
       
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                           ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

Αίτηση για άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης 
 

Σημείωση: Κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, ανατρέξατε στην κατάλληλη επεξηγηματική σημείωση 

 

Π
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1. Αιτών   
Όνομα /εμπορική επωνυμία:  ……………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………….……      
 
Αρ. δελτίου ταυτότητας/Αρ. εγγραφής εταιρείας: ……………….……… 
 
Διεύθυνση:.....................................................................…………........... 
 
………….................................................................................................. 
 
Τηλ.:………………………..…….        Φαξ:………………..……..……… 
 
E-mail: ...............………………………………………………………......... 
 
Αριθμός εγγραφής ΦΠΑ: ………….................……………………………. 
 
Αριθμός εγγραφής Τελωνειακού Μητρώου / EORI: ............................. 
 
............................................................................................................... 
 

Συμπληρώνεται από το 
Τελωνείο 
 
 
 
Σφραγίδα  
 
.......................................... 
 
…………………………….. 
Ονοματεπώνυμο και 
Υπογραφή λειτουργού 
 
………………………………. 
 
Ημερομηνία παραλαβής 
 
…………………………….… 
Ημερομηνία αποδοχής 
 
.............................................. 

2. Τελωνειακό καθεστώς (ή καθεστώτα) 
 
  
 

3. Είδος αίτησης  
 

4.Συμπληρωματικά 
έντυπα 
 
 

5. Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων /αρχείων 
 
 
 
 

6. Διάρκεια ισχύος της άδειας 
α: 
 

 β: 
 

 

7. Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς 
 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή  Ποσότητα Αξία 

    

    

    

    

    

    



8. Mεταποιημένα προϊόντα 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Συντελεστής 
απόδοσης 

   

   

   

   

9. Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Οικονομικοί όροι: 
 
 
 
 

11. Τελωνείο (ή τελωνεία) 

α. υπαγωγής στο καθεστώς:  
 

β. εκκαθάρισης του καθεστώτος: 
 

γ. Τελωνείο (ή τελωνεία) ελέγχου:  
 

12.Εξακρίβωση της  ταυτότητας 
 

13. Προθεσμία 
εκκαθάρισης 
(μήνες) 
 

14. Απλουστευμένες 
διαδικασίες 
 

15. Μεταφορά 
 

α  β  
 

16. Συμπληρωματικές πληροφορίες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  
 
Υπογραφή …………………..….........……..                                 Ημερομηνία …………………………… 
 
Όνομα …………………......………………… 

 
 



 
       
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                           ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

Αίτηση για άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης  
 

Συμπληρωματικό έντυπο 
 

Π 
Ρ 
Ω 
Τ 
Ο 
Τ 
Υ 
Π 
Ο 

18. Τύπος αποθήκης  
 

 
 

19. Εγκαταστάσεις αποταμίευσης ή αποθήκευσης 

Πλήρης διεύθυνση  Περιγραφή χώρου (εμβαδόν σε τ.μ. 

 Περιφραγμένος 
μη στεγασμένος 

Στεγασμένος  Σύνολο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ή/και  

Πλήρης διεύθυνση Περιγραφή 

 Αριθμός 
δεξαμενής 

Χωρητικότητα 
σε μετρικούς 

τόνους 

Τοποθεσία  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

20. Προθεσμία για την κατάθεση του δελτίου απογραφής των 
εμπορευμάτων  
 

 
 
 

21. Συντελεστής απομείωσης  
 
 

22. Αποθήκευση εμπορευμάτων εκτός του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης  

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή  Κατηγορία/τελωνειακό 
καθεστώς 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



23. Συνήθεις εργασίες   
 
 
 
 
 
 

24. Προσωρινή έξοδος. Σκοπός: 
 
 
 
 
 

25. Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
 
     Συνοδευτικά έγγραφα (σημειώστε √ στα έγγραφα που επισυνάπτονται): 

□ Δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου  
□ Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη  
□ Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη  
□ Πιστοποιητικό σχετικά με τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρμοδιότητές τους 

στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη  
□ Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ 
□ Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο  
□ Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που θα χρησιμοποιούνται ως αποθήκη 

