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ΡΟΣ:

Ωσ Ρίνακασ Διανομισ

ΘΕΜΑ: Αποχώρθςθ από 30/3/2019 του Ηνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ χωρίσ
ςυμφωνία και μεταβατικι περίοδο – Ραροχι οδθγιών για ομοιόμορφθ εφαρμογι.

Τα μεςάνυχτα τθσ Ραραςκευισ 29 Μαρτίου 2019 το Θνωμζνο Βαςίλειο (ΘΒ), ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ
ςυμφωνίασ, κα αποχωριςει από τθν ΕΕ χωρίσ μεταβατικι περίοδο, και κατά ςυνζπεια από τθν
θμερομθνία αυτι κα αποτελεί πλζον τρίτθ χϊρα και θ νομοκεςία τθσ ΕΕ κα παφςει να ιςχφει και να
εφαρμόηεται ςε αυτό.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ είναι θ παροχι οδθγιϊν προσ ενθμζρωςθ και ομοιόμορφθ εφαρμογι από όλεσ τισ
Τελωνειακζσ Αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για τθν περίπτωςθ αποχώρθςθσ του Ηνωμζνου
Βαςιλείου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτισ 30.03.2019 χωρίσ ςυμφωνία αποχώρθςθσ και επομζνωσ
χωρίσ μεταβατικι περίοδο.
Στθν εν λόγω περίπτωςθ άτακτθσ αποχϊρθςθσ το ΘΒ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και Βορείου Ιρλανδίασ, των
νιςων τθσ Μάγχθσ και τθσ νιςου του Μαν, αποχωρεί από τθν ενιαία αγορά και τθν τελωνειακι ζνωςθ με
τισ ακόλουκεσ άμεςεσ ςυνζπειεσ :
 το ΘΒ γίνεται «τρίτθ χϊρα» για τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ των 27 (εφεξισ ΕΕ27),
 το ςφνολο του πρωτογενοφσ και παράγωγου δικαίου τθσ Ζνωςθσ παφει να εφαρμόηεται ςτο
Θνωμζνο Βαςίλειο,
 δεν υφίςταται πλζον θ ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξφ του Θνωμζνου
Βαςιλείου και των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ27,
 απαιτοφνται τελωνειακζσ διατυπϊςεισ για τθ διακίνθςθ των εμπορευμάτων μεταξφ των δφο
μερϊν.
 Το ΘΒ δεν κα ζχει πρόςβαςθ ςτα τελωνειακά ςυςτιματα πλθροφορικισ τθσ ΕΕ27, πλθν τθσ
πρόςβαςθσ ςτο NCTS ωσ χϊρα τθσ κοινισ διαμετακόμιςθσ1.

1

Εξαιρείται το NCTS TIR ςτο οποίο δεν κα υπάρχει πρόςβαςθ. Σε αυτό ζχουν πρόςβαςθ μόνο τα Κ-Μ τθσ ΕΕ27.
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Κατά ςυνζπεια, από τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμερομθνία και μετά, θ διακίνθςθ των
εμπορευμάτων από τθ χώρα μασ και τα άλλα Κ-Μ προσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο και το αντίκετο, κα
αντιμετωπίηεται διαδικαςτικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται θ διακίνθςθ εμπορευμάτων από
και προσ τρίτεσ χώρεσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν υποχρεωτικι πλζον τιρθςθ τελωνειακών
διαδικαςιών και διατυπώςεων για εμπορεφματα με προοριςμό ι προζλευςθ το Ηνωμζνο Βαςίλειο.
ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
1. ΚΑΤΑΧΩΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΕΩΝ (EORI)
Πλοι οι οικονομικοί φορείσ που πραγματοποιοφν διακινιςεισ εμπορευμάτων από και προσ το ΗΒ και
είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθ χώρα μασ, μετά τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ του ΗΒ, οφείλουν να ζχουν
αρικμό EORI.
Ο αρικμόσ EORI είναι ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ που χορθγείται από τισ αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ των
Κρατϊν Μελϊν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι οποίοι ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων τουσ εμπλζκονται
ςε ςυναλλαγζσ που διζπονται από τθν τελωνειακι νομοκεςία. Από τθν ςτιγμι που χορθγείται ο αρικμόσ
EORI ςε ζναν οικονομικό φορζα, ο ςυγκεκριμζνοσ αυτόσ αρικμόσ κα χρθςιμοποιείται από τον φορζα ςε
όλεσ τισ ςυναλλαγζσ του με τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ όλων των Κρατϊν Μελϊν τθσ Ε.Ε., ωσ μοναδικόσ
αρικμόσ αναγνϊριςθσ.
Ειδικότερα,
1.1

Μετά τθν αποχϊρθςθ του ΘΒ τα πρόςωπα τα οποία είναι εγκατεςτθμζνα ςε ΚΜ τθσ ΕΕ27 και τα
οποία ζχουν ςυναλλαγζσ με το ΘΒ, εφόςον δεν διακζτουν ιδθ αρικμό EORI, δεδομζνου ότι ςτο
εξισ κα τθροφν τελωνειακζσ διατυπϊςεισ με το ΘΒ, κα πρζπει να καταχωριςτοφν και να
αποκτιςουν αρικμό EORI ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ.
Τα πρόςωπα αυτά μποροφν να αιτθκοφν τθν απόκτθςθ αρικμοφ EORI υποβάλλοντασ τα
απαιτοφμενα ςτοιχεία πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία αποχϊρθςθσ.

1.2

Τα εγκατεςτθμζνα ςτο ΘΒ πρόςωπα που δεν διακζτουν αρικμό EORI και τα οποία από τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 5 του Κατ’
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2015/2446 οφείλουν βάςει του άρκρου 9 παρ.2 του Ενωςιακοφ
Κϊδικα να καταχωριςτοφν ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ Κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνεσ για τον
τόπο όπου κατακζτουν για πρώτθ φορά διαςάφθςθ ι αίτθςθ απόφαςθσ.

1.3

Οι οικονομικοί φορείσ και τα άλλα πρόςωπα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εγκατεςτθμζνων ςε
τρίτεσ χϊρεσ προςϊπων, που ζχουν ιδθ καταχωριςτεί και ζχουν λάβει αρικμό EORI ςτο ΘΒ,
δεδομζνου ότι ο αρικμόσ αυτόσ κα είναι άκυροσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ του ΘΒ (οι Τελωνειακζσ Αρχζσ του ΘΒ κα αποςυνδεκοφν από το ςφςτθμα EOS-EORI)
κα πρζπει εφόςον από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 5 του Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2015/2446 να καταχωριςτοφν βάςει του άρκρου 9
παρ.2 του Ενωςιακοφ Κϊδικα ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνεσ για
τον τόπο όπου κατακζτουν για πρώτθ φορά διαςάφθςθ ι αίτθςθ απόφαςθσ.

Για λόγουσ διευκόλυνςισ τουσ τα πρόςωπα των ανωτζρω ςθμείων 1.2 και 1.3 μποροφν πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου να αιτθκοφν τθν απόκτθςθ αρικμοφ EORI
ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο πρόκειται να κατακζςουν για πρϊτθ φορά διαςάφθςθ ι αίτθςθ απόφαςθσ
μετά τθν αποχϊρθςθ, υποβάλλοντασ τα απαιτοφμενα ςτοιχεία.
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Οι Τελωνειακζσ Αρχζσ των κρατϊν μελϊν κα κάνουν αποδεκτζσ τισ ανωτζρω αιτιςεισ και κα αποδίδουν
αρικμό EORI με ζναρξθ ιςχφοσ από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ ι μεταγενζςτερα, ςφμφωνα με τθν
αίτθςθ των εμπλεκόμενων προςϊπων.
Το ΗΒ κα αποςυνδεκεί από τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ από το Σφςτθμα EOS-EORI.
Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκδοςθ αρικμοφ EORI από τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ παρζχονται
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet μζςω τθσ
διαδρομισ: Οικονομικοί φορείσ-EORI-Ριςτοποίθςθ Χρθςτϊν.
2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ
2.1

ΑΔΕΙΕΣ
Ο αντίκτυποσ που κα ζχει θ αποχϊρθςθ του ΘΒ ςτισ εκδοκείςεσ άδειεσ εξαρτάται από το
είδοσ τθσ άδειασ, τθν εκδοφςα Τελωνειακι Αρχι, τον κάτοχο τθσ άδειασ και τθ γεωγραφικι
κάλυψθ τθσ άδειασ.



