs Decisions System) ή, 

(β) βάσει της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων στο 
καθεστώς (απλοποιημένη άδεια) στις περιπτώσεις: 

• επιδιορθώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος σταθερών ανταλλαγών χωρίς 
προκαταβολική εισαγωγή,  

• θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία: 

- προϊόντων αντικατάστασης µε τη χρήση του συστήµατος σταθερών ανταλλαγών που 
δεν καλύπτεται από την χορηγηθείσα άδεια, 

- εφόσον οι εργασίες τελειοποίησης αφορούν εµπορεύµατα µη εµπορικού χαρακτήρα. 

∆εν επιτρέπεται:   

- για εμπορεύματα του Παραρτήματος 71-02 DΑ,  
- όταν στην αίτηση περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
- όταν θα γίνει χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων 
- όταν απαιτείται εξέταση οικονομικών όρων 

2.1.1 Yποβολή αίτησης μέσω του Συστήματος CDS  

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του CDS θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
εγγραφής όπως αυτή έχει καθοριστεί με την εγκύκλιο ΕΕ «Θ» (161) ημερομηνίας 3/10/2017. H 
αίτηση θα υποβληθεί σύμφωνα με τον «Οδηγό για τη συμπλήρωση αίτησης χρήσης των 
καθεστώτων τελειοποίησης» [βλ. Εγκύκλιο «ΕΚΤ» (5) ημερομηνίας 22/11/2017].  

 (α) Αφού καταχωρηθούν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και υποβληθούν στο σύστημα 
όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα περιλαμβανομένων των υπογραμμένων όρων 
χρήσης του εν λόγω καθεστώτος (συνημμένα 2, 3 του Oδηγού Συμπλήρωσης) και σε 
περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής, του εγγυητήριου εγγράφου, η αίτηση διαβιβάζεται 
στον αρμόδιο λειτουργό του τελωνείου, στην επαρχία του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
όπου θα διενεργηθούν οι εργασίες τελειοποίησης και/ή όπου τηρούνται τα στοιχεία που 
επιτρέπουν τον έλεγχο του καθεστώτος.  

(β) Ο λειτουργός παραλαμβάνει την αίτηση το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της, επαληθεύει αν πληρούνται τα βασικά κριτήρια αποδοχής της αίτησης (π.χ. αν 
έχει αριθμό ΕΟRI, αν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο τελωνείο, αν η αίτηση δεν αφορά 
απόφαση με το ίδιο σκοπό  που έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί εντός ενός έτους λόγω μη τήρησης 
όρων). Σε περίπτωση μη κοινοποίησης στον αιτούντα της αποδοχής ή της πρόθεσης για 
απόρριψη της αίτησης του, αυτή θεωρείται αυτόματα ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το 
άρθρο 12- ΙΑ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί. 

(γ) Ακολούθως, η αίτηση εξετάζεται και λαμβάνεται απόφαση για χορήγηση ή μη της άδειας εντός 
30 ή 60 ημερών ή μέχρι και ένα χρόνο σε περίπτωση που εμπλέκονται άλλα κράτη μέλη ή 
απαιτείται εξέταση οικονομικών όρων σε επίπεδο Επιτροπής αντίστοιχα. Αν απαιτούνται 
πρόσθετα έγγραφα/πληροφορίες ζητούνται. Οι πιο πάνω προθεσμίες μπορούν να 
παραταθούν.  
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(δ) Σε περίπτωση ευνοϊκής απόφασης, χορηγείται η άδεια καθορίζοντας τους πρόσθετους όρους 
για τη χρήση του εν λόγω καθεστώτος και αποστέλλεται στον δικαιούχο της άδειας σε έντυπη 
μορφή και ηλεκτρονική μορφή μέσω του CDS.  

(ε) Σε περίπτωση που η απόφαση δεν θα είναι ευνοϊκή δηλ. η αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή ή δεν 
θα χορηγηθεί άδεια, ο αιτήτης ενημερώνεται μέσω του συστήματος για τους λόγους στους 
οποίους θα βασιστεί η απόφαση αυτή και μπορεί να ασκήσει το «δικαίωμα ακρόασης» δηλ. 
της έκφρασης της γνώμης του, προσκόμισης νέων αποδεικτικών, δικαίωμα που παρέχεται 
σύμφωνα με το άρθρο 22(6)-(7) του ΕΤΚ.  

Περισσότερα αναφορικά με την απόρριψη/αποδοχή αίτησης, χορήγηση/ανάκληση/ακύρωση άδειας, 
κ.α. μπορείτε να ανατρέξετε στις σελ. 10-12 του πιο πάνω οδηγού συμπλήρωσης και στις 
παραγράφους 3.11-3.16 του εν λόγω οδηγού Συμπλήρωσης. 

2.1.2 Υποβολή αίτησης βάσει τελωνειακής διασάφησης 

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εμπορεύματα για επισκευή, οι οικονομικοί όροι πληρούνται, 
δεν θα χρησιμοποιηθούν εμπορευμάτων αντικατάστασης και εμπλέκεται μόνο μια τελωνειακή αρχή, 
η άδεια χορηγείται με την αποδοχή της διασάφησης υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς, μέσω 
του Μηχανογραφημένου Συστήματος Εξαγωγών, με χρήση στο πεδίο 37 (κωδικός διαδικασίας: 21). 
Αν ο ενδιαφερόμενος αποτείνεται πρώτη φορά για χορήγηση άδειας χρήσης του καθεστώτος, 
συμπληρώνεται επίσης το έντυπο αίτηση για χορήγηση αριθμού συναλλασσομένου (Συνημμένο 1). 
Ο αριθμός συναλλασσόμενου δίδεται από το Αρχιτελωνείο αφού βεβαιωθεί από το τελωνείο ελέγχου 
δηλ. αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία και το Τελωνείο ελέγχου είναι στο τελικό στάδιο για τη 
χορήγηση της σχετικής άδειας. Η αίτηση αποστέλλεται στο Φαξ: 22802782 με συμπληρωμένο το 
Μέρος Α΄ της αίτησης. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε δικαιούχο και κοινοποιείται με τη 
χορήγηση της σχετικής άδειας τόσο στο δικαιούχο όσο και στο τομέα Ηλεκτρονικών Τελωνείων.  

Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται έγγραφο ή καταχωρούνται σε ελεύθερο πεδίο στη διασάφηση 
τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος, του διασαφιστή και του επιχειρηματία·  

β) το είδος της μεταποίησης των εμπορευμάτων·  

γ) η τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και των μεταποιημένων 
προϊόντων και τα μέσα για την αναγνώριση της ταυτότητάς τους·  

δ) ο υπολογιζόμενος συντελεστής απόδοσης ή η μέθοδος καθορισμού του συντελεστή αυτού·  

ε) ο τόπος όπου θα γίνονται οι εργασίες τελειοποίησης· 

στ) οι προτεινόμενες διατυπώσεις μεταφοράς 

ζ) η εκτιμώμενη ημερομηνία εκκαθάρισης του καθεστώτος·  

η) το προτεινόμενο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος·  

Άρθρα ETK Άρθρα DA  Άρθρα IA  
16, 22 10, 12, 162, 163, 167, Παράρτημα 

71-02, Παράρτημα 71-06 
8, 11, 262 

 

2.2 Πώς υποβάλλεται η αίτησης για χορήγηση άδειας ΤΕισ η οποία περιλαμβάνει πέραν 
του ενός κράτους μέλους; 

Πρόκειται για πολυεθνική άδεια και απαιτείται όταν τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής θα 
επανεισαχθούν υπό μορφή μεταποιημένων προϊόντων, σε κράτος μέλος άλλο από αυτό από το 
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οποίο εξήχθησαν προσωρινά και απαιτείται η εκ των προτέρων συμφωνία των ενδιαφερόμενων 
αρχών των κρατών μελών που εμπλέκονται στη συναλλαγή, με την εμπλοκή του Αρχιτελωνείου.  

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του συστήματος CDS στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου 
τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος και όπου διενεργείται τουλάχιστο μέρος 
εν μέρει η προσωρινή εξαγωγή και/ή στο τελωνείο στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες 
λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος ώστε να διευκολύνεται η βάσει λογιστικών ελέγχων 
παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος.   

Στις περιπτώσεις αυτές κατά την προσωρινή εξαγωγή και την επανεισαγωγή, χρησιμοποιείται το 
πληροφοριακό δελτίο INF2 (Παράρτημα 13 Καν. 2016/341 Μεταβατικοί Κανόνες), το οποίο είναι 
αριθμημένο και διατίθεται από το τελωνείο εξαγωγής ή εξόδου. Ακολούθως, παρουσιάζεται στο 
τελωνείο υπαγωγής κατά την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων, για να πιστοποιείται η 
προσωρινή εξαγωγή. Με την επανεισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων παρουσιάζεται στο 
τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος για διεκδίκηση μερικής ή πληρής απαλλαγή των εισαγωγικών 
δασμών. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του INF2 θα βρείτε στο συνημμένο 2. 

Άρθρα ETK Άρθρα DA  Άρθρα IA  
22 12, 171 14, 260-261 

 
2.3 Πώς υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας ΤΕισ για χρήση «ισοδύναμων 

εμπορευμάτων»;  

Στα πλαίσια λειτουργίας του καθεστώτος ΤΕισ δυνατό να επιτραπεί από τις τελωνειακές αρχές να 
χρησιμοποιούνται μη ενωσιακά εμπορεύματα, δηλ. «ισοδύναμα προϊόντα» (βλέπε ορισμό 13) αντί 
των ενωσιακών εμπορευμάτων. Τα ισοδύναμα εμπορεύματα πρέπει να υπάγονται στον ίδιο 
οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, να έχουν την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα 
εμπορεύματα που υποκαθιστούν.  

Η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων δεν υπόκειται στις διατυπώσεις υπαγωγής των εμπορευμάτων 
σε ειδικό καθεστώς. 

∆εν επιτρέπεται η χρήση «ισοδύναμων εμπορευμάτων»  όταν:  

(α) πραγματοποιούνται σε αυτά μόνο «συνήθεις εργασίες», όπως ορίζονται στο άρθρο 220 ETK,  

(β) όταν θα δημιουργηθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα ως προς τον εισαγωγικό δασμό, 

(γ) τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς θα υπέκειντο σε προσωρινό ή οριστικό δασμό 
αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικό δασμό, δασμό διασφάλισης ή πρόσθετο δασμό που προκύπτει 
από αναστολή των παραχωρήσεων, εάν είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, 

(δ) αφορούν εμπορεύματα που καλύπτονται από το Παράρτημα 72-02 DA.  