τελωνειακής αποταμίευσης, θεωρημένα από την αρμόδια αρχή  
□ Δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού για το εμβαδόν του υποστατικού  
□ Πολεοδομική άδεια και/ή άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή ως προς τη συγκεκριμένη χρήση 

του υποστατικού  
□ Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των υποστατικών, όπως πιστοποιητικό εγγραφής 

ακίνητης ιδιοκτησίας ή πωλητήριο/ ενοικιαστήριο έγγραφο  
□ Στοιχεία με συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής  
□ Άλλα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή πληροφορίες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαία από το 

Διευθυντή για τη νόμιμη λειτουργία της αποθήκης και γενικότερα για εξέταση και αξιολόγηση της 
αίτησης  

□  ........................................................................................................................................................... 
□  ........................................................................................................................................................... 
□  ........................................................................................................................................................... 

 

26. Δήλωση 
Αποδέχομαι να συμμορφωθώ με τους όρους του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης όπως 
καθορίζονται στη σχετική τελωνειακή και την άλλη νομοθεσία.   
 
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που παρέχονται με το παρόν έντυπο ή που 
περιέχονται σε οποιοδήποτε επισυνημμένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεμαι, με 
πλήρη επίγνωση, όπως οι πληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων για το 
σκοπό της παρούσας αίτησης.  
  
 
Υπογραφή ………………………..............................           Ημερομηνία ……………………….........… 
 
Όνομα …………………………...................................…            

 

 
  



26Α  Για χρήση από το Τελωνείο μόνο  
 
Όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή έχουν ελεγχθεί και τα απαιτούμενα 
έγγραφα έχουν προσκομιστεί:  ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 
Η αίτηση συστήνεται / δεν συστήνεται 

 
Παρατηρήσεις: 

      ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
 
 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ………….........................................                
                                                          
                                                                                          Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός 
Ημερομηνία: ………………………….. 
 

 

26B.  Για χρήση από το Τελωνείο μόνο 
 
         Η αίτηση γίνεται αποδεκτή / απορρίπτεται 
 
Παρατηρήσεις:                                                                                         

      ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
 
 
 
                                  

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ............................................ 
                                                                                                                     Διευθυντής   
                                                                                                             Τμήματος Τελωνείων 
 
 
Ημερομηνία: ………………………. 
 
                                                                                                               

 

 
  



 
Αίτηση για άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή 

 
Συμπληρωματικό έντυπο 

 

Π
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18. Σύστημα  

19. Προϊόντα αντικατάστασης  

Κωδικός ΣΟ 
 

Περιγραφή  

  

  

  

 
 

 

20. Άρθρο 147 παράγραφος 2 του κώδικα (δεν ισχύει) 
 
 
 
 

21. Άρθρο 586 παράγραφος 2 (δεν ισχύει) 
 
 
 

21. Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
 
 
 
 
 
 

22.  
 
Υπογραφή ………......................................      Ημερομηνία ……………………….........……  Σφραγίδα 
 
 Όνομα …………………......………………… 

 
  



       
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                           ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

Αίτηση για άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 
 

Συμπληρωματικό έντυπο 
 

Π
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18. Ισοδύναμα εμπορεύματα 

Κωδικός ΣΟ 
 

Περιγραφή  

  

  

  

 
 

 

19. Προκαταβολική εξαγωγή  
 
 
 
 

20. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διασάφηση 
 
 
 

21. Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
 
 
 
 
 
 

22.  
 
Υπογραφή ………......................................      Ημερομηνία ……………………….........……  Σφραγίδα 
 
 Όνομα …………………......………………… 

 



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ή ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΠ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

Στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις διάφορες θέσεις του εντύπου της αίτησης 

1.   Αιτών  

Αναγράψατε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό EORI του αιτούντος. Ο αιτών 

είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια. 