Άδειεσ που ζχουν εκδοκεί από Τελωνειακζσ Αρχζσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου.
Κατά κανόνα, οποιαδιποτε άδεια ζχει εκδοκεί από τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ του ΘΒ παφει να
ιςχφει ςτθν ΕΕ27 από τθν θμερομθνία αποχώρθςισ του.



Άδειεσ που ζχουν εκδοκεί από Τελωνειακζσ Αρχζσ Κρατών μελών τθσ ΕΕ27.
Οι άδειεσ που ζχουν εκδοκεί από Τελωνειακζσ Αρχζσ Κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ27 παραμζνουν
ςε ιςχφ και μετά τθν αποχϊρθςθ του ΘΒ, όμωσ οφείλουν να επαναξιολογθκοφν από τισ
Τελωνειακζσ Αρχζσ, είτε οίκοκεν με δικι τουσ πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτιματοσ
τροποποίθςθσ των οικονομικϊν φορζων. Θ τροποποίθςθ είναι απαραίτθτθ για λόγουσ
γεωγραφικισ ιςχφοσ τθσ άδειασ ι όταν ςτοιχεία τθσ ςχετίηονται με το ΘΒ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, οι άδειεσ που ζχουν χορθγθκεί ςε οικονομικοφσ φορείσ με EORI Κρατϊν
μελϊν τθσ ΕΕ27 οι οποίεσ μζχρι τθν θμερομθνία αποχϊρθςισ του ιςχφουν και ςτο ΘΒ, κα
πρζπει να τροποποιθκοφν λόγω τθσ αποχϊρθςθσ και τθσ αλλαγισ που αυτι επιφζρει ςτθ
γεωγραφικι ιςχφ τουσ π.χ. ςτθν άδεια χριςθσ θλεκτρονικοφ εγγράφου μεταφοράσ ωσ
διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ, τα δρομολόγια που αφοροφν αερολιμζνεσ ι/και λιμζνεσ του
Θνωμζνου Βαςιλείου κα πρζπει να διαγραφοφν.
Ωςτόςο, οι άδειεσ που ζχουν χορθγθκεί ςε οικονομικοφσ φορείσ με EORI του Ηνωμζνου
Βαςιλείου παφουν να ιςχφουν από τθν θμερομθνία αποχώρθςισ του.
Οι άδειεσ για χριςθ ςυνολικισ εγγφθςθσ όπου ο εγγυθτισ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο ΘΒ κα
τίκενται ςε αναςτολι μζχρι ο οικονομικόσ φορζασ να τον αντικαταςτιςει με εγγυθτι
εγκατεςτθμζνο ςτθν ΕΕ27.
Οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι προβλεπόμενθσ ςτον Ενωςιακό
Τελωνειακό Κϊδικα άδειασ και οι οποίοι οφείλουν ι επικυμοφν να γίνουν κάτοχοι μιασ ι
περιςςοτζρων από αυτζσ από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του ΘΒ κα πρζπει να αιτθκοφν
τθν ζκδοςι τθσ /τουσ ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι τθσ ΕΕ27.
Το ίδιο ιςχφει και για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι κάτοχοι άδειασ εκδοκείςασ από
τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ του ΘΒ, οι οποίοι, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ, επικυμοφν να
παραμείνουν κάτοχοι τζτοιου είδουσ άδειασ από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του ΘΒ και
μετά, όταν κα παφςει θ ιςχφσ τθσ άδειασ που κατζχουν.
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Οι ςχετικζσ αιτιςεισ μποροφν να υποβλθκοφν εκ των προτζρων για λόγουσ διευκόλυνςθσ
τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ των αδειϊν, ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ οι αποφάςεισ κα ιςχφουν
από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά.
Οι οικονομικοί φορείσ που:
Α) είναι κάτοχοι αρικμοφ EORI HB ι
Β) είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο ΘΒ και δεν διακζτουν αρικμό EORI
και οι οποίοι ζχουν αιτθκεί εκ των προτζρων και ζχουν ιδθ αποκτιςει EORI K-M τθσ ΕΕ27,
ςε περίπτωςθ που επικυμοφν, για λόγουσ ζγκαιρθσ προετοιμαςίασ τουσ, να υποβάλλουν
αίτθςθ για ζκδοςθ άδειασ πριν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του ΘΒ, κα υποβάλλουν
τισ εν λόγω αιτιςεισ εκτόσ ςυςτιματοσ CDS (χειρόγραφα – εφεδρικι διαδικαςία),
δεδομζνου ότι οι νζοι αρικμοί EORI δεν κα είναι ζγκυροι πριν από τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ και κατά ςυνζπεια δεν κα μποροφν μζχρι τότε να χρθςιμοποιθκοφν και να
επικυρωκοφν ςτο ςφςτθμα CDS.
Από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά, όταν οι νζοι αρικμοί EORI Κ-Μ τθσ ΕΕ27 κα
είναι πλζον ζγκυροι, κα πρζπει οι εκδοκείςεσ άδειεσ να καταχωρθκοφν ςτο ςφςτθμα.
3. ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
3.1 ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS)
Θ υποβολι Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Ειςόδου (Entry Summary Declaration – ENS) για όλα τα εμπορεφματα
που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ απαιτείται από τθν ενωςιακι νομοκεςία. Ειδικότερα,
θ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου υποβάλλεται ςτο πρϊτο ςθμείο ειςόδου, πριν τθν άφιξθ των
εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ παρζχονται ςτθν αρικμ. ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ
2016/26.04.2016 «Οδθγίεσ για τθν είςοδο εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και τθν
υποβολι Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Ειςόδου (ENS) για ςκοποφσ αςφάλειασ και προςταςίασ, εν όψει τθσ
κζςθσ ςε πλιρθ εφαρμογι του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα».
Σε ότι αφορά το κζμα τθσ αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου κα ιςχφςουν τα ακόλουκα:
 Από τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ, τα εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο Τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ αποςτελλόμενα από το ΘΒ οφείλουν να καλφπτονται από Συνοπτικι
Διαςάφθςθ Ειςόδου, θ οποία κα υποβάλλεται ςτο πρϊτο Τελωνείο Ειςόδου ςτθν ΕΕ27,
εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 105 του Κατ’ εξουςιοδότθςθ
Κανονιςμοφ 2015/2446, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Θ υποχρζωςθ ιςχφει και για
εμπορεφματα που διακινοφνται μεταξφ δφο τμθμάτων του Τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ
Ζνωςθσ, μζςω του ΘΒ. Στθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να γίνει χριςθ διαςάφθςθσ
διαμετακόμιςθσ με τα πρόςκετα ςτοιχεία αςφάλειασ και προςταςίασ, θ οποία κα
ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Ειςόδου και κα πρζπει να
υποβάλλεται εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν, π.χ. όταν γίνεται χριςθ Κοινισ
Διαμετακόμιςθσ.
 Ειδικι περίπτωςθ αποτελοφν τα εμπορεφματα που κα εξζλκουν από το Ηνωμζνο
Βαςίλειο δια τθσ αεροπορικισ ι καλάςςιασ οδοφ με απευκείασ προοριςμό κράτοσ μζλοσ
τθσ ΕΕ27 πριν τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ και των οποίων θ άφιξθ ςτο κράτοσ μζλοσ
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κα πραγματοποιθκεί από τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ και μετά. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ
δεν κα απαιτείται θ υποβολι Συνοπτικισ Διαςάφθςθσ Ειςόδου.
 Σε περίπτωςθ που πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ είχε υποβλθκεί Συνοπτικι
Διαςάφθςθ Ειςόδου ςε Τελωνείο Ρρϊτθσ Ειςόδου του ΘΒ, θ διαςάφθςθ αυτι, από τθν
θμερομθνία αποχώρθςισ του δεν κα ιςχφει για τα τυχόν δθλωκζντα επόμενα Τελωνεία
Ειςόδου ςτθν ΕΕ27. Για τον λόγο αυτό ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να υποβάλλει
νζα Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου ςτο Τελωνείο Ρρώτθσ Ειςόδου μετά το ΗΒ, θ οποία
κα καλφπτει όλα τα εμπορεφματα που πρόκειται να ειςζλκουν ςτθν Ζνωςθ.
 Σε περίπτωςθ που πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του ΘΒ είχε υποβλθκεί Συνοπτικι
Διαςάφθςθ Ειςόδου ςε Τελωνείο Ρρϊτθσ Ειςόδου Κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ27, ςτθν οποία
είχαν δθλωκεί Τελωνεία Επόμενθσ Ειςόδου ςτο ΘΒ και ακολοφκωσ ςε ζνα ι περιςςότερα
Κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ27, όταν θ άφιξθ του μεταφορικοφ μζςου ςτο πρϊτο Τελωνείο ςτθν
ΕΕ27 μετά το ΘΒ γίνει από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά, κα πρζπει να υποβλθκεί
νζα Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεφματα.
 Το ίδιο ιςχφει και ςτισ περιπτϊςεισ εκτροπισ. Για τα εμπορεφματα που καλφπτονται από
Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου, θ οποία είχε υποβλθκεί πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ
ςε Τελωνείο πρϊτθσ Ειςόδου ςτο ΘΒ και τα οποία, κατόπιν εκτροπισ, αφικνοφνται, από
τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά, ςε Τελωνείο πραγματικισ Ρρϊτθσ Ειςόδου
Κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ27, κα πρζπει να υποβλθκεί νζα Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου. Θ
προθγοφμενθ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου κα διαγραφεί από το Σφςτθμα μετά τθν
παρζλευςθ 200 θμερϊν από τθν υποβολι τθσ και κα κεωρείται ωσ μθ υποβλθκείςα.
3.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ








Εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 από το Θνωμζνο Βαςίλειο
υπόκεινται ςε τελωνειακι επιτιρθςθ και μπορεί να υποβάλλονται ςε τελωνειακοφσ
ελζγχουσ, ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα. Τοφτο ςυνεπάγεται, μεταξφ
άλλων, ότι εφαρμόηονται τελωνειακζσ διατυπϊςεισ, πρζπει να υποβάλλονται διαςαφιςεισ
και οι Τελωνειακζσ Αρχζσ δφνανται να ηθτιςουν εγγυιςεισ για ενδεχόμενθ ι υφιςτάμενθ
τελωνειακι οφειλι.
Εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 από το Θνωμζνο Βαςίλειο
υπάγονται ςτισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 2658/87 του Συμβουλίου, τθσ 23θσ
Ιουλίου 1987, για τθ δαςμολογικι και ςτατιςτικι ονοματολογία και το κοινό δαςμολόγιο.
Τοφτο ςυνεπάγεται τθν επιβολι των ςχετικϊν δαςμϊν.
Οριςμζνα εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτθν ΕΕ27 από το Θνωμζνο Βαςίλειο υπόκεινται
ςε απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι δθμόςιασ αςφάλειασ,
προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ ηωισ των ανκρϊπων, των ηϊων ι των φυτϊν, ι προςταςίασ
των εκνικϊν κθςαυρϊν.
Οι διαςαφιςεισ ειςαγωγισ υποβάλλονται υποχρεωτικά θλεκτρονικά μζςω του
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφορικοφ Συςτιματοσ ICISnet και οι οικονομικοί φορείσ που δεν
ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία μποροφν να ενθμερωκοφν μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ
Τελωνειακισ Υπθρεςίασ (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), κακϊσ και από
τθν Εγκφκλιο οδθγιϊν Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 «Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ και λοιπϊν τελωνειακϊν
παραςτατικϊν ςτα πλαίςια λειτουργίασ του υποςυςτιματοσ Ειςαγωγϊν του ICISnet» (ΑΔΑ:
ΒΛ12Θ-ΑΝΝ).
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3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποςτζλλονται ςτθ χϊρα μασ από το Θ.Β. (αγορζσ μζςω διαδικτφου,
αποςτολζσ από ιδιϊτθ ςε ιδιϊτθ κλπ) είτε μζςω του Φορζα Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) είτε
μζςω εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ, επίςθσ υπόκεινται ςε τελωνειακζσ διατυπϊςεισ ειςαγωγισ και
επιβαρφνονται με τουσ αναλογοφντεσ δαςμοφσ και φόρουσ:
 Στθν περίπτωςθ παραλαβισ μζςω εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, θ τελωνειακι διαςάφθςθ
υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλιπτθ είτε από οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο
ορίςει ωσ αντιπρόςωπό του (ςυνθκζςτερα από τθν εταιρεία ταχυμεταφορϊν ι από
επαγγελματία εκτελωνιςτι), κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ. Αναλυτικζσ οδθγίεσ
δόκθκαν με τθν αρικ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΡ3Η-ΟΘΣ) εγκφκλιο
του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογι τθσ προφορικισ διαςάφθςθσ ςτθ κζςθ ςε ελεφκερθ
κυκλοφορία/ εξαγωγι ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (UCC) - Χριςθ του
ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ», ςτθν οποία επιςυνάπτεται εφχρθςτοσ οδθγόσ για τθν ειςαγωγι
εμπορευμάτων μζςω εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ (courier).
 Στθν περίπτωςθ παραλαβισ μζςω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διαςάφθςθ για λογαριαςμό
του παραλιπτθ και ειδοποιείται ο παραλιπτθσ για το ποςόν τθσ οφειλισ. Αναλυτικζσ
οδθγίεσ δόκθκαν με τθν αρικ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017/21-6-2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΘ-ΜΔ)
εγκφκλιο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.. Σχετικοί πλθροφοριακοί ςφνδεςμοι:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/faq?catid=10610157&faqid=10610180&&
subcatid=10610160 και https://www.elta.gr/tabid/915/language/el-GR/Default.aspx.
4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΑΚΤΗΑΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ
4.Α. Γενικόσ κανόνασ
Ενωςιακά εμπορεφματα ςε ενδοενωςιακι διακίνθςθ από ΘΒ προσ Κ-Μ τθσ ΕΕ27: α) κρατοφν τον ενωςιακό
τουσ χαρακτιρα με τον όρο ότι κα φκάςουν ςτο ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, β) κα
κεωροφνται ωσ εμπορεφματα τρίτθσ χϊρασ αν φκάςουν ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27 κατά τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά.
Ενωςιακά εμπορεφματα διακινοφμενα μεταξφ δφο ςθμείων τθσ ΕΕ27 διαμζςου ΘΒ, όταν θ κίνθςθ ξεκινά
ωσ ενδοενωςιακι, θ απόδειξθ ενωςιακοφ χαρακτιρα που προςκομίηεται (Τ2L ι οποιοδιποτε άλλο
ιςοδφναμο ζγγραφο, κατά το άρκρο 199 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 2015/2447) μπορεί να γίνει δεκτι
όταν τα αγακά κάνουν επανείςοδο ςτο ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, με τθν
προχπόκεςθ ότι ζχουν ιδθ διαςχίςει το ζδαφοσ του ΘΒ Επιπλζον, όποιεσ άλλεσ διατυπϊςεισ αφοροφν
ςτθν επανείςοδο ςτθν ΕΕ27 π.χ. κατάκεςθ ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ ειςόδου (ENS), κα πρζπει να
προςκομίηονται.
4.Β. Αεροπορικι διακίνθςθ ενωςιακών εμπορευμάτων
Εμπορεφματα τα οποία φορτϊκθκαν ι μεταφορτϊκθκαν ςε αερολιμζνα του ΘΒ για αποςτολι ςε
αερολιμζνα τθσ ΕΕ27 και μεταφζρονται υπό τθν κάλυψθ ενιαίου τίτλου μεταφοράσ (Single Transport
Document - άρκρο 119(2)(α) κατ'εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2015/2446), o οποίοσ ζχει εκδοκεί ςτο ΘΒ,
διατθροφν τον ενωςιακό τουσ χαρακτιρα όταν θ κίνθςθ εγκαταλείπει τον αερολιμζνα του ΘΒ πριν τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ και φκάνει ςε αερολιμζνα τθσ ΕΕ27 κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ. Ρ.χ. θ
περίπτωςθ αυτι είναι πρακτικά εφικτι όταν το αεροςκάφοσ εγκαταλείπει το ζδαφοσ του ΘΒ προ τθσ 00:00
– 30.03.2019 και φκάνει ςε αεροδρόμιο τθσ ΕΕ27 μετά τθσ 00:00 – 30.03.2019.
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4.Γ. Θαλάςςια διακίνθςθ ενωςιακών εμπορευμάτων
Τα εμπορεφματα διατθροφν τον ενωςιακό τουσ χαρακτιρα όταν μεταφζρονται από πλοίο το οποίο
πραγματοποιεί δρομολόγιο τακτικϊν γραμμϊν από λιμζνα ΘΒ, όταν αποχωρεί από τον λιμζνα αυτό πριν
τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και φκάνει ςε λιμζνα τθσ ΕΕ27 μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ.
Στθν περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ καλάςςιασ διακίνθςθσ με πλοίο μθ τακτικισ γραμμισ, θ απόδειξθ
ενωςιακοφ χαρακτιρα θ οποία προςκομίηεται κα πρζπει να γίνεται δεκτι όταν το πλοίο εγκαταλείπει
λιμζνα του ΘΒ πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και φκάνει ςε λιμζνα τθσ ΕΕ27 ζωσ και τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, όπωσ περιγράφεται και ςτθν παράγραφο 4.Β.
5. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ
5.Α. Εςωτερικι και εξωτερικι διαμετακόμιςθ
Το ΘΒ από τθν προςχϊρθςι του ςτθ ςφμβαςθ για το κακεςτϊσ κοινισ διαμετακόμιςθσ (Common Transit
Convention – CTC) κα χρθςιμοποιεί το κακεςτώσ κοινισ διαμετακόμιςθσ και κα ςυνεχίςει να ζχει
πρόςβαςθ ςτο νζο Μθχανογραφθμζνο Σφςτθμα Διαμετακόμιςθσ (NCTS) ωσ ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ
Σφμβαςθσ.
Κατά ςυνζπεια, οι πράξεισ διαμετακόμιςθσ που εκτελοφνται κατά τθ ςτιγμι τθσ αποχϊρθςθσ κα
ςυνεχίςουν ςτο NCTS.
Ωσ εκ τοφτου:
1.

