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ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Κάλυψη- Υπόχρεοσ παροχήσ εγγφηςησ
•Κάλυψη (άρθρο 89.1 του ΕνΤΚ)
Εγγυιςεισ τόςο για τισ τελωνειακζσ οφειλζσ που ζχουν γεννθκεί όςο και
για τισ τελωνειακζσ οφειλζσ που ενδζχεται να γεννθκοφν.
•Υπόχρεοσ παροχήσ εγγφηςησ (άρθρο 89.3 του ΕνΤΚ)
Όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ απαιτοφν τθ ςφςταςθ εγγφθςθσ, θ εγγφθςθ
αυτι πρζπει να παρζχεται από τον οφειλζτθ ι το πρόςωπο που
ενδζχεται να καταςτεί οφειλζτθσ.
Μποροφν επίςθσ να επιτρζπουν τθ ςφςταςθ εγγφθςθσ από τρίτο
πρόςωπο άλλο από εκείνο από το οποίο απαιτείται θ εγγφθςθ.

Γεωγραφική Ιςχφσ Εγγφηςησ
(άρθρο 89.2 του ΕνΤΚ)
Σφμφωνα με το άρκρο 89.2 του ΕνΤΚ, όταν απαιτείται θ ςφςταςθ εγγφθςθσ από τισ
τελωνειακζσ αρχζσ, αυτι καλφπτει τόςο τουσ δαςμοφσ όςο και τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ
προβλεπόμενεσ από τθν κοινοτικι και τθν εκνικι νομοκεςία του Κ-Μ, όταν χρθςιμοποιείται
για τθν για τθν κάλυψθ των υπαγόμενων εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ Ενωςιακισ
Διαμετακόμιςθσ, ςε περιςςότερα του ενόσ κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
Κατά ςυνζπεια, όταν θ γεωγραφικι ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ
κράτθ μζλθ, αυτι καλφπτει τόςο τουσ δαςμοφσ όςο και τουσ εκνικοφσ πόρουσ που
ςυνδζονται με τθν ειςαγωγι ι τθν εξαγωγι των ςχετικϊν εμπορευμάτων.
Όταν θ γεωγραφικι ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ εκτείνεται μόνο ςτο κ-μ που απαιτείται θ ςφςταςθ
τθσ (εγγφθςθ που δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εκτόσ του κ-μ ςτο οποίο απαιτείται), αυτι
καλφπτει τουλάχιςτον το ποςό του ειςαγωγικοφ ι εξαγωγικοφ δαςμοφ.

Μη αποδεςμευμζνη εγγφηςη
(άρθρο 89.4 του ΕνΤΚ)
Η εγγφθςθ που παρζχεται για ςυγκεκριμζνθ διαςάφθςθ εφαρμόηεται ςτο ποςό
του ειςαγωγικοφ ι εξαγωγικοφ δαςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν τελωνειακι οφειλι και
ενδεχομζνωσ ςτισ άλλεσ επιβαρφνςεισ που αφοροφν όλα τα εμπορεφματα που
καλφπτονται από τθ διαςάφθςθ αυτι ι παραλαμβάνονται βάςει αυτισ, ζςτω και αν
θ διαςάφθςθ αυτι είναι ανακριβισ. Η εγγφθςθ κα καλφπτει και τα μθ δθλωκζντα ι
εςφαλμζνα δθλωκζντα εμπορεφματα που περιλαμβάνονται ςε μια διαςάφθςθ.

Στισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται μετά τθν διενζργεια εκ των υςτζρων ελζγχων
γζνεςθ τελωνειακισ οφειλισ, θ εγγφθςθ που δεν ζχει αποδεςμευκεί, μπορεί να
χρθςιμοποιείται επίςθσ, εντόσ των ορίων του εγγυθμζνου ποςοφ, για τθν είςπραξθ
των ποςϊν του ειςαγωγικοφ ι του εξαγωγικοφ δαςμοφ και (ενδεχομζνωσ, εφόςον
υφίςταται περίπτωςθ) των λοιπϊν επιβαρφνςεων που πρζπει να καταβλθκοφν.