2.   Τελωνειακό καθεστώς  

Αναγράψατε το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο πρόκειται να υπαχθούν τα εμπορεύματα που 

απαριθμούνται στη θέση 7. Τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα είναι τα εξής: 

— Ειδικός προορισμός 

— Προσωρινή εισαγωγή 

— Τελωνειακή αποταμίευση 

— Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

— Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή 

Σημείωση:  

1. Σε περίπτωση που ο αιτών ζητά άδεια για υπαγωγή σε περισσότερα του ενός τελωνειακά 

καθεστώτα, είναι σκόπιμη η χρήση χωριστών εντύπων. 

2. Για την υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης δεν απαιτείται άδεια, ωστόσο, απαιτείται 

άδεια για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ως αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. 

3.   Είδος αίτησης  

Το είδος της αίτησης πρέπει να αναγράφεται στην παρούσα θέση με έναν τουλάχιστον από τους 

παρακάτω κωδικούς: 

1 = πρώτη αίτηση 

2 = αίτηση για την τροποποίηση ή την ανανέωση άδειας (αναφέρατε επίσης τον αριθμό της σχετικής 

άδειας) 

3 = αίτηση για άδεια όπου εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη 

4 = αίτηση για διαδοχική άδεια (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή) 

4.   Συμπληρωματικά έντυπα  

Αναγράψατε τον αριθμό των συνημμένων συμπληρωματικών εντύπων. 

Σημείωση:  

Συμπληρωματικά έντυπα παρέχονται για τα παρακάτω τελωνειακά καθεστώτα: 

τελωνειακή αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (όπου κρίνεται αναγκαίο) και τελειοποίηση 

προς επανεισαγωγή (όπου κρίνεται αναγκαίο). 



5.   Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρήσεων/αρχείων  

Αναγράψατε τον τόπο τήρησης των λογιστικών καταχωρήσεων για τελωνειακούς σκοπούς. 

Διευκρινίσατε, επίσης, το είδος των λογιστικών καταχωρήσεων παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία για το 

χρησιμοποιούμενο σύστημα. 

Αναφέρατε επίσης τον τόπο στον οποίον τηρούνται τα αρχεία και το είδος των καταχωρήσεων 

(λογιστική αποθήκης) που χρησιμοποιούνται για το τελωνειακό καθεστώς. Ως καταχωρήσεις νοούνται 

όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες, που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές 

να επιτηρούν και να ελέγχουν το τελωνειακό καθεστώς. 

Σημείωση:  

Σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής, η θέση 5 συμπληρώνεται μόνο όταν το ζητούν οι τελωνειακές 

αρχές. 

6.   Διάρκεια ισχύος της άδειας  

Αναγράψατε στη θέση 6α τη ζητούμενη ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η άδεια 

(ημέρα/μήνας/έτος). Κατά κανόνα η άδεια αρχίζει να ισχύει το νωρίτερο την ημερομηνία της έκδοσής 

της. Στην περίπτωση, αναγράψατε «ημερομηνία έκδοσης». Η αιτούμενη ημερομηνία λήξης της άδειας 

αναγράφεται στη θέση 6β. 

7.   Εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς  

  Κωδικός ΣΟ 

Συμπληρώσατε σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία (κωδικός ΣΟ = 8 ψηφία). 

  Περιγραφή 

Ως περιγραφή των εμπορευμάτων νοείται η εμπορική ή/και η τεχνική περιγραφή τους. 

  Ποσότητα 

Αναγράψατε την ποσότητα των εμπορευμάτων που εκτιμάται ότι πρόκειται να υπαχθούν στο 

τελωνειακό καθεστώς. 

  Αξία 

Αναγράψατε σε ευρώ ή σε άλλον νόμισμα την αξία των εμπορευμάτων που εκτιμάται ότι πρόκειται να 

υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς. 

Σημείωση:  

Ειδικός προορισμός: 

1. Εάν η αίτηση αφορά εμπορεύματα διαφορετικά από τα αναφερόμενα στο σημείο 2 που ακολουθεί, 

θα πρέπει να αναγράψετε στη θέση «Κωδικός ΣΟ» —όπου χρειάζεται— τον κωδικό TARIC (10 ή 14 

ψηφία). 

