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ΡΟΣ: Ωσ Ρ.Δ.

ΘΕΜΑ

: Πρακτικι εφαρμογι του κριτθρίου του άρκρου 39 ςτοιχείο (α) του Ενωςιακοφ
Σελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ

ΣΧΕΤ.

: α. Θ με Α.Ρ. ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016 / 28-4-2016 ΕΔΥΟ «Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ
Φορζασ και Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ – Ραροχι οδθγιϊν»
β. Θ με Α.Ρ. 5015967/1938/Α0019 / 23-4-2009 ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίθςθ τθσ ΑΥΟΟ
αρικμ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 «Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ
πιςτοποιθτικοφ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα – Authorised Economic
Operator (AEO)»

Με τθν ανωτζρω (α) ςχετικι θ Υπθρεςία μασ κοινοποίθςε ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ,
αλλά και ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, τισ ςθμαντικότερεσ τροποποιιςεισ που επζφεραν ο
Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ – Καν. (ΕΕ) 952/2013 και οι διατάξεισ εφαρμογισ αυτοφ – Καν.
(ΕΕ) 2015/2446 και Καν. (ΕΕ) 2015/2447, ςτισ διατάξεισ περί του κεςμοφ του Εγκεκριμζνου
Οικονομικοφ Φορζα, μεταξφ των οποίων και ο ζλεγχοσ του κριτθρίου του άρκρου 39 ςτοιχείο (α)
του εν λόγω κανονιςμοφ (ςτο εξισ: κριτιριο περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ).
Κατόπιν αυτοφ και δεδομζνου ότι θ τιρθςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου αποτελεί ςθμείο
αναφοράσ και προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ πλείςτων τελωνειακϊν αδειϊν, θ Υπθρεςία μασ
παρζχει δια τθσ παροφςασ λεπτομερείσ οδθγίεσ για τον ζλεγχό του, προσ επικαιροποίθςθ των
αντίςτοιχων οδθγιϊν που ζχουν παραςχεκεί με τθν ανωτζρω (β) ςχετικι (ςθμείο 3.5 αυτισ, το
οποίο και καταργείται), με τθν επιφφλαξθ παροχισ τυχόν ειδικότερων οδθγιϊν ςτο πλαίςιο
χοριγθςθσ άλλων τελωνειακϊν αδειϊν, πζραν αυτισ του Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα.
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Το άρκρο 39 ςτοιχείο (α) του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 24
παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447 προβλζπει τθν προχπόκεςθ απουςίασ ιςτορικοφ ςοβαρισ
παράβαςθσ ι επανειλθμμζνων παραβάςεων τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και των φορολογικϊν
κανόνων κατά τα τρία τελευταία ζτθ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ απουςίασ ιςτορικοφ ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων ςχετιηόμενων με τθν οικονομικι
δραςτθριότθτα του αιτοφντα.

Α. Πρόςωπα που οφείλουν να πλθροφν το κριτιριο
Το ςφνολο των προςϊπων που ςυνδζονται με τον αιτοφντα και οφείλουν να πλθροφν τισ
απαιτιςεισ του εν λόγω κριτθρίου διαφζρει, ανάλογα με το εάν ο αιτϊν είναι φυςικό ι νομικό
πρόςωπο:
1. Πταν ο αιτϊν είναι φυςικό πρόςωπο, το κριτιριο περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ οφείλει
να πλθροφται ςωρρευτικά από τα ακόλουκα πρόςωπα:
α. από τον αιτοφντα και
β. από τον υπάλλθλο που είναι υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντα
(όταν είναι πρόςωπο διαφορετικό από τον αιτοφντα).
2. Πταν ο αιτϊν είναι νομικό πρόςωπο, το κριτιριο περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ οφείλει να
πλθροφται ςωρρευτικά από τα ακόλουκα πρόςωπα:
α. από τον αιτοφντα,
β. από το πρόςωπο που διοικεί τον αιτοφντα (φυςικό πρόςωπο) ι ελζγχει τθ
διοίκθςι του (είτε φυςικό είτε νομικό πρόςωπο) και
γ. από τον υπάλλθλο που είναι υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα του
αιτοφντα.
Παρατθριςεισ:
-