Περιπτώςεισ, όπου τα εμπορεφματα ζχουν υπαχθεί ςε καθεςτώσ διαμετακόμιςησ ςτη χώρα μασ,
ή ςε άλλο Κ-Μ τησ ΕΕ27 ή ςε ςυμβαλλόμενο μζροσ τησ κοινήσ διαμετακόμιςησ ή ςτο ΗΒ και
διακινοφνται ςε, από ή μζςω του ΗΒ:
α) Εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτώσ διαμετακόμιςθσ ςε τελωνείο αναχώρθςθσ τθσ
χώρασ μασ ι άλλου Κ-Μ τθσ ΕΕ27 ι από χώρα κοινισ διαμετακόμιςθσ προσ ζνα τελωνείο
προοριςμοφ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο
i)

Αν τα εμπορεφματα τίκενται ςε κακεςτϊσ ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ ςτθ χϊρα μασ ι ςε
άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 ι ςε κακεςτϊσ κοινισ διαμετακόμιςθσ ςε χϊρα κοινισ
διαμετακόμιςθσ με προοριςμό το ΘΒ και τα εμπορεφματα εξακολουκοφν να βρίςκονται
ςτθν ΕΕ27 κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, αυτι θ διαδικαςία Ενωςιακισ
διαμετακόμιςθσ κα ςυνεχιςτεί ωσ κακεςτϊσ κοινισ διαμετακόμιςθσ ςτο ΘΒ.
Το τελωνείο ειςόδου ςτο ΘΒ κα διαδραματίςει ρόλο τελωνείου διζλευςθσ, δθλαδι κα
ηθτιςει τα ςχετικά ςτοιχεία από το τελωνείο αναχϊρθςθσ *(κα αποςτείλει το μινυμα
«ATR request» («Αίτθμα ςτοιχείων διζλευςθσ») (IE114) ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ,
ηθτϊντασ το μινυμα IE050, ϊςτε να ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ διαςάφθςθσ+ και κα
εκπλθρϊςει όλα τα κακικοντα ενόσ τελωνείου διζλευςθσ.
Στα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27 κα απαιτθκεί θ υποβολι ςυνοπτικισ διαςάφθςθσ
εξόδου (EXS) για λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ, εκτόσ εάν τα ςτοιχεία που είναι
απαραίτθτα για τθν ανάλυςθ κινδφνου για λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ ζχουν ιδθ
παραςχεκεί ςτθ διλωςθ διαμετακόμιςθσ ι δεν υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ
διλωςθσ πριν από τθν αναχϊρθςθ βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.

ii)

Αν τα εμπορεφματα βρίςκονται ιδθ ςτο ΘΒ κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, θ κίνθςθ
διαμετακόμιςθσ κα ςυνεχιςτεί ςτο τελωνείο προοριςμοφ, όπωσ ξεκίνθςε.

β) Εμπορεφματα που διακινοφνται υπό κακεςτώσ διαμετακόμιςθσ από τελωνείο αναχώρθςθσ
ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο προσ ζνα τελωνείο προοριςμοφ τθσ χώρασ μασ ι άλλου Κ-Μ τθσ
ΕΕ27 ι μιασ χώρασ κοινισ διαμετακόμιςθσ.
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i)

Αν τα εμπορεφματα υπαχκοφν ςτο κακεςτϊσ Ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ ςτο ΘΒ με
προοριςμό τθ χϊρα μασ, ι άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 ι μια χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ και τα
εμπορεφματα εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτο ΘΒ κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ,
το εν λόγω κακεςτϊσ Ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ κα ςυνεχίςει ωσ διαδικαςία κοινισ
διαμετακόμιςθσ ςτον προοριςμό του ςτθ χϊρα μασ, ι ςε άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 ι ςτθ χϊρα
κοινισ διαμετακόμιςθσ. Το τελωνείο ειςόδου ςτθν ΕΕ27 κα διαδραματίςει ρόλο
τελωνείου διζλευςθσ, δθλαδι αυτό κα ηθτιςει τα ςχετικά ςτοιχεία από το τελωνείο
αναχϊρθςθσ και κα εκτελζςει όλα τα κακικοντα του τελωνείου διζλευςθσ. Στα
εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27 πρζπει να υποβλθκεί ENS για λόγουσ αςφάλειασ και
προςταςίασ, εκτόσ εάν τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν ανάλυςθ κινδφνου για
λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ ζχουν ιδθ παραςχεκεί ςτθ διλωςθ διαμετακόμιςθσ ι
δεν υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ ENS βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.

ii)

Αν τα εμπορεφματα βρίςκονται ιδθ ςτθ χϊρα μασ ι ςε άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 κατά τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ, θ διαμετακόμιςθ αυτι ςυνεχίηεται όπωσ ξεκίνθςε ςτον
προοριςμό ςτθν ΕΕ27 ι ςτθ χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ.

γ) Εμπορεφματα που μεταφζρονται υπό κακεςτώσ διαμετακόμιςθσ μζςω του Ηνωμζνου
Βαςιλείου
i)

Αν τα εμπορεφματα διακινοφνται μεταξφ τελωνείου αναχϊρθςθσ τθσ χϊρασ μασ ι άλλου
Κ-Μ τθσ ΕΕ27 ι χϊρασ κοινισ διαμετακόμιςθσ, μζςω του ΘΒ, ςε τελωνείο προοριςμοφ ΚΜ τθσ ΕΕ27 ι χϊρασ κοινισ διαμετακόμιςθσ και τα εν λόγω εμπορεφματα βρίςκονται
ακόμθ ςτθν ΕΕ27 ι ςε μια χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ κατά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, θ διαδικαςία κα ςυνεχιςτεί ωσ κακεςτϊσ κοινισ διαμετακόμιςθσ ςτο ΘΒ.
Το τελωνείο ειςόδου ςτο ΘΒ και το τελωνείο ειςόδου ςτο αντίςτοιχο Κ-Μ κατά τθν
επανείςοδο των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, αντιςτοίχωσ
διαδραματίηουν τον ρόλο των τελωνείων διζλευςθσ. Ηθτοφν τα ςχετικά δεδομζνα από το
τελωνείο αναχϊρθςθσ και εκπλθρϊνουν όλα τα κακικοντα του τελωνείου διζλευςθσ.
Κατά τθν ζξοδο από το ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 (πριν από τθν είςοδό τουσ ςτο ΘΒ) πρζπει να
υποβλθκεί EXS, εκτόσ εάν τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν ανάλυςθ κινδφνου
για λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ ζχουν ιδθ παραςχεκεί ςτθ διλωςθ
διαμετακόμιςθσ ι δεν υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ πριν από τθν
αναχϊρθςθ βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.