2. Εάν η αίτηση αφορά εμπορεύματα που εμπίπτουν στις ειδικές διατάξεις (μέρος Α και Β) που 

περιέχονται στις προκαταρκτικές διατάξεις της συνδυασμένης ονοματολογίας (εμπορεύματα που 

προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων, πλοιαρίων και άλλων σκαφών και για εξέδρες 



διατρήσεων ή παραγωγής/αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας και εμπορεύματα που 

προορίζονται για τέτοια αεροσκάφη) δεν απαιτείται η αναγραφή των κωδικών ΣΟ. Οι αιτούντες θα 

πρέπει να αναγράφουν για παράδειγμα στη θέση «Περιγραφή»: «Αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας 

και μέρη αυτών/ειδικές διατάξεις, μέρος Β της ΣΟ». Δεν χρειάζεται, επίσης, στην περίπτωση αυτή να 

δίδονται λεπτομέρειες για τον κωδικό ΣΟ, την ποσότητα και την αξία των εμπορευμάτων. 

Τελωνειακή αποταμίευση: 

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά διάφορα εμπορεύματα, μπορείτε να αναγράψετε τη λέξη 

«διάφορα» στη θέση «κωδικός ΣΟ». Σ' αυτήν την περίπτωση περιγράψατε στη θέση «Περιγραφή» το 

είδος των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε 

λεπτομερή στοιχεία για τον κωδικό ΣΟ, την ποσότητα και την αξία των εμπορευμάτων. 

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή: 

Κωδικός ΣΟ: Μπορεί να αναγραφεί ο τετραψήφιος κωδικός. Ωστόσο, πρέπει να αναγραφεί 

οπωσδήποτε ο οκταψήφιος κωδικός εφόσον: 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα εμπορεύματα ή το σύστημα σταθερών ανταλλαγών. 

Περιγραφή: Η εμπορική ή/και τεχνική περιγραφή θα πρέπει να είναι επαρκώς σαφής και λεπτομερής, 

ώστε να επιτρέπει τη λήψη απόφασης επί της αίτησης. Εφόσον σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση 

ισοδύναμων εμπορευμάτων ή του συστήματος σταθερών ανταλλαγών, δώσατε λεπτομερή στοιχεία 

για την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων. 

8.   Μεταποιημένα προϊόντα  

Γενική παρατήρηση: 

Αναγράψατε τα στοιχεία όλων των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες με 

την ένδειξη Κύριο Παράγωγο Προϊόν (ΚΠΠ) ή Δευτερεύον Παράγωγο Προϊόν (ΔΠΠ) κατά περίπτωση 

Κωδικός ΣΟ και περιγραφή εμπορευμάτων: Βλέπε σχόλια για τη θέση 7. 

9.   Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες  

Περιγράψατε τη φύση των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων (π.χ. αναφέρατε λεπτομερή 

στοιχεία των εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης για την ανάθεση εργασιών φασόν ή το είδος των 

συνήθων εργασιών), που αφορούν τα εμπορεύματα στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος. 

Αναφέρατε επίσης τους αντίστοιχους τόπους ή τόπο. 

Σε περίπτωση που είναι αρμόδιες περισσότερες της μίας τελωνειακές διοικήσεις, αναφέρατε το όνομα 

ή τα ονόματα του κράτους μέλους ή των κρατών μελών καθώς και τους τόπους. 

Σημείωση:  

Στην περίπτωση «ειδικού προορισμού» αναγράψατε τον επιδιωκόμενο ειδικό προορισμό και τον τόπο 

ή τους τόπους όπου τα εμπορεύματα πρόκειται να τον αποκτήσουν. 

Εφόσον χρειάζεται, αναγράψατε το όνομα, τη διεύθυνση και τις αρμοδιότητες των άλλων 

εμπλεκόμενων φορέων. 



Σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής, αναφέρατε τον κύριο των εμπορευμάτων. 

10.   Οικονομικοί όροι  

Στην περίπτωση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, ο αιτών πρέπει να αιτιολογήσει την τήρηση των 

οικονομικών όρων με τη χρησιμοποίηση ενός τουλάχιστον από τους διψήφιους κωδικούς που 

προσδιορίζονται στο προσάρτημα για κάθε κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη θέση 7. 