Ρερίπτωςθ Α.2.β: όταν θ διοίκθςθ του αιτοφντα αςκείται ι ελζγχεται από περιςςότερα
του ενόσ πρόςωπα, θ τιρθςθ του κριτθρίου περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ ελζγχεται
για όλα τα εν λόγω πρόςωπα. Σε περιπτϊςεισ δε κατά τισ οποίεσ κάποιο ι κάποια από
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αυτά τα πρόςωπα είναι εγκατεςτθμζνο ι διαμζνει ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι ηθτά τθ ςυνδρομι του άλλου
κράτουσ μζλουσ μζςω τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται
ςτο άρκρο 22 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, κακϊσ και ςτα άρκρα 14 και 31
του Καν. (ΕΕ) 2015/2447. Αντίκετα, ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κάποιο ι κάποια
από τα εν λόγω πρόςωπα είναι εγκατεςτθμζνο ι διαμζνει ςε τρίτθ χϊρα, θ αρμόδια
τελωνειακι Αρχι αξιολογεί τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου με βάςθ τα διακζςιμα
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ.
Στο πλαίςιο τθσ περίπτωςθσ Α.2.β, τα φυςικά πρόςωπα που οφείλουν να πλθροφν το
κριτιριο περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ ποικίλουν ανάλογα με τθν εςωτερικι
διοικθτικι οργάνωςθ του αιτοφντα και, κατά περίπτωςθ, είναι τα ακόλουκα (άρκρο
153 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Ν. 2960/01, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει):
i) Για τισ θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, οι πρόεδροι των διοικθτικϊν ςυμβουλίων,
οι διευκφνοντεσ ι εντεταλμζνοι ι ςυμπράττοντεσ ςφμβουλοι, οι διοικθτζσ, οι
γενικοί διευκυντζσ ι διευκυντζσ, ωσ και εν γζνει κάκε πρόςωπο εντεταλμζνο, είτε
άμεςα από το νόμο, είτε από ιδιωτικι βοφλθςθ είτε με δικαςτικι απόφαςθ ςτθ
διοίκθςθ ι διαχείριςθ αυτϊν. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόςωπα, τα μζλθ
των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των εταιριϊν αυτϊν, εφόςον αςκοφν πράγματι
προςωρινά ι διαρκϊσ ζνα από τα κακικοντα που αναφζρονται πιο πάνω.
ii) Για τισ ομόρρυκμεσ ι ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ, οι ομόρρυκμοι εταίροι ι
διαχειριςτζσ αυτϊν και για τισ εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, οι διαχειριςτζσ
αυτϊν και όταν ελλείπουν ι απουςιάηουν αυτοί, ο κάκε εταίροσ.
Το εφροσ εμπλοκισ των προςϊπων των ωσ άνω περιπτϊςεων (i) και (ii) ςτθν άςκθςθ
διοίκθςθσ ι ςτον ζλεγχο αυτισ και ςυνεπϊσ, θ υποχρζωςθ ι μθ εκπλιρωςθσ από
μζρουσ τουσ του κριτθρίου περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ, προκφπτει κατ’ αρχάσ από
το καταςτατικό τθσ εταιρίασ και των βάςει αυτοφ διοικθτικϊν ι διαχειριςτικϊν
αρμοδιοτιτων που τουσ ζχουν – κατά περίπτωςθ – ανατεκεί.
Πταν τον ζλεγχο τθσ διοίκθςθσ του αιτοφντα αςκεί νομικό πρόςωπο, το κριτιριο περί
ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ οφείλει να πλθροφται τόςο από το ίδιο το νομικό πρόςωπο,
όςο και από τα πρόςωπα που το διοικοφν (ςθμεία (i) και (ii)).
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-

Ρεριπτϊςεισ Α.1.β και Α.2.γ: τα πρόςωπα που οφείλουν να πλθροφν το κριτιριο είναι:
i) ο υπάλλθλοσ που είναι υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντα –
κατά περίπτωςθ και ανάλογα με τθν εςωτερικι διοικθτικι οργάνωςθ του
αιτοφντα, το κριτιριο οφείλει να πλθροφται από τον υπάλλθλο ι τουσ υπαλλιλουσ
του αιτοφντα που διαχειρίηονται εν γζνει τα τελωνειακά του κζματα και ζχουν
οριςτεί ωσ υπεφκυνα πρόςωπα για τθ διεκπεραίωςθ των τελωνειακϊν του
ςυναλλαγϊν
ι/και
ii) το τρίτο ςυμβαλλόμενο πρόςωπο ςτο οποίο ζχουν ανατεκεί τελωνειακά κζματα
του αιτοφντα, για τα οποία και είναι υπεφκυνο.