ii)

Aν τα εμπορεφματα ζχουν διζλκει από το ΘΒ και ζχουν ειςζλκει ξανά ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 ι μιασ χϊρασ κοινισ διαμετακόμιςθσ πριν από τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, θ εν λόγω πράξθ διαμετακόμιςθσ κα ςυνεχιςτεί όπωσ ξεκίνθςε μζχρι τον
προοριςμό τθσ.

iii) Αν τα εμπορεφματα που καλφπτονται από διλωςθ διαμετακόμιςθσ διαςχίηουν το ΘΒ
κατά τον χρόνο τθσ αποχϊρθςθσ ι ζχουν διζλκει από το ΘΒ, αλλά δεν ζχουν ακόμθ
ειςζλκει ξανά ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27, κατά τον χρόνο τθσ αποχϊρθςθσ, το
τελωνείο ειςόδου ςτθν ΕΕ27 κα ενεργεί ωσ τελωνείο διζλευςθσ. Ωσ εκ τοφτου ηθτά τα
ςχετικά δεδομζνα από το τελωνείο αναχϊρθςθσ και εκπλθρϊνει όλα τα κακικοντα του
τελωνείου διζλευςθσ. Στα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27 πρζπει να υποβλθκεί ENS, εκτόσ
εάν τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν ανάλυςθ κινδφνου για λόγουσ αςφάλειασ
και προςταςίασ ζχουν ιδθ παραςχεκεί ςτθ διλωςθ διαμετακόμιςθσ ι δεν υφίςταται
υποχρζωςθ υποβολισ ENS βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.
Οι αναλιψεισ υποχρεϊςεων του εγγυθτι και τα πιςτοποιθτικά εγγφθςθσ που ζχουν εκδοκεί είτε
ςε ζνα Κράτοσ μζλοσ, είτε ςε χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ είτε ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, μπορεί να
ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφνται για μια μεταβατικι περίοδο διάρκειασ ζωσ ζνα ζτοσ μετά τθν
προςχϊρθςθ του ΘΒ ςτθ ςφμβαςθ για το κακεςτϊσ κοινισ διαμετακόμιςθσ (CTC), με τθν
επιφφλαξθ των αναγκαίων γεωγραφικϊν προςαρμογϊν. Μζχρι τότε, μια νζα ανάλθψθ
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υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το τροποποιθμζνο υπόδειγμα πρζπει να παραςχεκεί ςτο τελωνείο από
τον δικαιοφχο τθσ διαδικαςίασ.
Πταν ζχει ξεκινιςει διαδικαςία ζρευνασ ι είςπραξθσ, αλλά δεν ζλθξε τθν ςτιγμι τθσ
αποχϊρθςθσ, ςυνεχίηεται ςτο NCTS.
2.

Χρήςη ηλεκτρονικοφ εγγράφου μεταφοράσ
αεροπορικζσ/θαλάςςιεσ μεταφορζσ

(ETD)

ωσ

δήλωςη

διαμετακόμιςησ

ςτισ

Εμπορεφματα που διακινοφνται αεροπορικϊσ ςτθν ΕΕ27 ι ςε χϊρα Κοινισ Διαμετακόμιςθσ υπό
τθν κάλυψθ ETD και ζχουν προοριςμό το ΘΒ και φκάνουν ςε αυτό μετά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, θ διαδικαςία ETD κα ςυνεχίςει και κα γίνει δεκτι ςτο αεροδρόμιο άφιξθσ κατά τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά από αυτιν, με το ΘΒ να λειτουργεί ωσ χϊρα Κοινισ
Διαμετακόμιςθσ.
Εμπορεφματα που διακινοφνται ςτο ΘΒ υπό τθν κάλυψθ ETD και ζχουν προοριςμό αεροδρόμιο
τθσ ΕΕ27 ι αεροδρόμιο χϊρασ μζρουσ τθσ Σφμβαςθσ Κοινισ Διαμετακόμιςθσ και αυτά φκάνουν
ςτθν ΕΕ27 ι ςτθ χϊρα Κοινισ Διαμετακόμιςθσ μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, θ διαδικαςία
υπό τθν κάλυψθ ETD κα ςυνεχιςτεί ςτο αεροδρόμιο προοριςμοφ κατά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ.
Στθν περίπτωςθ καλάςςιασ διακίνθςθσ εμπορευμάτων υπό τθν κάλυψθ ETD μεταξφ ΘΒ και ΕΕ27,
αν το πλοίο εγκαταλείψει τον λιμζνα του ΘΒ πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και φκάςει
απευκείασ, χωρίσ διζλευςθ από άλλο λιμζνα, ςε ενωςιακό λιμζνα κατά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, θ διαδικαςία υπό τθν κάλυψθ ETD κα ςυνεχίςει και κα γίνει δεκτι ςτον λιμζνα
προοριςμοφ ςτθν ΕΕ27.
5.Β. Διαμετακόμιςθ με δελτίο TIR
Το HB (όπωσ και όλα τα άλλα K-M τθσ ΕΕ27) είναι ιδθ ςιμερα ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ
TIR. Από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, δεδομζνου ότι το τελωνειακό ζδαφοσ του ΘΒ δεν κα αποτελεί
πλζον τμιμα του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, οι διατυπϊςεισ επί των ςυνόρων κα ιςχφουν για
τισ πράξεισ TIR. Ραρόλο που το ΘΒ κα ζχει πρόςβαςθ ςτο NCTS ωσ ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ
ςφμβαςθσ κοινισ διαμετακόμιςθσ, θ πρόςβαςθ αυτι δεν καλφπτει τθ χριςθ του NCTS για πράξεισ
TIR.
Ωσ εκ τοφτου:
α) Εμπορεφματα που διακινοφνται με χριςθ δελτίων TIR και με τελωνείο αναχώρθςθσ/ειςόδου
ςτθ χώρα μασ ι ςε άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 προσ ζνα τελωνείο προοριςμοφ/εξόδου ςτο Ηνωμζνο
Βαςίλειο
i)

Αν τα εμπορεφματα υπαχκοφν ςε κακεςτϊσ TIR ςτθν ΕΕ27 με προοριςμό/ζξοδο ςτο Θνωμζνο
Βαςίλειο και εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 μετά τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ, το κακεςτϊσ ΤIR κα τερματιςτεί, για το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ
Ζνωςθσ, ςτο τελωνείο τθσ φυςικισ εξόδου από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27. Αυτό
ςθμαίνει ότι το τελωνείο φυςικισ εξόδου κα γίνει το τελωνείο προοριςμοφ/εξόδου και ωσ εκ
τοφτου κα ηθτά τα ςχετικά ςτοιχεία από το τελωνείο αναχϊρθςθσ και κα εκπλθρϊνει όλα τα
κακικοντα του τελωνείου προοριςμοφ/εξόδου. Για τθν ζξοδο των εμπορευμάτων ςτα
εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27, πρζπει να υποβλθκεί EXS, εκτόσ εάν τα ςτοιχεία που είναι
απαραίτθτα για τθν ανάλυςθ κινδφνου για λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ ζχουν ιδθ
παραςχεκεί με τθ διλωςθ TIR ι δεν υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ πριν από τθν
αναχϊρθςθ βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.

ii)

Αν τα εμπορεφματα βρίςκονται ιδθ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ι ζχουν φφγει αλλά δεν ζχουν
ακόμθ φτάςει ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, θ διακίνθςθ TIR
υπόκειται ςτθν τελωνειακι νομοκεςία του Θνωμζνου Βαςιλείου και ςτθ ςφμβαςθ TIR.

