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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ με 

οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν (απλουςτευμζνθ 

διαςάφθςθ/εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι) και τθ διαδικαςία χριςθσ 

αυτϊν. 

 

ΣΧΕΤ.  α)  Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Τελωνειακζσ 

Απλουςτεφςεισ - Απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ/Εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ 

του διαςαφιςτι» (ΦΕΚ 538/Β/2018) 

β)  Θ αρικμ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5-4-2017 Διαταγι ΑΑΔΕ «Οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ 

άδειασ χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Ενωςιακοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα Καν.952/2013 (ΕνΤΚ/UCC)»   

γ)  Θ αρικμ ΔΤΔ 1068514 ΕΞ2016/28-4-2016 ΕΔΥΟ περί προςωρινισ εναπόκεςθσ με βάςθ 

τον UCC (ΑΔΑ: 7Ψ6ΘΘ-ΜΕΑ) 

http://www.aade.gr/
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δ)  Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9-8-2017 Διαταγι ΑΑΔΕ «Τελωνειακζσ Αποφάςεισ – 

Δικαίωμα ακρόαςθσ» (ΑΔΑ: Ψ0ΣΕΘ-4ΛΘ) 

ε)  Θ αρικμ. Δ.ΟΓ Α 1036960/10-3-2017  Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Οργανιςμόσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 968/Β/22-3-2017) 

ςτ) Θ ΡΟΛ.1103/7-7-2017 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Επίςπευςθ επιςτροφισ πιςτωτικοφ 

υπολοίπου των υποκειμζνων που ζχουν δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν τουσ 

και είτε πραγματοποιοφν κυρίωσ πράξεισ που δεν επιβαρφνονται με ΦΡΑ, είτε είναι 

κάτοχοι «άδειασ Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ι «αδειϊν απλουςτευμζνων 

διαδικαςιϊν» (ΦΕΚ 2536/Β/2017 - ΑΔΑ:ΩΒΘΡ46ΜΡ3Η-2ΥΔ) 

η) Θ αρικμ. ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017/3-11-2017 Διαταγι ΑΑΔΕ «Ρρακτικι εφαρμογι του 

κριτθρίου του άρκρου 39 ςτοιχείο (α) του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. (ΕΕ) 

952/2013, περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ» (ΑΔΑ: ΩΛΡΣΘ-Η7Ρ) 

θ) Θ αρικμ. ΔΤΔ Γ 138851 ΕΞ 2017 ΕΜΡ/27-7-2017 Διαταγι ΑΑΔΕ «Ραροχι οδθγιϊν επί 

τθσ πρακτικισ εφαρμογισ του κριτθρίου του άρκρου 39 ςτοιχείο (α) του Ενωςιακοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ» 

κ) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 Απόφαςθ ΓΓΔΕ «Υποχρεωτικι 

θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων – 

Τιρθςθ αρχείου» (ΦΕΚ 4488/Β/2016 – ΑΔΑ: 7ΦΘΝΘ-2Θ3), θ οποία κοινοποιικθκε με 

οδθγίεσ με τθν αρικμ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 Διαταγι ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΘ-ΟΦΧ) 

ι) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015/31-7-2015 Απόφαςθ ΓΓΔΕ «Υποχρεωτικι θλεκτρονικι 

υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ εγγράφων - Τιρθςθ αρχείου» 

(ΦΕΚ 1698/Β/2015), θ οποία κοινοποιικθκε με οδθγίεσ με τθν αρικμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 

2015/23-10-2015 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΜΞΡΘ-ΥΟ) 

ια) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 5026766/6-11-2014 Απόφαςθ ΓΓΔΕ «Απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ 

ειςαγωγισ και εξαγωγισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ» (ΦΕΚ 3120/Β/2014 – ΑΔΑ: ΩΛΘ9Θ-

ΛΝ), θ οποία κοινοποιικθκε με οδθγίεσ με τθν αρικμ. ΔΤΔ Α 5001457 ΕΞ 2015/19-1-2015 

ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΟΔ2Θ-ΗΕ1), 

ιβ)  Θ αρικμ. T.4039/139/A0019/5-9-2007 ΑΥΟ «Απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ κατά τθ 

διακίνθςθ και  ειςαγωγι φυςικοφ αερίου μζςω δικτφου αγωγϊν και υγροποιθμζνου 

φυςικοφ αερίου που μεταφζρεται δια καλάςςθσ» (ΦΕΚ 1879/Β/2007), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ιγ) Θ ΡΟΛ.1045/8-4-2016 ΕΔΥΟ «Θζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με 

απαλλαγι από ΦΡΑ και άμεςθ αποςτολι ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ε.Ε (εφαρμογι 

τελωνειακοφ κακεςτϊτοσ 42)» (ΑΔΑ : 69ΔΩΘ-6ΑΩ) 
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Σασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν ανωτζρω α) ςχετικι Απόφαςθ Διοικθτι 

ΑΑΔΕ, με τθν οποία κακορίηονται οι επί μζρουσ διαδικαςίεσ, όροι και προχποκζςεισ που 

αφοροφν ςτθν ζκδοςθ άδειασ χριςθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ και εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ του διαςαφιςτι, κατά το μζροσ που αυτά είτε δεν κακορίηονται ρθτά από τισ 

ενωςιακζσ διατάξεισ, είτε εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ.   

Επιπλζον παρζχονται οδθγίεσ, όςον αφορά τθν ζκδοςθ και τθ διαδικαςία χριςθσ των αδειϊν 

αυτϊν για τθν εφαρμογι τουσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ.  

 

Για διευκόλυνςι ςασ παρακζτουμε τισ ακόλουκεσ ςυντομογραφίεσ : 

UCC :   Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ Καν. 952/2013 

DA   :  Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ 2446/2015 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ 

952/2013 όςον αφορά λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του 

ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα 

IA    :   Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ 2447/2015 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ 

οριςμζνων διατάξεων του κανονιςμοφ 952/2013 

TDA :   Κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμόσ 341/2016 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ 952/2013 

όςον αφορά μεταβατικοφσ κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ 

κϊδικα για τισ περιπτϊςεισ που τα ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ 

ςε λειτουργία και τθν τροποποίθςθ του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 2446/2015 
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ΜΕΟΣ Αϋ.  
ΟΦΕΛΘ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Θ χριςθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν βαςίηεται ςτθ δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ 

των οικονομικϊν φορζων και των Τελωνειακϊν Αρχϊν.  

Τα κυριότερα πλεονεκτιματα και οφζλθ από τθ χριςθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν είναι τα 

ακόλουκα : 

 Ευελιξία των επιχειριςεων και ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ 

 Μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων/αναβολι πλθρωμισ των 

δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων 

 Διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ τελωνιςμοφ κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα ςτο τελωνείο, 

 Ταχφτερθ παράδοςθ των εμπορευμάτων 

 Ρροςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του οικονομικοφ φορζα 

 Υποβολι λιγότερων δεδομζνων ςτα τελωνεία πριν από τθν παράδοςθ των εμπορευμάτων 

 Διενζργεια μειωμζνων ελζγχων  ςε ςχζςθ με τθ ςυνικθ διαδικαςία ειςαγωγισ/εξαγωγισ 

 Οι φυςικοί ζλεγχοι πραγματοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ του οικονομικοφ φορζα, 

εφόςον ζχει άδεια εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ, ι απλουςτευμζνθσ 

διαςάφθςθσ με προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςε τόπο που ζχει κακοριςτεί ι εγκρικεί 

από τισ τελωνειακζσ αρχζσ  

 Διαρκισ επαφι και ςυνεργαςία μεταξφ των οικονομικϊν φορζων και των τελωνειακϊν 

αρχϊν. 

 Επίςπευςθ τθσ επιςτροφισ πιςτωτικοφ υπολοίπου ΦΡΑ ςε κατόχουσ άδειασ ΑΕΟ ι 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν (ΡΟΛ.1103/7-7-2017 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ). 

 

Ειδικότερα οφζλθ : 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

 Αναβολι πλθρωμισ δαςμϊν και φόρων ζωσ τθν 16θ θμζρα του επόμενου μινα από τον 

μινα υποβολισ των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων 

 Δυνατότθτα μείωςθσ τθσ εγγφθςθσ κατά 70% ςε ςχζςθ με το ποςό αναφοράσ όταν ο 

κάτοχοσ άδειασ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ζχει άδεια που χορθγείται ςε Εγκεκριμζνο 

Οικονομικό Φορζα για τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ (άδεια AEOC) 

 Δυνατότθτα μείωςθσ τθσ εγγφθςθσ ι ακόμα και απαλλαγισ από τθ ςφςταςθ αυτισ ςτισ 

περιπτϊςεισ χριςθσ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν για τα ειδικά κακεςτϊτα, με 

τθν πλιρωςθ των κριτθρίων που προβλζπονται ςτισ ενωςιακζσ διατάξεισ, δυνατότθτα που 

προβλζπεται και ςτθ ςυνικθ διαδικαςία 
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ΕΞΑΓΩΓΘ  

 Δυνατότθτα φόρτωςθσ των εμπορευμάτων ςε τόπο επιλογισ του εξαγωγζα 

 Μετακίνθςθ των εμπορευμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ του εξαγωγζα απευκείασ ςτο 

τελωνείο εξόδου 

 Εκτφπωςθ του Συνοδευτικοφ Εγγράφου Εξαγωγισ από τισ εγκαταςτάςεισ του εξαγωγζα 

 

 

ΜΕΟΣ Βϋ.  
ΕΙΔΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ 

Β.1. ΚΥΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΡΟΣ ΤΑ ΕΙΔΘ ΤΩΝ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ 

Με τον προθγοφμενο Κϊδικα υπιρχαν τρία είδθ απλοφςτευςθσ :  

 θ ελλιπισ διαςάφθςθ,  

 θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ και  

 ο εκτελωνιςμόσ ςτον οριηόμενο από τον ειςαγωγζα/εξαγωγζα τόπο. 

Με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα επζρχονται οι ακόλουκεσ αλλαγζσ ωσ προσ τα είδθ των 

απλουςτεφςεων: 

 

Α)  Θ ελλιπισ διαςάφθςθ δεν υφίςταται πλζον ωσ είδοσ απλοφςτευςθσ και αποτελεί μαηί με 

τθν απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ μια ενιαία διαδικαςία, τθν «απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ».   

Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταβατικισ περιόδου και μζχρι τθν προςαρμογι των τελωνειακϊν  

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτισ νζεσ απαιτιςεισ του Κϊδικα κα εξακολουκεί να 

χρθςιμοποιείται θ ελλιπισ διαςάφθςθ (τφπου Β) μόνο για μεμονωμζνεσ και περιςταςιακζσ 

πράξεισ τελωνιςμοφ εμπορευμάτων χωρίσ άδεια.  

Συνεπϊσ, οι οικονομικοί φορείσ που κάνουν χριςθ ελλιπϊν διαςαφιςεων ςε τακτικι 

βάςθ, κα πρζπει να υποβάλλουν αιτιςεισ ςτισ αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ προκειμζνου 

να αξιολογθκοφν και να πάρουν άδειεσ για χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ.  Για τον 

λόγο αυτό, τα Τελωνεία παρακαλοφνται όπωσ ενθμερϊςουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

κάνουν τακτικι χριςθ ελλιπϊν διαςαφιςεων για τθν άμεςθ υποβολι αιτιςεων. 

 

Β) Διατθρείται θ διαδικαςία τθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ για τακτικι χριςθ, κατόπιν 

άδειασ από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 

 Άρκρα 166 UCC, 145 DA και 223-224 ΙΑ 

Θ διαδικαςία αυτι επιτρζπει ςε ζνα πρόςωπο να υπαγάγει, κατόπιν άδειασ, τα 

εμπορεφματά του ςε τελωνειακό κακεςτϊσ με απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ, ςτθν οποία 
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είναι δυνατό να παραλείπονται οριςμζνα από τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 162  

του UCC ι ςτα υποςτθρικτικά ζγγραφα που αναφζρονται ςτο άρκρο 163  του Κϊδικα.  

Στο ςυγκεκριμζνο είδοσ απλοφςτευςθσ  τα εμπορεφματα προςκομίηονται ςτο τελωνείο ι ςε 

οποιοδιποτε άλλο τόπο ζχει κακοριςτεί ι εγκρικεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ ϊςτε να είναι 

ςτθ διάκεςθ των τελευταίων για ζλεγχο.       

 

Γ)   Αντικακίςταται ο εκτελωνιςμόσ ςτον οριηόμενο από τον ειςαγωγζα/εξαγωγζα τόπο από 

τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι με υποχρζωςθ  

γνωςτοποίθςθσ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων ι με απαλλαγι τθσ υποχρζωςθσ αυτισ. 

  Άρκρα 182 UCC, 150 DA και 233-235 ΙΑ 

Θ διαδικαςία αυτι επιτρζπει ςε ζνα πρόςωπο να υποβάλλει, κατόπιν άδειασ, τελωνειακι 

διαςάφθςθ, περιλαμβανομζνθσ τθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ, με τθ μορφι εγγραφισ 

ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι, υπό τον όρο ότι τα ςτοιχεία τθσ διαςάφθςθσ 

βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των τελωνειακϊν αρχϊν μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του 

διαςαφιςτι κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ υπό τθ μορφι 

εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ. 

 

 Στθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ αφορά άδεια χριςθσ με εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ του διαςαφιςτι με γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων, 

και ζωσ τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου, ο αιτϊν μπορεί να επιλζξει τον τρόπο 

ενθμζρωςθσ του τελωνείου κάκε φορά που ειςάγει/εξάγει εμπορεφματα, ο οποίοσ κα 

δθλϊνεται ςτθ κζςθ 13 τθσ αίτθςθσ και ςυγκεκριμζνα : 

 τθν υποβολι μιασ πλιρουσ διαςάφθςθσ τφπου Α ι 

 τθν υποβολι απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ τφπου C ι 

 τθν υποβολι γνωςτοποίθςθσ λογιςτικισ εγγραφισ τφπου R 

 

 Οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν τθν ευχζρεια να απαλλάςςουν από τθν υποχρζωςθ 

γνωςτοποίθςθσ προςκόμιςθσ εμπορεφματα τα οποία κεωροφνται ότι ζχουν 

παραδοκεί κατά τθ ςτιγμι τθσ εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι. 