Β. Ιςτορικό ςοβαρισ παράβαςθσ ι επανειλθμμζνων παραβάςεων τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ
και των φορολογικϊν κανόνων
Οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ εξετάηουν τισ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και των
φορολογικϊν κανόνων, οι οποίεσ ζχουν τυχόν διαπραχκεί κατά τα τρία τελευταία ζτθ πριν από
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.
Κατά τθν αξιολόγθςθ του ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι πρζπει να
λαμβάνει γνϊςθ και να αξιολογεί τισ ςοβαρζσ ι επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ
νομοκεςίασ και των φορολογικϊν κανόνων, ανεξάρτθτα εάν αυτζσ ςχετίηονται ι όχι με τθν
οικονομικι δραςτθριότθτα του υπό ζλεγχο προςϊπου.
Συνιςτάται ςτισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ να λαμβάνουν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ
παράβαςθσ τισ ακόλουκεσ ειδικζσ περιςτάςεισ:
-

θ αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ πρζπει να καλφπτει τθ ςυμμόρφωςθ με όλεσ τισ ςχετικζσ
με τελωνειακά κζματα δραςτθριότθτεσ του αιτοφντα, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των
ςχετικϊν με φορολογικά κζματα ςτοιχείων και λαμβάνοντασ υπόψθ το ιςτορικό ςοβαρϊν
ποινικϊν αδικθμάτων ςυνδεόμενων με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα του αιτοφντα·

-

ο όροσ «παράβαςθ» δεν αναφζρεται μόνο ςτισ πράξεισ που εντοπίηουν οι τελωνειακζσ
Αρχζσ ςτο πλαίςιο ελεγκτικϊν ενεργειϊν κατά τθν είςοδο των εμπορευμάτων ςτο
4
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τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ι κατά τθ κζςθ αυτϊν ςε τελωνειακό κακεςτϊσ.
Οποιεςδιποτε παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ, των φορολογικϊν κανόνων ι
του ποινικοφ δικαίου που διαπιςτϊνονται ςε οποιονδιποτε εκ των υςτζρων ζλεγχο, ο
οποίοσ διενεργείται ςε ςτάδιο μεταγενζςτερο τθσ ολοκλιρωςθσ των τελωνειακϊν
διατυπϊςεων, πρζπει επίςθσ να λαμβάνονται υπόψθ και να αξιολογοφνται, όπωσ επίςθσ
και τυχόν παραβάςεισ που αφοροφν ςτθ χριςθ άλλων τελωνειακϊν αδειϊν και τελικά,
κάκε παράβαςθ που μπορεί να ανακαλυφκεί μζςω κάκε άλλθσ πθγισ πλθροφοριϊν που
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι τελωνειακζσ Αρχζσ·
-

πρζπει επίςθσ να λαμβάνονται υπόψθ οι παραβάςεισ που διαπράττονται από πράκτορεσ
μεταφορϊν, εκτελωνιςτζσ ι τρίτουσ που ενεργοφν για λογαριαςμό του αιτοφντα. Ο αιτϊν
πρζπει να παρζχει αποδεικτικά ςτοιχεία ότι ζχει κζςει ςε εφαρμογι τα κατάλλθλα μζτρα
προκειμζνου να διαςφαλίςει τθ ςυμμόρφωςθ των προςϊπων που ενεργοφν για
λογαριαςμό του, όπωσ ςαφείσ οδθγίεσ προσ αυτοφσ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ
ακρίβειασ των διαςαφιςεων και διορκωτικά μζτρα ςε περίπτωςθ ςφαλμάτων·

-

ςε περίπτωςθ που θ αρμόδια Αρχι ζχει προβεί ςε ανακεϊρθςθ κυρϊςεων που
ςυνδζονται με μια ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ μετά από προςφυγι ι επανεξζταςθ, θ
αξιολόγθςι τθσ για τθ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ πρζπει να βαςίηεται ςτθν
ανακεωρθμζνθ απόφαςθ. Σε περίπτωςθ πλιρουσ ανάκλθςθσ, από τθν αρμόδια Αρχι, μιασ
κφρωςθσ τθν οποία ζχει επιβάλλει λόγω παράβαςθσ, θ παράβαςθ κεωρείται μθ
διαπραχκείςα.

