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

Κ.∆.Π. 438/2004 

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

 

∆ιάταγµα δυνάµει των άρθρων  55 και 56(1) 
 

                     
94(I)/2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει των 
άρθρων 55 και 56(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου 2004, εκδίδει το 
ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί   Απλουστευµένων ∆ιαδικασιών 
Εκτελωνισµού στον Οριζόµενο από τον Εισαγωγέα Τόπο  ∆ιάταγµα του 2004. 

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

 «διαδικασίες πληροφορικής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
άρθρο 4α των ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα.

 «διασάφηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 4(17) 
του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

 «εγκεκριµένος εισαγωγέας» σηµαίνει τον κάτοχο άδειας που εκδίδεται µε βάση την 
παράγραφο (2).

 «Ε∆Ε» σηµαίνει το Ενιαίο ∆ιοικητικό Έγγραφο όπως ορίζεται στον Κοινοτικό 
Τελωνειακό Κώδικα και στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα.

 «εγκεκριµένος παραλήπτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα 
άρθρα 406 µέχρι 408α των  ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα.

 «καταχωρήσεις» σηµαίνει τα στοιχεία που περιέχουν όλες τις  πληροφορίες και τις 
τεχνικές λεπτοµέρειες σε οποιοδήποτε µέσο (έντυπο η ηλεκτρονικό) που παρέχει 
τη δυνατότητα στο τελωνείο να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρµογή της 
απλουστευµένης διαδικασίας, ιδίως δε όσον αφορά τη ροή και τη µεταβολή του 
χαρακτήρα των εµπορευµάτων·  

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

  «συµπληρωµατική διασάφηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το άρθρο 253(2) των ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα.

 «τελωνείο ελέγχου» σηµαίνει το τελωνείο που έχει εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
άδειας για τον έλεγχο της απλουστευµένης διαδικασίας. 

 «τελωνειακή νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
Νόµο. 

      (2) ΄Οροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται στην τελωνειακή νοµοθεσία. 
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Πεδίο 
εφαρµογής. 

3.-(1) Υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν ∆ιάταγµα, 
επιτρέπεται σε φυσικά η νοµικά πρόσωπα που προβαίνουν συχνά σε εισαγωγές 
εµπορευµάτων υπό καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωσης 
κατόπιν αδείας, να τηρούν τις διατυπώσεις εισαγωγής στις εγκαταστάσεις τους η 
σε άλλους χώρους που εγκρίνονται  προς τούτο, χωρίς προηγούµενη κατάθεση 
στο αρµόδιο τελωνείο της διασάφησης εισαγωγής και την προσκόµιση σε αυτό των 
εισαγόµενων εµπορευµάτων. 

      (2) Η άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση στον 
προσδιοριζόµενο από τον εισαγωγέα τόπο, χορηγείται από τον ∆ιευθυντή, µετά 
από  αίτηση του εισαγωγέα εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις του 
παρόντος ∆ιατάγµατος.  

      (3)  Η άδεια αφορά εµπορεύµατα :  

 (α)  που υπόκεινται στο καθεστώς Κοινοτικής ∆ιαµετακόµισης  ή Κοινής 
∆ιαµετακόµισης και τα οποία προορίζονται για εγκεκριµένο παραλήπτη· 

 (β)   που, µετά την προσκόµιση  τους στο τελωνείο, µεταφέρθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του εισαγωγέα ή σε άλλους εγκεκριµένους χώρους, υπό 
διαδικασία διαµετακόµισης, άλλη από την προβλεπόµενη στην πρώτη 
περίπτωση. 

Αίτηση 
χορήγησης 
άδειας. 

4.-(1) Για την εφαρµογή της απλουστευµένης  διαδικασίας εκτελωνισµού  στον 
προσδιοριζόµενο από τον εισαγωγέα τόπο απαιτείται γραπτή άδεια. 

      (2)  Η άδεια που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) εκδίδεται από τον 
∆ιευθυντή στο όνοµα του εισαγωγέα και για συγκεκριµένες αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις. 

     (3) Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας υποβάλλεται γραπτώς στο τελωνειακό 
γραφείο στην δικαιοδοσία του οποίου έχει την έδρα του ο εισαγωγέας. H αίτηση 
υποβάλλεται σύµφωνα µε τον τύπο και τρόπο που καθορίζει ο ∆ιευθυντής 

      (4) Ο αιτητής, µε την υποβαλλόµενη αίτηση υποχρεούται να παρέχει: 

 (α)  το σύνολο των πληροφοριών σχετικά µε τις εισαγωγικές του  
δραστηριότητες, 

 (β)  τη συχνότητα των συναλλαγών του, 

 (γ)  την οικονοµική του επιφάνεια, 

 (δ)  το είδος των εισαγόµενων εµπορευµάτων, 

 (ε)  τον τρόπο µεταφοράς τους, και  

 (στ)  τις χώρες αποστολής τους. 