Σελίδα 9 από 16

ΑΔΑ: 63ΜΡ46ΜΠ3Ζ-Η7Ε

Ωςτόςο, το τελωνείο προοριςμοφ/εξόδου του Θνωμζνου Βαςιλείου δεν κα είναι ςε κζςθ να
αποςτζλλει μθνφματα TIR του NCTS ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ/ειςόδου που βρίςκεται ςτθν
ΕΕ27 και ςυνεπϊσ το εν λόγω τελωνείο δεν κα είναι ςε κζςθ να εκτελεί τισ εν λόγω
λειτουργίεσ TIR ςτο NCTS με τα ςυνικθ θλεκτρονικά μθνφματα. Συνεπϊσ, οι κάτοχοι των
δελτίων TIR κα πρζπει να παρζχουν εναλλακτικι απόδειξθ τερματιςμοφ του κακεςτϊτοσ TIR
και το τελωνείο κα πρζπει να λιξει και να εκκακαρίςει χειροκίνθτα τθ διαδικαςία.
β) Εμπορεφματα που διακινοφνται με δελτία TIR με τελωνείο αναχώρθςθσ/ειςόδου ςτο Ηνωμζνο
Βαςίλειο προσ ζνα τελωνείο προοριςμοφ/εξόδου ςτθ χώρα μασ ι ςε άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27
Αν τα εμπορεφματα υπαχκοφν ςε κακεςτϊσ TIR ςτο ΘΒ με προοριςμό ςτθν ΕΕ27 και εξακολουκοφν
να βρίςκονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ του ΘΒ κατά ι/και μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, θ
πράξθ μεταφοράσ TIR δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί μζχρι τον προοριςμό ςτθν ΕΕ27. Αυτό ςθμαίνει ότι
όταν τα εμπορεφματα φκάςουν ςε τελωνείο ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27, κα κεωρθκεί ότι
μεταφζρονται με δελτίο TIR που προζρχεται από τρίτθ χϊρα και κα εφαρμοςτοφν οι ςχετικζσ
διατυπϊςεισ. Με άλλα λόγια, κατά τθν είςοδο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27, κα πρζπει να
υποβλθκεί ςυνοπτικι διαςάφθςθ ειςόδου (ENS), εκτόσ εάν τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για
τθν ανάλυςθ κινδφνου για λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ ζχουν ιδθ παραςχεκεί με τθ
διλωςθ TIR ι δεν υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ ENS βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κϊδικα.
Στο NCTS, θ διαδικαςία διαμετακόμιςθσ που ξεκίνθςε ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο δεν μπορεί να
κλείςει με τα ςυνικθ μθνφματα IE. Ωσ εκ τοφτου, το Θνωμζνο Βαςίλειο κα πρζπει να τθν
διαγράψει χειροκίνθτα. Ο κάτοχοσ του δελτίου TIR κα πρζπει να καταχωριςει ςτο NCTS μία νζα
κίνθςθ TIR ςτο τελωνείο ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27, το οποίο κα ενεργιςει ωσ τελωνείο
αναχϊρθςθσ/ειςόδου για τθν πράξθ TIR εντόσ τθσ ΕΕ.
γ) Εμπορεφματα που διακινοφνται με κακεςτώσ TIR μζςω του Ηνωμζνου Βαςιλείου
i)

Αν τα εμπορεφματα διακινοφνται μεταξφ τελωνείου αναχϊρθςθσ/ειςόδου ςε κράτοσ μζλοσ
τθσ ΕΕ27 μζςω του Θνωμζνου Βαςιλείου ςε τελωνείο προοριςμοφ/εξόδου ςε κράτοσ μζλοσ
τθσ ΕΕ27 και τα εμπορεφματα αυτά εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτθν ΕΕ27, πριν από τθ
διζλευςθ από το Θνωμζνο Βαςίλειο, ιςχφουν τα εξισ από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και
μετά: το κακεςτϊσ TIR πρζπει να λιξει το αργότερο ςτο τελωνείο εξόδου από τθν ΕΕ27. Το
τελωνείο αυτό, ςτθ ςυνζχεια, γίνεται το τελωνείο προοριςμοφ/εξόδου. Τα "νζα" τελωνεία
προοριςμοφ/εξόδου ηθτοφν τα ςχετικά ςτοιχεία από το τελωνείο αναχϊρθςθσ και εκτελοφν
όλα τα κακικοντα τελωνείου προοριςμοφ/εξόδου. Για τθν ζξοδο των εμπορευμάτων ςτα
εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27, πρζπει να υποβλθκεί EXS, εκτόσ εάν ζχουν ιδθ παραςχεκεί τα
ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν ανάλυςθ κινδφνου για λόγουσ αςφάλειασ και
προςταςίασ με τθ διλωςθ TIR ι εάν δεν υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ πριν
από τθν αναχϊρθςθ βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα .

ii)

Αν τα εμπορεφματα ζχουν διζλκει το Θνωμζνο Βαςίλειο και ειςιλκαν ξανά ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 πριν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, θ κίνθςθ TIR ςυνεχίηεται μζχρι τον
προοριςμό.