Άρθρα ETK Άρθρα DA  Άρθρα IA  
22 169(3), (5) 268 

 
2.4  Πως καθορίζεται ο «συντελεστής απόδοσης; 

Στην αίτηση για χορήγηση άδειας ΤΕισ πρέπει να αναγράφεται ο «συντελεστής απόδοσης» (βλ. 
ορισμός 12) ο οποίος επαληθεύεται και εγκρίνεται από το Τελωνείο.  

Προκειμένου να υπολογιστεί η αναλογία των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής που 
ενσωματώνονται στα μεταποιημένα προϊόντα με σκοπό να καθοριστούν οι επιβλητέοι εισαγωγικοί 
δασμοί και να εφαρμοστούν μέτρα εμπορικής πολιτικής, ο εν λόγω συντελεστής καθορίζεται 
ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες διενεργούνται ή πρόκειται να διενεργηθούν οι 
εργασίες τελειοποίησης, στο βαθμό του δυνατού, με βάση στοιχεία που αφορούν την παραγωγή ή 



15 
 

τεχνικά δεδομένα ή, ελλείψει αυτών, με βάση άλλα στοιχεία που αφορούν εργασίες του ίδιου τύπου 
σε παρόμοιο εμπόρευμα,  

Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή που έχει δηλωθεί στην αίτηση θα πρέπει να ενημερώσετε 
γραπτώς το τελωνείο προσκομίζοντας σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις αναλύσεων). 

Άρθρα ETK Άρθρα DA  Άρθρα IA  
5 (38), 255    

 
2.5 Πότε απαιτείται η εξέταση οικονομικών όρων; 

Μια από τις βασικές αρχές του καθεστώτος είναι η εξέταση οικονομικών όρων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς δεν θα επιτρέπεται, εάν η πραγματοποίηση εργασιών 
τελειοποίησης εκτός της ΕΕ ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά μειονεκτήματα σε βάρος του 
ενωσιακού κλάδου μεταποίησης.  

∆εν απαιτείται εξέταση οικονομικών όρων για όλα εμπορεύματα περιλαμβανομένων των γεωργικών 
προϊόντων του Παραρτήματος 71-02 DA που προορίζονται για επιδιόρθωση έστω κι’ αν υπάρχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι πιθανόν να θιγούν τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών 
παραγωγών, δηλ. εξέταση των οικονομικών όρων απαιτείται μόνο για τα προϊόντα του 
Παραρτήματος 71-02 DA που δεν προορίζονται για επιδιόρθωση ΚΑΙ υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι είναι πιθανόν να θιγούν τα ουσιώδη συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών.  

Μπορεί επίσης να επιτραπεί η χρήση του καθεστώτος εάν η πραγματοποίηση εργασιών εντός της 
ΕΕ δεν είναι οικονομικά βιώσιμη ή δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους ή εξαιτίας συμβατικών 
υποχρεώσεων. 

Αν μετά τη χορήγηση της άδειας υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία ότι θίγονται τα ενωσιακά 
συμφέροντα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εξέταση των οικονομικών όρων. Η εξέτασηοικονομικών 
όρων πραγματοποιείται σε επίπεδο Ένωσης με τη διαβίβαση του φακέλου στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Άρθρα ETK Άρθρα DA  Άρθρα IA  
211(5), (6) 166 259 

 
2.6 Πώς μπορεί να εξακριβωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προήλθαν από τα 

εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής;  

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία και να 
διευκρινίζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση τους. Οι κωδικοί που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός 1. αριθμός σειράς ή κατασκευαστή 
Κωδικός 2. μολυβδοσφράγιση, σφράγιση, σφράγιση με εγγλυφή ή επίθεση άλλου είδους διακριτικού 

σήματος 
Κωδικός 4. λήψη δειγμάτων, εικόνων ή τεχνικών περιγραφών 

Κωδικός 5. διενέργεια αναλύσεων1 

Κωδικός 7. άλλοι τρόποι εξακρίβωσης της ταυτότητας (περιλαμβάνει διάφορα εμπορικά έγγραφα 
όπως, συμβόλαια, τιμολόγια και άλλη σχετική αλληλογραφία κλπ.) 

                                                
1 Το τελωνείο μπορεί να λαμβάνει κατά καιρούς δείγματα για τη διενέργεια αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους 
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Όταν το είδος των εργασιών δεν επιτρέπει την εξακρίβωση ταυτότητας, μπορεί να χορηγηθεί άδεια 
σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, αν προσφερθούν επαρκείς εγγυήσεις ότι τα εμπορεύματα που 
χρησιμοποιήθηκαν έχουν ίδιο οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής.  

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  
256(2) 240  Παράρτημα Α 

 
2.7 Τι στοιχεία οφείλει να τηρεί ο αιτητής;  

Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη λειτουργία του καθεστώτος ΤΕισ θα πρέπει να τηρούν 
κατάλληλες «λογιστικές καταχωρήσεις» που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τελωνείου για την 
επιτήρηση του καθεστώτος εκτός εάν δεν θεωρείται απαραίτητο κάτι τέτοιο.   

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να περιέχονται όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για διευκόλυνση των λογιστικών ελέγχων και παροχή, ανά πάσα στιγμή, 
της δυνατότητας εποπτείας και ελέγχου της ορθής λειτουργίας του καθεστώτος, κυρίως σε ότι αφορά: 

- τη ροή και τη μεταβολή του χαρακτήρα των εμπορευμάτων,  
- την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σ’ αυτό,  
- τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και τη διακίνησή τους 

Οι εν λόγω καταχωρήσεις θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες και στοιχεία, όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 178(1)-DΑ (Συνημμένο 4), που παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης 
των εμπορευμάτων ανά πάσα στιγμή, διευκολύνουν τους λογιστικούς ελέγχους και που παρέχουν 
στο Τελωνείο τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, να εποπτεύει και να ελέγχει το καθεστώς, κυρίως σε 
ότι αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σ’ αυτό, τον 
τελωνειακό τους χαρακτήρα και τη μεταφορά τους.  

Τα στοιχεία πρέπει να τηρούνται για περίοδο επτά χρόνων από την ημερομηνία λήξης της σχετικής 
άδειας 

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  

214 178(1)  

 

2.8 Ποιες ενέργειες ακολουθούν την υποβολή της αίτησης στο τελωνείο ελέγχου; 

Το αργότερο εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο αρμόδιος λειτουργός θα πρέπει να 
εξετάσει τα βασικά κριτήρια και να αποδεχθεί ή να ενημερώσει για την πρόθεση της μη αποδοχής 
της,. Ακολούθως, θα μελετήσει τα στοιχεία της αίτησης και τα υποστηρικτικά έγγραφα και θα ζητήσει 
την προσκόμιση ενδεχόμενων ελλειπόντων συμπληρωματικών στοιχείων το αργότερο εντός 30 
ημερών εάν η αίτηση αφορά εθνική άδεια και οι οικονομικοί όροι πληρούνται). Σχετική η διαδικασία 
που περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.1.  

Αν πρόκειται για πρώτη αίτηση, οι αρμόδιοι λειτουργοί θα επισκεφθούν το τόπο τήρησης και 
φύλαξης των λογιστικών καταχωρήσεων του αιτητή με σκοπό να βεβαιώσουν τα ακόλουθα: 

• την ποσότητα των εμπορευμάτων υπαγωγής που απαιτείται για την παραγωγή 
συγκεκριμένης ποσότητας μεταποιημένου προϊόντος (συντελεστής απόδοσης), 

• τον τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων υπαγωγής, 

• την τυχόν ύπαρξη απωλειών, υποπροϊόντων, απορριμμάτων και αποβλήτων από την 
παραγωγική διαδικασία, 
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• το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας 
(περίοδος εκκαθάρισης), 

• το είδος των εμπορευμάτων και της εργασίας που θα πραγματοποιηθεί, 

• την ασφαλή τήρηση των αρχείων και ικανοποιητική τήρηση λογιστικών καταχωρήσεων για τη 
διεξαγωγή ελέγχων και η φύλαξη τους είναι ασφαλή, 

• τον τρόπο εκκαθάρισης του καθεστώτος 

• το ύψος της εγγύησης που θα ζητηθεί σε περίπτωση αίτησης για «προκαταβολική 
εισαγωγή». 

Εφόσον το τελωνείο βεβαιώσει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και ληφθεί ευνοϊκή προς τον 
αιτητή απόφαση, τότε χορηγείται η σχετική άδεια στην οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις του 
δικαιούχου για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών. 

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  
22, 23   

 
2.9 Πόσος χρόνος απαιτείται για τη χορήγηση μιας άδειας;   

Η αποδοχή ή όχι μιας αίτησης λαμβάνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Με 
την παρέλευση το χρόνου αυτού, αν δεν κοινοποιηθεί στον αιτητή η αποδοχή ή μη της αίτησης 
του, η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.  

Η χορήγηση ή όχι μιας άδειας λαμβάνεται εντός 30 ημερών (για εθνική άδεια) ή 60 ημερών (για 
πολυεθνική άδεια) από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης ή μέχρι και ένα χρόνο (όπου 
απαιτείται εξέταση οικονομικών όρων σε επίπεδο Επιτροπής) από την ημερομηνία αποστολής 
του φακέλου στην Επιτροπή. 

Κατά το διάστημα εξέτασης της αίτησης για την αποδοχή της ή για τη χορήγηση άδειας ο 
αρμόδιος λειτουργός μπορεί να ζητήσει ενδεχόμενα ελλείποντα ή συμπληρωματικά στοιχεία που  
αφορούν την εξέταση των προϋποθέσεων αποδοχής της αίτησης ή χορήγησης άδειας 
αντίστοιχα και οι πιο πάνω χρονικές προθεσμίες παρατείνονται ανάλογα.  

Αν η απόφαση δεν θα είναι ευνοϊκή θα ασκηθεί το δικαίωμα ακρόασης εντός 30 ημερών και 
μετά πάροδο ακόμη 30 θα ληφθεί τελική απόφαση αποδοχή ή όχι της άδειας. 

Οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν. 

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  
22(2)-(3) 13, 14, 171 12 

 
2.10 Τι συμβαίνει εάν η αίτηση θα απορριφθεί; 

Αν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους μια αίτηση για χρήση του καθεστώτος ΤΕ θα απορριφθεί, το 
τελωνείο κοινοποιεί στον αιτούντα τους λόγους στους οποίους προτίθεται να βασίσει την απόφασή 
του και του παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του (∆ικαίωμα ακροάσεως), εντός 30 
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της 
κοινοποίησης σύμφωνα με διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 8-9 ΙΑ.  

Το πιο πάνω δικαίωμα δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η απόφαση για απόρριψη: 

- έχει σκοπό την ασφάλεια και προστασία της Ένωσης και των κατοίκων της, την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για το περιβάλλον ή για τους καταναλωτές ή, 
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- θα επιφέρει ζημία σε έρευνες που έχουν ξεκινήσει και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
απάτης ή, 

- εμπίπτει σε άλλες ειδικές περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 10-DA π.χ. όταν δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

Μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, ο αιτών ενημερώνεται με δεόντως αιτιολογημένη επιστολή για 
τους λόγους απόρριψης του αιτήματος και έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 44-ETK. 