Επζκταςη Περιπτϊςεων Υποχρεωτικήσ Παροχήσ Εγγφηςησ
•Η παροχι εγγφθςθσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ προςωρινισ εναπόκεςθσ (λειτουργία
εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ υπό τθ διαχείριςθ τρίτων εκτόσ τελωνειακισ
αρχισ) είναι πλζον -εκ του ΕΝ.Τ.Κ.- υποχρεωτικι.
•Σφμφωνα με το άρκρο 211.3.γ του Εν.Τ.Κ. θ παροχι εγγφθςθσ για τθν ζκδοςθ άδειασ για:
α)τθν εφαρμογι κακεςτϊτοσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι ι τελειοποίθςθσ προσ
επανειςαγωγι, προςωρινισ ειςαγωγισ ι ειδικοφ προοριςμοφ,
β) τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ που προορίηονται για τθν τελωνειακι
αποταμίευςθ εμπορευμάτων, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου υπεφκυνθ για τθ
λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ αποκικευςθσ είναι θ ίδια θ τελωνειακι αρχι,
χορθγείται μόνο ςε πρόςωπα τα οποία, ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ενδζχεται να
γεννθκεί τελωνειακι οφειλι από δαςμοφσ ι άλλεσ επιβαρφνςεισ για εμπορεφματα τα
οποία ζχουν υπαχκεί ςε ειδικό κακεςτϊσ, παρζχουν εγγφθςθ.

Επζκταςη περιπτϊςεων υποχρεωτικήσ παροχήσ
εγγφηςησ
Κατά ςυνζπεια, ςτισ περιπτϊςεισ των κατά τον ΕνΤΚ ειδικϊν
τελωνειακϊν κακεςτϊτων, για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ χριςθσ των
ειδικϊν κακεςτϊτων και προςωρινισ εναπόκεςθσ είναι πλζον -εκ του
ΕΝ.Τ.Κ.- υποχρεωτική θ παροχι εγγφθςθσ.

Μορφζσ εγγφηςησ
(άρθρο 92 & 93 του ΕνΤΚ)

Η εγγφθςθ μπορεί να ςυςτινεται με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ:
Α) χρθματικι παρακατακικθ
Β) τριτεγγφθςθ (διλωςθ τριτεγγφθςθσ από τριτεγγυθτι)
Γ) με άλλθ μορφι που εξαςφαλίηει κατά τρόπο ιςοδφναμο τθν πλθρωμι του ποςοφ του
ειςαγωγικοφ ι εξαγωγικοφ δαςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν τελωνειακι οφειλι και των
λοιπϊν επιβαρφνςεων
Οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να
αρνθκοφν να δεχκοφν τθν επιλεχκείςα από
τον υπόχρεο παροχισ τθσ μορφι εγγφθςθσ,
όταν αυτι δεν ςυμβιβάηεται με τθν ορκι
λειτουργία του ςυγκεκριμζνου τελωνειακοφ
κακεςτϊτοσ.
Οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να
απαιτιςουν τθ διατιρθςθ, επί μια
ςυγκεκριμζνθ περίοδο, τθσ μορφισ
εγγφθςθσ που ζχει επιλεγεί.

Τριτεγγφηςη - Τριτεγγυητήσ
Η τριτεγγφθςθ παρζχεται μζςα από διλωςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
(διλωςθ τριτεγγφθςθσ) από τον τριτεγγυθτι απευκείασ ςτθν τελωνειακι
αρχι θ οποία απαιτεί τθν παροχι τθσ από τον οφειλζτθ ι το πρόςωπο που
ενδζχεται να καταςτεί οφειλζτθσ. Ο τριτεγγυθτισ πρζπει να είναι τρίτο
πρόςωπο από τον οφειλζτθ.
Ο τριτεγγυθτισ εγκρίνεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ που απαιτοφν τθν
εγγφθςθ, εκτόσ αν πρόκειται για πιςτωτικό ίδρυμα ι χρθματοπιςτωτικό
ίδρυμα ι αςφαλιςτικι εταιρεία διαπιςτευμζνα ςτθν Ένωςθ ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ ενωςιακζσ διατάξεισ (άρκρο 94 ΕνΤΚ).

Τριτεγγφηςη - Τριτεγγυητήσ
 Ειδικά για τισ τραπεηικζσ εγγυιςεισ, το νομικό πλαίςιο που διζπει τθ
λειτουργία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτθ χϊρα μασ είναι πλζον ο Ν.4261/14,
ενϊ για τθν αποδοχι εγγυθτικϊν τίτλων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων κα πρζπει τα
Τελωνεία να προβαίνουν ςτθν αναηιτθςθ τουσ από τθν ιςτοςελίδα τθσ
Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςτοιχείο τθσ απαίτθςθσ τθσ
εγκατάςταςθσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ωσ τριτεγγυθτι ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ Ε. Ζνωςθσ και τθ δυνατότθτα τουσ να παρζχουν υπθρεςίεσ
τριτεγγφθςθσ ςτθν Ελλάδα.
 Οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να αρνθκοφν να εγκρίνουν τον προτεινόμενο
τριτεγγυθτι ι το προτεινόμενο είδοσ εγγφθςθσ, όταν κρίνουν ότι δεν
εξαςφαλίηεται απόλυτα θ καταβολι εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ του
ποςοφ του ειςαγωγικοφ ι εξαγωγικοφ δαςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν
τελωνειακι οφειλι και των λοιπϊν επιβαρφνςεων.

