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Κατηγορίεσ ειδικών καθεςτώτων εκτόσ τησ
διαμετακόμιςησ
Α) Αποκικευςθ
• Τελωνειακι Αποταμίευςθ
• Ελεφκερεσ Ηϊνεσ
Β) Ειδικζσ Χριςεισ
• Προςωρινι Ειςαγωγι
• Ειδικόσ Προοριςμόσ
Γ) Τελειοποίθςθ
• Τελειοποίθςθ προσ Επανεξαγωγι
• Τελειοποίθςθσ προσ Επανειςαγωγι

Κοινά Χαρακτηριςτικά Ειδικών Καθεςτώτων
(1/2)
•
•
•
•

Ζκδοςθ άδειασ από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι
Παροχι εγγφθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 89 του Κϊδικα
Τιρθςθ κατάλλθλων λογιςτικϊν καταχωρίςεων
Μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, πλιρωσ ι
μερικϊσ, του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ ςε άλλο
πρόςωπο
– ζγκριςθ από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι
– μθ υποβολι νζασ διαςάφθςθσ

Κοινά Χαρακτηριςτικά Ειδικών Καθεςτώτων
(2/2)
• Διακίνθςθ (Μεταφορά) εμπορευμάτων εντόσ του
τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ
• Δυνατότθτα διενζργειασ ςυνικων εργαςιϊν
Προςκικθ εργαςιϊν μετουςίωςθσ ςτο κατάλογο των
ςυνικων εργαςιϊν
• Εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ με τουσ προβλεπόμενουσ
τρόπουσ

Τελειοποίηςη προσ Επανεξαγωγή
Νζα φιλοςοφία του καθεςτώτοσ

Παρζχεται πλζον θ δυνατότθτα τα εμπορεφματα μεταξφ
άλλων να τεκοφν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία.

Τελειοποίηςη προσ Επανεξαγωγή
Γζνεςη τελωνειακήσ οφειλήσ
• Το ποςό του ειςαγωγικοφ κακορίηεται κατά τθ ςτιγμι
γζνεςθσ τθσ τελωνειακισ οφειλισ (άρκρο 85(1) ΕΚ)
• Εναλλακτικά για τα μεταποιθμζνα προϊόντα που
προκφπτουν από το κακεςτϊσ το ποςό του ειςαγωγικοφ
δαςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν οφειλι αυτι κακορίηεται,
κατόπιν αιτιςεωσ του διαςαφιςτι, με βάςθ τα ςτοιχεία
των εμπορευμάτων που είχαν αρχικά υπαχκεί ςτο
κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι (άρκρο 86(3)
ΕΚ)

Τελειοποίηςη προσ Επανεξαγωγή
Καταργοφμενεσ διατάξεισ
• Κατάργθςθ του ςυςτιματοσ επιςτροφισ (drawback)
• Κατάργθςθ του κακεςτϊτοσ τθσ Μεταποίθςθσ υπό
Τελωνειακό Ζλεγχο
• Κατάργθςθ επιβολισ εξιςωτικϊν τόκων

Τελειοποίηςη προσ Επανεξαγωγή
Εξζταςη των οικονομικών όρων
Θ εξζταςθ των οικονομικϊν όρων για τθν υπαγωγι
ευαίςκθτων γεωργικϊν εμπορευμάτων και εμπορευμάτων
που υπόκεινται ςε δαςμό antidumping ςτο κακεςτϊσ κα
διεξάγεται ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν των Ενωςιακϊν
οργάνων.
Θα εξετάηεται κατά περίπτωςθ και ανά αίτθμα εάν θ
υπαγωγι των εν λόγω μθ Ενωςιακϊν εμπορευμάτων ςτο
κακεςτϊσ μπορεί να κίξει τα ςυμφζροντα των Ενωςιακϊν
παραγωγϊν αντίςτοιχων προϊόντων.

Εξζταςη των οικονομικών όρων
Παράδειγμα

Μεταποιθτικι εταιρεία ζχει αιτθκεί για τθν υπαγωγι ςε
κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι πρϊτθσ φλθσ θ
οποία υπόκεινται ςε δαςμό αντιντάμπινγκ με ςκοπό να τθν
μεταποιιςει ςε εμπορεφματα τα οποία ςφμφωνα με το κοινό
δαςμολόγιο δεν υπόκεινται ςε δαςμό αντιντάμπινγκ.
Θ εταιρεία κατά τθν αίτθςθ για τθν υπαγωγι των
εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ δεν ζχει δθλϊςει ότι ςε
περίπτωςθ γζνεςθσ τελωνειακισ οφειλισ επικυμεί το ποςό
του ειςαγωγικοφ δαςμοφ να υπολογιςτεί ςφμφωνα με το
άρκρο 86 παρ.3 του Κϊδικα, δθλαδι επί τθσ πρϊτθσ φλθσ
και ςυνεπϊσ οι δαςμοί κα υπολογιςτοφν ςφμφωνα με το
άρκρο 85 του Κϊδικα.