11.   Τελωνείο (ή τελωνεία):  

α) υπαγωγής στο καθεστώς 
β) εκκαθάρισης του καθεστώτος 
γ) επιτήρησης 

Αναγράψατε τα σχετικά τελωνεία. 

Σημείωση:  

Στην περίπτωση ειδικού προορισμού, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη θέση 11β. 

12.   Εξακρίβωση της ταυτότητας  

Αναγράψατε στη θέση 12 τον προβλεπόμενο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας με έναν 

τουλάχιστον από τους παρακάτω κωδικούς: 

1 = αύξων αριθμός ή αριθμός κατασκευαστή 

2 = μολυβδοσφράγιση, σφράγιση, σφράγιση με εγγλυφή ή επίθεση άλλου είδους διακριτικού σήματος 

3 = δελτίο πληροφοριών INF 

4 = δειγματοληψία, εικονογραφήσεις ή τεχνικές περιγραφές 

5 = αναλύσεις 

6 = έγγραφο πληροφοριών που παρατίθεται στο παράρτημα 104 (κατάλληλο μόνο για τελειοποίηση 

προς επανεισαγωγή) 

7 = άλλα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας (διευκρινίσατε στη θέση 16 «Συμπληρωματικές 

πληροφορίες») 

8 = χωρίς μέτρα εξακρίβωσης της ταυτότητας (κατάλληλο μόνο για προσωρινή εισαγωγή) 

Σημείωση:  

Στην περίπτωση τελωνειακής αποταμίευσης, η συμπλήρωση είναι αναγκαία μόνον αν το ζητήσουν οι 

τελωνειακές αρχές. 

Η θέση 12 δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί στην περίπτωση χρήσης ισοδύναμων εμπορευμάτων. 

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται τα συμπληρωματικά έντυπα. 

13.   Προθεσμία εκκαθάρισης (μήνες)  

Αναγράψατε την υπολογιζόμενη περίοδο που απαιτείται για τις εργασίες που πρόκειται να 

διενεργηθούν ή για τη χρήση στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος για το οποίο υποβάλλεται η 

αίτηση (θέση 2). Η περίοδος αρχίζει με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς. 

Η περίοδος αυτή λήγει όταν τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα υπαχθούν σε επόμενο τελωνειακό 

καθεστώς, επανεξαχθούν ή για την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς με θέση σε ελεύθερη 

κυκλοφορία μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. 



Σημείωση:  

Στην περίπτωση ειδικού προορισμού, αναφέρατε την περίοδο που θα χρειαστεί για να αποκτήσουν τα 

εμπορεύματα τον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό ή για τη μεταβίβαση των εμπορευμάτων σε άλλο 

δικαιούχο αδείας. Στην περίπτωση τελωνειακής αποταμίευσης, η περίοδος είναι απεριόριστη· 

συνεπώς αφήστε τη θέση κενή. 

Στην περίπτωση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή: όταν λήγει η προθεσμία εκκαθάρισης του 

καθεστώτος σε συγκεκριμένη ημερομηνία για το σύνολο των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο 

καθεστώς κατά τη διάρκεια μια δεδομένης χρονικής περιόδου, η άδεια μπορεί να προβλέπει ότι η 

προθεσμία εκκαθάρισης παρατείνεται αυτομάτως για όλα τα εμπορεύματα που εξακολουθούν να 

υπάγονται στο καθεστώς κατά την ημερομηνία αυτή. Αν ζητείται αυτή η απλούστευση αναγράψατε: 

«άρθρο 174 παράγραφος 2» και παραθέσατε λεπτομέρειες στη θέση 16. 