Τριτεγγφηςη - Τριτεγγυητήσ
Σφμφωνα με το άρκρο 82 του Καν. 2446/15 (DA):
Ο τριτεγγυθτισ πρζπει να ορίςει ζναν αντίκλθτο ςε κάκε κ-μ ςτο οποίο μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί θ τριτεγγφθςθ (ενωςιακι/περιςςότερα του ενόσ Κ-Μ γεωγραφικι
ιςχφσ εγγφθςθσ).
Η ανάκλθςθ τθσ ζγκριςθσ του τριτεγγυθτι ι τθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από τον
τριτεγγυθτι τίκεται ςε ιςχφ τθν 16θ μζρα μετά τθν θμερομθνία κατά τθν οποία
παραλιφκθκε θ απόφαςθ ανάκλθςθσ ι κατά τθν οποία κεωρείται ότι παραλιφκθκε
από τον τριτεγγυθτι.
Η ακφρωςθ τθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από τον τριτεγγυθτι τίκεται ςε ιςχφ τθν
16θ μζρα μετά τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ ακφρωςθ κοινοποιείται από τον
τριτεγγυθτι ςτο τελωνείο ςφςταςθσ τθσ εγγφθςθσ.
Ο τριτεγγυθτισ αναλαμβάνει γραπτϊσ τθν ευκφνθ να καταβάλει το εγγυθμζνο
ποςό του ειςαγωγικοφ ι εξαγωγικοφ δαςμοφ που αντιςτοιχεί ςε τελωνειακι οφειλι
και τισ λοιπζσ επιβαρφνςεισ.

Υποδείγματα των δηλϊςεων τριτεγγφηςησ
Τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν τίτλων/δθλϊςεων τριτεγγφθςθσ αποτυπϊνονται
ςτα παραρτιματα
• 32-01 Μεμονωμζνθ εγγφθςθ
• 32-02 Μεμονωμζνθ εγγφθςθ με τίτλουσ
• 32-03 Συνολικι εγγφθςθ
Με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 151 και του άρκρου 160
του Καν.2447/15 (ΙΑ), κάκε κράτοσ μζλοσ μπορεί, ςφμφωνα με τθν εκνικι του
νομοκεςία, να επιτρζψει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τριτεγγυθτι υπό μορφι
διαφορετικι αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραρτιματα 32-01, 32-02 και 32-03,
εφόςον ζχει το ίδιο ζννομο αποτζλεςμα.

Μεμονωμζνη & Συνολική Εγγφηςη
Μεμονωμζνη Εγγφηςη
• Οι τελωνειακζσ αρχζσ απαιτοφν τθ ςφςταςθ μίασ μόνο εγγφθςθσ για ςυγκεκριμζνα
εμπορεφματα ι για ςυγκεκριμζνθ διαςάφθςθ.
• Όταν θ μεμονωμζνθ εγγφθςθ καλφπτει ενδεχόμενθ να γεννθκεί οφειλι από
δαςμοφσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ , υπολογίηεται με βάςθ τουσ ανϊτατουσ
ςυντελεςτζσ που ιςχφουν για εμπορεφματα του ίδιου τφπου. (άρ. 148 Καν. 2447/15)
Συνολική Εγγφηςη
• Κατόπιν αιτιςεωσ του προςϊπου του οφειλζτθ ι του προςϊπου που ενδζχεται να
καταςτεί οφειλζτθσ, οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να εγκρίνουν τθ ςφςταςθ
ςυνολικισ εγγφθςθσ για να καλφψουν το ποςό του ειςαγωγικοφ ι εξαγωγικοφ
δαςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν τελωνειακι οφειλι που αφορά δφο ι περιςςότερεσ
πράξεισ, διαςαφιςεισ ι τελωνειακά κακεςτϊτα. (άρ. 89.5 UCC)