Τελειοποίηςη προσ Επανεξαγωγή
Μεταβίβαςη δικαιωμάτων και υποχρεώςεων
• Διάκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων από τθν
διακίνθςθ (μεταφορά) εμπορευμάτων
Κατά τθν μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων δεν απαιτείται:
• θ κατοχι άδειασ χριςθσ του κακεςτϊτοσ από το νζο δικαιοφχο
πρόςωπο κακϊσ και θ υποβολι νζασ τελωνειακισ διαςάφθςθσ
Αντικζτωσ, επιςθμαίνεται ότι, εφόςον υπάρχει πρόκεςθ μεταβίβαςθσ,
απαιτείται:
• να καταγράφεται το ςφνολο των πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτθν
επικείμενθ μεταβίβαςθ,
• κατά τθν μεταβίβαςθ το πρόςωπο ςτο οποίο μεταβιβάηονται τα
εμπορεφματα (εκδοχζασ) κα πρζπει να καταβάλει ςτισ αρμόδιεσ
τελωνειακζσ αρχζσ ανάλογθ εγγφθςθ.

Τελειοποίηςη προσ Επανειςαγωγή
Βαςικζσ αλλαγζσ

Παρζχεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ άδειασ ςε πρόςωπό το
οποίο δεν μεριμνά για τθν διεξαγωγι εργαςιϊν
τελειοποίθςθσ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ .
Άρκρο 211(3)(δ) Κϊδικα ‘’Στθν περίπτωςθ κακεςτϊτοσ
προςωρινισ ειςαγωγισ ι τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι,
χρθςιμοποιοφν τα εμπορεφματα ι φροντίηουν για τθ
χρθςιμοποίθςι τουσ ι διενεργοφν εργαςίεσ τελειοποίθςθσ
επί των εμπορευμάτων ι φροντίηουν για τθ διεξαγωγι
τζτοιων εργαςιϊν, αντίςτοιχα

Τελειοποίηςη προσ Επανειςαγωγή
Βαςικζσ αλλαγζσ

Τα μεταποιθμζνα εμπορεφματα που επανειςάγονται
μποροφν να τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με ολικι ι
μερικι απαλλαγι από τον ειςαγωγικό δαςμό, κατόπιν
αιτιςεωσ του δικαιοφχου τθσ άδειασ ι οιουδιποτε άλλου
προςϊπου εγκατεςτθμζνου εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ
τθσ Ζνωςθσ, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόςωπο ζχει λάβει
τθ ςυγκατάκεςθ του κατόχου τθσ άδειασ και ότι πλθροφνται
οι προχποκζςεισ τθσ άδειασ (Άρκρο 259(1) του Κϊδικα)
Θ ςυγκατάκεςθ αυτι κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςτθν
άδεια.

Τελειοποίηςη προσ Επανειςαγωγή
Υπολογιςμόσ τελωνειακήσ οφειλήσ

Όταν γεννάται τελωνειακι οφειλι για μεταποιθμζνα
προϊόντα που προκφπτουν από το κακεςτϊσ τθσ
τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι το ποςοςτό του
ειςαγωγικοφ δαςμοφ υπολογίηεται με βάςθ το κόςτοσ των
εργαςιϊν τελειοποίθςθσ που διενεργοφνται εκτόσ του
τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ.

Τελωνειακή Αποταμίευςη
Τφποι αποθηκών
Δημόςιεσ

Τφπου Ι (πρϊθν Αϋ)
Τφπου ΙΙ (πρϊθν Βϋ)
Τφπου ΙΙΙ (πρϊθν ΣΤϋ)

Ιδιωτικζσ
(πρώην Γ΄ και Ε΄)

– Κατάργθςθ των ιδιωτικϊν αποκθκϊν τφπου Δϋ
– Ζνταξθ των ιδιωτικϊν αποκθκϊν τφπου Εϋ ςτθν ευρφτερθ
κατθγορία των ιδιωτικϊν αποκθκϊν
– Σε κάκε περίπτωςθ, φπαρξθ χϊρου εγκεκριμζνου για το
κακεςτϊσ

Βαςικζσ αλλαγζσ (1/2)
• Δυνατότθτα χοριγθςθσ άδειασ όταν:
– οι ςυνικεισ εργαςίεσ υπερτεροφν τθσ δραςτθριότθτασ
αποκικευςθσ
– ζχει ιδθ χορθγθκεί και άλλθ άδεια, εφόςον
εξαςφαλίηεται θ τελωνειακι επιτιρθςθ
– θ αίτθςθ αφορά τθ λειτουργία δθμόςιασ αποκικθσ
ςτθν οποία εμπλζκονται και άλλα κράτθ-μζλθ
– πρόκειται να διενεργθκοφν εξ αποςτάςεωσ λιανικζσ
πωλιςεισ από τθν αποκικθ, ακόμθ και διαδικτυακζσ
• Τιρθςθ λογιςτικισ αποκικθσ ςε όλουσ τουσ τφπουσ
αποκθκϊν