14.   Είδος διασάφησης  

  Θέση 14α: 

Αναφέρατε το είδος της προβλεπόμενης διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο 

καθεστώς χρησιμοποιώντας τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω κωδικούς: 

1 = Συνήθης διασάφηση (σύμφωνα με το άρθρο 162 του κώδικα) 

2 = Απλουστευμένη διασάφηση (σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα) 

3 = Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή (σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα) 
 

 

  

 

Θέση 14β: 

Αναφέρατε το είδος της διασάφησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση του 

καθεστώτος χρησιμοποιώντας τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω κωδικούς: Ίδιοι με αυτούς που 

αναγράφονται στη θέση 14α. 

Σημείωση:  

Στην περίπτωση ειδικού προορισμού, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη θέση 14. 

15.   Μεταφορά  

Αν επιδιώκεται μεταφορά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δώσατε λεπτομερή περιγραφή. 

16.   Συμπληρωματικές πληροφορίες  

Αναφέρατε, ανάλογα με την περίπτωση, τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Είδος της παρεχόμενης εγγύησης 

Εγγύηση (ναι/όχι) 

Τελωνείο εγγύησης 

Ποσό εγγύησης 

 



 

Μέθοδος υπολογισμού:  

Εάν πρόκειται για καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή αναφέρατε αν, σε περίπτωση 

τελωνειακής οφειλής, το ποσό του εισαγωγικού δασμού θα υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 86 

παράγραφος 3 του κώδικα. (ναι/όχι) 

Εκκαθαριστικός λογαριασμός: 

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης του εκκαθαριστικού λογαριασμού (ναι/όχι) 

Αναφέρατε όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες 

17.   Υπογραφή/ημερομηνία/όνομα  

Αν χρησιμοποιείται συμπληρωματικό έντυπο, συμπληρώσατε αντί αυτού μόνο τις κατάλληλες θέσεις 

(22, 23 ή 26). 

  



ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 
 

Παρατηρήσεις για τα συμπληρωματικά έντυπα 
 

Συμπληρωματικό έντυπο για την «τελωνειακή αποταμίευση» 
 

18. Τύπος αποθήκης:  
 
Αναγράψατε έναν από τους παρακάτω τύπους:  
 
Δημόσια αποθήκη τύπου Ι 
  
Δημόσια αποθήκη τύπου ΙΙ  
 
Ιδιωτική αποθήκη  
 
19. Εγκαταστάσεις αποταμίευσης ή αποθήκευσης  
 
Αναφέρατε τον ακριβή τόπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη τελωνειακής 
αποταμίευσης ή άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.  
 
20. Προθεσμία για την κατάθεση του δελτίου απογραφής των εμπορευμάτων  
 
Αναφέρατε την προβλεπόμενη προθεσμία για την κατάθεση του δελτίου απογραφής εμπορευμάτων.  
 
21. Συντελεστής απομείωσης  
 
Αναγράψατε —όπου χρειάζεται— τον συντελεστή (ή τους συντελεστές) απομείωσης.  
 
22. Αποθήκευση εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης 
 
Κωδικός ΣΟ και περιγραφή εμπορευμάτων  
 
Εφόσον υπάρχει πρόθεση συναποθήκευσης, αναφέρατε τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την εμπορική 
ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων. Όπου χρειάζεται αναφέρατε το 
τελωνειακό καθεστώς, αν υπάρχει, στο οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα.  
 
23. Συνήθεις εργασίες  
 
Συμπληρώσατε τη θέση αν προβλέπονται συνήθεις εργασίες.  
 
24. Προσωρινή έξοδος  
 
Σκοπός:  
 
Συμπληρώσατε τη θέση αν προβλέπεται προσωρινή έξοδος.  
 
  



 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

Παρατηρήσεις για τα συμπληρωματικά έντυπα 

Συμπληρωματικό έντυπο για την «τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» 

18.   Ισοδύναμα εμπορεύματα  

Όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων, αναφέρατε τον οκταψήφιο κωδικό 

ΣΟ, την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ισοδύναμων εμπορευμάτων που θα 

επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες συγκρίσεις μεταξύ των 

εισαγόμενων και των ισοδύναμων εμπορευμάτων. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που 

προβλέπονται για τη θέση 12 εφόσον θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τη σύγκριση αυτή. Σε 

περίπτωση που τα ισοδύναμα εμπορεύματα βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο κατασκευής από 

τα εισαγόμενα προϊόντα, αναγράψατε τις κατάλληλες πληροφορίες στη θέση 21. 