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθν ειςαγωγι/εξαγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ 

αερίου που μεταφζρονται μζςω δικτφου αγωγϊν λόγω τθσ φφςθσ των εμπορευμάτων 

αυτϊν, με εγγραφι των ειςερχόμενων/εξερχόμενων ποςοτιτων ςτα Λογιςτικά Βιβλία 

του διαςαφιςτι και υποβολι ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ για το ςφνολο τθσ 

παραλθφκείςασ/εξαχκείςασ  ποςότθτασ που αφορά τον προθγοφμενο μινα.   
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Β.2. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΑΙΤΘΣΕΩΝ   

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν, 

ςφμφωνα με τον UCC, όπωσ αναφζρονται ςτα άρκρα 145 και 150 των DA, ζχουν ευκυγραμμιςτεί 

με οριςμζνα από τα κριτιρια για τουσ ΑΕΟ που περιγράφονται ςτο άρκρο 39 του UCC κακϊσ και 

ςτα αντίςτοιχα άρκρα των ΙΑ.  

 

Ραρακζτουμε κατωτζρω Ρίνακα με τα ςχετικά κριτιρια και τισ προχποκζςεισ που πρζπει να 

πλθροφνται για τθ χοριγθςθ άδειασ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ και εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ του διαςαφιςτι και τισ νομικζσ παραπομπζσ ςτα άρκρα του UCC και των κατ’ 

εξουςιοδότθςθ (DA) και εκτελεςτικϊν διατάξεων (IA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ



9 
 

ΚΙΤΘΙΑ & ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ 

 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΘ 

ΔΙΑΣΑΦΘΣΘ 

ΕΓΓΑΦΘ ΣΤΙΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΧΩΘΣΕΙΣ ΜΕ 

ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

ΡΟΣΚΟΜΙΣΘΣ 

ΕΓΓΑΦΘ ΣΤΙΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΧΩΘΣΕΙΣ ΧΩΙΣ 

ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

ΡΟΣΚΟΜΙΣΘΣ 

Ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ 

Άρκρα  UCC 39(α), DA 145 1(α), IA 24 
      

Ικανοποιθτικζσ διαδικαςίεσ 

διαχείριςθσ αδειϊν/εγκρίςεων που 

χορθγοφνται ςφμφωνα με μζτρα 

εμπορικισ πολιτικισ ι ςε ςχζςθ με 

ςυναλλαγζσ γεωργικϊν προϊόντων 

Άρκρα DA 145  1(β), ΙΑ 25 1(η) 

      

Ενθμζρωςθ τελωνειακϊν αρχϊν 

όταν εντοπίηονται δυςκολίεσ 

ςυμμόρφωςθσ 

Άρκρο 145 1(γ) DA, ΙΑ 25 1(κ) 

      

Ικανοποιθτικζσ διαδικαςίεσ για τισ 

άδειεσ ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν που 

ςυνδζονται με 

απαγορεφςεισ/περιοριςμοφσ 

Άρκρο 145 1(δ) DA, ΙΑ 25 1(ια) 

      

Ικανοποιθτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ 

εμπορικϊν, λογιςτικϊν και 

μεταφορικϊν καταχωριςεων 

Άρκρα  UCC 39(β),  IA 25 

     

Ρρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι 

επαγγελματικϊν προςόντων 

Άρκρα  UCC 39(δ),  IA 27 

     

AEO C  

Άρκρο UCC 182 3 (α) 
    

Θ φφςθ και θ ροι των 

εμπορευμάτων το δικαιολογεί 

Άρκρο  UCC 182 3(β) 

    

Το τελωνείο ελζγχου ζχει πρόςβαςθ 

ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που κεωρεί 

απαραίτθτεσ 

Άρκρο UCC 182 3(γ) 

    

Κατά τθ ςτιγμι τθσ εγγραφισ ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ, τα 

εμπορεφματα δεν υπόκεινται  πλζον 

ςε απαγορεφςεισ / περιοριςμοφσ 

Άρκρο UCC 182 3(δ) 
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Β.3. ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ  

Οι εξαιρζςεισ που προβλζπονται τόςο από τισ ενωςιακζσ όςο και από τισ εκνικζσ διατάξεισ 

(άρκρο 4 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ) απεικονίηονται ςτο Ραράρτθμα 6 τθσ παροφςασ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ κοινοποιοφμενθ απόφαςθ δεν εφαρμόηεται ςτουσ εφοδιαςμοφσ πλοίων και 

αεροςκαφϊν.  

Με τθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ:  

 επιτρζπεται πλζον θ χριςθ του κακεςτϊτοσ 42 με τθ διαδικαςία τθσ απλουςτευμζνθσ 

διαςάφθςθσ, 

 αίρεται θ εξαίρεςθ χοριγθςθσ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν (απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ-

εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του διαςαφιςτι) για ειςαγωγζσ αγακϊν με απαλλαγι 

από ΦΡΑ, 

 είναι δυνατι θ χριςθ τθσ διαδικαςίασ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ για τα εμπορεφματα του 

άρκρου 53 του ν.2960/2001 για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με ταυτόχρονθ κζςθ 

αυτϊν ςε φορολογικι αποκικθ, 

 είναι δυνατι θ εξαγωγι και επανεξαγωγι για τα εμπορεφματα του άρκρου 53 του 

ν.2960/2001 από εγκεκριμζνο αποκθκευτι, τόςο με χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ 

όςο και με εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

το τελωνείο εξόδου είναι ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ, 

 είναι δυνατι θ χριςθ τθσ διαδικαςίασ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ για τα προϊόντα που 

υπόκεινται ςε φόρο κατανάλωςθσ (άρκρο 53Α του ν.2960/01) για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία με ταυτόχρονθ κζςθ αυτϊν ςε φορολογικι αποκικθ, 

 είναι δυνατι θ εξαγωγι και επανεξαγωγι για τα προϊόντα που υπόκεινται ςε φόρο 

κατανάλωςθσ (άρκρο 53Α του ν.2960/01) με χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το τελωνείο εξόδου είναι ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ, 

 είναι δυνατι θ εξαγωγι αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν του τετάρτου μζρουσ του 

ν.2960/01 με χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ και εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ του διαςαφιςτι από εγκεκριμζνο αποκθκευτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 

τελωνείο εξόδου είναι ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

ΜΕΟΣ Γϋ.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΙΤΘΙΩΝ 

Γ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ ΓΙΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Γ.1.1. Οικονομικοί Φορείσ που μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ 

κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια που 

προςδιορίηονται ςτισ ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ. 
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Γ.1.2. Εγκατάςταςθ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 

Κατά γενικό κανόνα, ςφμφωνα με τα άρκρα 18(2) και 170(2) του UCC κακϊσ και 11 παρ. 1(β) των  

DA, οι οικονομικοί φορείσ που υποβάλλουν αίτθςθ πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.  

Πςον αφορά τθν ζννοια τθσ εγκατάςταςθσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 5 (31) και 

(32) UCC) διευκρινίηουμε τα ακόλουκα : 

 εφόςον πρόκειται για φυςικό πρόςωπο το οποίο αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα, κάκε 

πρόςωπο που ζχει τθ ςυνικθ κατοικία του ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ,  

 εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων, κάκε πρόςωπο που ζχει ςτο 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ τθν καταςτατικι του ζδρα, τθν κεντρικι του διοίκθςθ ι 

μόνιμθ επιχειρθματικι εγκατάςταςθ (μόνιμθ επιχειρθματικι εγκατάςταςθ: ςτακερόσ 

τόποσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον οποίο βρίςκονται ςε μόνιμθ βάςθ οι 

αναγκαίοι ανκρϊπινοι και τεχνικοί πόροι και μζςω του οποίου πραγματοποιοφνται εν όλω 

ι εν μζρει οι ςχετικζσ με τα τελωνεία πράξεισ ενόσ προςϊπου).  

Στισ περιπτϊςεισ που οικονομικοί φορείσ είναι εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο Κ-Μ μποροφν να 

υποβάλουν αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ μόνο μζςω τελωνειακοφ αντιπροςϊπου. Οι 

εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο Κ-Μ οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ΑΦΜ ςτθ χϊρα μασ 

είτε μζςω τθσ ΡΟΛ.1113/2013 ΑΥΟ είτε μζςω οριςμοφ φορολογικοφ αντιπροςϊπου, κακϊσ και 

ΑΦΜ ςτο Κ-Μ εγκατάςταςισ τουσ και να τα γνωςτοποιοφν ςτον τελωνειακό αντιπρόςωπο. 

Στισ περιπτϊςεισ που οι οικονομικοί φορείσ δεν είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ, μποροφν να υποβάλλουν αιτιςεισ μόνο μζςω ζμμεςου τελωνειακοφ αντιπροςϊπου. 

Στθν περίπτωςθ μθ εγκατεςτθμζνων ςτθν Ε.Ε. προςϊπων,  για ςκοποφσ εφαρμογισ νομοκεςίασ 

ΦΡΑ κατά τθν τιρθςθ των τελωνειακϊν διατυπϊςεων, απαιτείται υποχρεωτικά ο οριςμόσ  

φορολογικοφ αντιπροςϊπου (άρκρο 36 του ν.2859/2000 «Κϊδικασ ΦΡΑ») ο οποίοσ  κακίςταται 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοσ για τθν καταβολι του φόρου βάςει των διατάξεων του 

άρκρου 7 τθσ ΡΟΛ 1281/1993 ΑΥΟ. 

Ζμμεςοσ τελωνειακόσ αντιπρόςωποσ και φορολογικόσ αντιπρόςωποσ δφναται να ορίηεται το ίδιο 

πρόςωπο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι εγκατεςτθμζνο ςτθ χϊρα μασ και αναλαμβάνει τισ 

ευκφνεσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ τελωνειακισ νομοκεςίασ 

και νομοκεςίασ ΦΡΑ. 

Εξαίρεςθ των ανωτζρω αποτελοφν τα ειδικά κακεςτϊτα πλθν τθσ διαμετακόμιςθσ όπου ο 

κάτοχοσ τθσ άδειασ χριςθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ ο οποίοσ πρόκειται να αιτθκεί και άδεια χριςθσ 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν, υποχρεοφται να είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ του τελωνειακοφ 

εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 211 παρ.3 ςθμείο (α) του UCC. 
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Γ.1.3. Υποβολι τθσ αίτθςθσ  

Συμπλήρωςη τησ αίτηςησ 

Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ και θ ζκδοςθ άδειασ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν πραγματοποιοφνται 

μζςω του Υποςυςτιματοσ Αδειϊν-Εγκρίςεων του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

Τελωνείων ICISnet.  

Στο Ραράρτθμα 7 παρατίκενται υποδείγματα των αιτιςεων και των αδειϊν για τισ 

απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ με οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςι τουσ. 

Θ αίτθςθ υποβάλλεται για ζνα μόνο είδοσ απλοφςτευςθσ (απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ ι εγγραφι 

ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι) και μπορεί να αφορά ςε ζνα ι περιςςότερα 

τελωνειακά κακεςτϊτα ειςαγωγισ  ι εξαγωγισ. 

Με τθν αίτθςθ ο αιτϊν υποβάλλει ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι όλα τα ζγγραφα που 

απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςισ του, τα οποία αναφζρονται ςτο άρκρο 3 

παράγραφοσ 2  τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ. 

 

Αρμόδιεσ αρχζσ για την υποβολή τησ αίτηςησ 

Θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτισ αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θες/νίκθσ, Αχαΐασ κακϊσ 

και ςτα Τελωνεία Βόλου, Θρακλείου, Καβάλασ, Κζρκυρασ, Μυτιλινθσ, όδου και Σφρου ςτθ 

χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων βρίςκεται θ ζδρα του ειςαγωγζα/εξαγωγζα ι ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα των οποίων τθροφνται οι κφριεσ λογιςτικζσ καταχωριςεισ αυτοφ.  

Στθν παροφςα φάςθ λόγω του ότι δεν μπορεί το Υποςφςτθμα Αδειϊν-Εγκρίςεων να υποςτθρίξει 

τθν ζκδοςθ αδειϊν με τον κωδικό τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ Αχαΐασ, οι άδειεσ 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν κα εκδίδονται από το Τελωνείο Ρατρϊν (με κωδικό ζκδοςθσ του 

Τελωνείου Ρατρϊν), μζχρι τθν επίλυςθ του κζματοσ. 

Ειδικά για τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρειραιϊσ και Νιςων του νομοφ Αττικισ, ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, θ Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ μπορεί να ορίηει και άλλα τελωνεία πζραν των 

προβλεπομζνων από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ωσ τελωνεία ελζγχου και υποβολισ των 

απλουςτευμζνων διαςαφιςεων. 