Ποςό Αναφοράσ Συνολικήσ Εγγφηςησ
Για τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ είναι αναγκαίοσ ο
κακοριςμόσ του ποςοφ αναφοράσ αυτισ. Το εγγυθμζνο ποςό τθσ ςυνολικισ
εγγφθςθσ κα υπολογίηεται επί τθ βάςθ ενόσ ποςοφ αναφοράσ.
Το τελωνείο εγγφθςθσ κα κακορίηει το ποςό αναφοράσ ςε επίπεδο που να
επαρκεί για να καλφψει ανά πάςα ςτιγμι το αντίςτοιχο ποςό τθσ τελωνειακισ
οφειλισ από δαςμοφσ που ζχει ι ενδζχεται να γεννθκεί, κακϊσ και, κατά
περίπτωςθ, των λοιπϊν εκνικϊν επιβαρφνςεων για τα οποία θ ςυνολικι εγγφθςθ
παρζχεται.
Ωσ γενικι αρχι, το ποςό τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ ιςοφται με το ποςό
αναφοράσ που κα κακορίηει το τελωνείο εγγφθςθσ.

Ποςό Αναφοράσ Συνολικήσ Εγγφηςησ

Όταν απαιτείται να παραςχεκεί ςυνολικι εγγφθςθ για τελωνειακι οφειλι, το
ποςό τθσ οποίασ μπορεί να κακοριςτεί με βεβαιότθτα κατά τον χρόνο που
απαιτείται θ εγγφθςθ (γεννθκείςεσ οφειλζσ), το μζροσ του ποςοφ αναφοράσ
που καλφπτει αυτοφσ τουσ δαςμοφσ και τισ επιβαρφνςεισ αντιςτοιχεί ςτο
ποςό των ειςαγωγικϊν ι εξαγωγικϊν δαςμϊν και των λοιπϊν πλθρωτζων
επιβαρφνςεων. (π.χ. αναβολι πλθρωμισ).

Ποςό Αναφοράσ Συνολικήσ Εγγφηςησ
Όταν απαιτείται να παραςχεκεί ςυνολικι εγγφθςθ για ειςαγωγικοφσ ι
εξαγωγικοφσ δαςμοφσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ, το ποςό των οποίων δεν μπορεί
να κακοριςτεί με βεβαιότθτα κατά το χρόνο που απαιτείται θ εγγφθςθ ή το
οποίο μεταβάλλεται διαχρονικά, το μζροσ του ποςοφ αναφοράσ που καλφπτει
αυτοφσ τουσ δαςμοφσ και τισ επιβαρφνςεισ ορίηεται ωσ εξισ:
α) για το μζροσ που προορίηεται να καλφψει ειςαγωγικοφσ ι εξαγωγικοφσ
δαςμοφσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ που ζχουν γεννθκεί, το ποςό αναφοράσ
αντιςτοιχεί ςτο ποςό των πλθρωτζων ειςαγωγικϊν ι εξαγωγικϊν δαςμϊν και
των λοιπϊν επιβαρφνςεων ςτο μζλλον (π.χ. απλουςτευμζνθ διαδικαςία και
ελεφκερθ κυκλοφορία).

Ποςό Αναφοράσ Συνολικήσ Εγγφηςησ
β) για το μζροσ που προορίηεται να καλφψει ειςαγωγικοφσ ι εξαγωγικοφσ δαςμοφσ και λοιπζσ
επιβαρφνςεισ που ενδζχεται να γεννθκοφν, το ποςό αναφοράσ αντιςτοιχεί ςτο ποςό των
ειςαγωγικϊν ι εξαγωγικϊν δαςμϊν και των λοιπϊν επιβαρφνςεων που ενδζχεται να
καταςτοφν πλθρωτζεσ ςε ςχζςθ με κάκε τελωνειακι διαςάφθςθ ι διαςάφθςθ προςωρινισ
εναπόκεςθσ ςε ςχζςθ με τθν οποία παρζχεται θ εγγφθςθ, κατά το διάςτθμα μεταξφ τθσ
υπαγωγισ των εμπορευμάτων ςτο οικείο τελωνειακό κακεςτϊσ ι ςε προςωρινι εναπόκεςθ
και του χρόνου εκκακάριςθσ του κακεςτϊτοσ αυτοφ ι λιξθσ τθσ επιτιρθςθσ των
εμπορευμάτων ειδικοφ προοριςμοφ ι τθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ.
Για τουσ ςκοποφσ του ςτοιχείου β), λαμβάνονται υπόψθ οι ανϊτατοι ςυντελεςτζσ
ειςαγωγικϊν ι εξαγωγικϊν δαςμϊν που επιβάλλονται ςε εμπορεφματα του ίδιου τφπου και οι
ανϊτατοι ςυντελεςτζσ λοιπϊν επιβαρφνςεων που πρζπει να καταβλθκοφν ςε ςχζςθ με τθν
ειςαγωγι/ εξαγωγι εμπορευμάτων του ίδιου τφπου ςτο K-M του τελωνείου εγγφθςθσ.
Επιπλζον, θ επιβολι μζτρων δαςμολογικισ πολιτικισ κατά τθν ειςαγωγι (π.χ. δαςμοί
αντιντάμπιγκ) πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τον κακοριςμό του ποςοφ αναφοράσ.

