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Ενωςιακόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ Καν. 952/2013



Κατϋ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ 2446/2015
(DA–Delegated Act)



Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ 2447/2015
(IA– Ιmplementing Act)



Κατϋ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ με τουσ μεταβατικοφσ κανόνεσ 341/2016
(TDA - Transitional Delegated Act)

 Σχετικι θ αρικμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/ 07.04.2016 ΕΔΥΟ

 Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ για τον Τίτλο V του UCC –
Απλουςτεφςεισ Ref. Ares(2016)2035164-28/04/2016
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

28/06/2016

Διατάξεισ περί απλουςτεφςεων
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UCC
(952/2013)

DA
(2446/2015)

IA
(2447/2015)

Απλουςτευμζνθ
διαςάφθςθ

105, 166169, 182

145-147

223-225

Εγγραφι ςτισ
λογιςτικζσ
καταχωριςεισ του
διαςαφιςτι- EIDR

182-184

150

233-236

21

Κεντρικόσ
τελωνιςμόσ

179-181

149

229-232

18-20

Αυτοαξιολόγθςθ

185-187

151-152

237

-

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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TDA
(341/2016)
15, 16,
Προςάρτθμα Δ1

Οφζλθ από τθ χριςθ απλουςτεφςεων
4

Ευελιξία των επιχειριςεων / Ενίςχυςθ
ανταγωνιςτικότθτασ
Μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων
Διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατ’απόλυτθ
προτεραιότθτα ςτο τελωνείο
Σαχφτερθ παράδοςθ των εμπορευμάτων
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

28/06/2016

Οφζλθ από τθ χριςθ απλουςτεφςεων
5

5

Προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ
του οικονομικοφ φορζα

6

Τποβολι λιγότερων δεδομζνων ςτα τελωνεία πριν
τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων

7

Λιγότεροι φυςικοί ζλεγχοι και ζλεγχοι εγγράφων ςε
ςχζςθ με τθ ςυνικθ διαδικαςία ειςαγωγισ/εξαγωγισ

8

Οι ζλεγχοι πραγματοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ
του οικονομικοφ φορζα, εφόςον ζχει άδεια εγγραφισ
ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ ι απλ/νθσ διαςάφθςθσ
ςε εγκεκριμζνο από το τελωνείο τόπο.

Σφποι απλοφςτευςθσ
6

Απλουςτευμζνθ
διαςάφθςθ

Εγγραφι ςτισ
Λογιςτικζσ
καταχωριςεισ του
διαςαφιςτι (EIDR) πρώθν τελωνιςμόσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ (LCP)

Κεντρικόσ
Σελωνιςμόσ

Αυτοαξιολόγθςθ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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Ποιοσ μπορεί να αιτηθεί
7

Αποφυγι
επανεξζταςθσ
κριτθρίων για
τουσ κατόχουσ
ΑΕΟ

οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο εφόςον
πλθροφνται οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια
τελωνειακοί αντιπρόςωποι των ανωτζρω προςϊπων
(άμεςοι/ζμμεςοι), με εξαίρεςθ τθν υποβολι αίτθςθσ για
χοριγθςθ άδειασ EIDR => μόνο από ζμμεςο
αντιπρόςωπο.
οικονομικοί φορείσ εγκατεςτθμζνοι ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
οικονομικοί φορείσ μθ εγκατεςτθμζνοι ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. => μόνο μζςω ζμμεςου αντιπροςϊπου +
οριςμόσ φορολογικοφ αντιπροςϊπου.
Για πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ
τθσ Ε.Ε. απαιτείται θ λιψθ ΑΦΜ ι ο οριςμόσ
φορολογικοφ αντιπροςϊπου.