 

Ειδικά καθεςτϊτα 

Στθν περίπτωςθ των ειδικϊν κακεςτϊτων πλθν τθσ διαμετακόμιςθσ (τελωνειακι αποταμίευςθ, 

τελειοποίθςθ προσ επανειςαγωγι/επανεξαγωγι, ειδικόσ προοριςμόσ, προςωρινι ειςαγωγι), 

απαιτείται να ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ άδειασ χριςθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ που τίκενται βάςει των ενωςιακϊν και εκνικϊν διατάξεων και ςτθ 

ςυνζχεια να υποβλθκεί θ αίτθςθ για άδεια χριςθσ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ άδειασ ειδικοφ κακεςτϊτοσ εξακολουκοφν 

να ιςχφουν ωσ ζχουν. 
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Υποβολή αίτηςησ από τελωνειακό αντιπρόςωπο 

Πταν ζνασ τελωνειακόσ αντιπρόςωποσ (άμεςοσ/ζμμεςοσ) υποβάλλει αίτθςθ για χοριγθςθ 

άδειασ, προκειμζνου να τθ χρθςιμοποιιςει για ειςαγωγζσ/εξαγωγζσ πελατϊν του, απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ είναι θ φπαρξθ επαρκϊν ςτοιχείων και διαδικαςιϊν 

που να επιτρζπουν ςτθν αρμόδια αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ να εξακριβϊςει τα ςτοιχεία των 

αντιπροςωπευόμενων προςϊπων και να πραγματοποιιςει κατάλλθλουσ τελωνειακοφσ ελζγχουσ. 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό, θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από κατάλογο αντιπροςωπευόμενων προςϊπων 

ςυμπλθρωμζνο με τα πλιρθ ςτοιχεία αυτϊν προκειμζνου να αξιολογθκοφν ωσ προσ το κριτιριο 

του ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτα ειδικά κακεςτϊτα πλθν τθσ διαμετακόμιςθσ, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 

για χοριγθςθ άδειασ χριςθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ κακϊσ και άδειασ για τθν εγγραφι 

ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι, ζχει αποκλειςτικά ο κάτοχοσ τθσ άδειασ χριςθσ 

ειδικοφ κακεςτϊτοσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει εκδοκεί άδεια λειτουργίασ 

δθμόςιασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ όπου δικαίωμα υποβολισ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ 

δφναται να ζχει ο τελωνειακόσ αντιπρόςωποσ. 

  

Υποβολή αίτηςησ από AEO 

Πταν θ αίτθςθ υποβάλλεται από κάτοχο άδειασ ΑΕΟ θ αρμόδια τελωνειακι αρχι ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ ελζγχει, μζςω του Υποςυςτιματοσ Αδειϊν/Εγκρίςεων του ICISnet, τθν εγκυρότθτα τθσ εν 

λόγω άδειασ  (αν είναι ςε ιςχφ, ανάκλθςθ, ι αναςτολι).  

Πταν το αιτοφμενο είδοσ απλοφςτευςθσ αφορά εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του 

διαςαφιςτι, με τθν αίτθςθ ο αιτϊν ςυνυποβάλλει ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι ζκδοςθσ τθσ 

άδειασ το ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ του Ραραρτιματοσ 8 τθσ παροφςασ ςυμπλθρωμζνο 

μόνο ωσ προσ το ςθμείο 1 (Ρλθροφορίεσ για τθν εταιρεία), προκειμζνου θ αρμόδια τελωνειακι 

αρχι να διευκολυνκεί ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ. Ππου κρίνεται απαραίτθτο μποροφν να ηθτθκοφν 

επιπλζον πλθροφορίεσ ςτα πλαίςια αξιολόγθςθσ των κριτθρίων. 

Επιπλζον, όταν ο αιτϊν είναι τελωνειακόσ αντιπρόςωποσ-κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ, οι 

αντιπροςωπευόμενοι αυτοφ ελζγχονται για το κριτιριο του ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ. 

 

Ταυτόχρονη υποβολή αιτήςεων για απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ και ΑΕΟ 

Αν υποβλθκοφν ταυτόχρονα αιτιςεισ για χοριγθςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και 

ΑΕΟ οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ ελζγχου των κριτθρίων ςυντονίηουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ 

προκειμζνου να αποφευχκεί θ επανάλθψθ τθσ εξζταςθσ. 

Για τον λόγο αυτό αυτό προκρίνουμε: 

α)  τθν ταυτόχρονθ υποβολι αιτιςεων για χριςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και 

ΑΕΟ, ϊςτε οι οικονομικοί φορείσ να μεγιςτοποιοφν τα οφζλθ που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα όπωσ π.χ. μείωςθ τθσ εγγφθςθσ ςτα 

ειςαγωγικά κακεςτϊτα.  
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β)  τθν ταυτόχρονθ  υποβολι αιτιςεων για χριςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν κατά 

τθν εξαγωγι και «Άδειασ Εγκεκριμζνου Εξαγωγζα» ωσ προσ τθν καταγωγι ι τθν ελεφκερθ 

κυκλοφορία. 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρικ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-02-2012 ΑΥΟ, θ «Άδεια 

Εγκεκριμζνου Εξαγωγζα» αφορά τουσ εξαγωγείσ που εξάγουν ι πρόκειται να εξάγουν ςτισ χϊρεσ 

με τισ οποίεσ θ ΕΕ ζχει ςυνάψει Ρροτιμθςιακζσ Συμφωνίεσ που προβλζπουν τθν ζκδοςθ τζτοιων 

αδειϊν, προκειμζνου τα εμπορεφματά τουσ να επωφελθκοφν προτιμθςιακισ μεταχείριςθσ ςτθ 

χϊρα προοριςμοφ, ϊςτε να μθν παρίςταται θ ανάγκθ μετάβαςισ τουσ ςτο αρμόδιο Τελωνείο 

Εξαγωγισ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν κυκλοφορίασ EUR1, EUR-MED ι A.TR. 

Για τθν απόκτθςθ τθσ Άδειασ Εγκεκριμζνου Εξαγωγζα, πζραν των προαναφερομζνων ςτθν 

παροφςα διατάξεων, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν αρικ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-02-2012 

ΑΥΟ. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι οι φορολογικοί και τελωνειακοί αντιπρόςωποι δεν μποροφν να 

υποβάλλουν αίτθςθ απόκτθςθσ Άδειασ Εγκεκριμζνου Εξαγωγζα. 

 

Γ.1.4. Αποδοχι / Μθ αποδοχι τθσ  αίτθςθσ 

Θ αποδοχι/μθ αποδοχι τθσ αίτθςθσ από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ανωτζρω δ) ςχετικι Διαταγι ΑΑΔΕ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ, από τθν αρμόδια αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ, περί 

μθ πτϊχευςθσ ι περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ του αιτοφντα διενεργείται κατά το ςτάδιο 

αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ και αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ. 

 

Γ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ   

Οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θες/νίκθσ, Αχαΐασ και τα Τελωνεία Βόλου, Θρακλείου, 

Καβάλασ, Κζρκυρασ, Μυτιλινθσ, όδου και Σφρου είναι αρμόδιεσ/αρμόδια για τον ζλεγχο και τθν 

αξιολόγθςθ των προχποκζςεων και κριτθρίων ςε ςυνεργαςία όπου απαιτείται με τα 

εμπλεκόμενα τελωνεία και άλλεσ Αρχζσ.  

Στθν παροφςα φάςθ λόγω του ότι δεν μπορεί το Υποςφςτθμα Αδειϊν-Εγκρίςεων να υποςτθρίξει 

τθν ζκδοςθ αδειϊν με τον κωδικό τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ Αχαΐασ, οι άδειεσ 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν κα αξιολογοφνται από το Τελωνείο Ρατρϊν (με κωδικό ζκδοςθσ 

του Τελωνείου Ρατρϊν), μζχρι τθν επίλυςθ του κζματοσ. 

Ειδικότερα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

  

 Ιςτορικό ςυμμόρφωςησ  

Το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ προσ τισ τελωνειακζσ απαιτιςεισ των προςϊπων που αναφζρονται 

ςτο άρκρο 24 των ΙΑ εξετάηεται και ςτα δφο είδθ απλουςτεφςεων (απλουςτευμζνθ 

διαςάφθςθ/εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ) από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ, ςε 

ςυνεργαςία με τα εμπλεκόμενα τελωνεία όπου απαιτείται και ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 
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διατυπϊνονται ςτο εν λόγω άρκρο. Κατά τον ζλεγχο του κριτθρίου αυτοφ εξετάηονται πλζον και 

οι φορολογικζσ παραβάςεισ που τυχόν ζχουν διαπραχκεί κατά τα τρία ζτθ πριν από τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ απουςίασ ιςτορικοφ ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων 

ςυνδεομζνων με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα του αιτοφντοσ.  

Οδθγίεσ ωσ προσ τον ζλεγχο του ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ παρζχονται με τισ ανωτζρω η) και θ) 

ςχετικζσ. 

 

 Εμπορεφματα που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ 

Στισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που θ αίτθςθ αφορά εμπορεφματα που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ-

περιοριςμοφσ, θ άδεια χορθγείται μετά από διαβοφλευςθ των αρμόδιων τελωνειακϊν αρχϊν 

ζκδοςθσ τθσ άδειασ με τισ, κατά περίπτωςθ, αρμόδιεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ αρχζσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ του αιτοφντα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και θ διεξαγωγι των αναγκαίων ελζγχων. 

 

 Κριτήριο επάρκειασ ή επαγγελματικών προςόντων 

Σχετίηεται άμεςα με τθν αςκοφμενθ δραςτθριότθτα και εξετάηεται από τθν αρμόδια τελωνειακι 

αρχι μόνο ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ για χριςθ διαδικαςίασ εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ του διαςαφιςτι. 

Το εν λόγω κριτιριο πρζπει να πλθροφται είτε από τον αιτοφντα, είτε από τον υπάλλθλο του 

αιτοφντοσ που είναι υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα αυτοφ, είτε από τρίτο ςυμβαλλόμενο 

πρόςωπο το οποίο είναι υπεφκυνο για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ, αρκεί αυτό να 

αποδεικνφεται από τον αιτοφντα.  

Για τθν αξιολόγθςι του λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν αρικμ.  ΔΤΔ Γ 

1068454 ΕΞ 2016/28-4-2016 ΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΘ-ΔΨ8) και το κείμενο των Κατευκυντθρίων 

Οδθγιϊν ΑΕΟ το οποίο ζχει κοινοποιθκεί με τθν αρικμ. ΔΤΔ Γ 1117691 ΕΞ 2016/4-8-2016 ΔΥΟ. 

  

 Μζτρα αςφάλειασ του αυτοματοποιημζνου λογιςτικοφ πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ του 

αιτοφντοσ  

Εξετάηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ για χριςθ άδειασ εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ του διαςαφιςτι και ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κριτιριο ικανοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ εμπορικϊν, λογιςτικϊν και μεταφορικϊν καταχωριςεων. Αξιολογείται από τθν 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι ςε ςυνεργαςία, όπου απαιτείται, με άλλεσ 

Αρχζσ.    

Ρροσ τον ςκοπό αυτό θ αρμόδια τελωνειακι αρχι, με τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ για εγγραφι ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι αποςτζλλει αυκθμερόν ι το αργότερο τθν επόμενθ 

εργάςιμθ θμζρα αντίγραφο τθσ αίτθςθσ και του ερωτθματολογίου αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων.  
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Θ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφορικϊν Συςτθμάτων ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθν αρμόδια 

τελωνειακι αρχι, εντόσ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία 

παραλαβισ του αντιγράφου τθσ αίτθςθσ, ζκκεςθ αξιολόγθςθσ με αιτιολογθμζνθ γνϊμθ, που να 

επιτρζπει ςτθν αρμόδια αρχι ζκδοςθσ  τθ λιψθ απόφαςθσ για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ αιτοφμενθσ 

άδειασ. 

 

 Έλεγχοσ κατόχων άδειασ ΑΕΟ 

Στθν περίπτωςθ που θ άδεια AEO ζχει εκδοκεί βάςει των διατάξεων του UCC, ο κάτοχοσ αυτισ 

δεν υποβάλλεται ςε νζο ζλεγχο των κριτθρίων που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν δεδομζνου ότι αυτά ζχουν ιδθ αξιολογθκεί. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 τθσ κοινοποιοφμενθσ 

απόφαςθσ. 

  

 

Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν φορζων λαμβάνονται υπόψθ τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του αιτοφντοσ (μζγεκοσ και όγκοσ εργαςιϊν).  Αυτό ςθμαίνει ότι τα 

κριτιρια είναι μεν τα ίδια αλλά μπορεί να διαφζρει ο τρόποσ αξιολόγθςισ τουσ, ϊςτε να 

υπάρχει ευελιξία και εξορκολογιςμόσ τθσ διαδικαςίασ.  

Επίςθσ, οι αρμόδιεσ αρχζσ κατά το ςτάδιο του ελζγχου μποροφν να χρθςιμοποιιςουν 

αποτελζςματα προθγοφμενου ελζγχου υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ π.χ. ο ζλεγχοσ να μθν ζχει   

γίνει ςε διάςτθμα μεγαλφτερο τθσ τριετίασ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, οι όροι τθσ άδειασ 

είναι ίδιοι κλπ. 

 

Γ.3. ΕΚΔΟΣΘ ΤΘΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΡΟΙΨΘ ΤΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ 

Προθεςμίεσ ζκδοςησ αδειϊν 

Εφόςον διαπιςτϊνεται ότι πλθροφνται τα κριτιρια που τίκενται από τισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ και 

εκνικζσ διατάξεισ, θ αρμόδια τελωνειακι αρχι χορθγεί τθν άδεια εντόσ των προβλεπόμενων 

προκεςμιϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω δ) ςχετικι Διαταγι ΑΑΔΕ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ των αδειϊν τελωνειακζσ αρχζσ δεν κα πρζπει να 

εξαντλοφν τισ εν λόγω προκεςμίεσ, και οφείλουν να τθροφν αυςτθρά τθν προτεραιότθτα 

αξιολόγθςθσ των αιτθμάτων βάςει τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ.  

 

Χρόνοσ απελευθζρωςησ των εμπορευμάτων (timer) 

Θ αρμόδια αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ κακορίηει ςε αυτιν τον χρόνο απελευκζρωςθσ των 

εμπορευμάτων (προκεςμία ελζγχου εμπορευμάτων), λαμβάνοντασ υπόψθ το ωράριο λειτουργίασ 

κάκε τελωνείου, τθν απόςταςθ αυτοφ από τισ εγκαταςτάςεισ του ειςαγωγζα/εξαγωγζα, κακϊσ 

και το είδοσ των εμπορευμάτων.  
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Ο χρόνοσ απελευκζρωςθσ των εμπορευμάτων αφορά το χρονικό διάςτθμα εντόσ του οποίου, 

αν υποδειχκεί από το ςφςτθμα ζλεγχοσ, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ οφείλει να τον ολοκλθρϊςει 

εντόσ του χρόνου αυτοφ.  