Ποςό Αναφοράσ Συνολικήσ Εγγφηςησ
•Κατά τον κακοριςμό του μζρουσ του ποςοφ αναφοράσ, το τελωνείο εγγφθςθσ
κακορίηει το ποςό αυτό βάςει των πλθροφοριϊν για εμπορεφματα που ζχουν
υπαχκεί ςτα ςχετικά τελωνειακά κακεςτϊτα ι τεκεί ςε προςωρινι εναπόκεςθ
κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ και βάςει εκτίμθςθσ του όγκου των μελλοντικϊν
πράξεων, ςφμφωνα με τα εμπορικά υποςτθρικτικά ζγγραφα και τουσ
λογαριαςμοφσ του προςϊπου που πρζπει να παράςχει τθν εγγφθςθ.
•Το τελωνείο εγγφθςθσ κακορίηει το ποςό αναφοράσ ςε ςυνεργαςία με το
πρόςωπο που πρζπει να παράςχει τθν εγγφθςθ. Το ποςό αναφοράσ πρζπει να
κακορίηεται όςο το δυνατόν ακριβζςτερα και ςε επίπεδο που να επαρκεί για να
καλφψει ανά πάςα ςτιγμι το αντίςτοιχο ποςό τθσ τελωνειακισ οφειλισ από
δαςμοφσ που ζχει ι ενδζχεται να γεννθκεί, κακϊσ και, κατά περίπτωςθ, των
λοιπϊν επιβαρφνςεων για τα οποία θ ςυνολικι εγγφθςθ παρζχεται.

Ποςό Αναφοράσ Συνολικήσ Εγγφηςησ
•Εάν το κακοριηόμενο ποςό αναφοράσ είναι διαφορετικό από εκείνο που
υπζδειξε το πρόςωπο που πρζπει να παράςχει τθν εγγφθςθ, οι λόγοι για τθ
διαφορά αυτι πρζπει να δικαιολογοφνται και να δίδεται θ δυνατότθτα ςτο εν
λόγω πρόςωπο να εκφράςει τισ απόψεισ του.
•Το τελωνείο εγγφθςθσ ανακεωρεί το ποςό αναφοράσ με δικι του πρωτοβουλία
ι κατόπιν αιτιματοσ του προςϊπου που πρζπει να παράςχει τθν εγγφθςθ.

Παρακολοφθηςη /Επιτήρηςη του ποςοφ αναφοράσ
•Σφμφωνα με το άρκρο 156 του Καν.2447/15 (ΙΑ) το πρόςωπο που πρζπει να παράςχει
ςυνολικι εγγφθςθ εξαςφαλίηει μζςω επιτιρθςθσ ότι το ποςό των ειςαγωγικϊν ι εξαγωγικϊν
δαςμϊν και των λοιπϊν επιβαρφνςεων που οφείλονται ςε ςχζςθ με τθν ειςαγωγι ι εξαγωγι
εμπορευμάτων, όταν αυτζσ πρόκειται να καλυφκοφν από τθν ςυνολικι εγγφθςθ, το οποίο
είναι πλθρωτζο ι ενδζχεται να καταςτεί πλθρωτζο, δεν υπερβαίνει το ποςό αναφοράσ.
•Το πρόςωπο αυτό ενθμερϊνει το τελωνείο εγγφθςθσ ςε περίπτωςθ που από τα
αποτελζςματα τθσ επιτιρθςθσ το ποςό αναφοράσ πρόκειται να μθν επαρκεί για τθν κάλυψθ
των πράξεϊν του. Η εν λόγω ενθμζρωςθ, μαηί με τθν παροχι ςυμπλθρωματικισ εγγφθςθσ,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να γίνει πριν από τθν υπζρβαςθ του ποςοφ αναφοράσ,
με τθ κζςθ ενόσ ποςοςτοφ πζραν του οποίου απαιτείται παροχι ςυμπλθρωματικισ εγγφθςθσ.
Στο πλαίςιο αυτό, οι τελωνειακζσ αρχζσ κα πρζπει να απαιτοφν από το πρόςωπο που παρζχει
τθν ςυνολικι εγγφθςθ να κρατά αρχείο με τα ςτοιχεία τθσ κάκε διαςάφθςθσ που ζχει
υποβάλλει κακϊσ και το ποςό των δαςμϊν και άλλων επιβαρφνςεων, που γεννικθκαν ι
ενδζχεται να γεννθκοφν.