19.   Προκαταβολική εξαγωγή  

Όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση του συστήματος προκαταβολικής εξαγωγής, αναφέρατε την 

περίοδο εντός της οποίας τα μη ενωσιακά εμπορεύματα πρέπει να διασαφιστούν για υπαγωγή στο 

καθεστώς λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την προμήθεια και τη μεταφορά τους 

στην Ένωση. 

20.   Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διασάφηση  

Όταν ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διατυπώσεις των μεταποιημένων προϊόντων ή 

εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ, 

αναγράψατε «άρθρο 170 παράγραφος 1». 

21.   Συμπληρωματικές πληροφορίες  

Αναφέρατε όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες σχετικά με τις θέσεις 18 

έως 20. 

  



 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

Παρατηρήσεις για τα συμπληρωματικά έντυπα 

Συμπληρωματικό έντυπο για την «τελειοποίηση προς επανεισαγωγή» 

18.   Σύστημα  

Θέσατε ανάλογα τον κατάλληλο κωδικό: 

1 = σύστημα σταθερών ανταλλαγών χωρίς προκαταβολική εισαγωγή 

2 = σύστημα σταθερών ανταλλαγών με προκαταβολική εισαγωγή 

3 = τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του 

κώδικα 

19.   Προϊόντα αντικατάστασης  

Όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση του συστήματος σταθερών ανταλλαγών (μόνο σε περίπτωση 

επισκευής), αναφέρατε τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων αντικατάστασης που θα επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να 

πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες συγκρίσεις μεταξύ των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και 

των προϊόντων αντικατάστασης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που προβλέπονται για 

τη θέση 12 εφόσον θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τη σύγκριση αυτή. 

20.   Δεν ισχύει  

21.   Δεν ισχύει  

22.   Συμπληρωματικές πληροφορίες  

Αναφέρατε όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες σχετικά με τις θέσεις 18 

έως 21. 

Για παράδειγμα, όταν σχεδιάζεται η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων, αναφέρατε τον 

οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την εμπορική ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μη ενωσιακών 

εμπορευμάτων που θα επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες 

συγκρίσεις μεταξύ των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και των ισοδύναμων εμπορευμάτων. 

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που προβλέπονται για τη θέση 12 εφόσον θα 

μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τη σύγκριση αυτή. 

  



Προσάρτημα 

Κωδικοί για τους οικονομικούς όρους 

(Άρθρο 211 παράγραφοι 3 και 4 του κώδικα) 

Έως την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που 

αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2014 για 

την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, για τους σκοπούς 

της υποβολής αίτησης για άδεια τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι 

κωδικοί οικονομικών όρων: 

  
 μεταποίηση εμπορευμάτων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα 71-02 (κωδικός 01)· 

  
 επισκευή (κωδικός 30.4)· 

  
 μεταποίηση εμπορευμάτων που τίθενται άμεσα ή έμμεσα στη διάθεση του κατόχου της άδειας, 

η οποία εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και για λογαριασμό προσώπου 

εγκατεστημένου εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, κατά κανόνα έναντι πληρωμής 

μόνο του κόστους μεταποίησης (κωδικός 30.2)· 

  
 μεταποίηση σκληρού σίτου σε ζυμαρικά (κωδικός 30.6)· 

  
 υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εντός των 

ποσοτικών ορίων που καθορίζονται βάσει ισοζυγίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κωδικός 31)· 

  
 