Εξαιρζςεισ (ενωςιακζσ διατάξεισ)
(Άρκρο 150 των DA)
8

Εξαιροφνται από το EIDR:
 Σα ειςαγωγικά κακεςτϊτα 42 (κζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με
απαλλαγι ΦΠΑ και άμεςθ αποςτολι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ) και 63
(επανειςαγωγι εμπορευμάτων και κζςθ ςε ανάλωςθ με ταυτόχρονθ κζςθ ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγι από το ΦΠΑ για παράδοςθ ςε
άλλο κράτοσ μζλοσ)
 όταν θ αίτθςθ για άδεια αφορά εξαγωγι και επανεξαγωγι χορθγείται θ άδεια μόνο
εφόςον πλθροφνται αμφότερεσ οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ :
θ υποχρζωςθ υποβολισ διαςάφθςθσ πριν από τθν αναχϊρθςθ αίρεται (ά.263
παρ. 2 του UCC)
το τελωνείο εξαγωγισ = εξόδου, ι το τελωνείο εξαγωγισ και το τελωνείο εξόδου
ζχουν λάβει μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςουν τθν υπαγωγι των
εμπορευμάτων ςε τελωνειακι επιτιρθςθ κατά τθν ζξοδο.
όταν θ αίτθςθ για άδεια αφορά εξαγωγι και επανεξαγωγι, δεν επιτρζπεται θ
εξαγωγι εμπορευμάτων που υπόκεινται ςε ΕΦΚ, εκτόσ εάν εφαρμόηεται το άρκρο
30 τθσ οδθγίασ 2008/118/ΕΚ.
Ειδικά κακεςτϊτα (ενεργθτικι ι πακθτικι τελειοποίθςθ) - όπου απαιτείται
τυποποιθμζνθ ανταλλαγι πλθροφοριών με Δελτία INF

Εξαιρζςεισ (εθνικζσ διατάξεισ)
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ΕΙΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

Πολιτιςτικά αγακά

Πολιτιςτικά αγακά

Όπλα και πυρομαχικά

Όπλα και πυρομαχικά

Αυτοκίνθτα οχιματα

Επικίνδυνα Χθμικά (Παρ. Ι & V Καν.689/2008)

Προϊόντα ΕΦΚ (πετρελαιοειδι, καπνικά,
αλκοολοφχα) για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ
κυκλοφορία και ανάλωςθ. *Επιτρζπεται
θ χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ
για υπαγωγι προϊόντων ΕΦΚ ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία με ταυτόχρονθ
κζςθ ςε φορολογικι αποκικθ.

Για τα προϊόντα ΕΦΚ και τα αυτοκίνθτα
οχιματα, επιτρζπεται θ χριςθ των
απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν εξαγωγισ ςε
εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ προϊόντων ΕΦΚ
και αυτοκινιτων οχθμάτων.

Ναρκωτικά, φάρμακα και πρόδρομεσ
ουςίεσ

Εμπορεφματα που υπόκεινται ςε
απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ κατά τθν
εξαγωγι ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, βάςει
αποφάςεων ΟΘΕ / ΕΕ.

Απαλλαγζσ Κώδικα ΦΠΑ (υπό επεξεργαςία)

Είδθ διττισ χριςθσ

Κριτιρια χοριγθςθσ
10

Απλουςτ/νθ
διαςάφθςθ
(τακτικι
χριςθ)

Εγγραφι ςτισ
λογιςτικζσ καταχ/ςεισ
ΜΕ Γνωςτοποίθςθ
προςκόμιςθσ

Ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ (τελωνειακι –φορολογικι
νομ/ςία) / απουςία ποινικϊν αδικθμάτων

X

X

Ικανοποιθτικζσ διαδ/ςίεσ διαχείριςθσ αδειϊν-εγκρίςεων
(μζτρα εμπορ. πολιτικισ, απαγορεφςεισ-περιοριςμοί)

X

Χ

Ενθμζρωςθ τελ. Αρχϊν όταν εντοπίηονται δυςκολίεσ
ςυμμόρφωςθσ

X

Χ

Κριτιρια

Ικανοποιθτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ εμπορικϊν και
μεταφορικϊν καταχωρίςεων το οποίο επιτρζπει τθ
διεξαγωγι κατάλλθλων ελζγχων

X

 Διοικητική οργάνωςη ανάλογη με το είδοσ/μζγεθοσ τησ
επιχείρηςησ, κατάλληλη για τη διαχείριςη τησ ροήσ των
εμπ/των / εςωτερικοί ζλεγχοι για τον εντοπιςμό,
αποτροπή ςφαλμάτων-παρατυπιών

X

Πρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι επαγγελματικϊν
προςόντων

X

Κριτιρια χοριγθςθσ EIDR
ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τθ γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ
11