      (5) Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται να υποβληθούν από τον αιτούντα τα 
ακόλουθα πρωτότυπα η πιστοποιηµένα αυτών αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά: 

 (α) Αίτηση σύµφωνα µε τον τύπο και τρόπο που καθορίζει ο ∆ιευθυντής, 

 (β) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη, 

 (γ) πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο 
Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη
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Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη, 

 (δ) πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους της εταιρείας από τον 
Έφορο Εταιρειών και επίσηµο Παραλήπτη, 

 (ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α, 

 (στ)  πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο, 

 (ζ) λογιστικό µηχανογραφηµένο σύστηµα παρακολούθησης των 
εναποτηθεµένων εµπορευµάτων αναφορικά µε – 

 (i) την εισαγωγή, 

 (ii) την παραλαβή, και 

 (iii) τη διάθεση τους. 

 (η) σύσταση εγγύησης, 

 (θ) εγκεκριµένο αρχιτεκτονικό ή και τοπογραφικό σχέδιο των προς έγκριση 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στο οποίο σηµειώνονται οι είσοδοι και 
έξοδοι αυτού καθώς και το είδος της περίφραξης, όπου αυτή απαιτείται, 

 (ι) πολεοδοµική άδεια ή άδεια οικοδοµής από την αρµόδια αρχή για την 
καταλληλότητα των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, 

 (ια) τίτλο κυριότητας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ή ενοικιαστήριο 
έγγραφο ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν την νόµιµη κατοχή των 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, 

 (ιβ) βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της 
πυροστασίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, 

 (ιγ) εφ’ όσον συντρέχει περίπτωση εναπόθεσης εµπορευµάτων που 
θεωρούνται επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία, τάξη και ασφάλεια 
βεβαίωση των κατά περίπτωση αρµοδίων αρχών για τη νοµιµότητα 
λειτουργίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. 

      (6) Προκειµένου ο ∆ιευθυντής να χορηγήσει άδεια απλουστευµένης διαδικασίας 
εκτελωνισµού στον προσδιοριζόµενο από τον εισαγωγέα τόπο εξετάζει: 

 (α) την αναγκαιότητα λειτουργίας της συγκεκριµένης αποθήκης, έχοντας ως 
βασικούς παραµέτρους αξιολόγησής της, την εξυπηρέτηση του 
εµπορίου και την ύπαρξη ή µη ικανοποιητικών αποθηκευτικών χώρων, 

 (β)  την ακρίβεια των δηλουµένων στην αίτηση και τα συνηµµένα σε αυτή 
δικαιολογητικά και έγγραφα, την συνδροµή των προϋποθέσεων 
έκδοσης της άδειας, διενεργώντας αυτοψία του χώρου για τον οποίο 
έχει ζητηθεί ή έκδοση άδειας λειτουργίας. Ο αιτητής υποχρεούται να 
παράσχει στο ∆ιευθυντή οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή 
στοιχείο, απαραίτητο για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 

Όροι χορήγησης 
της άδειας. 

5.(1) Η άδεια µπορεί να χορηγηθεί νοουµένου ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 (α)  Ο αιτητής να είναι εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία, να είναι φορολογικά 
ενήµερος και φερέγγυος, 
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 (β)  Ο αιτητής να πραγµατοποιεί εισαγωγές µε κανονική συχνότητα και να 
µην είναι περιστασιακός εισαγωγέας, 

 (γ)  O εισαγωγέας να µην έχει διαπράξει σοβαρές ή κατ΄επανάληψη 
παραβάσεις της τελωνειακής και της άλλης νοµοθεσίας, 

 (δ)  µε την αίτηση του ο εισαγωγέας αναλαµβάνει τη δέσµευση ότι θα 
τηρήσει τις υποχρεώσεις του που περιγράφονται κατωτέρω, καθ΄ όλη 
την διάρκεια ισχύος της άδειας που απαιτείται. 

Χορήγηση της 
άδειας. 

6.-(1)  Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του ∆ιευθυντή - 

 (α)  εφόσον µπορεί να εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος της 
τήρησης απαγορεύσεων  η περιορισµών κατά την εισαγωγή η άλλων 
διατάξεων που διέπουν την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση.  
ή 

 (β)  εφόσον τα λογιστικά βιβλία του αιτούντος επιτρέπουν στο Τελωνείο να 
διενεργήσουν αποτελεσµατικό έλεγχο και ιδίως έλεγχο εκ των υστέρων. 