Η αίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή επίσης εάν,  

(α) κατά τη διάρκεια ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης είχε ανακληθεί άδεια που 
χορηγήθηκε στο ίδιο πρόσωπο επειδή δεν εκπλήρωσε κάποια από τις υποχρεώσεις που του 
είχαν επιβληθεί με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ή  

(β) τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης είχε ακυρωθεί άδεια που χορηγήθηκε στο ίδιο πρόσωπο 
επειδή έδωσε εν γνώσει του ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία ήταν ανακριβή ή 
ελλιπή στη βάση των οποίων βασίστηκε η χορήγηση της άδειας. 

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  
22(6)-(7), 27, 44 8-11 8, 9 

 
2.11 Ποιά και πόση μπορεί να είναι η «διάρκεια ισχύος» της άδειας; 

Είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να εξαχθεί η καθορισμένη στην άδεια ποσότητα 
εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής (ολόκληρη ή τμηματικά).  

Η άδεια αρχίζει να ισχύει, το νωρίτερο από την ημερομηνία έκδοσης της ή από μεταγενέστερη 
ημερομηνία, αν το ζητήσει ο αιτητής. 

Αν η άδεια αφορά εμπορεύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 71-02 DA, η διάρκεια ισχύος της 
άδειας είναι μέχρι 3 χρόνια ενώ για τα υπόλοιπα εμπορεύματα δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια από την 
ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η άδεια, εκτός εάν δικαιολογείται δεόντως το αντίθετο. 
Για παράδειγμα, αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι υπάρχει οικονομική αναγκαιότητα λόγω 
εμπορικής συμφωνίας η οποία διαρκεί πέραν του διαστήματος αυτού, μπορεί να δοθεί άδεια και 
πέραν των 5 ετών.  

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  
22(4)-(5) 173   

 
2.12 Μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αναδρομική ισχύ; 

Ναι, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εκδίδουν άδειες με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία 
αποδοχής της αίτησης. Εάν η αίτηση αφορά την ανανέωση άδειας για το ίδιο είδος εργασιών και 
εμπορευμάτων, μπορεί η άδεια αναδρομικής ισχύος να ισχύσει από την ημερομηνία λήξης της 
αρχικής άδειας. Εάν απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων, τότε ισχύει το νωρίτερο κατά την 
ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση.  

Επίσης, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η αναδρομική ισχύς μιας άδειας είναι δυνατόν να ανατρέξει σε 
προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει όμως τον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία 
αποδοχής της αίτησης (3 μήνες για εμπορεύματα που καλύπτονται από το Παράρτημα 71-02-DΑ).  

Σημειώνεται ότι η άδεια με αναδρομική ισχύ μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και όταν τα υπαγόμενα στο 
καθεστώς εμπορεύματα δεν είναι πλέον διαθέσιμα κατά το χρόνο αποδοχής της αίτησης για 
χορήγηση τέτοιας άδειας.  
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Η άδεια με αναδρομική ισχύ μπορεί να χορηγηθεί εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 211(2)-ΕΤΚ, 
συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη, 

(β) η αίτηση δεν συνδέεται με απόπειρα διάπραξης απάτης, 

(γ) ο αιτών έχει αποδείξει βάσει λογιστικών στοιχείων ή λογιστικών καταχωρήσεων ότι 
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του καθεστώτος ότι είναι ενδεχομένως 
δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων κατά τη σχετική χρονική περίοδο και 
οι λογιστικές καταχωρήσεις επιτρέπουν τον έλεγχο του καθεστώτος, 

(δ) είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις για τη διευθέτηση της 
κατάστασης των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ακύρωσης της 
διασάφησης, 

(ε) καμιά άδεια με αναδρομικό χαρακτήρα δεν έχει χορηγηθεί στον αιτούντα κατά τα τρία 
τελευταία χρόνια πριν από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, 

(στ) δεν απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων εκτός αν η αίτηση αφορά ανανέωση άδειας για 
το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων,  

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

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  
211(2) 172  

 

2.13 Απαιτείται η παροχή εγγύησης κατά τη χορήγηση άδειας χρήσης καθεστώτος ΤΕισ; 

Όχι, εκτός εάν θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα ΙΜ/ΕΧ- προκαταβολική εισαγωγή δηλ. της εισαγωγής 
μεταποιημένων εμπορευμάτων που έχουν ληφθεί από ισοδύναμα εμπορεύματα  ή προϊόντων 
αντικατάστασης πριν την εξαγωγή των ενωσιακών εμπορευμάτων που αντικαθιστούν. Η εγγύηση 
είναι συνήθως συνολική, δεν έχει ημερομηνία λήξης και για την συνομολόγηση της χρησιμοποιείται 
το έντυπο Τελ. 124, από το οποίο διαγράφονται τα σημεία (α), (γ) και (δ) και συμπληρώνεται στο 
σημείο (β) ο αριθμός της άδειας. 

Άρθρα EKT  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
211, 223, 262 82,84  

 
2.14 Ποιά και πόση μπορεί να είναι η «περίοδος εκκαθάρισης του καθεστώτος»; 

Η «περίοδος εκκαθάρισης» είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επανεισάγονται τα 
μεταποιημένα προϊόντα ή τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Η 
περίοδος αυτή  υπολογίζεται από την στιγμή της αποδοχής της διασάφησης υπαγωγής των 
εμπορευμάτων στο καθεστώς, περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά των 
εμπορευμάτων στη χώρα όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες τελειοποίησης, το χρόνο για την 
ολοκλήρωση της εργασίας τελειοποίησης και την επιστροφή των μεταποιημένων προϊόντων στην 
ΕΕ με την αποδοχή της διασάφηση εκκαθάρισης του καθεστώτος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί από το τελωνείο για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση 
του δικαιούχου του καθεστώτος ακόμη και μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 

Σε περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής με τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων η 
προθεσμία εκκαθάρισης υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής 
των ισοδύναμων εμπορευμάτων, μέχρι τη στιγμή που τα ενωσιακά εμπορεύματα διασαφίζονται για 
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να εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την προμήθεια και τη μεταφορά τους 
στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μετά από αίτημα του κατόχου της άδειας ακόμη και μετά 
τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες.  

Άρθρα EKT  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
215 174, 242  
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  

3.1 Πώς λειτουργεί το καθεστώς ΤΕισ.; 

Μετά τη χορήγηση άδειας ο δικαιούχος της άδειας/καθεστώτος θα πρέπει να φροντίσει όπως: 

 τα εμπορεύματα υπαχθούν στο καθεστώς, υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης και 
εκκαθαριστούν εντός καθορισμένης προθεσμίας, 

 τηρούνται στοιχεία που αφορούν τη ροή και μεταβολή του χαρακτήρα των εμπορευμάτων 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων των διασαφήσεων υπαγωγής και εκκαθάρισης του 
καθεστώτος, 

 συμμορφώνεται με τους όρους χορήγησης της άδειας. 

 
3.2 Πως υπάγονται τα εμπορεύματα στο καθεστώς ΤΕισ; 

Στη περίπτωση ΕΧ/ΙΜ, η υπαγωγή στο καθεστώς γίνεται με την αποδοχή της διασάφησης 
εισαγωγής Ε∆Ε ΕΧΑ (κωδικός διαδικασίας: 21) η οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά στο 
μηχανογραφημένο σύστημα του Τμήματος Τελωνείων (Σύστημα Εξαγωγών). Αργότερα, τα 
μεταποιημένα προϊόντα θα επανεισαχθούν με τη διασάφηση εισαγωγής ΙΜΑ (κωδικός διαδικασίας: 
6121). 

Στην περίπτωση ΙΜ/ΕΧ, προηγείται η κατάθεση διασάφησης εισαγωγής ΙΜΑ (κωδικός διαδικασίας: 
48). Αργότερα, τα ενωσιακά εμπορεύματα θα εξαχθούν με τη διασάφηση εξαγωγής ΕΧΑ (κωδικός 
διαδικασίας:21).  

Σε όλες τις διασαφήσεις θα πρέπει μεταξύ άλλων να αναγράφεται ο αριθμός της χορηγηθείσας 
άδειας ή ο αριθμός συναλλασσομένου αν έχει χορηγηθεί απλοποιημένη άδεια (πεδίο 44-Ε∆Ε). Η 
διασάφηση, πέραν των συνηθισμένων εγγράφων, πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας. 
Η αποδοχή της διασάφησης θα γίνει αφού το τελωνείο προβεί στους σχετικούς ελέγχους (φυσικούς, 
λογιστικούς, εγγράφων). 

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται έλεγχος πριν την εξαγωγή, ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να 
ενημερώνει το τελωνείο ελέγχου έγκαιρα. 

Άρθρα EKT Άρθρα DA  Άρθρα IA  
 Παράρτημα Α,B Παράρτημα Α,B 

 
3.3 Μπορούν να εφαρμοστούν περαιτέρω απλοποιημένες διαδικασίες; 

Ναι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός προσωρινών εξαγωγών 
εμπορευμάτων που θα υπαχθούν στο καθεστώς ή/και επανεισαγωγές μεταποιημένων προϊόντων ή 
των εμπορευμάτων που υπήχθηκαν εντός μικρής περιόδου και η εφαρμογή της συνήθης 
διαδικασίας θα προκαλέσει αυξημένο διοικητικό κόστος και καθυστέρηση στη ροή των εργασιών, ο 
κάτοχος άδειας ΤΕισ μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω του Συστήματος CDS για χρήση 
απλουστευμένης διαδικασίας (απλουστευμένης διασάφησης ή εγγραφής στις λογιστικές 
καταχωρίσεις του διασαφιστή) για την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων που θα υπαχθούν 
στο καθεστώς ή/και για την επανεισαγωγή/εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων ή των αρχικών 
εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής. 

Η απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή μπορεί να 
χορηγηθεί εφόσον ο κάτοχος της άδειας ΤΕισ πληροί τα κριτήρια (α), (β) και (δ) του άρθρου 39-ΕΤΚ, 
υπό όρους όπως την τήρηση λογιστικών καταχωρήσεων και τη διάθεση των στοιχείων αυτών μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος του διασαφιστή για έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Αρχιτελωνείο, στον αρμόδιο Τομέα στο 
τηλ. 22601704. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
39(α),(β),(δ), 182 150(1)  

 
3.4 Είναι δυνατή η διακίνηση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς; 

Ναι, είναι δυνατή η διακίνηση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς σε ειδικές 
περιπτώσεις. Η διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ διαφόρων τόπων εντός της ΕΕ 
πραγματοποιείται χωρίς τελωνειακές διαδικασίες ενώ η διακίνηση από το τελωνείο υπαγωγής προς 
το τελωνείο εξόδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την εξαγωγή. Οι πληροφορίες για τη 
διακίνηση των εμπορευμάτων καταχωρούνται στις λογιστικές καταχωρήσεις του δικαιούχου.  