Δεδομζνου ότι θ απόκτθςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ςυνδζεται με οφζλθ όςον 

αφορά τθ μείωςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ τελωνιςμοφ των εμπορευμάτων, 

επιβάλλεται θ αυςτθρι τιρθςθ του χρόνου που κακορίηεται ςτθν άδεια. 

Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ του ελζγχου εντόσ του κακοριηόμενου ςτθν 

άδεια χρονικοφ διαςτιματοσ, αυτι κα πρζπει να αιτιολογείται επαρκϊσ ςτα αποτελζςματα 

ελζγχου. 

 

Ζγκριςη χϊρων προκειμζνου να παραλαμβάνονται τα εμπορεφματα ςτισ εγκαταςτάςεισ των 

ειςαγωγζων 

Ρριν από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ για τθ διαδικαςία απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ ι εγγραφισ ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι ςτθν ειςαγωγι (εκτόσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και του 

φυςικοφ αερίου), και προκειμζνου ο ειςαγωγζασ να παραλαμβάνει τα εμπορεφματα ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του, απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράσ τα 

ακόλουκα: 

 να ζχει άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ ι άδεια 

εγκεκριμζνου παραλιπτθ TIR για τισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των εμπορευμάτων 

πραγματοποιείται με δελτίο TIR,  

 να ζχει άδεια λειτουργίασ εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 

148 του UCC  ι  

 να ζχει άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

δφναται να εναποτεκοφν ς’ αυτοφσ τουσ χϊρουσ και εμπορεφματα ςε προςωρινι 

εναπόκεςθ χωρίσ επιπλζον εγγφθςθ για τθν εναπόκεςι τουσ, εφόςον ζχει ςυςτακεί 

ςυνολικι εγγφθςθ για το κακεςτϊσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, ςτθν οποία 

αναφζρεται θ ωσ άνω δυνατότθτα. 

Στο Ραράρτθμα 5 τθσ παροφςασ παρατίκενται παραδείγματα ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράσ 

των εμπορευμάτων. 

 

Παροχή εγγφηςησ ςτα ειςαγωγικά καθεςτϊτα 

Ρριν από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ για τθ διαδικαςία απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ ι εγγραφισ ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι ςτθν ειςαγωγι (εκτόσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και του 

φυςικοφ αερίου), απαιτείται άδεια ςυνολικισ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ τθσ ανωτζρω  β) ςχετικισ Διαταγισ ΑΑΔΕ. 

Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται επιπλζον εγγφθςθ για χριςθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν 

ςτα ειδικά κακεςτϊτα πλθν τθσ διαμετακόμιςθσ, δεδομζνου ότι ιδθ ζχει ςυςτακεί ςυνολικι 
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εγγφθςθ για τισ δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

του κακεςτϊτοσ. 

 

Κοινοποίηςη τησ άδειασ ςτον αιτοφντα 

Θ άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν κοινοποιείται ςτον αιτοφντα, ο οποίοσ δεςμεφεται για τθν 

αποδοχι των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτι (άρκρο 23, παρ.1 UCC), κακϊσ και ςτα 

εμπλεκόμενα αρμόδια τελωνεία ειςαγωγισ-εξαγωγισ και το/τα τελωνεία/τελωνεία ελζγχου, κατά 

περίπτωςθ. 

 

Ευθφνη τελωνειακϊν αντιπροςϊπων (άμεςοι-ζμμεςοι) 

Επιςθμαίνεται ότι οι τελωνειακοί αντιπρόςωποι-κάτοχοι αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν 

για λογαριαςμό αντιπροςωπευόμενων προςϊπων είναι εισ ολόκλθρο υπόχρεοι μετά του 

δικαιοφχου του εμπορεφματοσ ζναντι του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του 

ν.718/77.  

 

Ενημζρωςη των τελωνειακϊν αρχϊν για την ζκδοςη τησ άδειασ 

Θ τελωνειακι αρχι μετά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ενθμερϊνει ςχετικά τθ Δ/νςθ Στρατθγικισ 

Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων και τθν αρμόδια ΕΛΥΤ κακϊσ και τισ Δ/νςεισ Τελωνειακϊν 

Διαδικαςιϊν,  Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν και ΕΦΚ & ΦΡΑ κατά 

περίπτωςθ. 

 

Σχζδιο ελζγχου ςτην περίπτωςη άδειασ εγγραφήσ ςτισ λογιςτικζσ καταχωρήςεισ του διαςαφιςτή 

Με τθν  αρικμ. ΔΣΤΕΡ Γ 51868 ΕΞ 2015 ΕΜΡ/12-06-2015 ΕΔΥΟ θ Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν 

Ελζγχων και Ραραβάςεων ζχει εκδόςει οδθγίεσ για τθ διενζργεια εκ των υςτζρων ελζγχων. 

Ειδικότερα, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι κάτοχοι άδειασ εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ, οι προβλεπόμενοι ςτο άρκρο 233 των ΙΑ, ζλεγχοι που πρζπει να διενεργοφνται 

από τισ τελωνειακζσ αρχζσ μετά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ, περιλαμβάνονται ςτον Οδθγό Εκ Των 

Υςτζρων Ελζγχων (ςθμείο 4.18 Απλουςτευμζνεσ Διαδικαςίεσ).  

Οι τελωνειακζσ αρχζσ κακορίηουν τθ ςυχνότθτα των εκ των υςτζρων ελζγχων διαςφαλίηοντασ, 

μεταξφ άλλων ότι είναι δυνατι θ διεξαγωγι αποτελεςματικϊν τελωνειακϊν ελζγχων ςε όλα τα 

ςτάδια τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι. Για τθν 

κατάρτιςθ του ςχεδίου ελζγχου λαμβάνεται υπόψθ, κατά περίπτωςθ, θ περίοδοσ περιοριςμοφ 

για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ τελωνειακισ οφειλισ (άρκρο 103 παρ. 1 του UCC) και προβλζπεται θ 

διενζργεια ελζγχου ςε περίπτωςθ που χορθγθκεί απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 182 παρ. 3 του UCC. 
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Απόρριψη τησ αίτηςησ 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ παρζχεται ςτον αιτοφντα θ δυνατότθτα άςκθςθσ του 

δικαιϊματοσ ακρόαςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω δ) ςχετικι Διαταγι ΑΑΔΕ. 

 

Γ.4. ΑΝΑΣΤΟΛΘ/ΑΝΑΚΛΘΣΘ/ΑΚΥΩΣΘ/ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘ ΤΘΣ ΑΔΕΙΑΣ   

Θ άδεια αναςτζλλεται, ανακαλείται, ακυρϊνεται, επανεξετάηεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτθν (δ) ςχετικι Διαταγι ΑΑΔΕ. 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα: 

 Άδειεσ που ζχουν εκδοκεί ςτο όνομα τελωνειακϊν αντιπροςϊπων, ςτισ περιπτϊςεισ 

ςοβαρϊν ι επανειλθμμζνων, εκ μζρουσ των αντιπροςωπευόμενων προςϊπων, παραβάςεων 

τθσ τελωνειακισ και φορολογικισ νομοκεςίασ ανακαλοφνται κατά το μζροσ που αφοροφν τα 

πρόςωπα αυτά, και θ άδεια επαναξιολογείται με τθ δυνατότθτα ανάκλθςθσ αυτισ από τθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι. 

 Στο πλαίςιο επανεξζταςθσ τθσ άδειασ λόγω τθσ διενεργοφμενθσ παρακολοφκθςθσ (άρκρο 15, 

παρ.1, ςθμείο (β) των DA), εμπίπτει και θ διαγραφι από τθν άδεια που ζχει εκδοκεί ςτο 

όνομα αντιπροςϊπου, οποιουδιποτε αντιπροςωπευόμενου προςϊπου ζχει υποπζςει ςε 

ςοβαρζσ ι επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και των φορολογικϊν 

κανόνων. 

 Δεδομζνου ότι θ κατοχι άδειασ AEOC αποτελεί προχπόκεςθ για τθ λιψθ άδειασ εγγραφισ 

ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι χωρίσ γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ, θ 

τελευταία ανακαλείται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ AEOC. 

 Σε περίπτωςθ αναςτολισ άδειασ AEO λόγω μθ πλιρωςθσ όλων ι οριςμζνων εκ των 

κριτθρίων του άρκρου 39 UCC, κα αναςτζλλεται και θ άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν 

εφόςον για τθν χοριγθςι τθσ αξιολογικθκαν τα κριτιρια ΑΕΟ τα οποία δεν πλθροφνται 

πλζον. 

 

Γ.5. ΕΡΑΝΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΔΕΙΩΝ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΡΙΝ 
ΑΡΟ ΤΘΝ 1/5/2016   

Πλεσ οι άδειεσ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν που ζχουν εκδοκεί πριν από τθν 1θ Μαΐου 2016, 

εξακολουκοφν και ιςχφουν, μζχρι τθν επαναξιολόγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ 

ζωσ τθν 1θ Μαΐου 2019, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν αυτζσ πλθροφν τα κριτιρια που 

τίκενται με τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα. Θ επανεξζταςθ των αδειϊν 

ςυνεπάγεται τθν ζκδοςθ αποφάςεων ανάκλθςθσ αυτϊν και τθ χοριγθςθ νζων αδειϊν όταν 

πλθροφνται οι ςχετικζσ προχποκζςεισ. 
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Γ.6. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ   

Κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι, θ παρακολοφκθςθ από τισ αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ των αδειϊν 

τελωνειακζσ αρχζσ των προχποκζςεων και κριτθρίων που πρζπει να πλθροί ο δικαιοφχοσ τθσ 

άδειασ και ιδιαίτερα του κριτθρίου ιςτορικοφ ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ τισ τελωνειακζσ και 

φορολογικζσ παραβάςεισ, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23(5) του UCC. Ρροσ τον ςκοπό αυτό, οι 

αρμόδιεσ αρχζσ προγραμματίηουν τουσ ελζγχουσ τουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 

με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν άδεια αυτι, προκειμζνου να προβοφν, εφόςον 

απαιτείται, ςτισ προβλεπόμενεσ κατά περίπτωςθ ενζργειεσ (τροποποίθςθ/ακφρωςθ/αναςτολι/ 

ανάκλθςθ). 

Πταν τα αρμόδια τελωνεία ελζγχου ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ διαπιςτϊνουν 

παραβάςεισ ι άλλα ποινικά αδικιματα που διαπράχτθκαν από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ 

κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ πρόςωπα, ενθμερϊνουν άμεςα εγγράφωσ τθν αρμόδια αρχι 

ζκδοςθσ τθσ άδειασ, θ οποία αξιολογεί τθ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ και προβαίνει ςτισ 

περαιτζρω προβλεπόμενεσ ενζργειεσ. Εφόςον κρικεί ςκόπιμο για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ, θ τελωνειακι αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ ηθτά από το αρμόδιο τελωνείο τθν αποςτολι 

τθσ μθνυτιριασ αναφοράσ ι αντιγράφου τθσ ζκκεςθσ των αποτελεςμάτων ελζγχου. Στθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία τα πρόςωπα αυτά καταδικαςτοφν αμετάκλθτα για τζλεςθ 

λακρεμπορικισ ι άλλθσ ςυναφοφσ με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα πράξθσ ι τζλεςθ ςοβαρϊν ι 

επαναλαμβανόμενων παραβάςεων τθσ φορολογικισ ι τελωνειακισ νομοκεςίασ, τα αρμόδια 

τελωνεία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν 

ενθμερϊνουν άμεςα τθν αρμόδια αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 

Εάν δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί τρία ζτθ από τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ του δικαιοφχου τθσ 

άδειασ, διενεργείται αυςτθρι παρακολοφκθςθ αυτοφ κατά τθ διάρκεια του πρϊτου ζτουσ μετά 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ. 

 

Γ.7. ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΟΔΘΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Για διευκόλυνςι ςασ, ςασ γνωρίηουμε ότι ζχει εκδοκεί εγχειρίδιο το οποίο ζχει μεταφραςτεί και 

ςτα ελλθνικά για τισ «Απλουςτεφςεισ» το οποίο αφορά ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ αδειϊν 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν κατά τθν ειςαγωγι-εξαγωγι εμπορευμάτων και απευκφνεται τόςο 

ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ όςο και ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, με ςτόχο να διαςφαλιςτεί θ κοινι 

αντίλθψθ των διατάξεων και απαιτιςεων που ζχουν κεςπιςτεί ςτον Ενωςιακό Τελωνειακό 

Κϊδικα και ςτθ νομοκετικι δζςμθ αυτοφ για τισ απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ. 

Οι οδθγίεσ αυτζσ δεν ςυνιςτοφν νομικά δεςμευτικι πράξθ και ζχουν επεξθγθματικό χαρακτιρα. 

Σκοπό ζχουν να διευκολφνουν τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων από τα κράτθ-μζλθ. Το εν λόγω 

ζγγραφο είναι διακζςιμο ςτον ιςτοχϊρο των Ελλθνικϊν Τελωνείων 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet. 

 

 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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ΜΕΟΣ Δϋ.  
ΧΘΣΘ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 40, 42, 07, 71, 51, 53, 61) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ υποβολι των διαςαφιςεων απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ (διαςαφιςεισ 

τφπου Α, C, R κα πραγματοποιείται εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ του τελωνείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που οι κάτοχοι αδειϊν επικυμοφν να τελωνίςουν τα εμπορεφματά τουσ εκτόσ 

του ωραρίου λειτουργίασ του τελωνείου απαιτείται να λάβουν ςχετικι ζγκριςθ από αυτό. 