Παρακολοφθηςη/Επιτήρηςη του ποςοφ αναφοράσ
Σφμφωνα με το άρκρο 157 του Καν.2447/15 (ΙΑ) θ τελωνειακι αρχι εγγφθςθσ προβαίνει ςτθν
•παρακολοφκθςθ του μζρουσ του ποςοφ αναφοράσ που καλφπτει το ποςό των ειςαγωγικϊν ι
εξαγωγικϊν δαςμϊν και των λοιπϊν επιβαρφνςεων που οφείλονται ςε ςχζςθ με τθν ειςαγωγι
ι τθν εξαγωγι εμπορευμάτων, το οποίο κα καταςτεί πλθρωτζο όςον αφορά εμπορεφματα
που τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, εξαςφαλίηεται για κάκε διαςάφθςθ
–κατά τον χρόνο υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ (ςυνικθσ διαδικαςία)
–μετά τθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ (απλουςτευμζνθ διαδικαςία)
•παρακολοφκθςθ του μζρουσ του ποςοφ αναφοράσ που καλφπτει το ποςό των ειςαγωγικϊν ι
εξαγωγικϊν δαςμϊν και των λοιπϊν επιβαρφνςεων που οφείλονται ςε ςχζςθ με τθν ειςαγωγι
ι τθν εξαγωγι εμπορευμάτων, ςτθν περίπτωςθ που καλφπτονται από τθν ςυνολικι εγγφθςθ,
και που κα γεννθκοφν ι ενδζχεται να γεννθκοφν ςε περιπτϊςεισ πλθν αυτϊν που
αναφζρονται ανωτζρω, εξαςφαλίηεται μζςω τακτικοφ και κατάλλθλου ελζγχου.

Άδεια χρήςησ ςυνολικήσ εγγφηςησ
Η δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται βάςει
ςχετικισ άδειασ.
Η ςυγκεκριμζνθ άδεια κα αποδίδεται ςτο υπόχρεο πρόςωπο για παροχι εγγφθςθσ, υπό
τθν εκπλιρωςθ δεδομζνων προχποκζςεων που κα πρζπει να πλθροφνται από αυτό, από
τθν τελωνειακι αρχι που, βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, απαιτεί τθν παροχι
ςυνολικισ εγγφθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία λιψθσ αιτιςεων και χοριγθςθσ
αδειϊν βάςθ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ. (παραλαβι αίτθςθσ, αποδοχι αίτθςθσ,
παρατάςεισ προκεςμιϊν, λιψθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων & πλθροφοριϊν, λιψθ
απόφαςθσ, διαβοφλευςθ μεταξφ Κ-Μ).
Η άδεια χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ κα δφναται να εκδίδεται ςτα πλαίςια χοριγθςθσ
άλλθσ άδειασ (π.χ. άδεια χρθςιμοποίθςθσ αναςταλτικοφ/ειδικοφ -αποκθκευτικοφ ι μθ
αποκθκευτικοφ- τελωνειακοφ κακεςτϊτοσ, ι άδεια χρθςιμοποίθςθσ απλουςτευμζνων
διαδικαςιϊν τελωνιςμοφ, ι άδεια προςωρινισ εναπόκεςθσ), όταν απαιτείται για τθν
χρθςιμοποίθςθ τθσ άδειασ αυτισ.

Προχποθζςεισ για τη Χορήγηςη Άδειασ
Οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ χριςθσ
ςυνολικισ εγγφθςθσ αφοροφν το πρόςωπο που πρζπει να παρζχει τθν εγγφθςθ:
Α) εγκατάςταςθ του ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 5, ςθμεία 31 & 32
UCC).
Β) απουςία οποιαςδιποτε ςοβαρισ παράβαςθσ ι επανειλθμμζνων παραβάςεων τθσ
τελωνειακισ νομοκεςίασ και των φορολογικϊν κανόνων, ςυμπεριλαμβανομζνου ότι
δεν ζχουν ιςτορικό ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων που ςχετίηονται με τθν
οικονομικι δραςτθριότθτα του αιτοφντοσ» (άρκρο 39 (α) UCC)
Γ) χρθςιμοποιοφν τακτικά τα ςχετικά τελωνειακά κακεςτϊτα ι εκμεταλλεφονται
εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ, ι διακζτουν «πρακτικά κριτιρια επάρκειασ
ι επαγγελματικϊν προςόντων που ςχετίηονται άμεςα με τθ δραςτθριότθτα» (άρκρο
39 (δ) UCC).