Το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ με τθν τελωνειακι νομοκεςία και τουσ φορολογικοφσ κανόνεσ μπορεί
να κεωρθκεί ότι πλθροφται ςε περίπτωςθ που θ αρμόδια για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τελωνειακι
Αρχι κεωρεί ότι θ παράβαςθ είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με τον αρικμό ι τον όγκο των
ςχετικϊν πράξεων και, επιπλζον, θ τελωνειακι Αρχι δε διατθρεί αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν καλι
πίςτθ του αιτοφντα. Ειδικότερα:
1. Ραραβάςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ
Οι παραβάςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ ςυνίςτανται ςε πράξεισ οι οποίεσ, παρά το γεγονόσ ότι
διεπράχκθ παράβαςθ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ ι των φορολογικϊν κανόνων, δεν
είναι αρκετά ςθμαντικζσ ϊςτε να κεωρθκοφν δείκτθσ/παράγοντασ κινδφνου ςε ςχζςθ με
τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτιν.
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Ωσ προσ το χαρακτθριςμό μιασ παράβαςθσ ωσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, κάκε περίπτωςθ είναι
διαφορετικι και πρζπει να κρίνεται αυτοτελϊσ με βάςθ τθν ιςτορικότθτα ςυμμόρφωςθσ,
τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων και το μζγεκοσ του ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα.
Γενικά, για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ παράβαςθσ, λαμβάνονται υπόψθ:


θ καλι πίςτθ



θ αμζλεια ι/και θ άγνοια



θ πρόκεςθ απάτθσ,



ο βακμόσ του κινδφνου που ενδεχομζνωσ εγκυμονεί θ παράβαςθ ωσ προσ τθν
εκπλιρωςθ του κριτθρίου περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ,



τα μζτρα που λαμβάνει ο αιτϊν για τθν αποτροπι τυχόν παραβάςεων ςτο μζλλον.
Εάν λθφκεί απόφαςθ ότι θ παράβαςθ μπορεί να κεωρθκεί ιςςονοσ ςθμαςίασ, ο
οικονομικόσ φορζασ οφείλει να προςκομίςει αποδείξεισ για μζτρα που ςκοπεφει
να λάβει, ϊςτε να μειωκεί ο αρικμόσ των ςφαλμάτων που παρουςιάηονται ςτισ
τελωνειακζσ διαδικαςίεσ του.



τα είδθ που ςχετίηονται με τθν παράβαςθ. Για παράδειγμα, ιδιαίτερθ βαρφτθτα
δίδεται ςτισ παραβάςεισ που ςχετίηονται με προϊόντα υψθλοφ κινδφνου, όπωσ για
παράδειγμα τα είδθ του Κοινοφ Στρατιωτικοφ Καταλόγου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
τα προϊόντα διττισ χριςθσ, τα είδθ που υπόκεινται ςε ΕΦΚ, τα επικίνδυνα χθμικά
και γενικότερα τα είδθ που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ και
κεωροφνται επικίνδυνα για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των πολιτϊν, κακϊσ και
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.

Επίςθσ, ιςςονοσ ςθμαςίασ παραβάςεισ δφνανται να χαρακτθριςτοφν και εκλθφκοφν από
τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι ωσ ςοβαρζσ, όταν είναι επαναλαμβανόμενεσ και
αξιολογοφνται – ωσ ςφνολο – ςθμαντικζσ, ςε ςχζςθ με το ςυνολικό όγκο των τελωνειακϊν
ςυναλλαγϊν του αιτοφντα κατά τθν τελευταία τριετία.
2. Σοβαρζσ παραβάςεισ
Εκτόσ των περιπτϊςεων κατά τισ οποίεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ παραβάςεισ μποροφν να
χαρακτθριςτοφν (κατά τα ανωτζρω) ωσ ςοβαρζσ, υπάρχουν παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ
νομοκεςίασ και των φορολογικϊν κανόνων, οι οποίεσ κεωροφνται εκ φφςεωσ ςοβαρζσ και
οφείλουν να εκλαμβάνονται και αξιολογοφνται ωσ τζτοιεσ, από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ
Αρχζσ. Κατάλογοι των εν λόγω ςοβαρϊν φορολογικϊν και τελωνειακϊν παραβάςεων
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παρζχονται ςτα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ, αντίςτοιχα, τθσ Απόφαςθσ του Διοικθτι ΑΑΔΕ υπ’
αρικμ. ΡΟΛ. 1103 / 7-7-2017 (ΦΕΚ 2536/Β/21-7-2017 και ΑΔΑ ΩΒΘΠ46ΜΠ3Η-2ΥΔ).
Παρατθριςεισ:
-