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
219 178(ε), 179 267 

 
3.5 Ποιες διατάξεις διέπουν τα ισοδύναμα εμπορεύματα; 

• Τα ισοδύναμα εμπορεύματα νοούνται τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε 
τελειοποίηση αντί των ενωσιακών εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς.  

• Η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων δεν υπόκειται στις διατυπώσεις υπαγωγής των 
εμπορευμάτων στο καθεστώς.  

• Μπορούν να αποθηκεύονται μαζί με μη ενωσιακά εμπορεύματα και να καθορίζονται ειδικές 
μέθοδοι προσδιορισμού τους. Αν ωστόσο είναι αδύνατος ή δυνατός με δυσανάλογο κόστος ο 
προσδιορισμός τους, διενεργείται λογιστικός διαχωρισμός για κάθε τύπο εμπορευμάτων, 
τελωνειακό χαρακτήρα και καταγωγή των εμπορευμάτων. 

• Το τελωνείο ελέγχου μπορεί να επιτρέψει  την «προκαταβολική εισαγωγή» δηλαδή την 
εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που έχουν ληφθεί από τα ισοδύναμα εμπορεύματα 
πριν από την εξαγωγή των εμπορευμάτων που αντικαθιστούν. Αυτό ισχύει και στην 
περίπτωση εισαγωγής προϊόντων αντικατάστασης πριν την εξαγωγή των ελαττωματικών 
εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται εγγύηση. 

• Για τη χρήση καθορισμένων γεωργικών προϊόντων ως ισοδύναμα εμπορεύματα ισχύουν οι 
ειδικές διατάξεις στο Παράρτημα 71-04 –DA.  

• ∆εν επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων στις περιπτώσεις που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.3. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  

223, 262 169, Παράρτημα 71-04 268(1) 

 
3.6 Πότε γίνεται χρήση του πληροφοριακού δελτίου ΙΝF 2; 

Το ∆ελτίων Πληροφοριών INF2 χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ άλλων 
τελωνείων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του καθεστώτος ΤΕισ (περιλαμβανομένων των μέτρων 
εμπορικής πολιτικής), με στόχο την επίτευξη μερικής ή πλήρους απαλλαγής δασμών για τα 
μεταποιημένα προϊόντα. 

Μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος επεξεργασίας δεδομένων- UCC Special 
Procedures INF (INF SP System) το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τέλος του 2020, 
χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθενται στο Παράρτημα 13-TDA. 



23 
 

Το ∆ελτίο Πληροφοριών INF2 εκδίδεται για το καθεστώς ΤΕισ Σύστημα ΕΧ/ΙΜ και για το Σύστημα 
ΙΜ/ΕΧ που αφορά περισσότερα από ένα κράτη μέλη και συνοδεύει την διασάφηση εξαγωγής και την 
διασάφηση επανεισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (για το σύστημα ΕΧ/ΙΜ) και 
διασάφηση εισαγωγής και διασάφηση εξαγωγής (για το σύστημα ΙΜ/ΕΧ όταν εμπλέκονται πέραν του 
ενός κράτη μέλη).  

Οδηγίες για τη χρήση του INF 2 περιγράφονται στο Συνημμένο 2. 

Με την εφαρμογή του INF SP System θα παρέχονται στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στο 
Παράρτημα 71-05 –DA τα οποία θα τυγχάνουν επεξεργασίας. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  Άρθρα TDA  
6(2), 16(1)  176, 181, Παράρτημα 71-05 271 23, Παράρτημα 13-TDA 

 
3.7 Τι είναι τα «μέτρα εμπορικής πολιτικής» και πώς εφαρμόζονται; 

Είναι τα μη δασμολογικά μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής υπό 
μορφή ενωσιακών διατάξεων που διέπουν το διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων (ορισμός 7) και 
εφαρμόζονται στις εισαγωγές και στις εξαγωγές προϊόντων, όπως τα μέτρα επιτήρησης και 
διασφάλισης, οι ποσοτικοί περιορισμοί, οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί.  

Τα μέτρα εμπορικής πολιτικής που εφαρμόζονται κατά: 

- την προσωρινή εξαγωγή ενωσιακών εµπορευµάτων είναι εκείνα που εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις εξόδου ενωσιακού εµπορεύµατος από την ΕΕ και, 

- τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των μεταποιημένων προϊόντων είναι εκείνα που 
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εισαγομένων 
εµπορευµάτων.  

∆εν εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιημένων 
προϊόντων, όταν τα προϊόντα αυτά: 

- έχουν διατηρήσει την ενωσιακή καταγωγή τους, 

- έχουν αποτελέσει το αντικείμενο επισκευής, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
σταθερών ανταλλαγών, 

- έχουν υποστεί συμπληρωματικές εργασίες τελειοποίησης (είχαν υπαχθεί στο καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και εξάχθηκαν προσωρινά για περαιτέρω τελειοποίηση) 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  

5(36), 202, 258   

 
3.8 Τι είναι το «σύστημα σταθερών ανταλλαγών» και πότε χρησιμοποιούνται «προϊόντα 

αντικατάστασης»; 

Το σύστημα των σταθερών ανταλλαγών είναι το σύστημα που επιτρέπει την αντικατάσταση 
μεταποιημένου προϊόντος από ένα εισαγόμενο εμπόρευμα, το οποίο ονομάζεται «προϊόν 
αντικατάστασης». 

Η τελωνειακή αρχή επιτρέπει την προσφυγή στο σύστημα σταθερών ανταλλαγών, εφόσον η εργασία 
τελειοποίησης συνίσταται στην επισκευή ελαττωματικών ενωσιακών εµπορευµάτων άλλων από 
εκείνα που υπάγονται σε διατάξεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα ειδικά 
καθεστώτα τα οποία εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων. 



24 
 

Τα προϊόντα αντικατάστασης πρέπει να έχουν τον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της ΣΟ, την ίδια εμπορική 
ποιότητα και να τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε τα ελαττωματικά εµπορεύµατα, εάν είχαν 
υποβληθεί σε επισκευή.  

Στην περίπτωση που τα ελαττωματικά ενωσιακά εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από την 
εξαγωγή, τα προϊόντα αντικατάστασης επιβάλλεται επίσης να είναι μεταχειρισμένα εκτός εάν το 
τελωνείο βεβαιωθεί ότι το προϊόν αντικατάστασης παραδόθηκε δωρεάν λόγω συμβατικής ή νομικής 
υποχρέωσης που απορρέει από την εγγύηση, είτε λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος ή 
ελαττώματος των υλικών. 

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα μεταποιημένα προϊόντα, εφαρμόζονται επίσης στα προϊόντα 
αντικατάστασης. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
261   

 
3.9 Πότε επιτρέπεται η «προκαταβολική εισαγωγή» εμπορευμάτων; 

Το τελωνείο ελέγχου επιτρέπει, σύμφωνα µε τους όρους που καθορίζει το ίδιο, μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, να εισάγονται τα προϊόντα αντικατάστασης πριν από την εξαγωγή των 
ελαττωματικών εμπορευμάτων.  

Η προκαταβολική εισαγωγή προϊόντος αντικατάστασης συνεπάγεται τη παροχή εγγύησης η οποία 
καλύπτει το ποσό των εισαγωγικών δασµών που θα έπρεπε να καταβληθεί σε περίπτωση μη 
εξαγωγής των ελαττωματικών εμπορευμάτων η οποία πρέπει να πραγματοποιείται εντός δύο 
μηνών.  

Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής εκ μέρους του τελωνείου της 
διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αντικατάστασης. Όταν το 
δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το τελωνείο για 
εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από δεόντως δικαιολογημένη αίτηση του κατόχου της άδειας. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
262   

 
3.10 Πώς πραγματοποιούνται επιδιορθώσεις εμπορευμάτων και μη εμπορικές 

συναλλαγές; 

Η υπαγωγή στο καθεστώς με σκοπό την επισκευή, μπορεί να επιτραπεί με χορήγηση 
απλοποιημένης άδειας δηλ. με βάση την τελωνειακή διασάφηση, εφόσον τα εμπορεύματα είναι 
επισκευάσιμα και δεν θα βελτιωθούν οι τεχνικές δυνατότητες του εμπορεύματος.  

Στην περίπτωση αυτή, η διασάφηση θα πρέπει συνοδεύεται από έγγραφο στο οποίο να αναγράφει: 

• το είδος και τον τόπο επιδιόρθωσης των εµπορευµάτων· 

• την τεχνική περιγραφή των ελαττωματικών εµπορευµάτων ή των μεταποιημένων 
προϊόντων και τον τρόπο αναγνώρισης της ταυτότητάς τους· 

• τον υπολογιζόμενο συντελεστή απόδοσης ή τη μέθοδο µε την οποία μπορεί να 
καθοριστεί αυτός ο συντελεστής· 

• την εκτιμώμενη ημερομηνία και το προτεινόμενο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος· 

Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς ελέγχει τα στοιχεία της διασάφησης ΕΧΑ, επιβεβαιώνοντας ότι 
η τεχνική περιγραφή και τα μέσα για την αναγνώριση της ταυτότητας των εμπορευμάτων που 
δηλώθηκαν από τον εξαγωγέα είναι ορθά. 
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Εφόσον το γραφείο εξαγωγών ικανοποιηθεί ότι τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί είναι ορθά, 
επιτρέπει την εξαγωγή. 

Όταν η εξαγωγή πραγματοποιηθεί, πιστοποιημένα αντίγραφα της διασάφησης υπαγωγής στο 
καθεστώς και του εγγράφου που περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω (εφόσον έχει 
παρουσιαστεί) παραδίδονται στον εξαγωγέα. 

Με την επανεισαγωγή των εμπορευμάτων ο δικαιούχος της άδειας θα υποβάλλει διασάφηση θέσης 
σε ελεύθερη κυκλοφορία σημειώνοντας τον κωδικό διαδικασίας:6121, τον αριθμό της διασάφησης 
προσωρινής εξαγωγής και θα καταβληθεί ο ανάλογος εισαγωγικός δασμός. Σε περίπτωση που τα 
εμπορεύματα επισκευάστηκαν δωρεάν λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης που απορρέει από 
εγγύηση ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος ή ελαττώματος υλικών (εφόσον αυτό δεν λήφθηκε 
υπόψη κατά την πρώτη θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία) απαλλάσσονται πλήρως από τον 
εισαγωγικό δασμό. Στην περίπτωση αυτή κατά την επανεισαγωγή του επιδιορθωμένου 
εμπορεύματος, θα πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα που υποστηρίζουν τη δωρεάν 
επισκευή τους.  