Απαιτοφνται επιπλζον τα ακόλουκα :
 Ο διαςαφιςτισ είναι εγκεκριμζνοσ οικονομικόσ φορζασ ωσ προσ τισ
τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ (AEO C)
 Κριτιριο τθσ οικονομικισ φερεγγυότθτασ
 Θ φφςθ και θ ροι των εμπορευμάτων το δικαιολογοφν και είναι γνωςτζσ
ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ
 Σο Σελωνείο ελζγχου ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που κεωρεί
απαραίτθτεσ προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμά του να διενεργεί
ελζγχουσ επί των εμπορευμάτων, εφόςον παρουςιαςτεί ανάγκθ
 Κατά τθ ςτιγμι τθσ εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ, τα
εμπορεφματα δεν υπόκεινται πλζον ςε απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ,
εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ ςτθν άδεια
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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Σαυτόχρονθ υποβολι αιτιςεων για απλουςτεφςεισ & ΑΕΟ
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υντονιςμόσ ενεργειϊν των αρμόδιων αρχϊν για
τθν αποφυγι τθσ επανάλθψθσ εξζταςθσ.
Για όςουσ είναι ιδθ κάτοχοι άδειασ ΑΕΟ:
 ελζγχεται θ εγκυρότθτά τθσ,
 υμπλθρϊνεται μόνο το 1ο μζροσ του
Ερωτθματολογίου Αυτοαξιολόγθςθσ
 τα κριτιρια δεν επενελζγχονται, ωςτόςο οι
τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν
επιπλζον πλθροφορίεσ, όπου κρίνεται
απαραίτθτο.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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Βαςικζσ αλλαγζσ
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Πρόςκετα κριτιρια :
1) το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ αφορά τισ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ
και φορολογικισ νομοκεςίασ
2) πρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι επαγγελματικϊν προςόντων που
ςχετίηονται άμεςα με τθν αςκοφμενθ δραςτθριότθτα.

Δεν υπάρχει πλζον θ ελλιπισ διαςάφθςθ.

Γίνεται ςαφισ διάκριςθ μεταξφ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ θ
οποία χρθςιμοποιείται για μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ και για τακτικι
χριςθ.
Για τθν τακτικι χριςθ απαιτείται άδεια.
Ακφρωςθ τθσ διαςάφθςθσ προ-άφιξθσ αν δεν προςκομιςτοφν τα εμπορεφματα
εντόσ 30 θμερϊν από τθν υποβολι τθσ

Σφποι διαςαφιςεων
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Με προςκόμιςθ
εμπορευμάτων

Πριν τθν άφιξθ
των εμπ/των

υμπλθρωματικι /
Ανακεφαλαιωτικι

Απλουςτευμζνθ μεμονωμζνθ χριςθ

B

E

X

Απλουςτευμζνθ με άδεια

C

F

Y

Εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ
καταχωριςεισ ΜΕ
γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ

A, C ι R
(μεταβατικά μζχρι τθν
υλοποίθςθ τθσ
Γνωςτοποίθςθσ
Προςκόμιςθσ ςτο AIS)

Z

Εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ
καταχωριςεισ ΜΕ
ΑΠΑΛΛΑΓΘ από τθ
γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ

Μόνο Ζ (πχ. θλεκτρικι
ενζργεια)

ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ ωσ
απλουςτευμζνθ δ/ςθ για
ειςαγωγζσ εμπ/των <1,000
ευρϊ

Απαλλαγι από
υποχρζωςθ υποβολισ
(ά.167 παρ. 3 του
UCC)

ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ
Ειςαγωγισ

υμπλθρωματικι /
ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ
15

ΠΡΟΘΕΜΙΕ
 Τποβολι: 1θ-10θ μζρα του επόμενου μινα

 Αναβολι πλθρωμισ ωσ τθ 16θ μζρα του επόμενου μινα
 Δυνατότθτα μεγαλφτερθσ προκεςμίασ για χρθματιςτθριακά

είδθ (υπό επεξεργαςία)

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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Ζκδοςθ τθσ άδειασ
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• Προκεςμίεσ για τθν ζκδοςθ (οριηόντιεσ διατάξεισ για τισ Αποφάςεισ):
120 μζρεσ από τθν θμ/νία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ + 30 μζρεσ (παράταςθ)

• Χρόνοσ απελευκζρωςθσ των εμπ/των (timer)

• Άδεια ςυνολικισ εγγφθςθσ με δυνατότθτα μείωςθσ ι απαλλαγισ (κριτιρια
ΑΕΟ)

• χζδιο ελζγχου για τον κακοριςμό τθσ ςυχνότθτασ των εκ των υςτζρων
ελζγχων (αφορά άδεια εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ)