iii) Αν τα εμπορεφματα που καλφπτονται από ζνα δελτίο TIR διαςχίηουν το Θνωμζνο Βαςίλειο
κατά τθ ςτιγμι τθσ αποχϊρθςθσ, ιςχφουν τα ακόλουκα: τα εμπορεφματα που φκάνουν ςτα
εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27 κα πρζπει να αντιμετωπίηονται όπωσ κάκε άλλθ κίνθςθ TIR που
προζρχεται από τρίτθ χϊρα και κα εφαρμόηονται οι διατυπϊςεισ που ζχουν κεςπιςτεί γι’
αυτά τα εμπορεφματα.
Μια ςυνοπτικι διαςάφθςθ ειςόδου ENS πρζπει να κατατεκεί πριν τθν είςοδο ξανά ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27, ςτα ςφνορα ΘΒ/ΕΕ27 εκτόσ εάν τα ςτοιχεία που είναι
απαραίτθτα για τθν ENS ζχουν ιδθ παραςχεκεί με τθ διλωςθ TIR ι δεν υφίςταται υποχρζωςθ
υποβολισ ENS βάςει του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.
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Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο του NCTS, θ διαδικαςία TIR που άρχιςε ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ 27
ςυνεχίηεται.
6. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Πλοι οι οικονομικοί φορείσ που πραγματοποιοφν διακινιςεισ εμπορευμάτων ςτο ΗΒ, μετά τθν
θμερομθνία αποχώρθςθσ, οφείλουν να τθροφν διατυπώςεισ εξαγωγισ.
Σφμφωνα με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα τα εμπορεφματα που προορίηονται για ζξοδο πρζπει να
καλφπτονται από διαςάφθςθ πριν από τθν αναχϊρθςθ, θ οποία λαμβάνει μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ:
1. Διαςάφθςθ εξαγωγισ, για εμπορεφματα που προορίηονται για ζξοδο από το τελωνειακό ζδαφοσ
τθσ Ζνωςθσ
2. Διαςάφθςθ επανεξαγωγισ ι
3. Συνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου (EXS).
Οι οικονομικοί φορείσ που δεν ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία ςτισ εξαγωγζσ μποροφν να ενθμερωκοφν
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet),
κακϊσ και από τθν Εγκφκλιο οδθγιϊν ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/28.04.2016 «Εξαγωγι & ζξοδοσ
εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα»
(ΑΔΑ: ΩΨΜ6Θ-ΔΧ).
Ειδικότερα ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
α) Εξαγωγζσ εμπορευμάτων από τθ χώρα μασ ι από άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 που διαςχίηουν το Ηνωμζνο
Βαςίλειο ι με τελωνείο εξόδου ςτο ΗΒ
Πταν τα εμπορεφματα απελευκερϊκθκαν για εξαγωγι από τθ χϊρα μασ ι από άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 πριν
από τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ και μεταφζρονται ςε τελωνείο εξόδου ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο
(τελωνείο εξαγωγισ ςτθ χώρα μασ ι ςε άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27 και τελωνείο εξόδου ςτο ΗΒ) ι διαςχίηουν το
ΘΒ κατά τθ διαδρομι τουσ προσ ζνα τελωνείο εξόδου ςε άλλο Κ-Μ τθσ ΕΕ27, υπάρχουν τα ακόλουκα
πικανά ςενάρια:
 Πταν τα εμπορεφματα για τα οποία τθρικθκαν διατυπϊςεισ εξαγωγισ ςε τελωνείο τθσ Ελλάδασ ι
άλλου Κ-Μ τθσ ΕΕ27 πριν τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ με τελωνείο εξόδου ςτο ΗΒ, βρίςκονται
εντόσ τθσ ΕΕ27 μετά τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ, το τελωνείο εξόδου του ΗΒ πρζπει να
αντικαταςτακεί από ζνα τελωνείο εξόδου που βρίςκεται ςτα ςφνορα εντόσ τθσ ΕΕ27 (πρζπει να
υποβλθκεί μινυμα εκτροπισ ςε τελωνείο εξόδου τθσ ΕΕ27). Το τελωνείο αυτό κα επιβεβαιώςει
τθ φυςικι ζξοδο των εμπορευμάτων και κα ςτείλει το αντίςτοιχο μινυμα ςτο τελωνείο εξαγωγισ.
Το ίδιο ιςχφει για τα εμπορεφματα που κυκλοφοροφν προσ το τελωνείο εξόδου τθσ ΕΕ27, τα οποία
πριν από τθ διζλευςθ από το Θνωμζνο Βαςίλειο εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.
 Πταν τα εμπορεφματα για τα οποία τθρικθκαν διατυπϊςεισ εξαγωγισ ςε τελωνείο τθσ Ελλάδασ ι
άλλου Κ-Μ τθσ ΕΕ27 πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ με τελωνείο εξόδου ςτο ΘΒ, βρίςκονται
ιδθ εντόσ του ΘΒ κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, το τελωνείο του ΗΒ δεν κα μπορζςει να
ςτείλει μθνφματα μζςω του ECS που να επιβεβαιώνουν τθ φυςικι ζξοδο των εμπορευμάτων. Το
τελωνείο εξαγωγισ κα πρζπει να κλείςει τθν εξαγωγι ςτο ECS με τθν προςκόμιςθ από τον
εξαγωγζα εναλλακτικϊν ςτοιχείων απόδειξθσ τθσ εξαγωγισ. Ρροσ τον ςκοπό αυτό οι οικονομικοί
φορείσ πρζπει να παρζχουν εναλλακτικά ςτοιχεία απόδειξθσ τθσ εξαγωγισ ςτο τελωνείο
εξαγωγισ προκειμζνου να κλείςουν τθν κίνθςθ.
 Πταν τα εμπορεφματα ζχουν ιδθ διζλκει από το Ηνωμζνο Βαςίλειο προσ ζνα τελωνείο εξόδου
που βρίςκεται ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ27, δεν κα υπάρξει αντίκτυποσ ςτθν τρζχουςα διαδικαςία
(δθλ. το τελωνείο εξόδου ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ27 κα επιβεβαιϊςει τθ φυςικι ζξοδο των
εμπορευμάτων ςτο τελωνείο εξαγωγισ).
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β) Εξαγωγι από το Ηνωμζνο Βαςίλειο με τελωνείο εξόδου που βρίςκεται ςτθν ΕΕ27
 Πταν τα εμπορεφματα που απελευκερϊνονται προσ εξαγωγι ςτο ΘΒ με τελωνείο εξόδου ςτθν
ΕΕ27 εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτο ΘΒ κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, κα υπόκεινται ςτισ
τελωνειακζσ διαδικαςίεσ του ΘΒ όταν εξζρχονται από αυτό.
Πταν τα εμπορεφματα αυτά ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 μετά από τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ, κα αντιμετωπίηονται όπωσ οποιαδιποτε άλλα εμπορεφματα τρίτθσ
χϊρασ, δθλαδι κα πρζπει να υποβλθκεί Συνοπτικι Διαςάφθςθ Ειςόδου (ENS) ςτο πρϊτο ςθμείο
ειςόδου τθσ ΕΕ27, τα εμπορεφματα κα μποροφν να τεκοφν ςε προςωρινι εναπόκεςθ για να
λάβουν τελωνειακό προοριςμό ι, εφόςον πρόκειται να μεταφερκοφν ςε τελωνείο εξόδου τθσ
ΕΕ27, κα πρζπει να τεκοφν ςε κακεςτϊσ εξωτερικισ διαμετακόμιςθσ. Πταν τα εμπορεφματα
φτάςουν ςτο τελωνείο εξόδου τθσ ΕΕ27, πρζπει να υποβλθκεί γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ,
διαςάφθςθ επανεξαγωγισ ι EXS.
 Πταν τα εμπορεφματα που απελευκερϊνονται προσ εξαγωγι ςτο ΘΒ μζςω τελωνείου εξόδου τθσ
ΕΕ27 πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, βρίςκονται ιδθ ςτθν ΕΕ27 κατά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ και φτάνουν ςτο προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου τθσ ΕΕ27, το εν λόγω τελωνείο δεν
κα είναι ςε κζςθ να επιβεβαιϊςει τθ φυςικι ζξοδο των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο εξαγωγισ
που βρίςκεται ςτο ΘΒ, κακϊσ το ΘΒ κα αποςυνδεκεί από το ςφςτθμα ECS από τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το τελωνείο εξόδου τθσ ΕΕ27 μπορεί, κατόπιν αιτιςεωσ του
εξαγωγζα, να βεβαιϊςει τθν ζξοδο των εμπορευμάτων.
Το Ηνωμζνο Βαςίλειο κα αποςυνδεκεί από τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ από το Σφςτθμα Ελζγχου
Εξαγωγών (ΕCS).
7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡΑΓΟΕΥΣΕΙΣ – ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ)
Σφμφωνα με το ενωςιακό δίκαιο οριςμζνα εμπορεφματα που ειςζρχονται από Τρίτθ χϊρα ι εξζρχονται
από τθν ΕΕ υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι δθμόςιασ
αςφάλειασ, προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ ηωισ των ανκρϊπων, των ηϊων ι των φυτϊν, ι προςταςίασ των
εκνικϊν
κθςαυρϊν. Για
τα
εμπορεφματα
αυτά
απαιτείται θ
ζκδοςθ οριςμζνων
αδειϊν/πιςτοποιθτικϊν/εγκρίςεων από εκνικζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ και θ ςυμμόρφωςι τουσ ελζγχεται ςτο
πλαίςιο τελωνειακϊν ελζγχων.
Από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, για τα εμπορεφματα αυτά όταν ειςζρχονται ςτο ζδαφοσ τθσ ΕΕ27 από
το ΘΒ ι εξζρχονται από τθν ΕΕ27 προσ το ΘΒ κα απαιτείται πλζον θ ζκδοςθ τθσ ανάλογθσ
άδειασ/πιςτοποιθτικοφ/ζγκριςθσ.
Επιπλζον, οι άδειεσ/πιςτοποιθτικά/εγκρίςεισ που ζχουν εκδοκεί από το ΘΒ ωσ κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. από
τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ κα παφςουν να ιςχφουν.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα απαιτοφμενεσ άδειεσ/πιςτοποιθτικά για τθν
ειςαγωγι/εξαγωγι
εμπορευμάτων
ςτθν
ιςτοςελίδα
τθσ
Τελωνειακισ
Υπθρεςίασ
(https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10518295&adreseeID=10001980).
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Για τθν επιβολι των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, οι κανόνεσ
τθσ ΕΕ για τθν επιβολι των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ από τα τελωνεία, και ιδίωσ ο κανονιςμόσ
(ΕΕ) αρικ. 608/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 12θσ Ιουνίου 2013, δεν κα
ιςχφουν πλζον ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Ειδικότερα:


Υποβολι ενωςιακϊν αιτιςεων: Από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, δεν είναι πλζον δυνατό να
υποβάλλονται ενωςιακζσ αιτιςεισ ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι του ΘΒ. Ενωςιακζσ αιτιςεισ
που υποβάλλονται ςε ζνα από τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ27 εξακολουκοφν να ιςχφουν ςτθν ΕΕ27 από
τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, ακόμθ και αν οι τελωνειακζσ αρχζσ του ΘΒ ςυγκαταλζγονται μεταξφ
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των Τελωνειακϊν Αρχϊν των οποίων ηθτείται θ παρζμβαςθ. Σε περίπτωςθ που ενωςιακι αίτθςθ
υποβλικθκε ςε άλλο κράτοσ μζλοσ εκτόσ του ΘΒ, με τθν οποία ηθτείται από τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ
του εν λόγω κράτουσ μζλουσ και τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Θνωμζνου Βαςιλείου να αςκιςουν
παρζμβαςθ, θ εν λόγω αίτθςθ εξακολουκεί να ιςχφει ωσ εκνικι αίτθςθ για το κράτοσ μζλοσ ςτο
οποίο υποβλικθκε.