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
86(5), 260 243  

 
3.11 Τι γίνεται αν κάποιο στοιχείο της άδειας αλλάξει; 

Ο δικαιούχος της άδειας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει γραπτώς το Τελωνείο Ελέγχου για 
κάθε αλλαγή των στοιχείων μετά την χορήγηση της άδειας και μπορεί να έχει επίπτωση στη 
διατήρηση ή στο περιεχόμενο της.  

Σε περίπτωση που η αλλαγή αφορά όρο στη βάση του οποίου βασίστηκε η λήψη της απόφασης και 
αυτός δεν πληρείται πλέον, η άδεια θα ανακληθεί. Εάν πρόκειται για ανάγκη τροποποίησης κάποιου 
στοιχείου, όπως την υπαγωγή μεγαλύτερης ποσότητας εμπορεύματος ή πρόσθετου είδους 
εμπορεύματος, τότε μπορεί να ζητηθεί γραπτώς.  

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
23(2), 28 164  

 
3.12 Μπορεί να ανανεωθεί υφιστάμενη άδεια ΤΕισ; 

Ναι, αφού υποβληθεί αίτημα και εφόσον τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις και ειδικότερα, εφόσον 
η αίτηση υποβληθεί πριν από τη λήξη της άδειας που έχει εκδοθεί. Η αίτηση για ανανέωση άδειας 
μετά τη λήξη της άδειας (με αναδρομική ισχύ) για το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων θα 
πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών μετά τη λήξη της αρχικής άδειας. 

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται ανανέωση άδειας η οποία είχε χορηγηθεί πριν την 1/5/2016. Στην 
περίπτωση αυτή θα μπορεί να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση νέας άδειας στη βάση της νέας 
τελωνειακής Νομοθεσίας.  

 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
28, 211(2)(η) 164  

 
3.13 Πότε ακυρώνεται μια άδεια ΤΕισ; 

Μια άδεια ακυρώνεται εξ υπαρχής εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην τελωνειακή νομοθεσία 
εάν διαπιστωθεί ότι η απόφαση λήφθηκε με βάση ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες τις οποίες ο 
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δικαιούχος της άδειας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει και οι οποίες αν ήταν ορθές και 
εμπεριστατωμένες, το αίτημα δεν θα εγκρινόταν. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
27   

 
3.14 Πότε ανακαλείται μια άδεια ΤΕισ; 

Μια άδεια ανακαλείται όταν ζητηθεί από τον δικαιούχο της άδειας ή όταν ένας ή περισσότεροι από 
τους όρους λήψης αυτής της απόφασης δεν πληρείται πλέον. Η ημερομηνία ανάκλησης της άδειας 
μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προστασία των νόμιμων συμφερόντων 
του δικαιούχου της άδειας, να μετατεθεί έως και ένα έτος μετά τη λήψη της απόφασης για ανάκληση. 

Εμπορεύματα που έχουν ήδη υπαχθεί και εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς ΤΕ την στιγμή 
της ανακληθείσας απόφασης δεν επηρεάζονται. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
28, 30   

 
3.15 Πότε επανεξετάζεται μια άδεια ΤΕισ; 

Επανεξέταση υφιστάμενης άδειας πραγματοποιείται όταν: 

(α) υπάρχουν αλλαγές στη ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία που επηρεάζουν την άδεια,  

(β) απαιτείται λόγω της τελωνειακής παρακολούθησης τήρησης των όρων και κριτηρίων της 
άδειας,  

(γ) αλλάξει κάποιο στοιχείο της άδειας που μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή στο 
περιεχόμενο της.  

Με την εφαρμογή του ΕΤΚ δίδεται χρονικό περιθώριο επανεξέτασης των αδειών που 
παραχωρήθηκαν πριν την 1/5/2016, μέχρι την 1/5/2019 για να συνάδουν οι όροι και τα κριτήρια 
χορήγησης των αδειών με τα κριτήρια της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. 

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
23(4)(α) 15, 251  

 
3.16 Μπορεί να μεταβιβαστεί μια άδεια σε άλλο πρόσωπο; 

Ναι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου του καθεστώτος όσον αφορά τα 
εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς μπορούν να μεταβιβαστούν πλήρως ή μερικώς σε 
άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σχετικό καθεστώς όταν το 
τελωνείο αποφασίσει ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, υπό προϋποθέσεις που θα καθορίσει.   

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
218 266  
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4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

 
4.1 Πότε και πώς εκκαθαρίζεται το καθεστώς ΤΕισ; 

Το καθεστώς εκκαθαρίζεται με την επανεισαγωγή των εμπορευμάτων που υπήχθηκαν στο 
καθεστώς ΤΕ ή των μεταποιημένων από αυτά προϊόντων και θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία ή 
όπως αλλιώς ορίζεται στο Άρθρο 215-ΕΤΚ, εντός καθορισμένης «προθεσμίας εκκαθάρισης του 
καθεστώτος» (βλ. παράγραφο 2.14). 

Όταν τα μεταποιημένα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία καταβάλλονται  οι 
αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί και εφαρμόζονται τα μέτρα εμπορικής πολιτικής. Στην περίπτωση 
αυτή ο δικαιούχος της άδειας καταθέτει στο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος διασάφηση για 
θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία συνοδευόμενη από το πληροφοριακό έντυπο 
INF2 (όπου απαιτείται), βεβαιωμένο από το τελωνείο εξαγωγής ή άλλη διασάφηση εκκαθάρισης.  

Πλήρης ή µερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς παραχωρείται για τα 
μεταποιημένα προϊόντα µόνον εφόσον αυτά διασαφίζονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία 
στο όνοµα ή για λογαριασµό: 

α) του δικαιούχου της άδειας ή, 

β) κάθε άλλου προσώπου που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ εφόσον αυτό λάβει τη συναίνεση 
του δικαιούχου της άδειας και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

∆εν χορηγείται πλήρης ή µερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς όταν ένας από 
τους όρους ή µια από τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε το εν καθεστώς δεν πληρούται, εκτός κι 
αν αποδειχθεί ότι οι παραλείψεις δεν είχαν πραγµατική επίπτωση στη ορθή λειτουργία του εν λόγω 
καθεστώτος. 

Άρθρα ETK  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
215, 259 241 324 

 
4.1.1 Επανεισαγωγή Εμπορευμάτων 

Με την επανεισαγωγή των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής υπό μορφή μεταποιημένων 
προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης, ο δικαιούχος της άδειας υποβάλλει στο τελωνείο 
εκκαθάρισης του καθεστώτος διασάφηση για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ΙΜΑ 
με κωδικό διαδικασίας 6121 ή 48 αντίστοιχα, δηλώνοντας τα στοιχεία του σχετικού ΕΧΑ και του 
αριθμού της άδειας.  

Με την υποβολή του Ε∆Ε ΙΜΑ στο σύστημα εισαγωγών ενημερώνεται αυτόματα το τελωνείο 
ελέγχου για τη πραγματοποίηση ελέγχου των εγγράφων και των εμπορευμάτων. 

4.1.2 Τμηματική Επανεισαγωγή Εμπορευμάτων 

Σε περίπτωση που τα μεταποιημένα προϊόντα θα επανεισαχθούν τμηματικά, ο εξαγωγέας θα πρέπει 
να παρουσιάσει συμπληρωμένη κάρτα λειτουργίας (Συνημμένο 4) σε δύο αντίγραφα.  

Η κάρτα λειτουργίας δεν είναι επίσημο τελωνειακό έγγραφο. Έχει σχεδιαστεί για να υποβοηθήσει τον 
έλεγχο του καθεστώτος. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διατυπώσεις που 
διενεργούνται στην Κύπρο. 

Με την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων το τελωνείο πιστοποιεί την εξαγωγή στο κατάλληλο 
πλαίσιο, παραδίδει το πρωτότυπο στον εξαγωγέα και ένα αντίγραφο αποστέλλεται στο τελωνείο 
ελέγχου, με τη διασάφηση. 
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Η πιστοποιημένη κάρτα λειτουργίας παρουσιάζεται στο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος σε 
δύο αντίγραφα κάθε φορά που γίνεται επανεισαγωγή εμπορευμάτων. Το τελωνείο εκκαθάρισης 
ελέγχει τα στοιχεία της διασάφησης και προβαίνει στον απαραίτητο φυσικό έλεγχο. Αφού 
ικανοποιηθεί το τελωνείο και πιστοποιήσει τις ποσότητες που επανεισάγονται., καταβάλλονται οι 
αναλογούντες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις (αν υπάρχουν) και αποδεσμεύονται τα εμπορεύματα. 
Το πρωτότυπο επιστρέφεται στον δικαιούχο και ένα αντίγραφο αποστέλλεται στο τελωνείο ελέγχου. 
Η διαδικασία αυτή, επαναλαμβάνεται μέχρι να επανεισαχθούν όλα τα εμπορεύματα που είχαν 
εξαχθεί προσωρινά.  

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της άδειας, από αμέλεια ή γιατί δεν γνώριζε ότι η επανεισαγωγή 
των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής θα γινόταν τμηματικά, δεν παρουσίασε κατά την 
εξαγωγή κάρτα λειτουργίας, μπορεί να το πράξει κατά την υποβολή της διασάφησης της πρώτης 
επανεισαγωγής. Η κάρτα λειτουργίας παρουσιάζεται σε τρία αντίγραφα. Αφού συμπληρωθούν τα 
σχετικά στοιχεία, ένα αντίγραφο επισυνάπτεται στη διασάφηση προσωρινής εξαγωγής των 
εμπορευμάτων ενώ αντίγραφο της επισυνάπτεται στη διασάφηση επανεισαγωγής. Στην περίπτωση 
παρουσίασης κάρτας λειτουργίας βεβαιώνει σε αυτή ποια εμπορεύματα έχουν εισαχθεί, παραδίδει 
το πρωτότυπο στο δικαιούχο και επισυνάπτει το αντίγραφο στη διασάφηση επανεισαγωγής, 
αποδεσμεύοντας ταυτόχρονα τα εμπορεύματα.  

Με την ολοκλήρωση της επανεισαγωγής των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής ή τη λήξη των 
προθεσμιών επανεισαγωγής, το πρωτότυπο της κάρτας λειτουργίας αποστέλλεται στο τελωνείο 
ελέγχου.  

Αντί για την κάρτα λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αριθμημένο INF2 με τον ίδιο τρόπο. 