Μειϊςεισ /Απαλλαγή Συνολικήσ Εγγφηςησ ςε ςχζςη με το
ποςό αναφοράσ
Όςον αφορά τισ οφειλζσ που ενδζχεται να γεννθκοφν (κακεςτϊτα αναςτολισ /
ειδικά κακεςτϊτα και προςωρινι εναπόκεςθ).
•για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ με μείωςθ του εγγυθμζνου
ποςοφ ςυνολικισ εγγφθςθσ, ςε ςχζςθ με το κακοριηόμενο ποςό αναφοράσ αυτισ, ι
και απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ τθσ, αποτυπϊνονται ςτο άρκρο 95.2
Εν.Τ.Κ. (εκπλιρωςθ των κριτθρίων άρκρου β και γ του Εν.Τ.Κ.) και 84 του Καν.2446/15
(DA).

Μειϊςεισ /Απαλλαγή Συνολικήσ Εγγφηςησ ςε ςχζςη με το
ποςό αναφοράσ
•Οι προχποκζςεισ οι οποίεσ και αναφζρονται ςτο άρκρο 84 του Καν.2446/15 (DA),
ςχετίηονται με κριτιρια που πρζπει να εκπλθροφνται για τθν χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ/ΕΟΦ, χωρίσ όμωσ ο αιτϊν τθν άδεια χριςθσ ςυνολικισ
εγγφθςθσ να απαιτείται να διακζτει ζνα τζτοιο πιςτοποιθτικό.
•Ανάλογα με το ποια κριτιρια πλθροφνται, θ μείωςθ του εγγυθμζνου ποςοφ
ςυνολικισ εγγφθςθσ, ςε ςχζςθ με το κακοριηόμενο ποςό αναφοράσ αυτισ δφναται
να είναι ςε 50% ι 70% του ποςοφ αυτοφ (ποςό ςυνολικισ εγγφθςθσ ςτο 50% ι ςτο
30% του ποςοφ αναφοράσ), ι 100% του ποςοφ αυτοφ του ποςοφ αυτοφ (ποςό
ςυνολικισ εγγφθςθσ ςτο 0% του ποςοφ αναφοράσ, ι άλλωσ απαλλαγι από τθν
υποχρζωςθ ςφςταςθσ τθσ). *άρκρο 158.1 Καν.2447/15 (ΙA)].

Μειϊςεισ τησ ςυνολικήσ εγγφηςησ ςε ςχζςη με το
ποςό αναφοράσ
Όςον αφορά τισ οφειλζσ που ζχουν γεννθκεί (μθ αναςταλτικά κακεςτϊτα – κζςθ ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία/κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και ανάλωςθ / ειδικόσ
προοριςμόσ, για το τμιμα του ποςοφ που οφείλεται)
Για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ με μείωςθ του εγγυθμζνου
ποςοφ ςυνολικισ εγγφθςθσ, ςε ςχζςθ με το κακοριηόμενο ποςό αναφοράσ αυτισ,
αποτυπϊνονται ςτο άρκρο 95.3 του Εν.Τ.Κ.. Η προχπόκεςθ που ορίηεται ςτο άρκρο
95.3 του Εν.Τ.Κ. ςυνίςταται ςτθν φπαρξθ ςτο πρόςωπο που αιτείται τθν άδεια χριςθσ
ςυνολικισ εγγφθςθσ πιςτοποιθτικοφ που χορθγείται ςε Εγκεκριμζνο Οικονομικό Φορζα
για Τελωνειακζσ Απλουςτεφςεισ. Εφόςον θ εν λόγω προχπόκεςθ πλθρείται, θ μείωςθ
του εγγυθμζνου ποςοφ ςυνολικισ εγγφθςθσ, ςε ςχζςθ με το κακοριηόμενο ποςό
αναφοράσ αυτισ δφναται να είναι ςτο 70% του ποςοφ αυτοφ. (ποςό ςυνολικισ
εγγφθςθσ ςτο 30% του ποςοφ αναφοράσ). *άρκρο 158.2 Καν.2447/15 (ΙA)].