      (2)  Εντός δυο (2) µηνών το αργότερο από την  ηµεροµηνία κατάθεσης της 
αίτησης ο ∆ιευθυντής  αποφασίζει εάν θα χορηγηθεί η άδεια. 

      (3) Στην άδεια καθορίζονται οι πρακτικές λεπτοµέρειες λειτουργίας της 
διαδικασίας και προσδιορίζονται οι τρόποι συνεργασίας. Ο αιτητής  ενηµερώνεται 
για τους όρους της άδειας και τους αποδέχεται ενυπόγραφα. 

      (4)  Η άδεια είναι συγκεκριµένη και ακριβής και αφορά συγκεκριµένες 
κατηγόριες εµπορευµάτων, που µεταφέρονται απευθείας στις εγκαταστάσεις του 
αιτητή ή σε άλλο τόπο που ορίζεται η εγκρίνεται σύµφωνα µε την σχετική αίτηση. 
Επιπλέον: 

 (α) Αναφέρει την υποχρέωση  τήρησης του ειδικού λογιστικού βιβλίου, που 
περιλαµβάνει την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η 
εγγραφή και τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση  της 
ταυτότητας των εµπορευµάτων. Η εγγραφή των εµπορευµάτων στις 
λογιστικές καταχωρήσεις  έχει την ίδια νοµική ισχύ µε την αποδοχή της 
διασάφησης εισαγωγής· 

 (β) προσδιορίζει το τελωνείο ελέγχου δηλαδή το τελωνείο  που ελέγχει την 
εγκατάσταση του εισαγωγέα, για την παρακολούθηση της τήρησης των 
όρων της εν λόγω διαδικασίας και την κατάθεση των διασαφήσεων· 

 (γ) καθορίζει την προθεσµία υποβολής των διασαφήσεων. H 
συµπληρωµατική διασάφηση Ε∆Ε, η οποία δυνατόν να διεκπεραιώνεται 
µε διαδικασίες πληροφορικής, υποβάλλεται εντός δεκαήµερου  από την 
άφιξη των εµπορευµάτων, ενώ η ανακεφαλαιωτική διασάφηση  
εισαγωγής στο Ε∆Ε η µε διαδικασίες πληροφορικής , στην περίπτωση  
περισσότερων των δυο εισαγωγών κατά µήνα εντός τριάντα (30) 
ηµερών· 

 (δ) ορίζει ότι η πληρωµή των επιβαρύνσεων πραγµατοποιείται µε την 
κατάθεση του συµπληρωµατικού Ε∆Ε ή το αργότερο µε την υποβολή 
της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης ενός (1) µηνός· 

 (ε) απαιτεί την προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο καθορισµένου ύψους 
τραπεζικής εγγύησης  για την κάλυψη ενδεχόµενης γένεσης 
τελωνειακής οφειλής.   



 5

 (στ) αναφέρει τον τρόπο γνωστοποίησης για την επικείµενη άφιξη των 
εµπορευµάτων, τον χρόνο αποστολής του ειδοποιητηρίου από τον 
εισαγωγέα προς το οριζόµενο τελωνείο ελέγχου, για την εν λόγω άφιξη 
των εµπορευµάτων καθώς και τον χρόνο αναµονής ελέγχου. Η 
γνωστοποίηση περί της επικείµενης άφιξης των εµπορευµάτων, γίνεται 
εντός των εργάσιµων ηµερών και ωρών τουλάχιστον την προηγούµενη 
ηµέρα και µέχρι της 12:00 µ.µ. 

      (5)(α)  Όταν επίκειται άφιξη και εκφόρτωση των εµπορευµάτων εκτός 
εργασίµων ηµερών και  ωρών του αρµόδιου τελωνείου ελέγχου, 
κατόπιν αιτήσεως του εγκεκριµένου  εισαγωγέα είναι δυνατό να εκδοθεί 
ειδική έγκριση από το τελωνείο ελέγχου για την διεκπεραίωση των 
σχετικών διαδικασιών. 

 (β)  Η αναµονή ελέγχου δεν µπορεί να υπερβεί τις δυο (2) ώρες από την 
ώρα άφιξης των εµπορευµάτων. Μετά την παρέλευση του εν λόγω 
χρόνου επιτρέπεται η εκφόρτωση.     