Αποφάςεισ ςχετικά με τισ ενωςιακζσ αιτιςεισ: Από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, δεν ιςχφουν
πλζον ςτθν ΕΕ27, βάςει τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ, οι αποφάςεισ ζγκριςθσ ενωςιακϊν αιτιςεων
που εκδίδονται από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι του ΘΒ ωσ κράτουσ μζλουσ. Αποφάςεισ
ζγκριςθσ ενωςιακϊν αιτιςεων που εκδίδονται ςε ζνα από τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ27 εξακολουκοφν
να ιςχφουν ςτθν ΕΕ27 από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, ακόμθ και αν οι Τελωνειακζσ Αρχζσ του
ΘΒ ςυγκαταλζγονται μεταξφ των Τελωνειακϊν Αρχϊν των οποίων ηθτείται θ παρζμβαςθ. Σε
περίπτωςθ που άλλο κράτοσ μζλοσ εκτόσ του ΘΒ εξζδωςε απόφαςθ ζγκριςθσ ενωςιακισ αίτθςθσ,
με τθν οποία ηθτείται από τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ του εν λόγω κράτουσ μζλουσ και τισ Τελωνειακζσ
Αρχζσ του ΘΒ να αςκιςουν παρζμβαςθ, θ εν λόγω απόφαςθ εξακολουκεί να ιςχφει για το κράτοσ
μζλοσ ςτο οποίο εκδόκθκε.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:
1. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. κα μποροφν να υποβάλλουν το
ερϊτθμά τουσ από τθν κεντρικι ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr), από τθν επιλογι
«MyTAXISnet / Ο λογαριαςμόσ μου» και εν ςυνεχεία «Ερωτιματα προσ Α.Α.Δ.Ε.».
2. Οι μθ εγγεγραμμζνοι χριςτεσ κα μποροφν να υποβάλλουν το ερϊτθμά τουσ μζςω τθσ φόρμασ
υποβολισ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.: https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κα πρζπει να επιλζγουν από τθ ςχετικι φόρμα υποβολισ τθν «Κατθγορία» που
αφορά τθ κεματολογία «Αποχϊρθςθ του ΘΒ από τθν ΕΕ χωρίσ ςυμφωνία (no deal Brexit) - Τελωνειακά
Θζματα».
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ
1. Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ
2. Τελωνειακι Ρεριφζρεια Θεςςαλονίκθσ
3. Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αχαΐασ

(για άμεςθ διαβίβαςθ ςτα τελωνεία αρμοδιότθτάσ τουσ)
Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
2. Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
3. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ
4. ΕΛ.Υ.Τ. Θεςςαλονίκθσ
5. Υπουργείο Εξωτερικϊν
- Γενικι Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων
Γ2 Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ, Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ρολιτικισ τθσ ΕΕ (g02@mfa.gr)
6. Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ
- Γενικι Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ & Εμπορικισ Ρολιτικισ
7. Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν
- Γενικι Δ/νςθ Μεταφορϊν
8. Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων
- Γενικι Δ/νςθ Γεωργίασ
- Γενικι Δ/νςθ Κτθνιατρικισ
- Γενικι Δ/νςθ Αλιείασ
- Γενικι Δ/νςθ Τροφίμων
9. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, 185 10 – Ρειραιάσ)
10. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 106 71 – Ακινα)
11. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 106 71 – Ακινα)
12. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Ρειραιάσ)
13. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (3θσ Σεπτεμβρίου 36, 104 32 – Ακινα)
14. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 185 32 – Ρειραιάσ)
15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν - Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν (Τςαμαδοφ 38, 185 31 –
Ρειραιάσ)
16. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ (Κουντουριϊτου 13, 546 25 – Θεςςαλονίκθ)
17. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.) (Ξενοφϊντοσ 5, 105 57 – Ακινα)
18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (Αμερικισ 10, 106 71 –Ακινα)
19. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεςςαλονίκθ)
20. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 382 21 – Βόλοσ)
21. Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν (Λ. Καραμανλι & Βιομθχανίασ, 413 35 –
Λάριςα)
22. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ (Βότςθ 2, 262 21 –
Ράτρα)
23. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων (Κρατίνου 11, 105 52 – Ακινα)
24. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεςςαλονίκθ)
25. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Μθτροπόλεωσ 42, 105 63 – Ακινα)
26. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (Αγ. Σοφίασ 21 & Κόδρου 3, 154 51 – Ν. Ψυχικό)
27. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (Ρλ. Θεάτρου 24, 105 52 – Ακινα)
28. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχειριςεων Logistics Ελλάδοσ (Λεωφ. Συγγροφ
137, 171 21 – Ν. Σμφρνθ)
29. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (Ρανεπιςτθμίου 6, 106 74 – Ακινα)
30. Σφνδεςμοσ Εταιριϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 115 28 – Ακινα)
31. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Ρειραιάσ)
32. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 38 – Ρειραιάσ)
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιριϊν & Ε.Ρ.Ε. (Ρανεπιςτθμίου 16, 106 72 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν (Λαγουμιτηι 23, 176 71 – Ακινα)
Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν (Αμερικισ 21Α, 106 72 – Ακινα)
Ζνωςθ Αςφαλιςτικϊν Εταιριϊν Ελλάδοσ (Ξενοφϊντοσ 10, 105 57 – Ακινα)
Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ο.Φ.Α.Ε.) (Ρατθςίων 351, 111 41 – Ακινα)
Ρανελλινιο Συνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν (Ρ.Σ.Χ.Ε.Μ.) (Ρειραιϊσ 4, 10431, email: info@psxem.gr)
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (Ακτι Μιαοφλθ 10, 185 38 – Ρειραιάσ)
Σ.Ε.Ρ. Α.Ε. (Ακτι Μιαοφλθ 85 & Φλζςςα 2, 185 38 – Ρειραιάσ)
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Λιμάνι Θες/νίκθσ, 540 00 – Θες/νίκθ)
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Λιμάνι Θρακλείου, 711 10 – Θράκλειο Κριτθσ)
ΑΚΑΡΟΤ Α.Ε. (Αμαρουςίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 – Μαροφςι)
Ρίνακασ Αποδεκτϊν ΔΤΔ – Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ
Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν A.E. (airport_info@aia.gr, SiorisA@aia.gr)
Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (cargo@aia.gr)
D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A.: panagiotis.ziakris@dhl.com, dimitris.stamatiou@dhl.com,
lefteris.samaras@dhl.com
FEDERAL EXPRESS (FedEx): ejeremias@fedex.com
TNT GREECE: kostas.kalafatis@tnt.com
UPS GREECE: dChristogeorgou@ups.com, EUR8MYP@europe.ups.com
ΕΛΤΑ ΑΕ
- Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου: secretary.ceo@elta-net.gr
- Γενικό Δ/ντι Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν: gr_genikiepistolikou@elta-net.gr
- Δ/νςθ Διεκνοφσ Ταχυδρομείου: P.Kougia@elta-net.gr
Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων
Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςθ
Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ
Σωματείο Ναυτικϊν Ρρακτόρων Αττικισ – Ρειραιά (ΣΩΝΡΑΡ)
ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Καρόλου 1-3, Μεταξουργείο, 10437, Ακινα, e-mail: secofceo@trainose.gr)
Rail Cargo Logistics Goldair (Θζςθ υκιά, Αςπρόπυργοσ, Ελλάδα, e-mail: info@railcargolg.com)
«Αεροπορία Αιγαίου» Α.Ε. (Βιλτανιϊτθ Ακ. 31, Βελανίδι, 145 64 Κθφιςιά Αττικισ, e-mail:
koutras.konstantinos@aegeanair.com)
Olympic Air A.E. (Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιηζλοσ», e-mail: koutras.konstantinos@aegeanair.com)
ANEK AE SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ & Superfast Ferries & Blue Star Ferries (1-7
Λυςικράτουσ και Ευριπίδου, 176 74, Καλλικζα, Ακινα, e-mail: stamatoulis@attica-group.com)
NOBEL MARITIME INC. (Γρ. Λαμπράκθ 17, 18533, Ρειραιάσ, e-mail: axagorari@nobelmaritime.gr)
GALAXY MARITIME A.E. (Μάχθσ Αναλάτου 111, 11745, Ακινα, e-mail:
accounts@europeanseaways.com)

Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κ. Ριτςιλι
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Τελωνείων και ΕΦΚ
3. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
4. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ
5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν
6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων
7. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου
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