Δυνατότητεσ Τελωνείου Εγγφηςησ
•Σφμφωνα με το άρκρο 23 (5) του ΕνΤΚ, το τελωνείο εγγφθςθσ παρακολουκεί τισ
προχποκζςεισ και τα κριτιρια που πρζπει να πλθροφνται από τον κάτοχο τθσ άδειασ χριςθσ
ςυνολικισ εγγφθςθσ, για τθ χοριγθςθ τθσ αλλά και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από τθ χριςθ τθσ εν λόγω άδειασ (απόφαςθσ).

•Ζχοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ, προτάςεισ από τον κάτοχο τθσ
άδειασ, τισ προτάςεισ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν ςτα οποία θ άδεια είναι
ζγκυρθ (γεωγραφικι ιςχφσ τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ και τθσ άδειασ χριςθσ αυτισ ςε
περιςςότερα του ενόσ κράτθ μζλθ), και άλλεσ καταςτάςεισ που μπορεί να ζχουν επίπτωςθ
ςτθν εγκυρότθτα ι/και το περιεχόμενο τθσ άδειασ, θ τελωνειακι αρχι εγγφθςθσ μπορεί να
λάβει τισ ακόλουκεσ αποφάςεισ όςον αφορά τθν άδεια χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ :
- Να επανεξετάςει, να αναςτείλει και ενδεχομζνωσ να ανακαλζςει τθν άδεια ςφμφωνα με τα
άρκρα 23.4α και 15 Καν.2446/15 DA, 23.4β & 16-18 Καν.2446/15 DA, και 15 Καν.2447/15 ΙA.
- Να ανακαλζςει ι να τροποποιιςει τθν άδεια ςφμφωνα με το άρκρο 28 ΕνΤΚ,
- Να ακυρϊςει τθν άδεια ςφμφωνα με το άρκρο 27 ΕνΤΚ

Δυνατότητεσ Τελωνείου Εγγφηςησ

• Όταν θ εν λόγω απόφαςθ λαμβάνεται για μία άδεια χριςθσ ςυνολικισ
εγγφθςθσ κακόςον δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ
τθσ, ι τθν μείωςθ του ποςοφ τθσ ςε ςχζςθ με το ποςό αναφοράσ τθσ, ι
τθν απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ παροχισ τθσ, θ απόφαςθ αυτι
λαμβάνεται υπόψθ για τθ λιψθ ανάλογων αποφάςεων, ςε περίπτωςθ
που ο κάτοχοσ τθσ άδειασ διακζτει περιςςότερεσ τθσ μίασ άδειεσ
χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ.

Δυνατότητεσ Τελωνείου Εγγφηςησ
Οι αποφάςεισ λαμβάνονται από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, μόνον μετά από
διαβοφλευςθ με όλα τα κ-μ ςτα οποία θ ςυνολικι εγγφθςθ ιςχφει (γεωγραφικι ιςχφ
τθσ εγγφθςθσ ςε περιςςότερα του ενόσ κ-μ) ςτα πλαίςια τθσ επιτιρθςθσ ι/και τθν
επανεξζταςθσ των προχποκζςεων που πρζπει να πλθροφνται για τθ χοριγθςθ τθσ
ςχετικισ άδειασ χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ (άρκρο 14 ΕνΤΚ).

Αυτό δεν απαιτείται όταν θ ςυνολικι εγγφθςθ ιςχφει μόνο ςτο Κ-Μ που ςυςτικθκε.
Η άδεια χριςθσ ενόσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ ι θ άδεια χριςθσ αποκικθσ προςωρινισ
εναπόκεςθσ, θ χριςθ των οποίων εξαρτιόνταν από τθν εν λόγω άδεια χριςθσ
ςυνολικισ εγγφθςθσ που τροποποιικθκε/ανακλικθκε, ανεςτάλθ, ακυρϊκθκε, κακϊσ
το αποτζλεςμα του ελζγχου του ποςοφ αναφοράσ ζδειξε ότι θ παρεχόμενθ εγγφθςθ
δεν ιταν επαρκισ, κα τροποποιείται/ανακαλείται, αναςτζλλεται, ακυρϊνεται
ςφμφωνα με τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ επίςθσ (λόγω τθσ υποχρεωτικισ
κάλυψθσ του κακεςτϊτοσ/αποκθκευτικοφ χϊρου από εγγφθςθ – άρκρο 211.3.γ και
148.2.γ ΕνΤΚ).

Εσταριστώ πολύ για την
προσοτή σας!