 (γ)  Στις περιπτώσεις άφιξης µολυβδοσφραγισµένων φορτίων και 
µεταφορικών µέσων πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα το τελωνείο 
ελέγχου. 

      (6)  Υπό ορισµένες ιδιαίτερες περιστάσεις, οφειλόµενες στη φύση των 
εµπορευµάτων  και στην ταχύτητα  διεκπεραίωσης των διαδικασιών, ο δικαιούχος 
της άδειας µπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση γνωστοποίησης της άφιξης 
των εµπορευµάτων, υπό τον όρο ότι παρέχει στο τελωνείο ελέγχου όλες τις 
πληροφορίες που αυτό κρίνει απαραίτητες για την ενδεχόµενη εξέταση των 
εµπορευµάτων. Στην περίπτωση αυτή η καταχώρηση των εµπορευµάτων στα 
λογιστικά βιβλία του ενδιαφεροµένου επέχει θέση άδειας παραλαβής. 

      (7)  Η άδεια κοινοποιείται:  

 (α) στον ενδιαφερόµενο, και  

 (β) στο Τελωνείο Ελέγχου.  

Υποχρεώσεις του 
εγκεκριµένου 
εισαγωγέα. 

7.-(1) Ο εγκεκριµένος  εισαγωγέας υποχρεούται, εφόσον τα εµπορεύµατα τίθενται 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση, αµέσως µόλις αφιχθούν η επίκειται η άφιξη 
τους  στους καθορισµένους τόπους, να γνωστοποιεί την άφιξη τους στο τελωνείο 
ελέγχου µε τυπική διαδικασία, όπως η άδεια ορίζει, προκείµενου να του επιτραπεί 
η παραλαβή των εµπορευµάτων. Το µήνυµα διαβιβάζεται µε τηλεοµοιοτυπία και 
επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η λήψη του και παρέχει πληροφορίες για την 
επικείµενη άφιξη, εκφόρτωση των εµπορευµάτων στις αποθήκες του εγκεκριµένου 
εισαγωγέα. Οι εν λόγω ενέργειες δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν νωρίτερα 
από το χρόνο που αναφέρεται την άδεια και στο µήνυµα. Το ειδοποιητήριο 
έγγραφο αναφέρει το είδος των εµπορευµάτων, την χώρα αποστολής, την αξία, το 
καθεστώς και λοιπά στοιχεία. 

      (2) Εφόσον της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση  έχει προηγηθεί 
προσωρινή εναπόθεση στους ίδιους χώρους, ο εγκεκριµένος εισαγωγέας 
υποχρεούται να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της έγκρισης αποθηκών 
προσωρινής εναπόθεσης που αναφέρονται στο εκάστοτε σε ισχύ περί Όρων και 
Προϋποθέσεων για Έγκριση Αποθηκών Προσωρινής Εναπόθεσης ή ∆ιαχείριση 
των οποίων ανατίθεται σε φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ιάταγµα. 

      (3)  Ο εγκεκριµένος εισαγωγέας γνωστοποιεί στο τελωνείο ελέγχου  τη βούληση 
του να θέσει τα εµπορεύµατα σε ελεύθερη κυκλοφορία ακολουθώντας την  τυπική 
διαδικασία και τους τρόπους που καθορίζονται προκείµενου να του επιτραπεί η 
παραλαβή  των εµπορευµάτων. 
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      (4)  Ο εγκεκριµένος εισαγωγέας καταχωρεί τα εµπορεύµατα στις λογιστικές του  
εγγραφές στο ειδικό βιβλίο. Η καταχώρηση πρέπει να περιλαµβάνει και την 
ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε καθώς και τις απαραίτητες 
ενδείξεις για την αναγνώριση της ταυτότητας των εµπορευµάτων. 

      (5)  Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της υποπαραγράφου (4) έχει τα ίδια έννοµα 
αποτελέσµατα  µε την αποδοχή της διασάφησης  και µε τις προϋποθέσεις του 
άρθρου  266 παρ. 2(β) των ∆ιατάξεων Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα επέχει 
θέση άδειας παραλαβής. 

      (6)   Ο εγκεκριµένος εισαγωγέας διατηρεί και θέτει στην διάθεση του τελωνείου  
από την στιγµή της καταχώρησης όλα τα έγγραφα (τιµολόγια, φορτωτικές, 
διασαφήσεις διαµετακόµισης, κ.τ.λ.) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων θέσης των 
εµπορευµάτων σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα οποία επισυνάπτονται 
στην συµπληρωµατική διασάφηση εισαγωγής. 