Εάν κάποιο από τα πρόςωπα που οφείλουν να πλθροφν το κριτιριο ζχει ςυνδεκεί με
τον αιτοφντα ςε χρονικι ςτιγμι μεταγενζςτερθ τθσ ζναρξθσ τθσ τριετίασ που
προθγείται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, το κριτιριο ωσ προσ το πρόςωπο
αυτό, ελζγχεται για ολόκλθρθ τθν τριετία και όχι μόνο για το χρονικό διάςτθμα
ςχζςθσ/ςφνδεςισ του με τον αιτοφντα.

-

Εάν κατά τθ χρονικι ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ ο αιτϊν υφίςταται ωσ οικονομικόσ
φορζασ για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν ετϊν, τότε οι αρμόδιεσ
τελωνειακζσ Αρχζσ ελζγχουν το κριτιριο περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ βάςει των
ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ. Συνιςτάται ςτισ περιπτϊςεισ
αυτζσ, θ ςτενι παρακολοφκθςθ του οικονομικοφ φορζα, για χρονικό διάςτθμα
τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ μετά από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ άδειασ.

-

Εάν οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ διατθροφν ςοβαρζσ υποψίεσ παραβίαςθσ τθσ
τελωνειακισ νομοκεςίασ και διενεργοφν ςχετικζσ ζρευνεσ, θ προκεςμία για τθ λιψθ
απόφαςθσ παρατείνεται κατά το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν
ολοκλιρωςθ των εν λόγω ερευνϊν και πάντωσ όχι περιςςότερο από εννζα μινεσ. Ο
αιτϊν ενθμερϊνεται για τθν παράταςθ εάν αυτό δεν κζτει ςε κίνδυνο τισ ζρευνεσ
(άρκρο 13 παρ. 4 Καν. (ΕΕ) 2015/2446).