Αρμόδιεσ αρχζσ: Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ
17

Τποβολι
αιτιςεων

Παρακολοφκθςθ
επανεξζταςθ
αδειϊν

Ζκδοςθ
αδειϊν
(Νζα ζντυπα)
Αναςτολι
ανάκλθςθ
τροποποίθςθ
ακφρωςθ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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Επαναξιολόγηση
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Οι υφιςτάμενεσ άδειεσ διατθροφνται μζχρι
τθν επαναξιολόγθςι τουσ -> 1/5/2019

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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Κεντπικόρ Τελωνισμόρ
19

Κεντρικόσ τελωνιςμόσ: αποςφνδεςθ του τόπου
υποβολισ τθσ διαςάφθςθσ από τον τόπο ςτον οποίο
βρίςκονται πράγματι τα εμπορεφματα

 Ιςχφει για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, εξαγωγι, επανεξαγωγι και
ειδικά κακεςτϊτα (εκτόσ από Ε.Η. και διαμετακόμιςθ)
 Προχποκζςεισ:

Μόνο για κατόχουσ άδειασ AEO-C.
Απαιτείται διαδικαςία διαβοφλευςθσ εφόςον εμπλζκονται πολλά Κ-Μ.
 Δυνατότθτα εφαρμογισ είτε με ςυνικθ διαςάφθςθ είτε με απλουςτευμζνθ
είτε με εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ.
 Θζματα μθ εναρμονιςμζνα: ΦΠΑ / ΕΦΚ / τατιςτικά ςτοιχεία (ad hoc λφςεισ)

Κεντπικόρ Τελωνισμόρ
μεταβατικά μέτρα
20



Σο πρόγραμμα εργαςιϊν του UCC προβλζπει μια περίοδο ανάπτυξθσ του ευρωπαϊκοφ
ςυςτιματοσ κεντρικοφ εκτελωνιςμοφ από τον Οκτϊβριο 2020.



Θα επιτρζπει ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να εκτελοφν όλεσ τισ επιχειρθματικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ ςε κεντρικό επίπεδο.



Κατά το μεταβατικό ςτάδιο, οι υφιςτάμενεσ άδειεσ SASP, που κεωροφνται ωσ ζνα είδοσ
κεντρικοφ εκτελωνιςμοφ, κα ςυνεχίςουν να ιςχφουν. Θα πρζπει να υπάρξει ανταλλαγι
πλθροφοριϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Σα τελευταία κα μεταβιβάςουν ςτθν Επιτροπι ζναν
κατάλογο με τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ και τισ χορθγθκείςεσ άδειεσ τον οποίο θ Επιτροπι κα
δθμοςιεφςει ςτθν ιςτοςελίδα CIRCABC (ιςτοςελίδα τθσ ΕΕ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν,
μεταξφ άλλων, ςε τελωνειακά ηθτιματα).



Σα Κ-Μ κα μποροφν να απορρίπτουν τισ αιτιςεισ κεντρικοφ εκτελωνιςμοφ εφόςον κεωροφν
ότι προκαλείται δυςανάλογοσ διοικθτικόσ φόρτοσ.

Αςτοαξιολόγηση
(Self assessment)
21

ΤΠΕΡΑΠΛΟΤΣΕΤΗ
ΓΙΑ ΑΕΟ-C
 Ο οικονομικόσ φορζασ διεκπεραιϊνει ο ίδιοσ οριςμζνεσ τελωνειακζσ
διατυπϊςεισ, και ςυγκεκριμζνα:
 Προςδιορίηει το ποςό των ειςαγωγικϊν δαςμϊν που απαιτοφνται.
 Πραγματοποιεί οριςμζνουσ ελζγχουσ.

 Ο αιτϊν πρζπει να διακζτει άδεια για εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ του
καταχωριςεισ (EIDR) και θ αίτθςθ πρζπει να αφορά τα ίδια κακεςτϊτα.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
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Πθγζσ πλθροφόρθςθσ
Σελωνειακισ Νομοκεςίασ
22

EUROPA / TAXUD Γενικι Δ/νςθ Φορολογίασ &
Σελωνειακισ Ζνωςθσ:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/custo
ms_code/union_customs_code/ucc/index_en.htm
 EUR-LEX Θλεκτρονικι βάςθ νομοκεςίασ:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
 ICISnet PORTAL
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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Εςσαπιστώ πολύ για την πποσοσή σαρ!
Email: igoni@2001.syzefxis.gov.gr/
d19diadi@otenet.gr
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