μεταποίηση των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα 71-02, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

i) έλλειψη εμπορευμάτων παραγόμενων στην Ένωση τα οποία υπάγονται στον ίδιο οκταψήφιο 
κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας, έχουν την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισαχθούν για τις προβλεπόμενες 
εργασίες μεταποίησης (κωδικός 10)· 

ii) ύπαρξη διαφορών τιμών μεταξύ των εμπορευμάτων που παράγονται στην Ένωση και 
εκείνων που πρόκειται να εισαχθούν, όταν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση συγκρίσιμων 
εμπορευμάτων επειδή η τιμή τους δεν καθιστά οικονομικώς βιώσιμη την προτεινόμενη 
εμπορική πράξη (κωδικός 11)· 

iii) ύπαρξη συμβατικών υποχρεώσεων, όταν συγκρίσιμα εμπορεύματα δεν είναι σύμφωνα με 
τις συμβατικές απαιτήσεις του αγοραστή των μεταποιημένων προϊόντων στην τρίτη χώρα ή 
όταν, σύμφωνα με τη σύμβαση, τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να παράγονται από τα 
εμπορεύματα που προορίζονται να υπαχθούν σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή για να 
είναι σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ή 
εμπορικής ιδιοκτησίας (κωδικός 12)· 

iv) η συνολική αξία των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ανά αιτούντα και ημερολογιακό έτος για κάθε οκταψήφιο 
κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας δεν υπερβαίνει τα 150 000 ευρώ (κωδικός 30.7). 

 

  
 μεταποίηση εμπορευμάτων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τεχνικές 



απαιτήσεις για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία (κωδικός 40)· 

  
 μεταποίηση εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα (κωδικός 30.1)· 

  
 μεταποίηση εμπορευμάτων που παράχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας, η οποία 

εκδόθηκε κατόπιν εξέτασης των οικονομικών όρων (κωδικός 30.5)· 

  
 μεταποίηση στερεών και ρευστών κλασμάτων φοινικέλαιου, λαδιών από κοκοφοίνικα, 

ρευστών κλασμάτων λαδιών από κοκοφοίνικα, λαδιών φοινικοπυρήνα, ρευστών κλασμάτων 

λαδιών φοινικοπυρήνα, λαδιών babassu ή λαδιών κίκεως σε προϊόντα τα οποία δεν 

προορίζονται για τον κλάδο των τροφίμων (κωδικός 41)· 

  
 μεταποίηση σε προϊόντα τα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για 

σκάφη της πολιτικής αεροπορίας για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας 

πτήσης (κωδικός 42)· 

  
 μεταποίηση σε προϊόντα που υπάγονται στην αυτόνομη αναστολή εισαγωγικού δασμού που 

ισχύει για ορισμένα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

150/2003 του Συμβουλίου (κωδικός 43)· 

  
 μεταποίηση εμπορευμάτων σε δείγματα (κωδικός 44)· 

  
 μεταποίηση κάθε είδους ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων, μερών, 

συναρμολογούμενων στοιχείων ή άλλων υλικών σε προϊόντα πληροφορικής (κωδικός 45)· 

  
 μεταποίηση εμπορευμάτων που υπάγονται στους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας 

2707 ή 2710 σε προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας 

2707, 2710 ή 2902 (κωδικός 46)· 

  
 μετατροπή σε απόβλητα και απορρίμματα, καταστροφή, ανάκτηση μερών ή κατασκευαστικών 

στοιχείων (κωδικός 47)· 

  
 μετουσίωση (κωδικός 48)· 

  
 συνήθεις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 220 του κώδικα (κωδικός 30.3)· 

  
 η συνολική αξία των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης 

προς επανεξαγωγή ανά αιτούντα και ημερολογιακό έτος για κάθε οκταψήφιο κωδικό 

συνδυασμένης ονοματολογίας δεν υπερβαίνει τα 150 000 ευρώ, όσον αφορά εμπορεύματα 

που καλύπτονται από το παράρτημα 71-02, και τα 300 000 ευρώ για λοιπά εμπορεύματα, 

εκτός από τις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα που προορίζονται να υπαχθούν στο 

καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή υπόκεινται σε προσωρινό ή οριστικό δασμό 

αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικό δασμό, μέτρο διασφάλισης ή πρόσθετο δασμό που προκύπτει 

από αναστολή παραχωρήσεων εάν αποτέλεσαν αντικείμενο διασάφησης για θέση σε 

ελεύθερη κυκλοφορία (κωδικός 49). 

 

 