Γ. Ποινικά αδικιματα ςχετιηόμενα με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα
Για τον ζλεγχο τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ, οι τελωνειακζσ Αρχζσ:
1. Ρροβαίνουν ςε αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ αντιγράφου του ποινικοφ μθτρϊου των υπό
ζλεγχο προςϊπων.
Ο κεςμόσ του ποινικοφ μθτρϊου προβλζπεται ςτα άρκρα 573 – 580 του Κϊδικα Ροινικισ
Δικονομίασ (Ρ.Δ. 258/86). Από τα ποινικά αδικιματα που περιλαμβάνονται ςτο ποινικό
μθτρϊο λαμβάνονται υπόψθ, όχι μόνο αυτά που ζχουν διαπραχκεί κατά τθν τελευταία
τριετία πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, αλλά και αυτά που ζχουν τυχόν διαπραχκεί
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πριν από τθν εν λόγω τριετία, όμωσ δεν ζχουν εκκακαριςτεί/διαγραφεί από το ποινικό
μθτρϊο (δθλαδι εξακολουκοφν να περιλαμβάνονται ςε αυτό), βάςει των διατάξεων του
Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ. Εξ αυτϊν και για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου εκπλιρωςθσ του
κριτθρίου περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ, οι τελωνειακζσ Αρχζσ λαμβάνουν υπόψθ μόνο
εκείνα τα οποία ςχετίηονται με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα των υπό ζλεγχο
προςϊπων, ανεξάρτθτα εάν θ εν λόγω οικονομικι δραςτθριότθτα αφορά τθ ςχζςθ τουσ με
τον αιτοφντα ι όχι (εξετάηονται, δθλαδι, και τα ποινικά αδικιματα που μπορεί να
προζρχονται και από άλλεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του υπό ζλεγχο προςϊπου, πζραν
αυτϊν που αφοροφν ςτθ ςχζςθ/ςφνδεςι του με τον αιτοφντα).
2. Ηθτοφν και λαμβάνουν από τα υπό ζλεγχο – κατά περίπτωςθ – πρόςωπα του ςθμείου (Α)
τθσ παροφςασ υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν τουσ ζχει αςκθκεί ποινικι δίωξθ για αδικιματα
ςχετιηόμενα με τθν οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα.
Σε περίπτωςθ που υφίςταται ιςτορικό ποινικϊν διϊξεων, θ εκδίκαςθ των οποίων εκκρεμεί
ςτα ποινικά δικαςτιρια (και ςυνεπϊσ τα ςχετικά αδικιματα δεν περιλαμβάνονται ςτο
ποινικό μθτρϊο του εκάςτοτε υπό ζλεγχο προςϊπου) και παράλλθλα, τα αδικιματα για
τα οποία ζχουν αςκθκεί ποινικζσ διϊξεισ εγείρουν αμφιβολίεσ ςχετικά με το κατά πόςον
το υπό ζλεγχο πρόςωπο πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τθ ςυμμόρφωςθ με
τθν τελωνειακι νομοκεςία και τουσ φορολογικοφσ κανόνεσ, θ προκεςμία για τθ λιψθ τθσ
απόφαςθσ ζκδοςθσ ι μθ τθσ άδειασ παρατείνεται κατά το χρόνο που απαιτείται για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ (άρκρο 28 παράγραφοσ 2 Καν. (ΕΕ) 2015/2446).
Δ. Δεδομζνα και πλθροφορίεσ που ιδθ κατζχουν οι τελωνειακζσ Αρχζσ και λαμβάνονται
υπόψθ κατά τον ζλεγχο
1. Πρόςφατοι Ζλεγχοι Συμμόρφωςθσ: Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι αξιολογεί τα
αποτελζςματα τυχόν πρόςφατων ελζγχων ςυμμόρφωςθσ του οικονομικοφ φορζα προσ τισ
απαιτιςεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και των φορολογικϊν κανόνων και, εάν
υφίςτανται ευριματα, εξετάηονται τα τυχόν μζτρα που ζχει λάβει ο φορζασ για τθ
βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθν αποφυγι μελλοντικϊν ςυμβάντων μθ
ςυμμόρφωςθσ. Επίςθσ, θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι εξετάηει εάν ο αιτϊν ζχει κεςπίςει και
εφαρμόηει καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο ίδιοσ, αλλά και το
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προςωπικό του, οφείλουν να ενθμερϊνουν τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ όταν
υπάρχουν υπόνοιεσ περί μθ τιρθςθσ του κριτθρίου περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ.
2. Τελωνειακζσ Εγκρίςεισ/Αποφάςεισ: Θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι εξετάηει εάν κατά τα τρία
τελευταία χρόνια πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπιρξαν περιπτϊςεισ ανάκλθςθσ ι
αναςτολισ τελωνειακϊν εγκρίςεων που ζχουν χορθγθκεί ςτον οικονομικό φορζα και ςτθν
περίπτωςθ που υπάρχουν, εξετάηει τουσ λόγουσ ανάκλθςθσ ι αναςτολισ. Εφόςον θ
τελωνειακι ζγκριςθ ζχει χορθγθκεί από διαφορετικι τελωνειακι Αρχι από εκείνθ που
είναι αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τθν οποία ζχει αιτθκεί ο οικονομικόσ φορζασ, θ
τελευταία πρζπει να επικοινωνιςει με τθν τελωνειακι Αρχι χοριγθςθσ τθσ τελωνειακισ
ζγκριςθσ που ζχει ανακλθκεί ι αναςταλεί, προκειμζνου να ενθμερωκεί για τουσ λόγουσ
ανάκλθςθσ ι αναςτολισ.
Υπενκυμίηεται ότι, μετά από τθν αξιολόγθςθ των κριτθρίων και τθν ζκδοςθ μιασ άδειασ, ο
δικαιοφχοσ αυτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφοφται με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από
αυτι, κακϊσ και να ενθμερϊνει άμεςα τισ τελωνειακζσ Αρχζσ για κάκε ςτοιχείο ι ςυμβάν, το
οποίο ανακφπτει ι διαπιςτϊνεται μετά από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ και το οποίο δφναται να ζχει