Eπειδι θ άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ςυνεπάγεται τον τελωνιςμό των εμπορευμάτων 

κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, εφιςτάται θ προςοχι για τθν άμεςθ δρομολόγθςθ των 

απλουςτευμζνων διαςαφιςεων Α, C και R με τθν επιλογι ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ τθσ 

«Οκόνθσ του Επόπτθ» του υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν και Υποκζςεων 

του τφπου τθσ διαςάφθςθσ (κζςθ 1β) με τθν επιλογι του πεδίου «ςυνδυαςμόσ».  

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ διενζργειασ φυςικοφ ελζγχου όταν ο κάτοχοσ τθσ άδειασ είναι 

αντιπρόςωποσ και ωσ τόποσ προςκόμιςθσ των προσ ειςαγωγι εμπορευμάτων ζχουν δθλωκεί οι 

εγκαταςτάςεισ του ειςαγωγζα/πελάτθ του, και τα δυο αυτά πρόςωπα οφείλουν να παρίςτανται 

κατά τθ διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου ι, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ, να ορίηουν εκπρόςωπο. 

 

Δ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΘΣ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΜΕ ΤΘ ΧΘΣΘ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΤΥΡΟΥ C 

Συμπλήρωςη και υποβολή τησ διαςάφηςησ τφπου C 

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά τθ διαςάφθςθ τφπου C μζςω του μθνφματοσ ID15Α, 

ςυμπλθρϊνοντασ όλεσ τισ υποχρεωτικζσ κζςεισ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα 2 τθσ 

παροφςασ.   

Ειδικότερα και κατά περίπτωςθ :  

α)  ςτθ κζςθ 44.1, μεταξφ άλλων, ςυμπλθρϊνονται: 

- ο κωδικόσ  1961 «Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν» και ο αρικμόσ τθσ άδειασ που ζχει 

εκδοκεί  από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι,  

- ο ΑΦΜ του ειςαγωγζα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ανωτζρω κ) 

ςχετικι απόφαςθ και τθν ΡΟΛ.1125/2016 εγκφκλιο διαταγι, 

- τα δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΡΑ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κωδικοποίθςθ, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτθν αρικ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 εγκφκλιο. Τα 

δικαιολογθτικά τθσ απαλλαγισ υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν απόδοςθ MRN 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω κ) ςχετικι απόφαςθ. 

- ο κωδικόσ αδειϊν/πιςτοποιθτικϊν/εγκρίςεων που προβλζπονται από διατάξεισ 

απαγορεφςεων/περιοριςμϊν ςτισ οποίεσ υπόκεινται τα εμπορεφματα και ο αρικμόσ 

αναφοράσ του αντίςτοιχου ςυνθμμζνου εγγράφου.  

β)  ςτθ κζςθ 30 ςυμπλθρϊνεται: 

- το πεδίο «εξουςιοδοτθμζνοσ τόποσ εμπορευμάτων» εφόςον ζχει εγκρικεί από τθν 
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αρμόδια αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ θ προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του ειςαγωγζα ι ςε άλλο τόπο χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό που αναφζρεται ςτθν άδειά 

του, με παράλλθλθ ςυμπλιρωςθ ςτθν καρτζλα «Αποτελζςματα Ελζγχου» τθσ ζνδειξθσ Α3 

ι  

- το πεδίο «ςυμφωνθκείςα τοποκεςία» με τον τόπο ςτον οποίο προςκομίηονται τα 

εμπορεφματα (πχ. τελωνειακόσ περίβολοσ, προςωρινι εναπόκεςθ) ςτθν περίπτωςθ που 

τα εμπορεφματα προςκομίηονται ςτο τελωνείο.  

Στισ περιπτϊςεισ που ο κάτοχοσ τθσ άδειασ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ ι εγγραφισ ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ είναι αντιπρόςωποσ, θ κζςθ 30 ςυμπλθρϊνεται με τον τόπο που 

ζχει δθλωκεί ςτθν άδεια, δθλαδι είτε οι εγκαταςτάςεισ του αντιπροςϊπου-κατόχου τθσ 

άδειασ είτε οι εγκαταςτάςεισ των ειςαγωγζων/πελατϊν του. 

γ) όςον αφορά ςτα εμπορεφματα που εμπίπτουν ςε απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ, όλα τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν απόδοςθ 

MRN, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ για τθν τιρθςθ των 

απαγορεφςεων-περιοριςμϊν.   

δ)  όςον αφορά ςτα εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι 

ι τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι, πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ με τθ λιψθ 

δείγματοσ, 

ε)  όςον αφορά ςτθ χριςθ του κακεςτϊτοσ 42 (κζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με 

απαλλαγι από ΦΡΑ και άμεςθ αποςτολι ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ε.Ε), εφιςτοφμε τθν 

προςοχι ςασ ςτθν ςυμπλιρωςθ των κζςεων 17α και 44 ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δόκθκαν 

με τθν ανωτζρω ιγ) ςχετικι ΕΔΥΟ - οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ ΡΟΛ 1006/2015 απόφαςθσ ΓΓΔΕ.  

 

 

Αποδοχή/απόρριψη τησ διαςάφηςησ τφπου C 

Μετά από ςυςτθμικό ζλεγχο θ διαςάφθςθ C γίνεται αυτόματα αποδεκτι και λαμβάνει αρικμό 

αναφοράσ τθσ κίνθςθσ MRN, ο οποίοσ αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο διαςαφιςτι μζςω του 

μθνφματοσ ID28A.  

Αν θ διαςάφθςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ ςυμπλιρωςθσ, κακϊσ και τισ τεχνικζσ 

και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ (ι απαιτιςεισ) του μθνφματοσ ID15Α «Διαςάφθςθ Ειςαγωγισ», 

απορρίπτεται αυτόματα από το ςφςτθμα και ο διαςαφιςτισ ενθμερϊνεται θλεκτρονικά μζςω του 

μθνφματοσ ID16Α ςτο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψθσ αυτισ.  

 

Επαλήθευςη/Διόρθωςη/Ακφρωςη τησ διαςάφηςησ τφπου C 

Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ, κακϊσ και τθν απόδοςθ και γνωςτοποίθςθ του MRN ςτο 

διαςαφιςτι διενεργείται αυτόματα από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. 
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Ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ που αποδίδεται από το υποςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι (διαδικαςίασ/εγγράφων/φυςικοί) ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί με τθν αρικμ. ΔΣΤΕΡ Β 165018 ΕΞ 2016 ΕΜΡ/29-12-2016 ΕΔΥΟ. 

Στθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου υποδεικνφει τθ διενζργεια φυςικοφ 

ελζγχου, ο οριηόμενοσ ελεγκτισ μεταβαίνει ςτον εξουςιοδοτθμζνο τόπο εμπορευμάτων ι ςτθ 

ςυμφωνθκείςα τοποκεςία (κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ) του ειςαγωγζα προκειμζνου να 

πραγματοποιιςει τον ζλεγχο εντόσ του χρόνου απελευκζρωςθσ των εμπορευμάτων (timer) που 

ορίηεται ςτθν άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν. Στθ ςτιλθ προκεςμία ελζγχου του 

υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν και Υποκζςεων (οκόνθ Επόπτθ), εμφανίηεται 

θ θμερομθνία και θ ϊρα μζχρι τθν οποία πρζπει να διενεργθκεί ο ζλεγχοσ. Το είδοσ τθσ 

διαδικαςίασ (απλουςτευμζνθ ι ςυνικθσ) εμφανίηεται και ςτθν οκόνθ του ελεγκτι (Dashboard). 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων ελζγχου, θ διαςάφθςθ 

λαμβάνει τθν κατάςταςθ «οριςτικοποιθμζνο» και αποςτζλλεται ςτο διαςαφιςτι το μινυμα 

ID29A «Ειςαγωγι Επιτρζπεται», το οποίο ιςοδυναμεί με άδεια παράδοςθσ των τελωνιςμζνων 

εμπορευμάτων. 

Επιπλζον, όταν το αιτοφμενο κακεςτϊσ είναι 42, οπότε και είναι υποχρεωτικι θ επαλικευςθ τθσ 

εγκυρότθτασ και τθσ ιςχφοσ των ΑΦΜ/VIES που δθλϊνονται ςτθ κζςθ 44 τθσ διαςάφθςθσ 

ειςαγωγισ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ τελωνειακοφσ υπαλλιλουσ να πραγματοποιοφν τον 

ζλεγχο τθσ διλωςθσ αυτϊν ανεξαρτιτωσ αποτελζςματοσ τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου. Διευκρινίηουμε 

ότι, θ εγκυρότθτα των δθλωκζντων αρικμϊν ΑΦΜ/VIES (Υ040, Υ041, Υ042) ελζγχεται αυτόματα 

κατά τθν αποδοχι, μεταβολι ι αποκικευςθ αποτελεςμάτων ελζγχου τθσ διαςάφθςθσ μζςω 

διαλειτουργικότθτασ με το VIES. Ο ζλεγχοσ των λοιπϊν δθλωκζντων ΑΦΜ με κωδικοφσ 

1715,1716,1717 και 1718 πραγματοποιείται χειροκίνθτα μζςω του TAXIS. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ διαςάφθςθ δεν επιλεγεί για επαλικευςθ, με τθ λιξθ του χρονομζτρου θ 

διαςάφθςθ λαμβάνει τθν κατάςταςθ «οριςτικοποιθμζνο» και αποςτζλλεται ςτο διαςαφιςτι το 

μινυμα ID29A «Ειςαγωγι Επιτρζπεται», το οποίο ιςοδυναμεί με άδεια παράδοςθσ των 

τελωνιςμζνων εμπορευμάτων.  

Σε οποιαδιποτε τροποποίθςθ/διόρκωςθ των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ  κα ξεκινά το χρονόμετρο 

από τθν αρχι. 

 

Εκτφπωςη άδειασ παράδοςησ για την παραλαβή των εμπορευμάτων που βρίςκονται ςτο τελωνείο 

Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ εκτυπϊνει το μινυμα ID29Α «Ειςαγωγι Επιτρζπεται», το οποίο και  

προςκομίηει ςτον αποκθκάριο, μόνο όταν τα εμπορεφματα είναι ςτο τελωνείο για τθν παραλαβι 

τουσ.   

 

Υποβολή τησ διαςάφηςησ τφπου Υ – Τρόποσ ςυμπλήρωςησ 

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά ςτο τελωνείο μζςω του μθνφματοσ ID15Α, μία 

ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ Υ για όλεσ τισ απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C που υποβλικθκαν 

τον προθγοφμενο μινα ι, εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό, περιςςότερεσ ςυμπλθρωματικζσ 
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διαςαφιςεισ Υ.  

Θ προκεςμία υποβολισ τθσ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ είναι από τθν 1θ ζωσ και τθν 10θ 

θμζρα του επόμενου μινα για τισ απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ που υποβλικθκαν τον 

προθγοφμενο μινα και θ προκεςμία πλθρωμισ του ςυνόλου των δαςμοφορολογικϊν 

επιβαρφνςεων είναι μζχρι τθ 16θ θμζρα του μινα υποβολισ τθσ ςυμπλθρωματικισ 

διαςάφθςθσ.  

Θ ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ Υ είναι μια πλιρθσ διαςάφθςθ και ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία μιασ διαςάφθςθσ τφπου Α.  Επιπρόςκετα:  

 κα δθλϊνεται ο αρικμόσ αναφοράσ τθσ εγγφθςθσ (GRN) θ οποία ζχει καταχωρθκεί ςτο 

Υποςφςτθμα Εγγυιςεων και ζχει ςυςτακεί για τθ χριςθ διαδικαςίασ απλουςτευμζνθσ 

διαςάφθςθσ ι, ςτθν περίπτωςθ των ειδικϊν κακεςτϊτων, θ εγγφθςθ που ζχει ςυςτακεί 

για τθ χριςθ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, 

 ςτθ κζςθ 48 τθσ διαςάφθςθσ κα ςυμπλθρϊνεται ο  κωδικόσ αναςτολισ πλθρωμισ 16, που 

επιφζρει αναςτολι πλθρωμισ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ 

διαςάφθςθσ Υ ζωσ τθ 16θ θμζρα του ιδίου μινα.  

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει, ζωσ τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία πλθρωμισ, καταβολι 

του ποςοφ τθσ τελωνειακισ οφειλισ, αυτι κακίςταται λθξιπρόκεςμθ και επιβαρφνεται με τον 

αναλογοφντα τόκο εκπρόκεςμθσ καταβολισ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι μιασ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ για όλεσ τισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C που ζχουν υποβλθκεί τον προθγοφμενο μινα είναι τα βαςικά 

ςτοιχεία των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων C να είναι κοινά, ϊςτε να μποροφν να 

ομαδοποιθκοφν και να ςυμπλθρωκεί θ διαςάφθςθ Υ ςτισ βαςικζσ υποχρεωτικζσ τθσ κζςεισ.  

Για διευκόλυνςι ςασ, παρακζτουμε ςτο Ραράρτθμα 4 τθσ παροφςασ ςχετικά παραδείγματα.  

Τζλοσ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 40 τθσ ςυμπλθρωματικισ 

διαςάφθςθσ τφπου Υ, με τα MRN των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων τφπου C.  

 

Αποδοχή/επαλήθευςη τησ ςυμπληρωματικήσ διαςάφηςησ τφπου Υ & ολοκλήρωςη τησ 

διαδικαςίασ  

Μετά από ςυςτθμικό ζλεγχο θ διαςάφθςθ Υ γίνεται αυτόματα αποδεκτι και λαμβάνει αρικμό 

αναφοράσ τθσ κίνθςθσ MRN, ο οποίοσ αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο διαςαφιςτι μζςω του 

μθνφματοσ ID28A.  

Αν θ διαςάφθςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ ςυμπλιρωςθσ, κακϊσ και τισ τεχνικζσ 

και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ (ι απαιτιςεισ) του μθνφματοσ ID15Α, απορρίπτεται από το 

ςφςτθμα και ο διαςαφιςτισ ενθμερϊνεται θλεκτρονικά μζςω του μθνφματοσ ID16Α ςτο οποίο 

περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψθσ αυτισ.   

Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ, κακϊσ και τθν απόδοςθ και γνωςτοποίθςθ του MRN ςτο 

διαςαφιςτι διενεργείται αυτόματα από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. Ανάλογα με το βακμό 
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επικινδυνότθτασ που αποδίδεται από το υποςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνου, πραγματοποιοφνται οι 

προβλεπόμενοι ζλεγχοι. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ δεν δρομολογείται για φυςικό ζλεγχο 

δεδομζνου ότι υποβάλλεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ παράδοςθσ των εμπορευμάτων.  

Ο υπολογιςμόσ των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων (κζςθ 47 τθσ διαςάφθςθσ) για κάκε είδοσ 

πραγματοποιείται ςτθ ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ Υ.  

Επιπλζον δεν εκδίδεται άδεια παράδοςθσ με τθν ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ Υ, κακϊσ ζχει 

εκδοκεί με τθν απλουςτευμζνθ C και τα εμπορεφματα ζχουν παραλθφκεί, ςυνεπϊσ εκδίδεται 

μόνο το αποδεικτικό είςπραξθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που μεταβλθκοφν δεδομζνα ςτισ αρχικζσ διαςαφιςεισ 

τροποποιείται ανάλογα και θ αντίςτοιχθ ςυμπλθρωματικι, με τθ διαδικαςία του εκ των υςτζρων 

ελζγχου. 

 

Δ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΘ ΣΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΣΚΟΜΙΣΘΣ ΤΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ για τθν εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ ζχει τθ δυνατότθτα, να 

παραλαμβάνει τα εμπορεφματά του απευκείασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, χωρίσ τθν προςκόμιςι 

τουσ ςτο τελωνείο, και να ενθμερϊνει το τελωνείο με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ που 

αποτελοφν τθ «γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων»: 

 Υποβολι πλιρουσ διαςάφθςθσ (τφπου Α), εφόςον διακζτει όλα τα ςτοιχεία που είναι 

αναγκαία για τθν εφαρμογι των διατάξεων που διζπουν το τελωνειακό κακεςτϊσ για το 

οποίο διαςαφίηονται τα εμπορεφματα ι 

 Υποβολι απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ (τφπου C) ι 

 Υποβολι γνωςτοποίθςθσ λογιςτικισ εγγραφισ (τφπου R), θ οποία αφορά μόνο ζνα είδοσ 

(μονοκλαςικι διαςάφθςθ). 

Δ.2.1. Διαςάφθςθ τφπου Α/C/R 

Συμπλήρωςη-υποβολή τησ διαςάφηςησ  

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά τθ διαςάφθςθ, μζςω του μθνφματοσ ID15Α, 

ςυμπλθρϊνοντασ όλεσ τισ υποχρεωτικζσ κζςεισ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα 2 τθσ 

παροφςασ. 

Ειδικότερα και κατά περίπτωςθ : 

α)  ςτθ κζςθ 44.1, μεταξφ άλλων, ςυμπλθρϊνονται : 

- ο κωδικόσ 1961 « Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν» και ο αρικμόσ τθσ άδειασ που ζχει 

εκδοκεί από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι,  

- ο ΑΦΜ του ειςαγωγζα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ανωτζρω κ) 

ςχετικι απόφαςθ και τθν ΡΟΛ.1125/2016 εγκφκλιο διαταγι, 
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-    τα δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΡΑ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κωδικοποίθςθ όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτθν αρικ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ/3-2-2017 εγκφκλιο. Τα δικαιολογθτικά τθσ 

απαλλαγισ υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν απόδοςθ MRN ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν ανωτζρω κ) ςχετικι απόφαςθ, 

- ο κωδικόσ αδειϊν/πιςτοποιθτικϊν/εγκρίςεων που προβλζπονται από διατάξεισ 

απαγορεφςεων/περιοριςμϊν ςτισ οποίεσ υπόκεινται τα εμπορεφματα και ο αρικμόσ 

αναφοράσ του αντίςτοιχου ςυνθμμζνου εγγράφου, 

β)  ςτθ κζςθ 30 ςυμπλθρϊνεται το πεδίο «εξουςιοδοτθμζνοσ τόποσ εμπορευμάτων», 

χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό που ζχει δοκεί από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι και ο οποίοσ 

αναφζρεται ςτθν άδειά του με παράλλθλθ ςυμπλιρωςθ ςτθν καρτζλα «Αποτελζςματα 

Ελζγχου» τθσ ζνδειξθσ Α3, 

γ) όςον αφορά ςτα εμπορεφματα που εμπίπτουν ςε απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ υποβάλλονται 

θλεκτρονικά με τθν απόδοςθ MRN όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ, 

προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ για τθν τιρθςθ των απαγορεφςεων-

περιοριςμϊν. 

δ)  όςον αφορά ςτα εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι 

ι τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι, πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ με τθ λιψθ 

δείγματοσ, 

  

Ειδικά όςον αφορά ςτθ διαςάφθςθ τφπου Α, ςυμπλθρϊνονται:  

 ςτθ κζςθ 48 ο κωδικόσ αναςτολισ πλθρωμισ 16, ο οποίοσ και επιφζρει αναςτολι πλθρωμισ 

ζωσ τθ 16θ θμζρα του επόμενου μινα. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει, ζωσ τθν ανωτζρω 

καταλθκτικι θμερομθνία πλθρωμισ, καταβολι του ποςοφ τθσ τελωνειακισ οφειλισ, αυτι 

κακίςταται λθξιπρόκεςμθ και επιβαρφνεται με τον αναλογοφντα τόκο εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ. 

 ςτο πεδίο Εγγφθςθ (GRN) ο αρικμόσ  αναφοράσ τθσ εγγφθςθσ. 

Αποδοχή-Δρομολόγηςη-Άδεια παράδοςησ   

Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ, κακϊσ και τθν απόδοςθ και γνωςτοποίθςθ του MRN ςτο 

διαςαφιςτι διενεργείται αυτόματα από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. 

Ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ που αποδίδεται από το υποςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι (διαδικαςίασ/εγγράφων/φυςικοί) ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί με τθν  αρικμ. ΔΣΤΕΡ Β 165018 ΕΞ 2016 ΕΜΡ/29-12-2016 ΕΔΥΟ.  

Στθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου υποδεικνφει τθ διενζργεια φυςικοφ 

ελζγχου ο οριηόμενοσ ελεγκτισ μεταβαίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ (κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ) του 

ειςαγωγζα προκειμζνου να πραγματοποιιςει τον ζλεγχο εντόσ του χρόνου απελευκζρωςθσ των 

εμπορευμάτων (timer) που ορίηεται ςτθν άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν. Στθ ςτιλθ 

προκεςμία ελζγχου του υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν & Υποκζςεων (οκόνθ 

Επόπτθ), εμφανίηεται θ θμερομθνία και θ ϊρα μζχρι τθν οποία πρζπει να διενεργθκεί ο ζλεγχοσ. 
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Το είδοσ τθσ διαδικαςίασ (απλουςτευμζνθ ι ςυνικθσ) εμφανίηεται και ςτθν οκόνθ του ελεγκτι 

(Dashboard). 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων αυτοφ, θ διαςάφθςθ 

λαμβάνει τθν κατάςταςθ «οριςτικοποιθμζνο» και αποςτζλλεται ςτο διαςαφιςτι το μινυμα ID29A 

«Ειςαγωγι Επιτρζπεται», το οποίο ιςοδυναμεί με άδεια παράδοςθσ των τελωνιςμζνων 

εμπορευμάτων. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ διαςάφθςθ δεν επιλεγεί για επαλικευςθ, με τθ λιξθ του χρονομζτρου θ 

διαςάφθςθ λαμβάνει τθν κατάςταςθ «οριςτικοποιθμζνο» και αποςτζλλεται ςτο διαςαφιςτι το 

μινυμα ID29A «Ειςαγωγι Επιτρζπεται», το οποίο ιςοδυναμεί με άδεια παράδοςθσ των 

τελωνιςμζνων εμπορευμάτων.  

Σε οποιαδιποτε τροποποίθςθ/διόρκωςθ των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ, κα ξεκινά το 

χρονόμετρο από τθν αρχι.  

 

Συμπλήρωςη-υποβολή-αποδοχή-επαλήθευςη-ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ ςυμπληρωματικϊν/ 

ανακεφαλαιωτικϊν διαςαφήςεων τφπου Υ/Η  

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά ςτο τελωνείο μζςω του μθνφματοσ ID15Α μία 

ςυμπλθρωματικι/ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ για τισ απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ/ 

γνωςτοποιιςεισ λογιςτικϊν εγγραφϊν που υποβλικθκαν τον προθγοφμενο μινα ι, εφόςον αυτό 

δεν είναι εφικτό, περιςςότερεσ ςυμπλθρωματικζσ/ανακεφαλαιωτικζσ διαςαφιςεισ.  

Ρροσ διευκόλυνςι ςασ, παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα ςτο Ραράρτθμα 4 τθσ παροφςασ.  

Ωσ προσ τθν τθροφμενθ διαδικαςία για τθ ςυμπλθρωματικι/ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ 

ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα Δ.1.  

 

 

Δ.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΘ ΣΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΙΣ ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΣΚΟΜΙΣΘΣ ΤΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

Ζννοια τησ ςυγκεκριμζνησ απλοφςτευςησ 

Θ διαδικαςία εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι χωρίσ τθ γνωςτοποίθςθ 

προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο, κατά βάςθ χρθςιμοποιείται ςτθν ειςαγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου, λόγω τθσ φφςθσ των εμπορευμάτων αυτϊν, με 

εγγραφι των ειςερχόμενων/εξερχόμενων ποςοτιτων ςτα λογιςτικά βιβλία του διαςαφιςτι και 

υποβολι ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ για το ςφνολο τθσ παραλθφκείςασ/εξαχκείςασ  

ποςότθτασ που αφορά τον προθγοφμενο μινα.  

Ωσ προσ τθν ακολουκοφμενθ διαδικαςία ιςχφουν οι ανωτζρω (ια) και (ιβ) ςχετικζσ αποφάςεισ και 

εγκφκλιοι διαταγζσ. 
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Δ.4. ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟ ΧΟΝΟ ΓΕΝΕΣΘΣ ΤΘΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘΣ ΟΦΕΙΛΘΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΤΟΥ ΦΡΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Γζνεςη τελωνειακήσ οφειλήσ  

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 77 του UCC θ τελωνειακι οφειλι γεννάται κατά τθν 

αποδοχι τθσ απλουςτευμζνθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ (τφπου C, A) ι με τθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

λογιςτικισ εγγραφισ R, ανεξαρτιτωσ του υπολογιςμοφ των δαςμολογικϊν και φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων με τθν υποβολι τθσ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ ι τθσ ανακεφαλαιωτικισ 

διαςάφθςθσ Η και τθσ πλθρωμισ αυτϊν ςε μεταγενζςτερο χρόνο (ζωσ τθν 16θ μζρα του μινα τθσ 

ςυμπλθρωματικισ ι ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ). 

Άςκηςη δικαιϊματοσ ζκπτωςησ ΦΠΑ κατά την ειςαγωγή αγαθϊν 

Σφμφωνα με το άρκρο 32 του Κϊδικα ΦΡΑ Ν.2859/2000, κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν, θ άςκθςθ 

του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ του φόρου πραγματοποιείται εφόςον ο υποκείμενοσ ςτο φόρο 

ειςαγωγζασ διακζτει ςτοιχεία από τα οποία αποδεικνφεται θ ειςαγωγι αγακϊν από αυτόν κακϊσ 

και ο φόροσ με τον οποίο επιβαρφνκθκαν τα αγακά, δθλαδι διαςάφθςθ ειςαγωγισ ςτο όνομά 

του και αποδεικτικό είςπραξθσ από το οποίο προκφπτει ο φόροσ που κατεβλικθ ςτισ τελωνειακζσ 

αρχζσ. 

Στα πλαίςια εφαρμογισ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν, ο υπολογιςμόσ των δαςμοφορολογικϊν 

επιβαρφνςεων πραγματοποιείται με τθν υποβολι ςυμπλθρωματικισ ι ανακεφαλαιωτικισ 

διαςάφθςθσ τφπου Υ ι Z, αντίςτοιχα ι με τθν υποβολι διαςάφθςθσ τφπου Α, όπου προβλζπεται.  

Επομζνωσ, ο υποκείμενοσ ςτο φόρο ειςαγωγζασ νομιμοποιείται να αναγράφει ςτθν περιοδικι 

διλωςθ ΦΡΑ και να εκπίπτει το ποςό του φόρου προςτικεμζνθσ αξίασ μετά τθν ζκδοςθ του 

αποδεικτικοφ είςπραξθσ από το οποίο προκφπτει θ καταβολι του φόρου προςτικεμζνθσ αξίασ 

ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι. 

 

ΜΕΟΣ Εϋ.  
ΧΘΣΘ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΞΑΓΩΓΘ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

(10, 31,21, 11, 23) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ υποβολι των διαςαφιςεων απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ (διαςαφιςεισ 

τφπου Α, C, R) κα πραγματοποιείται εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ του τελωνείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που οι κάτοχοι αδειϊν επικυμοφν να τελωνίςουν τα εμπορεφματά τουσ εκτόσ 

του ωραρίου λειτουργίασ του τελωνείου απαιτείται να λάβουν ςχετικι ζγκριςθ από αυτό. 