Βαςικζσ αλλαγζσ (2/2)
• Κατάργθςθ του πλθροφοριακοφ δελτίου INF8
• Παροχι ζγκριςθσ για τισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του αποταμιευτι ςε
άλλο πρόςωπο ςε ιδιωτικζσ αποκικεσ και δθμόςιεσ
αποκικεσ τφπου ΙΙ
• Τερματιςμόσ τθσ διακίνθςθσ των αποταμιευμζνων
εμπορευμάτων εντόσ 30 θμερϊν από τθν ζξοδό τουσ
από τθν αποκικθ
• Δυνατότθτα διενζργειασ εργαςιϊν τελειοποίθςθσ ςε
εμπορεφματα υπό κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ
επανεξαγωγι ι ειδικοφ προοριςμοφ εντόσ του χϊρου
τθσ αποκικθσ

Ελεφθερεσ Ζώνεσ
• Ειδικό κακεςτϊσ – Κατάργθςθ Ε.Η. Ελζγχου Τφπου ΙΙ και
Ελευκζρων Αποκθκϊν
• Υπαγωγι μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ Ε.Η.:
– Κατά τθν είςοδο ςε αυτι, εφόςον δεν ζχουν υπαχκεί ςε
άλλο τελωνειακό κακεςτϊσ
– Κατά τθ λιξθ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ, εφόςον
δεν ζχουν υπαχκεί αμζςωσ ςε άλλο τελωνειακό
κακεςτϊσ
• Δυνατότθτα υπαγωγισ εμπορευμάτων και ςτο κακεςτϊσ
ειδικοφ προοριςμοφ κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν Ε.Η.
• Κατάργθςθ του πλθροφοριακοφ δελτίου INF8

Προςωρινή ειςαγωγή
• Το ςυνολικό διάςτθμα παραμονισ των εμπορευμάτων
υπό το κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ δεν υπερβαίνει
τα 10 ζτθ, εκτόσ απρόβλεπτων περιςτατικϊν.
• Το πλθροφοριακό δελτίο INF 6 καταργείται.

• Επιτρζπεται θ χριςθ ιςοδφναμων εμπορευμάτων ςτα
πλαίςια του κακεςτϊτοσ.

Ειδικόσ Προοριςμόσ
• Ειδικό κακεςτϊσ
• Γίνεται υποχρεωτικι θ λιψθ εγγφθςθσ και θ κατάκεςθ
εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ (με τθν εξαίρεςθ τθσ
άμεςθσ παράδοςθσ)
• Κατάργθςθ του εντφπου T5
• Τα απορρίμματα και κραφςματα που προκφπτουν από
τθν καταςτροφι εμπορευμάτων που υπάγονται ςε
κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ κεωρείται πλζον ότι
υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ,
χωρίσ τθν κατάκεςθ παραςτατικοφ.

Μεταβατικζσ διατάξεισ (1/2)
• Άδειεσ εκδοκείςεσ πριν από τθν 1/5/2016 παραμζνουν ςε
ιςχφ και εφαρμόηονται ςφμφωνα με τον Ενωςιακό
Τελωνειακό Κϊδικα
• Ιςχφσ των υφιςτάμενων αδειϊν:
– όταν είναι απεριόριςτθσ διάρκειασ, ζωσ τθν επανεξζταςι
τουσ και όχι μετά τθν 1/5/2019,
– όταν είναι περιοριςμζνθσ διάρκειασ, ζωσ τθν
προγενζςτερθ θμερομθνία μεταξφ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ
τουσ και τθσ 1/5/2019
• Επανεξζταςθ των αδειϊν απεριόριςτθσ διάρκειασ ζωσ τθν
1/5/2019  ανάκλθςθ παλαιϊν αδειϊν και ζκδοςθ νζων
• Δεν απαιτείται υποβολι αίτθςθσ από τον κάτοχο τθσ άδειασ
για τθν επανεξζταςθ αυτισ

Μεταβατικζσ διατάξεισ (2/2)
Θ εκκακάριςθ ειδικοφ κακεςτϊτοσ για εμπορεφματα που ζχουν
υπαχκεί ςε αυτό πριν από τθν 1/5/2016 πραγματοποιείται ωσ
εξισ:
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ενωςιακοφ Τελων. Κώδικα

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Κοινοτικοφ Τελων. Κώδικα

Ειδικόσ Προοριςμόσ

Προςωρινι Ειςαγωγι

Τελωνειακι Αποταμίευςθ ςε
Τελωνειακι Αποταμίευςθ ςε
αποκικεσ τφπου Αϋ, Βϋ, Γϋ, Εϋ, ΣΤϋ αποκικθ τφπου Δϋ

Τελειοποίθςθ προσ Επανεξαγωγι Τελειοποίθςθ προσ Επανεξαγωγι
– Σφςτθμα Αναςτολισ
– Σφςτθμα Επιςτροφισ Δαςμϊν
Μεταποίθςθ υπό Τελωνειακό
Ζλεγχο

Τελειοποίθςθ προσ
Επανειςαγωγι

Στοιχεία επικοινωνίασ
Υπουργείο Οικονομικϊν
Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων
Γενικι Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων & Τελωνειακϊν Οικονομικϊν
Κακεςτϊτων
Τμιμα Δϋ Αναςταλτικϊν Κακεςτϊτων
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