4.1.3 Επανεισαγωγή Εμπορευμάτων σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο από το όποιο 
έγινε η προσωρινή εξαγωγή  

Το πρόσωπο που διενεργεί τις συναλλαγές πρέπει να είναι κάτοχος πολυεθνικής άδειας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να συμπληρώνεται και παρουσιάζεται στο τελωνείο υπαγωγής στο 
καθεστώς κατά την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων αριθμημένο πληροφοριακό δελτίο INF2. 
Οι διαδικασίες είναι οι ίδιες με την κάρτα λειτουργίας με τη διαφορά ότι το τελωνείο υπαγωγής ή 
εκκαθάρισης του καθεστώτος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. 

 

4.2 Πότε υποβάλλεται ο εκκαθαριστικός λογαριασμός και ποια στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνει; 

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός προσκομίζεται στο τελωνείο ελέγχου από τον κάτοχο της άδειας 
εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκκαθάρισης του καθεστώτος. Η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παραταθεί σε 60 ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη και μετά τη λήξη της 
εφόσον ζητηθεί από τον κάτοχο της άδειας.  

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 71-06 DΑ, 
εκτός αν το Τελωνείο ελέγχου ορίσει διαφορετικά: 

 (α) τα στοιχεία αναφοράς της άδειας· 

 (β) το είδος, την ποσότητα, κωδικό ΣΟ, συντελεστή εισαγωγικών δασμών, αξία των 
εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής, 

(γ) το είδος, την ποσότητα, κωδικό ΣΟ, συντελεστή εισαγωγικών δασμών, αξία των 
μεταποιημένων προϊόντων και το ποσό του εισαγωγικού δασμού που πρέπει να καταβληθεί 
για τα μεταποιημένα εμπορεύματα,  
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(δ) τις ενδείξεις των τελωνειακών διασαφήσεων υπαγωγής/εκκαθάρισης ή κάθε άλλου εγγράφου 
που έχει σχέση με την εκκαθάριση του καθεστώτος.  

(ε) τον συντελεστής απόδοσης.  

(στ) τις προθεσμίες εκκαθάρισης του καθεστώτος. 

Η εκκαθάριση του καθεστώτος πραγματοποιείται με το συσχετισμό, την επαλήθευση και την 
αποδοχή των στοιχείων του εκκαθαριστικού λογαριασμού και κατόπιν αποδεσμεύεται η εγγύηση 
εφόσον αποσβεννύεται η «τελωνειακή οφειλή» ή η οφειλή άλλων επιβαρύνσεων (βλ. αμέσως 
επόμενη παράγραφο).  

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός μπορεί, με έγκριση των τελωνειακών αρχών, να προσκομίζεται σε 
έντυπη μορφή αντί σε ηλεκτρονική μορφή. (∆είγμα επισυνάπτεται - Συνημμένο 5-6)  

Εκεί που κρίνεται αναγκαίο μπορεί να καταρτίζεται από  το Τελωνείο ελέγχου. Μη εμπρόθεσμη 
υποβολή εκκαθαριστικού λογαριασμού γεννά τελωνειακή οφειλή.  

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
98, 215 175, Παράρτημα 71-06  

 

4.3 Τι είναι η «τελωνειακή οφειλή», πότε γεννιέται και πότε αποσβένεται;  

«Τελωνειακή Οφειλή» είναι η υποχρέωση προσώπου να καταβάλει τον 
εισαγωγικό ή εξαγωγικό δασμό που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα εμπορεύματα 
σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, στο τόπο στον οποίο 
λαμβάνουν χώρα οι πράξεις που γεννούν την οφειλή αυτή, όπου αυτός είναι 
δυνατόν να καθοριστεί. 

Η τελωνειακή οφειλή γεννιέται όταν τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα 
εμπορεύματα υπαγωγής: 

- τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία· 
- δεν πληρούνται οι όροι χορήγησης της άδειας π.χ. όταν τα εμπορεύματα υποβάλλονται 

σε εργασίες τελειοποίησης άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην άδεια · 
- τίθενται κάτω από το καθεστώς χωρίς την ύπαρξη έγκυρης άδειας · 
-  υπαχθούν εμπορεύματα που υπόκεινται σε εξαγωγικό δασμό σε καθεστώς ΤΕισ· 

Η τελωνειακή οφειλή αποσβένεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 124-
ΕΤΚ, όπως: 

α) όταν ακυρώνεται η διασάφηση επανεισαγωγής με επακόλουθο την υποχρέωση καταβολής 
εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού ή, 

β) όταν η μη τήρηση όρων και υποχρεώσεων της άδειας αφορούν παραλείψεις χωρίς 
ουσιαστικές συνέπειες στην ορθή λειτουργία του καθεστώτος και δεν αποτελούσαν απόπειρα 
διάπραξης απάτης και έχουν διεκπεραιωθεί εκ των υστέρων όλες οι διατυπώσεις που 
απαιτούνται για τη διευθέτηση της κατάστασης των εμπορευμάτων.  

Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  

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

 

4.4 Πώς υπολογίζεται το ποσό του εισαγωγικού δασμού που θα πρέπει να καταβληθεί στα 
μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς ΤΕισ.;  
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Το ποσό του εισαγωγικού δασμού, σε περίπτωση υπολογισμού:  

(α) επί της αξίας (ad-valorem)  

καθορίζεται με βάση το «κόστος των εργασιών τελειοποίησης» που διενεργούνται 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 86(5)-ΕΤΚ.   

Σημειώνεται ότι το «κόστος τελειοποίησης» είναι η αξία υλικών, συστατικών, μερών και 
παρόμοιων στοιχείων που έχουν ενσωματωθεί στα επανεισαγόμενα εμπορεύματα εφόσον τα έξοδα 
αυτά αποτελούν τη μόνη παροχή του κατόχου της άδειας και δεν επηρεάζονται από δεσμούς μεταξύ 
αυτού και της επιχείρησης που ανέλαβε την επιδιόρθωση ΠΛΕΟΝ τα «έξοδα φόρτωσης, 
μεταφοράς και ασφάλισης» των μεταποιημένων προϊόντων από τον τόπο όπου 
πραγματοποιήθηκε η εργασία ή η τελευταία εργασία τελειοποίησης μέχρι τον τόπο εισόδου των 
προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.  

Τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλισης περιλαμβάνουν: 

 τις προμήθειες και τα μεσιτικά έξοδα, µε εξαίρεση τις προμήθειες αγοράς· 
 το κόστος των δοχείων, που δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εμπορευμάτων 

προσωρινής εξαγωγής· 
 το κόστος συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εργατικών και των υλικών· 
 τα έξοδα χειρισμού των εμπορευμάτων που προκύπτουν σε σχέση µε τη μεταφορά τους. 

Επομένως, τα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται: 

- στη «στατιστική αξία των εµπορευµάτων προσωρινής εξαγωγής» κατά τον προσδιορισμό της 
δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων· ή 

- στο «κόστος τελειοποίησης», όταν η στατιστική αξία των εµπορευµάτων προσωρινής 
εξαγωγής δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα µε την αξία των υλικών, συστατικών κ.α που 
έχουν ενσωματωθεί στα μεταποιημένα εµπορεύµατα 

 
(β) επί της ποσότητας  

καθορίζεται με βάση τη δασμολογητέα αξία των μεταποιημένων προϊόντων κατά τον 
χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία  

- ΜΕΙΟΝ τη στατιστική αξία των αντίστοιχων εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής τη 
στιγμή που τέθηκαν στο καθεστώς  

Χ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΟ επί του ποσού του ειδικού εισαγωγικού δασμού για τα 
μεταποιημένα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης,  

÷ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ δια της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων ή των 
προϊόντων αντικατάστασης. 

Πλήρης Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς 

Α. Σε περίπτωση επιδιόρθωσης ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ εφόσον αποδεικνύεται µε τρόπο ικανοποιητικό 
για την τελωνειακή αρχή, ότι πραγματοποιήθηκε δωρεάν, λόγω συμβιβαστικής ή νομικής 
υποχρέωσης εγγύησης ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος (δεδομένου ότι τα ελαττώματα δεν 
λήφθηκαν υπόψη κατά την πρώτη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εµπορευµάτων. 

Β. Σε περίπτωση επανεισαγωγής των εµπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής στην ίδια 
κατάσταση στην οποία εξήχθηκαν, εφόσον αποδεικνύεται µε τρόπο ικανοποιητικό για το τελωνείο, 
ότι δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή η εργασία δεν τροποποίησε την εμφάνιση ή ήταν οι αυστηρά 
αναγκαίες για τη χρήση των εμπορευμάτων. 
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Άρθρα UCC  Άρθρα DA  Άρθρα IA  
86(3) 75, 158  

 

 Παραδείγματα δασμολόγησης παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Παράδειγμα 1- Για εμπορεύματα που υπάγονται σε κατ’ αξία δασμού και βάσει του άρθρου 
86 (5) ΕΤΚ: 

- τελωνειακή αξία μεταποιημένων εμπορευμάτων (οχήματα)              50.000 € 

- Στατιστική Αξία εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής (λάστιχα+software) 5.000 € 

- Κόστος τελειοποίησης εκτός ΕΕ                      45.000 € 

- Ποσό εισαγωγικού δασμού (συντελεστής: 10%) (45.000Χ10%)   4.500 € 

Παράδειγμα 2 - Για εμπορεύματα που υπάγονται σε ειδικούς εισαγωγικούς δασμούς στα 
μεταποιημένα προϊόντα, υπολογισμός βάσει του άρθρου 75 DA: 

- τελωνειακή αξία μεταποιημένων εμπορευμάτων (ζάχαρη)                 400€/per ton 

- Στατιστική Αξία εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής                                 200€ 

- Συντελεστής εισαγωγικού δασμού στα μεταποιημένα προϊόντα              420€/per ton 

Το ποσό του εισαγωγικού δασμού υπολογίζεται: (€400–€200) Χ €420/€400= 210€/per ton 

Παράδειγμα 3  

1 τόνος ενωσιακά εμπορεύματα (starch- CN code 3505 10 90) με στατιστική αξία: 100€ εξάγεται 
προσωρινά υπό καθεστώς ΤΕισ από το κράτος μέλος Α στις ΗΠΑ.  

50€/τόνο προστίθεται ως υπηρεσίες και τα μεταποιημένα προϊόντα (net weight 1 ton) επανεισάγεται 
στο κράτος μέλος Α.  

Η τελωνειακή αξία των μεταποιημένων προϊόντων κατά την επανεισαγωγή: 150€. 

Συντελεστής εισαγωγικού δασμού: 9% (ad valorem duty) + 17.7€/per 100kg (specific duty). 