Στο ςθμείο αυτό και επειδι θ άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ςυνεπάγεται τον τελωνιςμό 

των εμπορευμάτων κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, εφιςτάται θ προςοχι για τθν άμεςθ 

δρομολόγθςθ των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων Α, C και R με τθν επιλογι ςτα κριτιρια 

αναηιτθςθσ τθσ «Οκόνθσ του Επόπτθ» του υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν 

και Υποκζςεων του τφπου τθσ διαςάφθςθσ (κζςθ 1β) με τθν επιλογι του πεδίου 

«ςυνδυαςμόσ». 
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Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ διενζργειασ φυςικοφ ελζγχου όταν ο κάτοχοσ τθσ άδειασ είναι 

αντιπρόςωποσ και τα εμπορεφματα εξάγονται από τισ εγκαταςτάςεισ του εξαγωγζα-πελάτθ του, 

και τα δυο αυτά πρόςωπα οφείλουν να παρίςτανται κατά τθ διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου ι, 

ςε περίπτωςθ κωλφματοσ, να ορίηουν εκπρόςωπο. 

 

Ε.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΘΣ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΜΕ ΤΘ ΧΘΣΘ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΤΥΡΟΥ C 

Συμπλήρωςη - υποβολή τησ διαςάφηςησ τφπου C 

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά τθ διαςάφθςθ τφπου C, μζςω του μθνφματοσ ΙΕ 515 

ςυμπλθρϊνοντασ όλεσ τισ υποχρεωτικζσ κζςεισ τθσ διαςάφθςθσ που προβλζπονται ςτο 

Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςασ. 

Ειδικότερα και κατά περίπτωςθ : 

α) ςτθ κζςθ 44.1, μεταξφ άλλων, ςυμπλθρϊνονται : 

- ο κωδικόσ 1961 «άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν» και ο αρικμόσ τθσ άδειασ που ζχει 

εκδοκεί από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, 

- ο ΑΦΜ του εξαγωγζα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τισ αρικ. ΔΤΔ Α 

1068392 ΕΞ 2016/26-4-2016 και ΡΟΛ.1125/2016 εγκυκλίουσ,  

- τιμολόγιο με απαλλαγι από τον ΦΡΑ για τθν παράδοςθ αγακϊν προσ εξαγωγι, 

- ο κωδικόσ αδειϊν/πιςτοποιθτικϊν/εγκρίςεων που προβλζπονται από διατάξεισ 

απαγορεφςεων/περιοριςμϊν ςτισ οποίεσ υπόκεινται τα εμπορεφματα και ο αρικμόσ 

αναφοράσ του αντίςτοιχου ςυνθμμζνου εγγράφου, 

β)  ςτθ κζςθ 30 ςυμπλθρϊνεται : 

- το πεδίο «εξουςιοδοτθμζνοσ τόποσ εμπορευμάτων» εφόςον ζχει εγκρικεί από τθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ θ εξαγωγι των εμπορευμάτων από άλλο 

τόπο χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό που αναφζρεται ςτθν άδειά του με παράλλθλθ 

ςυμπλιρωςθ ςτθν καρτζλα «Αποτελζςματα Ελζγχου» τθσ ζνδειξθσ Α3 ι  

- το πεδίο «Συμφωνθκείςα τοποκεςία» με τον τόπο που προςκομίηονται τα εμπορεφματα 

(π.χ. τελωνειακόσ περίβολοσ) εφόςον προςκομίηονται ςτο τελωνείο, 

γ)  όςον αφορά τα εμπορεφματα που εμπίπτουν ςε απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ, όλα τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν απόδοςθ 

MRN, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ για τθν τιρθςθ των 

απαγορεφςεων-περιοριςμϊν, 

δ)  όςον αφορά ςτα εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι 

ι τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι, πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ με τθ λιψθ 

δείγματοσ. 
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Αποδοχή/Επαλήθευςη/Διόρθωςη/Ακφρωςη τησ διαςάφηςησ τφπου C 

Εφόςον ολοκλθρωκεί ο τεχνικόσ και ςυςτθμικόσ ζλεγχοσ θ διαςάφθςθ γίνεται αποδεκτι και 

λαμβάνει MRN.  Ενεργοποιείται το χρονόμετρο τθσ άδειασ των απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και 

διενεργείται αυτόματα από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. 

Ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ που αποδίδεται από το υποςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι (διαδικαςίασ/εγγράφων/φυςικοί) ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί με τθν  αρικμ.  Δ33Δ 50020 ΕΞ 2014 ΕΜΡ/07-1-2014 ΕΔΥΟ.  

Στθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου υποδεικνφει τθ διενζργεια φυςικοφ 

ελζγχου, ο οριηόμενοσ ελεγκτισ μεταβαίνει ςτον εξουςιοδοτθμζνο τόπο εμπορευμάτων ι ςτθ 

ςυμφωνθκείςα τοποκεςία (κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ) του εξαγωγζα προκειμζνου να 

πραγματοποιιςει τον ζλεγχο εντόσ του χρόνου απελευκζρωςθσ των εμπορευμάτων (timer) που 

ορίηεται ςτθν άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν. Στθ ςτιλθ προκεςμία ελζγχου του 

υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν και Υποκζςεων (οκόνθ Επόπτθ), εμφανίηεται 

θ θμερομθνία και θ ϊρα μζχρι τθν οποία πρζπει να διενεργθκεί ο ζλεγχοσ. Το είδοσ τθσ 

διαδικαςίασ (απλουςτευμζνθ ι ςυνικθσ) εμφανίηεται και ςτθν οκόνθ του ελεγκτι (Dashboard). 

Στθν περίπτωςθ που θ διαςάφθςθ δεν επιλεγεί για ζλεγχο, λαμβάνει τθν κατάςταςθ (status) 

«Ραραλαβι προσ Εξαγωγι-F02». 

Μετά τθν επαλικευςθ τθσ διαςάφθςθσ ενθμερϊνεται ςχετικά ο κάτοχοσ τθσ άδειασ με τθν 

αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ 529 «Απελευκζρωςθ προσ Εξαγωγι», εκτυπϊνεται από τον 

οικονομικό φορζα το Συνοδευτικό Ζγγραφο Εξαγωγισ και αποςτζλλεται ςτο δθλωκζν τελωνείο 

εξόδου το μινυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενθσ Εξαγωγισ» με τα ςτοιχεία τθσ διαςάφθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που θ διαςάφθςθ δεν επιλεγεί για επαλικευςθ, αυτόματα λαμβάνει τθν 

κατάςταςθ (status) «Ραραλαβι προσ Εξαγωγι-F02» και εκτυπϊνεται το Συνοδευτικό Ζγγραφο τθσ 

Εξαγωγισ (Σ.Ε.Ε.) από το θλεκτρονικό περιβάλλον του ςυναλλαςςόμενου. 

Σε οποιαδιποτε τροποποίθςθ/διόρκωςθ των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ (λιψθ μθνφματοσ IΕ513 

και αποςτολι IΕ504), το χρονόμετρο ξεκινά από τθν αρχι.  

 

Υποβολή/Τρόποσ ςυμπλήρωςησ τησ διαςάφηςησ τφπου Υ  

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά ςτο τελωνείο μζςω του μθνφματοσ ΙΕ 515Α, μία 

ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ Υ για όλεσ τισ απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C που υποβλικθκαν 

τον προθγοφμενο μινα, ι εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό, περιςςότερεσ ςυμπλθρωματικζσ 

διαςαφιςεισ Υ.  

Θ προκεςμία υποβολισ τθσ είναι από τθν 1θ ζωσ και τθν 10θ θμζρα του επόμενου μινα για τισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ που υποβλικθκαν τον προθγοφμενο μινα. 

Θ ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ Υ είναι μια πλιρθσ διαςάφθςθ και ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία μιασ διαςάφθςθσ τφπου Α.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι μιασ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ για όλεσ τισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C που ζχουν υποβλθκεί τον προθγοφμενο μινα είναι τα βαςικά 
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ςτοιχεία των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων C να είναι κοινά, ϊςτε να μποροφν να 

ομαδοποιθκοφν και να ςυμπλθρωκεί θ διαςάφθςθ Υ ςτισ βαςικζσ υποχρεωτικζσ τθσ κζςεισ.  

Στο Ραράρτθμα 4 τθσ παροφςασ  παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα. 

Τζλοσ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 40 τθσ ςυμπλθρωματικισ 

διαςάφθςθσ τφπου Υ, με τα MRN των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων τφπου C. 

 

Αποδοχή/Επαλήθευςη/Ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ ςυμπληρωματικήσ διαςάφηςησ τφπου Υ 

Θ αποδοχι τθσ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ πραγματοποιείται αυτόματα από το ςφςτθμα, 

και αποδίδεται αρικμόσ αναφοράσ τθσ κίνθςθσ MRN, ο οποίοσ αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο 

διαςαφιςτι μζςω του μθνφματοσ ΙΕ 528 . 

Αν θ διαςάφθςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ ςυμπλιρωςθσ, κακϊσ και τισ τεχνικζσ 

και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ (ι απαιτιςεισ) του μθνφματοσ ΙΕ515 απορρίπτεται αυτόματα από 

το ςφςτθμα και ο διαςαφιςτισ ενθμερϊνεται θλεκτρονικά μζςω του μθνφματοσ ΙΕ516 ςτο οποίο 

περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψθσ αυτισ. 

Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ, κακϊσ και τθν απόδοςθ και γνωςτοποίθςθ του MRN ςτο 

διαςαφιςτι διενεργείται αυτόματα από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. Ανάλογα με το βακμό 

επικινδυνότθτασ που αποδίδεται από το υποςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνου, πραγματοποιοφνται οι 

προβλεπόμενοι ζλεγχοι. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλθρωματικι διαςάφθςθ δεν δρομολογείται για φυςικό ζλεγχο 

δεδομζνου ότι υποβάλλεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ εξαγωγισ των εμπορευμάτων.  

Με τθ διαςάφθςθ Υ δεν αποςτζλλεται το μινυμα ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενθσ Εξαγωγισ». Με 

τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων εξαγωγισ δεν εκτυπϊνεται Συνοδευτικό Ζγγραφο Εξαγωγισ 

και θ διαςάφθςθ λαμβάνει τον τφπο κατάςταςθσ (status) F02 (Ραραλαβι προσ Εξαγωγι). Εν 

ςυνεχεία οριςτικοποιείται από τον τελωνειακό υπάλλθλο θ διαςάφθςθ («Οριςτικοποίθςθ ΕΔΕ») 

και o τφποσ κατάςταςθσ που λαμβάνει είναι F08 («Επιβεβαίωςθ εξαγωγισ»). Θ θμερομθνία κατά 

τθν οποία οριςτικοποιείται, από τον τελωνειακό υπάλλθλο, θ διαςάφθςθ, καταχωρείται ωσ 

θμερομθνία εξόδου ςτο αντίςτοιχο πεδίο. 

Τροποποίηςη απλουςτευμζνησ διαςάφηςησ τφπου C και ςυμπληρωματικήσ διαςάφηςησ τφπου Υ 

Σθμειϊνεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που μεταβλθκοφν δεδομζνα ςτισ αρχικζσ διαςαφιςεισ 

τροποποιείται ανάλογα και θ αντίςτοιχθ ςυμπλθρωματικι, με τθ διαδικαςία του εκ των υςτζρων 

ελζγχου.  
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Ε.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΘ ΣΤΘΝ ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΣΚΟΜΙΣΘΣ ΤΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ για τθν εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι ζχει τθ 

δυνατότθτα, να εξάγει τα εμπορεφματά του απευκείασ από τισ εγκαταςτάςεισ του, χωρίσ τθν 

προςκόμιςι τουσ ςτο τελωνείο, και να ενθμερϊνει το τελωνείο με ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

τρόπουσ που αποτελοφν τθ γνωςτοποίθςθ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων: 

•  υποβολι πλιρουσ διαςάφθςθσ (τφπου Α) ι 

•  υποβολι απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ (τφπου C) ι 

•  υποβολι γνωςτοποίθςθσ λογιςτικισ εγγραφισ (τφπου R – μονοκλαςικι διαςάφθςθ). 

 
Ε.2.1. Διαςάφθςθ τφπου Α/C/R  

Συμπλήρωςη-Υποβολή τησ διαςάφηςησ 

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά τθ διαςάφθςθ, μζςω του μθνφματοσ ΙΕ 515, 

ςυμπλθρϊνοντασ όλεσ τισ υποχρεωτικζσ κζςεισ τθσ διαςάφθςθσ που προβλζπονται ςτο 

Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςασ.  

Ειδικότερα και κατά περίπτωςθ : 

α)  ςτθ κζςθ 44.1, μεταξφ άλλων, ςυμπλθρϊνονται : 

- ο κωδικόσ 1961 «άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν» και ο αρικμόσ τθσ άδειασ που ζχει 

εκδοκεί από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, 

- ο ΑΦΜ του εξαγωγζα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τισ αρικ. ΔΤΔ Α 

1068392 ΕΞ 2016/26-4-2016 και ΡΟΛ.1125/2016 εγκυκλίουσ,  

- το τιμολόγιο με απαλλαγι από το ΦΡΑ για τθν παράδοςθ αγακϊν προσ εξαγωγι, 

- ο κωδικόσ αδειϊν/πιςτοποιθτικϊν/εγκρίςεων που προβλζπονται από διατάξεισ 

απαγορεφςεων/περιοριςμϊν ςτισ οποίεσ υπόκεινται τα εμπορεφματα και ο αρικμόσ 

αναφοράσ του αντίςτοιχου ςυνθμμζνου εγγράφου, 

β)  ςτθ κζςθ 30 το πεδίο «εξουςιοδοτθμζνοσ τόποσ εμπορευμάτων», χρθςιμοποιϊντασ τον 

κωδικό που ζχει δοκεί από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι και ο οποίοσ αναφζρεται ςτθν άδειά 

του, ςυμπλθρϊνοντασ παράλλθλα ςτθν καρτζλα «Αποτελζςματα Ελζγχου» τθν ζνδειξθ Α3,  

γ) όςον αφορά τα εμπορεφματα που εμπίπτουν ςε απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ, όλα τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν απόδοςθ 

MRN, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ για τθν τιρθςθ των 

απαγορεφςεων-περιοριςμϊν, 

δ)  όςον αφορά ςτα εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι 

ι τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι, πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ διαδικαςίασ με τθ λιψθ 

δείγματοσ. 