επίπτωςθ ςτθ διατιρθςθ ι ςτο περιεχόμενό τθσ (άρκρο 23 Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ κϊδικα).
Ενδεικτικά και όςον αφορά ςτο κριτιριο περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ, ο δικαιοφχοσ τθσ
απόφαςθσ οφείλει να ενθμερϊνει τισ τελωνειακζσ Αρχζσ για τισ αλλαγζσ ςτθ δομι ι ςτα
πρόςωπα που εμπλζκονται ςτθ διοίκθςι του και ςτθ διαχείριςθ των τελωνειακϊν κεμάτων του,
κακϊσ και για τυχόν ποινικζσ διϊξεισ που ζχουν – κατά περίπτωςθ – αςκθκεί ςε κάποιο ι κάποια
από τα πρόςωπα τθσ παραγράφου Α τθσ παροφςασ, μετά από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον ζλεγχο του κριτθρίου περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ δφνανται
να αναηθτθκοφν ςτο κείμενο των Κατευκυντθρίων Οδθγιϊν ΑΕΟ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
ζγγραφο TAXUD/B2/047/2011 – Rev.6, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Τελωνειακισ Υπθρεςίασ.
Τζλοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια διενζργειασ του ελζγχου, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ κρίνουν,
εάν κεωροφν απαραίτθτθ τθν ςυνδρομι άλλων Διευκφνςεων, Υπθρεςιϊν, Ρεριφερειϊν ι
Τελωνείων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και ΕΦΚ ι/και τθ ςυνδρομι άλλων Δθμόςιων
Αρχϊν.
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Είναι ςαφζσ ότι θ ενωςιακι νομοκεςία με τθν κεςμοκζτθςθ των κριτθρίων του άρκρου 39 του
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα αποςκοπεί ςτθν αναγνϊριςθ αξιόπιςτων και φερζγγυων
ςυναλλαςςομζνων οι οποίοι, ζχοντασ ελεγχκεί ωσ προσ τθν τιρθςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και
προχποκζςεων, δφνανται να επωφελοφνται αφενόσ τελωνειακϊν απλουςτεφςεων όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται ςτθν τελωνειακι νομοκεςία και αφετζρου διευκολφνςεων, όςον αφορά ςε
τελωνειακοφσ ελζγχουσ, ςε μειωμζνα ποςά εγγυιςεων ςτο πλαίςιο χριςθσ άδειασ ςυνολικισ
εγγφθςθσ, αλλά και ςε άλλα οφζλθ που προβλζπονται από τθν ενωςιακι και τθν εκνικι
νομοκεςία. Ωσ εκ τοφτου, ζνασ οικονομικόσ φορζασ που επικυμεί να λάβει μία εκ των
τελωνειακϊν αδειϊν που προβλζπονται ςτθν ενωςιακι τελωνειακι νομοκεςία – και ιδιαίτερα
τθν άδεια Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα – κα πρζπει με τθ γενικότερθ ςτάςθ του κακϊσ και
με τθ γενικότερθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων εκ μζρουσ του να δθμιουργεί προσ τθν τελωνειακι
Αρχι μία όςο το δυνατόν πιο αξιόπιςτθ εικόνα και να τθσ εμπνζει εμπιςτοςφνθ ωσ προσ το υψθλό
επίπεδο τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του, αλλά και ωσ προσ τθ νομιμότθτα των
πράξεϊν του, προκειμζνου θ εν λόγω Αρχι να είναι ςε κζςθ να τον αξιολογιςει κετικά. Εφόςον
κατά τθν διάρκεια του ελζγχου, τόςο κατά το ςτάδιο ζκδοςθσ μιασ άδειασ, όςο και κατά το
ςτάδιο παρακολοφκθςισ τθσ, διαπιςτωκοφν ευριματα που κλονίηουν τθ γενικότερθ αξιοπιςτία
του οικονομικοφ φορζα, τότε αυτά κα πρζπει να αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ, να εξεταςκοφν
περαιτζρω και να λθφκοφν υπόψθ από τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι κατά τθ λιψθ τθσ εκάςτοτε
ςχετικισ απόφαςθσ.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ΑΑΔΕ
1.1 ΔΥΡΘΛΥ
1.2 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων
1.3 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
1.4 Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ
Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ
Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν
Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Θεςςαλονίκθσ
Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β.
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων
INCOFRUIT- Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ, Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικϊν και Χυμϊν
ΟΦΑΕ-Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ
Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κριτθσ
Σφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ
Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςθ
Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων
Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Θες/κθσ
Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιά ΟΛΡ
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θες/νίκθσ ΟΛΘ
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου ΟΛΘ
ΣΕΡ ΑΕ – Στακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Ρειραιά ΑΕ
Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν

Εςωτερικι διανομι
1.
2.

Αυτοτελζσ Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ ΑΑΔΕ
Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν / Τμιματα Α, Β, Γ, Δ
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