Υπολογισμός εισαγωγικού δασμού: 150€-100€ = 50€ (τελωνειακή αξία μεταποιημένων 
προϊόντων-στατιστική αξία εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής) 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΟ Χ 190,50€ (ποσό δασμού που επιβάλλεται στα μεταποιημένα προϊόντα) 

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

∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΜΕ 150€ (αξία μεταποιημένων προϊόντων) = 63,50€ 

 

4.5  Πώς υπολογίζεται ο Φόρος Κατανάλωσης; 

Το καθεστώς δεν παρέχει απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης. Έτσι στις περιπτώσεις που τα 
μεταποιημένα εμπορεύματα υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης εφαρμόζεται ο Περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόμος του 2004. 

 

4.6 Πώς υπολογίζεται ο Φόρος Προστιθεμένης Άξιας (ΦΠΑ) 

Σύμφωνα με τους Kανονισμούς 82 και 83 των περί Φ.Π.Α (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 
2013, Κ.∆.Π. 314/2001, ο ΦΠΑ επιβάλλεται στα επανεισαγόμενα εμπορεύματα κατά περίπτωση και 
η αξία.  
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Α. Σε περίπτωση τελειοποίησης (περιλ. της επιδιόρθωσης) 

(α) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ: ο συντελεστής ΦΠΑ επιβάλλεται στην CIF τελωνειακή αξία των 
μεταποιημένων προϊόντων* ΠΛΕΟΝ έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης από την ΕΕ προς τον 
τόπο διενέργειας των εργασιών εκτός ΕΕ + ποσό οφειλόμενων εισαγωγικών δασμών + ποσό 
οφειλόμενων φόρων κατανάλωσης (αν εφαρμόζεται). 

 (β) ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης εγγύησης ή λόγω 
κατασκευαστικού ελαττώματος, ∆ΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΠΑ. 

Β. Σε περίπτωση που εισάγονται «προϊόντα αντικατάστασης»: 

(α) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ: ο συντελεστής ΦΠΑ επιβάλλεται στην CIF τελωνειακή αξία των προϊόντων 
αυτών και η εισαγωγή  θεωρείται ως εισαγωγή νέου αγαθού. 

(β) ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης εγγύησης ή λόγω 
κατασκευαστικού ελαττώματος, ∆ΕΝ  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΠΑ.   

*Τελωνειακή αξία μεταποιημένων προϊόντων: Κόστος εργασιών τελειοποίησης** (περιλ. 
επιδιόρθωσης) ΠΛΕΟΝ τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης από το τόπο διενέργειας των εργασιών 
εκτός ΕΕ πίσω στην ΕΕ. 

**Κόστος εργασιών τελειοποίησης = Στατιστική αξία εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής 
ΜΕΙΟΝ τελωνειακή αξία μεταποιημένων προϊόντων ( βλ. πιο πάνω). 

Νοείται ότι στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των  πιο πάνω Kανονισμών 
π.χ. όταν η ιδιοκτησία των εμπορευμάτων μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο κατά την εξαγωγή ή κατά 
τον χρόνο που ήταν στην τρίτη χώρα, τότε ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται επί της αξίας των  εισαγόμενων 
εμπορευμάτων, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Φ.Π.Α. Νόμου του 2000. 

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν γραπτώς 
στο Τμήμα Τελωνείων στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

∆ιευθυντή 
Τμήματος Τελωνείων, 
Αρχιτελωνείο 
1440 Λευκωσία. 
Αρ. φαξ: 22302031 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy. 

Προφορικά μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον Τομέα Καθεστώτων Τελειοποίησης στο στο 
Αρχιτελωνείο στο τηλέφωνο 22601741 και στα επαρχιακά τελωνειακά γραφεία: Λευκωσίας: 22-
407553, Λεμεσού: 25-802606, Λάρνακας: 24-801475, Πάφου: 26-804633.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 71-02-DA Ευαίσθητα Εμπορεύματα και Προϊόντα 

Παράρτημα 71-03-DA Κατάλογος επιτρεπόμενων συνήθων εργασιών 

Παράρτημα 71-06-DA Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Έντυπο χορήγησης αριθμού συναλλασσομένου 

2. Οδηγίες Χρήσης του INF 2 

3. Άρθρο 178(1)-DA-Λογιστικές καταχωρήσεις 

4. Κάρτα λειτουργίας 

5. Έντυπο παρακολούθησης καθεστώτος ΤΕ 

6. ∆είγμα εκκαθαριστικού λογαριασμού 

  



34 
 

Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2016/2446 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-02-DA 

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(2)(ιε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος XV.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τομέας οίνου: προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1(2)(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, 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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Κανονισμός  (ΕΕ) αρ. 2016/2446 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-03-DA 

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 οκταψήφιου
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· 

 (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’ 
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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, σφραγίδων, 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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Κανονισμός  (ΕΕ) αρ. 2016/2446 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 71-06-DA 

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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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 

        
 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Αριθμός συναλλασσομένου  

για το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. 

 

ΜΕΡΟΣ Α: 

(Συμπληρώνεται από το Τελωνείο Ελέγχου) 

Όνομα /εμπορική επωνυμία: 

Aρ. EORI: 

∆ιεύθυνση: 

Τηλ.: 

 

Υπογραφή:                                              Ημερομηνία:                              Τελωνείο: 

Όνομα και τίτλος: 

ΜΕΡΟΣ Β: 

(Συμπληρώνεται από το Αρχιτελωνείο – Τομέας Ειδικών Καθεστώτων Τελειοποίησης) 

 

Α/Α άδειας συναλλασσομένου: CY -100-  

 

Υπογραφή:                                                               Ημερομηνία: 

Όνομα και τίτλος: 

ΜΕΡΟΣ Γ: 

(Συμπληρώνεται από το Αρχιτελωνείο – Τομέας Μηχανογράφησης) 

 

Ο αριθμός άδειας συναλλασσομένου έχει καταχωρηθεί.  

 

Υπογραφή:                                                               Ημερομηνία: 

Όνομα και τίτλος: 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 

Χρήση δελτίου Πληροφοριών INF 2 

Με το ∆ελτίο Πληροφοριών INF 2 κοινοποιούνται χρήσιμα στοιχεία σε άλλα Τελωνεία που 
εμπλέκονται σε μια άδεια για χρήση του καθεστώτος ΤΕις στα πλαίσια του Συστήματος ΕΧ/ΙΜ ή του 
Συστήματος της προκαταβολικής εισαγωγής  ΙΜ/ΕΧ στο οποίο εμπλέκονται πέραν του ενός κράτος 
μέλους. 

1. Το INF2 παραλαμβάνονται από οποιοδήποτε τελωνείο εισόδου όπως αυτά έχουν δηλωθεί 
στην άδεια.    

2. Το INF2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν μεταποιημένα προϊόντα ή προϊόντα αντικατάστασης 
εισάγονται στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών.  

3. Το INF2 εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο για την ποσότητα των 
εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς. Μπορούν να εκδοθούν περισσότερες από μία 
INF2 που να καλύπτουν την εξαγόμενη ποσότητα.   

4. Η αίτηση για έκδοση INF2  συνιστά συναίνεση του δικαιούχου για εκχώρηση του δικαιώματος 
της πλήρους ή μερικής απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς σε άλλο πρόσωπο που 
εισάγει τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης στο πλαίσιο των 
τριγωνικών συναλλαγών. 

5. Ο κάτοχος της άδειας OP συμπληρώνει κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, τα πεδία 1-
15 του/των INF2, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 2016/341. Τυχόν διορθώσεις πρέπει να μονογραφούν με τη διαγραφή 
των λανθασμένων καταχωρήσεων και εάν είναι απαραίτητο, προσθέτοντας τα ορθά στοιχεία 
και θεωρημένο από το τελωνείο εισόδου.   

6. Το πρωτότυπο και το αντίγραφο του/των INF2, προσκομίζονται στο τελωνείο εξαγωγής όπου 
έχει κατατεθεί η διασάφηση εξαγωγής για τα προσωρινώς εξαχθέντα αγαθά (τελωνείο 
υπαγωγής) και το οποίο θα επιβεβαιώσει τις πληροφορίες και να πιστοποιήσει το 
πρωτότυπο και το αντίγραφο του INF2. Θα αναφέρει στη θέση 16 του INF2 τον τρόπο 
εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και άλλες 
απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες. Θα φυλάξει το αντίγραφο και θα παραδώσει το 
πρωτότυπο στον διασαφιστή.  

7. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται δειγματοληψία ή χρησιμοποιούνται εικονογραφήσεις ή 
τεχνικές περιγραφές, το τελωνείο υπαγωγής επιβεβαιώνει τη γνησιότητα αυτών των 
δειγμάτων, εικονογραφήσεων ή τεχνικών περιγραφών, θέτοντας την τελωνειακή σφραγίδα 
του είτε πάνω στα αντικείμενα αυτά, εφόσον η φύση τους το επιτρέπει, είτε πάνω στη 
συσκευασία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να μην είναι δυνατόν να παραποιηθεί. 

Στα δείγματα, στις εικονογραφήσεις ή στις τεχνικές περιγραφές επισυνάπτεται μια ετικέτα με 
τη σφραγίδα του τελωνείου υπαγωγής και τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης εξαγωγής 
κατά τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει την αντικατάστασή τους. 

Τα δείγματα, οι εικονογραφήσεις ή οι τεχνικές περιγραφές των οποίων έχει βεβαιωθεί η 
γνησιότητα και τα οποία έχουν σφραγιστεί παραδίδονται στον εξαγωγέα, ο οποίος 
υποχρεούται να τα προσκομίσει, με ανέπαφες τις σφραγίδες, κατά την επανεισαγωγή των 
μεταποιημένων προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης. 

8. Όταν το τελωνείο εξαγωγής απαιτεί ανάλυση της οποίας τα αποτελέσματα θα 
γνωστοποιηθούν αργότερα μετά τη θεώρηση του ΙNF2, τα αποτελέσματα πρέπει να 
παραδοθούν στον εξαγωγέα σε σφραγισμένο φάκελο, το οποίο θα προσκομίσει με άθικτες 
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σφραγίδες στο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος, όταν τα μεταποιημένα προϊόντα 
επανεισαχθούν.   

9. Το πρωτότυπο INF2, προσκομίζεται στο τελωνείο όπου τα εμπορεύματα θα εγκαταλείψουν 
το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (τελωνείο εξόδου). Το τελωνείο αυτό βεβαιώνει στο πεδίο 
17 του πρωτότυπου INF2 ότι τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης και το επιστρέφει στο πρόσωπο που το προσκόμισε. 