      (7)  Ο εγκεκριµένος εισαγωγέας τηρεί αρχείο ειδοποιήσεων, εγγράφων 
µεταφοράς, αντιγράφων διασαφήσεων, λογαριασµών και λοιπών εγγράφων κάθε 
συγκεκριµένης εισαγωγής  για τον ενδεχόµενο έλεγχο του τελωνείου.  

      (8) Μετά την  γνωστοποίηση  µε τηλεοµοιοτυπία  της επικείµενης άφιξης, ο 
εγκεκριµένος εισαγωγέας οφείλει να αναµένει τον τελωνειακό έλεγχο  των 
εµπορευµάτων, σεβόµενος το τεθέν στην έγκριση χρονικό περιθώριο αναµονής 
ελέγχου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί τις δύο (2) ώρες µετά την άφιξη των 
εµπορευµάτων. 

      (9)  Να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που  απορρέουν από την άδεια του, τις 
προθεσµίες  υποβολής των συµπληρωµατικών διασαφήσεων και πληρωµής των 
επιβαρύνσεων. 

Περίοδος 
τήρησης βιβλίων 
και αρχείων. 

8.  Ο εγκεκριµένος εισαγωγέας οφείλει να φυλάσσει τα βιβλία και τα αρχεία των 
εισαγωγών επί τουλάχιστον επτά (7) έτη, προκείµενου να διευκολύνεται ο εκ των  
υστέρων έλεγχος του τελωνείου. 

Χρόνος 
διάρκειας, 
ακύρωση, 
ανάκληση της 
άδειας. 

9.-(1)  Ο χρόνος διάρκειας της άδειας της απλουστευµένης διαδικασίας 
εκτελωνισµού στα υποστατικά του εισαγωγέα  ορίζεται από την άδεια. 

      (2)  Η άδεια ανακαλείται από τον ∆ιευθυντή όταν διαπιστώνεται ότι ο 
εγκεκριµένος εισαγωγέας δεν πληροί πλέον τους όρους η έχει παραβιάσει τις 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, ιδίως –  

 (α) όταν διενεργεί πράξεις εισαγωγής περιστασιακά, 

 (β)  έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση η επανειληµµένες παραβάσεις των 
τελωνειακών ρυθµίσεων και εν γένει της τελωνειακής και φορολογικής 
νοµοθεσίας 

 (γ)  µε γραπτή αίτηση του διαχειριστή µε την οποία ζητά την παραίτηση του 
από το παραχωρηθέν δικαίωµα της άδειας και υποβάλλεται στο 
∆ιευθυντή τουλάχιστον σε χρόνο που καθορίζεται από τον ∆ιευθυντή 

 (δ) όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί επί ένα (1) έτος. 

      (3)  Η άδεια δεν ανακαλείται όταν – 

 (α)  ο δικαιούχος της, εκτελεί τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται από το 
∆ιευθυντή
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∆ιευθυντή, 

 (β)   η παράβαση ή παράλειψη εφαρµογής όρου δεν έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στη σωστή λειτουργία του καθεστώτος. 

Έλεγχος και 
εποπτεία του 
οριζόµενου από 
τον εισαγωγέα 
τόπου. 

10.-(1)  Ο έλεγχος πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις  και στα λογιστικά   βιβλία  
του   αιτούντος  προς διαπίστωση της οικονοµικής δραστηριότητας, αξιοπιστίας και 
φερεγγυότητας, της εταιρείας. 

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

Κυρώσεις.  11.  Οποιαδήποτε  παράβαση των όρων και των υποχρεώσεων του εγκεκριµένου 
εισαγωγέα συνεπάγεται - 

 (α)  ανάκληση και ακύρωση της άδειας από το ∆ιευθυντή·  

 (β)  στέρηση του δικαιώµατος υπαγωγής στο καθεστώς για ένα εξάµηνο 
τουλάχιστον. 

Εξαιρέσεις. 12. Εξαιρούνται από την εφαρµογή απλουστευµένης διαδικασίες εκτελωνισµού- 

 (α) Τα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις η περιορισµούς  
κατά την εισαγωγή η υπάγονται σε µέτρα έλεγχου και 
παρακολούθησης, και για τα οποία απαιτείται προηγούµενη 
προσκόµιση πιστοποιητικού ή εγκριτικής άδειας· 

 (β)  όσα εµπορεύµατα υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
ναρκωτικά, φάρµακα και πρόδροµες χηµικές ουσίες· 

 (γ) τα εµπορεύµατα τα οποία προέρχονται από προηγούµενη υπαγωγή 
τους σε τελωνειακό οικονοµικό καθεστώς.  

 