10. Όταν επανεισάγονται τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης, ο 
εισαγωγέας αυτών υποβάλλει στο πρωτότυπο INF2, αντίγραφο της δήλωσης εξαγωγής ή/και 
της διασάφησης προσωρινής εξαγωγής και, τα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας όπως 
ενδεχομένως, έκθεση χημικής ανάλυσης (βλ. παρ. 5), στην τελωνειακή αρχή του κράτους 
μέλους της επανεισαγωγής (τελωνείο εκκαθάρισης), όταν υποβάλλει τη διασάφηση 
επανεισαγωγής για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

11. Στο πεδίο 20 του INF2, το τελωνείο εκκαθάρισης σημειώνει τις ποσότητες μεταποιημένων 
προϊόντων ή προϊόντων αντικατάστασης (διαθέσιμη ποσότητα στη θέση Α και 
επανεισαχθείσα ποσότητα στη θέση Β). Σημειώνεται ότι το τελωνείο εκκαθάρισης μπορεί να 
απαιτήσει επίσης χημική ανάλυση των μεταποιημένων προϊόντων προκειμένου να 
εξακριβωθεί η ορθότητα του κωδικού-ων και των συντελεστών απόδοσης. 

12. Σε περίπτωση που τα μεταποιημένα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με 
περισσότερες από μία αποστολές (διαδοχικές αποστολές) στο ίδιο ή σε διαφορετικό 
τελωνείο–(α), ο εισαγωγέας παρουσιάζει το (τα) πρωτότυπο-(α) INF2, αντίγραφο της/των 
διασαφήσεων εξαγωγής και/ή το μήνυμα αναχώρησης και, ενδεχομένως, έκθεση χημικής 
ανάλυσης (βλ. παρ. 5) στο τελωνείο εκκαθάρισης, το οποίο θα πιστοποιήσει το υπόλοιπο της 
ποσότητας των προσωρινά εξαγόμενων εμπορευμάτων που απομένουν να επανεισαχθούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο. Το πρωτότυπο πιστοποιημένο INF2 θα επιστραφεί στη συνέχεια 
στον διασαφιστή για τη μεταγενέστερη αποστολή. Για μεταγενέστερες αποστολές, 
απαιτείται/απαιτούνται μόνο το/τα INF2. 

13. Το αρχικό INF2 μπορεί να αντικαθίσταται από περαιτέρω δελτία πληροφοριών ή, όταν 
χρησιμοποιείται μόνο ένα δελτίο πληροφοριών, το τελωνείο για το οποίο θεωρείται το δελτίο 
μπορεί να σημειώνει στο πρωτότυπο τις ποσότητες των εμπορευμάτων ή των προϊόντων. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, προσαρτάται συμπληρωματικό φύλλο και 
αναγράφεται σχετική μνεία στο πρωτότυπο INF2. 

14. Στη περίπτωση διαδοχικών αποστολών, μπορεί να εκδοθεί ο αναγκαίος αιθμός INF2 ανά 
κωδικό προϊόντος για τη συνολική ποσότητα των εμπορευμάτων ή των προϊόντων που 
υπάγονται στο καθεστώς. Ιδιαίτερα, 

i) εάν είναι γνωστή η ποσότητα κάθε αποστολής των μεταποιημένων προϊόντων κατά 
την υποβολή της διασάφησης προσωρινής εξαγωγής τότε μπορεί ενδεχομένως να 
εκδοθεί ο απαιτούμενος αριθμός INF2 ή,  

ii) εάν η ποσότητα της κάθε αποστολής των μεταποιημένων προϊόντων δεν είναι ακόμη 
γνωστή τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, τότε μπορούν να 
εκδοθούν ένα ή περισσότερα INF2 για τη συνολική ποσότητα και πριν από την 
επανεισαγωγή των μεταποιημένων εμπορευμάτων, μπορεί να ζητηθεί αντικατάσταση 
του αρχικού INF2 (αποκαλούμενου ως master-INF2) από το τελωνείο εισόδου που 
προσυπέγραψε το INF2, με επιπλέον δελτία INF2- split-INF2 που μαζί 
αντιπροσωπεύουν τη συνολική ποσότητα των προσωρινά εξαχθέντων 
εμπορευμάτων. Στο/στα split-INF2, το τελωνείο εισόδου αναφέρει τον αριθμό του 
master-INF2 και το τελωνείο που την ενέκρινε. 
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15. Μετά την εκκαθάριση του/των INF2, πρέπει να επισυναφτεί(-ούν) στην/στις αντίστοιχη(-ες) 
διασάφηση(-εις) εισαγωγής(-ων). Το (τα) πρωτότυπο(-α) INF2 πρέπει να φυλάσσεται(-ονται) 
στα αρχεία του κατόχου για τελωνειακό έλεγχο.  

16. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να επιτρέπουν τη χρήση ανακεφαλαιωτικών δελτίων 
πληροφοριών για τις τριγωνικές συναλλαγές που αφορούν μεγάλο αριθμό πράξεων που 
καλύπτουν τις συνολικές εισαγωγές/εξαγωγές για συγκεκριμένη περίοδο. 

17. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δελτίο πληροφοριών μπορεί να εκδίδεται εκ των υστέρων 
αλλά όχι μετά τη λήξη της περιόδου που απαιτείται για τη φύλαξη των παραστατικών. 

18. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός δελτίου πληροφοριών, η επιχείρηση 
μπορεί να ζητήσει από το τελωνείο που το έχει θεωρήσει την έκδοση αντιγράφου. 

19. Το πρωτότυπο και τα αντίγραφα του δελτίου πληροφοριών που εκδίδονται κατ' αυτόν τον 
τρόπο, φέρουν την ένδειξη ANTIГPAΦO. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 

Άρθρο 178-DA 

Λογιστικές καταχωρίσεις 

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

1. Οι λογιστικές καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 214 (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(1)-ΕΤΚ, 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 οποιωνδήποτε 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 εμπορευματοκιβωτίου 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) ...  

θ) …  

ι) όπου εφαρμόζεται το άρθρο 86(1) 1 ΕΤΚ, 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 -ΕΤΚ.  

ιγ) όταν απαιτείται λογιστικός διαχωρισμός, τις πληροφορίες σχετικά με το είδος εμπορευμάτων, τον 
τελωνειακό χαρακτήρα και, κατά περίπτωση, την προέλευση των εμπορευμάτων. 

ιδ) ... 

ιε) τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 241-DA για τη διασάφηση για  τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή 

ιστ) τα στοιχεία οποιασδήποτε μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.  

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. … 

3. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εφαρμόσουν απαλλαγή από την απαίτηση παροχής ορισμένων από τις 
πληροφορίες, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την τελωνειακή επιτήρηση και τους ελέγχους της 
χρήσης ειδικού καθεστώτος. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 

ΚΑΡΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΡΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……….. 

Αρ. άδειας: …………….…..….. Ημερ. ισχύς: ………...………  Ημερ. λήξης: …….…….. 
∆ικαιούχος: ...……….……………………………………………………………………..................... 
Τελωνείο ελέγχου: …………..……………..      Προθεσμία επανεισαγωγής: …………….……... 
 
Μεταποιημένα προϊόντα: 
 
Κωδικός ΣΟ Ποσότητα 

 
 
 

 

 
Εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής: 
 
Κωδικός ΣΟ Ποσότητα Αξία 

 
 
 

  

  
Τελωνείο ελέγχου: …………………………..      Προθεσμία επανεισαγωγής: …………………... 
 
__________                 ___________ 
Υπογραφή                     Ημερομηνία 
  
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(Συμπληρώνεται όταν είναι απαραίτητο) 
 
Πιστοποιείται ότι τα στοιχεία που παρέχονται 
πιο πάνω είναι ορθά. 
 
___________ 
  Υπογραφή 
 
                                                     Σφραγίδα 
____________ 
       Όνομα 
 
____________ 
  Ημερομηνία 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ
 
Πιστοποιείται ότι τα εμπορεύματα έχουν 
προσωρινά εξαχθεί:  
 
∆ιασάφηση προσωρινής εξαγωγής…..………. 
Πλοίο/ αρ. πτήσης: ………….  Αρ. δηλ.: ……… 
Ημερ. εξαγωγής:       ……………….. 
 
Σφραγίδα 
____________ 
  Υπογραφή 
   
 ____________ 
       Όνομα 

  
 

∆ΙΑΣΑΦΗΣΗ 
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ 
ΗΜΕΡ./ΑΡ. ∆ΗΛ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΠΟ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙ

ΣΗΣ 
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ΚΑΡΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΡΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……. 

Συμπληρωματικό φύλλο 

Αρ. άδειας: ..………………....….. Ημερ. ισχύς : ………...………  Ημερ. λήξης: …….…….. 

∆ικαιούχος: ...……….……………………………………………………………………..................... 
Τελωνείο ελέγχου: …………..……………..      Προθεσμία επανεισαγωγής: …………….……... 
 

 
∆ΙΑΣΑΦΗΣΗ 

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ 
ΗΜΕΡ./ΑΡ. ∆ΗΛ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΠΟ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙ

ΣΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ……………………….. 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ: CY 000-00-168-00000
CDS: CYΟPO-CY000-- ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Α∆ΕΙΑΣ: ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ - ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: ………………………. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ: …………………. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ:…………….. (σε μήνες) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: ………………………….. 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ……………..…….. 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (€): ………………...…… 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (ημερ. έγκρισης/ποσότητα): …………………………………………….. 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ κλπ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΜΠ) 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙ∆ΟΣ-

ΑΡΙΘΜΟΣ  
Ε∆Ε 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΣΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ (€) Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙ∆ΟΣ-

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ε∆Ε 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗ- 
ΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛ. 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡ. ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ 
ΣΤΑ ΜΠ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΕΞΑΓΟΜ. 
ΕΜΠΟΡ. 

                            

                            

                            

                            

                            

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΕ   Β. ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΕ    0 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ      ........................................... 
  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ………………………………………. ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………………..……………. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………   
Το παρόν έγγραφο φυλάσσεται στο Φάκελο της άδειας του Δικαιούχου 
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ…………………………………  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ………………………..  
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ: CY 000-00-000-00000 
CDS: CYΟPO-CY000-- 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ-
MM/MM/EE ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: …………………………..  

  
ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ: ………………..……. ΗΜΕΡ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: …………………………..  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: …………….…..…….. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (μήνες) : ….  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (€):……………………………….  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ-ΑΡ. ΕΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ (€)  

ΣΥΝΤ. 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΔΑΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΑΓ. 

ΔΑΣΜΟΥ 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΦΠΑ      
(-%) ΣΥΝΟΛΟ 

                       
                         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α                
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 

ΜΠ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ-ΑΡ.  
ΕΔΕ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΟ 
ΣΥΝΤΕΛ. 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΑ

ΜΕ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

                        
                        

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Β     
  Α-Β ΥΠΟΛΟΙΠΟ** 0
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ      ...........................................  ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Υ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ………………………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………..……………. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
Το παρόν έγγραφο φυλάσσεται στο Φάκελο της άδειας του δικαιούχου. **Αν δεν είναι μηδέν , δεν δικαιολογούνται οι απώλειες και αν δεν έχει υπαχθεί η υπόλοιπη ποσότητα μετά από έγκριση σε 
άλλο καθεστώς αναστολής πρέπει να καταβληθούν οι σχετικές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 

 