 

ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ



33 
 

Αποδοχή/Δρομολόγηςη/Επαλήθευςη τησ διαςάφηςησ 

Εφόςον από το ςυςτθμικό ζλεγχο θ διαςάφθςθ γίνει αποδεκτι, αποδίδεται ο αρικμόσ αναφοράσ 

κίνθςθσ MRN, ενεργοποιείται το χρονόμετρο τθσ άδειασ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και 

διενεργείται αυτόματα από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. 

Ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ που υποδεικνφεται από τθν Ανάλυςθ Κινδφνου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι (διαδικαςίασ/εγγράφων/φυςικοί) ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί με τθν  αρικμ.  Δ33Δ 50020 ΕΞ 2014 ΕΜΡ/07-1-2014 ΕΔΥΟ.  

Στθν περίπτωςθ  που το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου υποδεικνφει τθ διενζργεια φυςικοφ 

ελζγχου, ο οριηόμενοσ ελεγκτισ μεταβαίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ (κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ) του 

εξαγωγζα προκειμζνου να πραγματοποιιςει τον ζλεγχο εντόσ του χρόνου απελευκζρωςθσ των 

εμπορευμάτων (timer) που ορίηεται ςτθν άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν. Στθ ςτιλθ 

προκεςμία ελζγχου του υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν και Υποκζςεων 

(οκόνθ Επόπτθ), εμφανίηεται θ θμερομθνία και θ ϊρα μζχρι τθν οποία πρζπει να διενεργθκεί ο 

ζλεγχοσ. Το είδοσ τθσ διαδικαςίασ (απλουςτευμζνθ ι ςυνικθσ) εμφανίηεται και ςτθν οκόνθ του 

ελεγκτι (Dashboard). 

Μετά τθν επαλικευςθ τθσ διαςάφθςθσ ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ενθμερϊνεται ςχετικά με τθν 

αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ 529 «Απελευκζρωςθ προσ Εξαγωγι», εκτυπϊνεται από τον 

οικονομικό φορζα το Συνοδευτικό Ζγγραφο Εξαγωγισ, και αποςτζλλεται ςτο δθλωκζν τελωνείο 

εξόδου το μινυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενθσ Εξαγωγισ» με τα ςτοιχεία τθσ διαςάφθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που θ διαςάφθςθ δεν επιλεγεί για επαλικευςθ, αυτόματα λαμβάνει τθν 

κατάςταςθ (status) «Ραραλαβι προσ Εξαγωγι-F02» και εκτυπϊνεται το Συνοδευτικό Ζγγραφο τθσ 

Εξαγωγισ (Σ.Ε.Ε.) από το θλεκτρονικό περιβάλλον του ςυναλλαςςόμενου. 

Σε οποιαδιποτε τροποποίθςθ/διόρκωςθ των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ (λιψθ μθνφματοσ IΕ513 

και αποςτολι IΕ504), κα ξεκινά το χρονόμετρο από τθν αρχι. 

 

Υποβολή ςυμπληρωματικϊν/ανακεφαλαιωτικϊν διαςαφήςεων τφπου Υ/ Η  

Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του μθνφματοσ ΙΕ 515, μία ςυμπλθρωματικι/ 

ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ τφπου Υ/Η για όλεσ τισ απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ/ 

γνωςτοποιιςεισ λογιςτικϊν εγγραφϊν που υποβλικθκαν τον προθγοφμενο μινα, ι εφόςον αυτό 

δεν είναι εφικτό, περιςςότερεσ ςυμπλθρωματικζσ/ανακεφαλαιωτικζσ διαςαφιςεισ. 

Ρροσ διευκόλυνςι ςασ, παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα ςτο Ραράρτθμα 4 τθσ παροφςασ.  

Θ προκεςμία υποβολισ τθσ ςυμπλθρωματικισ/ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ είναι από τθν 1θ 

ζωσ και τθν 10θ θμζρα του επόμενου μινα για τισ C/R που υποβλικθκαν τον προθγοφμενο μινα.  

Επιςθμαίνεται ότι ο κάτοχοσ τθσ άδειασ υποχρεοφται να υποβάλλει τθ ςυμπλθρωματικι/ 

ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ εντόσ τθσ τικζμενθσ προκεςμίασ για όλεσ τισ απλουςτευμζνεσ 

διαςαφιςεισ/γνωςτοποιιςεισ λογιςτικϊν εγγραφϊν, ανεξαρτιτωσ τθσ κατάςταςθσ (status) ςτθν 

οποία βρίςκονται οι τελευταίεσ.  

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 40:  
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 τθσ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ τφπου Υ με τα MRN των διαςαφιςεων τφπου C,   

 τθσ ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ τφπου Z με κατθγορία Ρροθγοφμενου Ραραςτατικοφ «Υ» 

και τφπο «CLE», το οποίο υποχρεωτικά είναι γνωςτοποίθςθ λογιςτικισ εγγραφισ τφπου R.   

 

Αποδοχή-επαλήθευςη-ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ ςυμπληρωματικήσ/ανακεφαλαιωτικήσ 

διαςάφηςησ Υ/Η  

Θ αποδοχι τθσ ςυμπλθρωματικισ/ανακεφαλαιωτικισ διαςάφθςθσ πραγματοποιείται αυτόματα 

από το ςφςτθμα, και αποδίδεται αρικμόσ αναφοράσ τθσ κίνθςθσ MRN, ο οποίοσ αποςτζλλεται 

θλεκτρονικά ςτο διαςαφιςτι μζςω του μθνφματοσ ΙΕ 528 . 

Αν θ διαςάφθςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ ςυμπλιρωςθσ, κακϊσ και τισ τεχνικζσ 

και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ (ι απαιτιςεισ) του μθνφματοσ ΙΕ515 απορρίπτεται αυτόματα από 

το ςφςτθμα και ο διαςαφιςτισ ενθμερϊνεται θλεκτρονικά μζςω του μθνφματοσ ΙΕ516 ςτο οποίο 

περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψθσ αυτισ. 

Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ, κακϊσ και τθν απόδοςθ και γνωςτοποίθςθ του MRN ςτο 

διαςαφιςτι διενεργείται αυτόματα από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. Ανάλογα με το βακμό 

επικινδυνότθτασ που αποδίδεται από το υποςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνου, πραγματοποιοφνται οι 

προβλεπόμενοι ζλεγχοι. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλθρωματικι/ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ δεν δρομολογείται για 

φυςικό ζλεγχο δεδομζνου ότι υποβάλλεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ εξαγωγισ των 

εμπορευμάτων.  

Με τισ διαςαφιςεισ Υ και Η δεν αποςτζλλεται το μινυμα ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενθσ 

Εξαγωγισ». Με τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων εξαγωγισ δεν εκτυπϊνεται Συνοδευτικό 

Ζγγραφο Εξαγωγισ και θ διαςάφθςθ λαμβάνει τον τφπο κατάςταςθσ (status) F02 (Ραραλαβι 

προσ Εξαγωγι). Εν ςυνεχεία οριςτικοποιείται από τον τελωνειακό υπάλλθλο θ διαςάφθςθ 

(«Οριςτικοποίθςθ ΕΔΕ») και o τφποσ κατάςταςθσ που λαμβάνει είναι F08 («Επιβεβαίωςθ 

εξαγωγισ»). Θ θμερομθνία κατά τθν οποία οριςτικοποιείται, από τον τελωνειακό υπάλλθλο, θ 

διαςάφθςθ, καταχωρείται ωσ θμερομθνία εξόδου ςτο αντίςτοιχο πεδίο. 

 

Τροποποίηςη απλουςτευμζνησ διαςάφηςησ C/γνωςτοποίηςησ λογιςτικήσ εγγραφήσ R και 

ςυμπληρωματικήσ/ανακεφαλαιωτικήσ Διαςάφηςησ Τφπου Υ/Η 

Σθμειϊνεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που μεταβλθκοφν δεδομζνα ςτισ απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ 

C/γνωςτοποιιςεισ λογιςτικισ εγγραφισ R, τροποποιείται ανάλογα και θ αντίςτοιχθ 

ςυμπλθρωματικι/ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ, με τθ διαδικαςία του εκ των υςτζρων ελζγχου.  
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ΜΕΟΣ ΣΤϋ.  

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΣΑΦΘΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του τελωνείου ορίηει ζναν υπάλλθλο του γραφείου ειςαγωγισ/εξαγωγισ ο 

οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ των υποβαλλόμενων διαςαφιςεων που αφοροφν 

απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ και ειδικότερα, ςε μθνιαία βάςθ, κα διαςφαλίηει τα ακόλουκα: 

 Εάν για όλεσ τισ διαςαφιςεισ C ι γνωςτοποιιςεισ λογιςτικϊν εγγραφϊν R, ζχουν υποβλθκεί 

οι ςυμπλθρωματικζσ διαςαφιςεισ Υ ι οι ανακεφαλαιωτικζσ διαςαφιςεισ τφπου Η 

αντίςτοιχα.  

 Εάν ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα οι ςυμπλθρωματικζσ διαςαφιςεισ τφπου Υ ι οι 

ανακεφαλαιωτικζσ διαςαφιςεισ τφπου Η.  

 Τθν τιρθςθ τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται για τθν πλθρωμι των δαςμοφορολογικϊν 

επιβαρφνςεων.  

 Στθν περίπτωςθ εφεδρικισ διαδικαςίασ, ςυςχετίηει τα δεδομζνα τθσ χειρόγραφθσ 

διαδικαςίασ με τα δεδομζνα τθσ θλεκτρονικισ διαςάφθςθσ.  

 Εάν, ςτισ περιπτϊςεισ που χορθγείται προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ, με τθν 

εφαρμογι μειωμζνου ι μθδενικοφ δαςμοφ ςε προϊόντα τρίτων χωρϊν ςτο πλαίςιο των 

Ρροτιμθςιακϊν Κακεςτϊτων ι τθσ Τελωνειακισ Ζνωςθσ ΕΕ-Τουρκίασ, ζχει ςυμπλθρωκεί 

ορκά θ κζςθ 36 και ζχουν αναγραφεί ςτθ κζςθ 44.1 τα ςχετικά αποδεικτικά καταγωγισ ι 

πιςτοποιθτικά ελεφκερθσ κυκλοφορίασ A.TR. 

 Εάν ζχουν υποβλθκεί απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ του 

τελωνείου χωρίσ προθγοφμενθ αίτθςθ από τον οικονομικό φορζα και ζγκριςθ από το 

αρμόδιο τελωνείο.  

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων και προχποκζςεων χριςθσ τθσ άδειασ, εφαρμογι ζχουν τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, με τθν επιφφλαξθ επανεξζταςθσ τθσ εν 

λόγω άδειασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Σθμειϊνεται ότι ο εκ των υςτζρων ζλεγχοσ ςτισ απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ/λογιςτικζσ 

καταχωριςεισ του διαςαφιςτι κακϊσ και ςτισ ςυγκεντρωτικζσ/ανακεφαλαιωτικζσ   διαςαφιςεισ    

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν  αρικμ. ΔΣΤΕΡ Γ 51868 ΕΞ 2015 ΕΜΡ/12-06-2015 ΕΔΥΟ. 

Ειδικότερα, ςτον Οδθγό Εκ Των Υςτζρων Ελζγχων (ςθμείο 4.18 Απλουςτευμζνεσ Διαδικαςίεσ), 

περιλαμβάνονται οι ελεγκτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να  διενεργοφνται από τισ τελωνειακζσ 

αρχζσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι κάτοχοι άδειασ απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ. 

Με τθν παροφςα καταργοφνται : 

α)  το Κεφάλαιο 3 «Απλουςτευμζνεσ Διαδικαςίεσ» τθσ αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11- 

2013  πλθν τθσ παραγράφου 1) Ελλιπισ διαςάφθςθ : Διαςάφθςθ τφπου Β, Ε και 

ςυμπλθρωματικισ τουσ τφπου Χ. 

β) θ αρικμ. Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013/13-11-2013 ΔΥΟ «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι  τθσ διαδικαςίασ 

απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ και  τθσ διαδικαςίασ εκτελωνιςμοφ ςτον οριηόμενο από τον 
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εξαγωγζα τόπο». 

 

Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφνται οι αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ ζκδοςθσ και 

παρακολοφκθςθσ των αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και τα αρμόδια τελωνεία ελζγχου 

για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτζρω.  

Οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων 

τουσ για τθν προϊκθςθ των απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν, παρακαλοφνται όπωσ ενθμερϊνουν 

και παρζχουν πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ για τθ χριςθ των 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν.  

Οι Ρροϊςτάμενοι των Τελωνείων ςτα οποία τθροφνται απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ 

παρακαλοφνται τόςο για τθ ςυνδρομι τουσ ωσ προσ τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, 

όςο και για τισ άμεςεσ ενζργειζσ τουσ ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ ενδεχόμενων δυςχερειϊν.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ  
                  ΑΧΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

 ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

Α)  ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν 
αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 

Β)  ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 
1. Επιχειρθςιακι Δ/νςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ, Μακεδονίασ 
2. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου  
3. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ 
4. ΕΛ.Υ.Τ. Θεςςαλονίκθσ 
5. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ  
6. Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ  

- Γενικι Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ & Εμπορικισ Ρολιτικισ  
7. Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων  

- Γενικι Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ 
- Γενικι Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Ηωικισ Ραραγωγισ & Κτθνιατρικισ 
- Γενικι Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Αλιείασ 

8. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, 185 10 – Ρειραιάσ) 
9. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 106 71 – Ακινα) 
10. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 106 71 – Ακινα) 
11. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Ρειραιάσ) 
12. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (3θσ Σεπτεμβρίου 36, 104 32 – Ακινα) 
13. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 185 32 – Ρειραιάσ) 
14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν - Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν (Τςαμαδοφ 38, 185 

31 – Ρειραιάσ) 
15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ (Κουντουριϊτου 13, 546 25 – Θεςςαλονίκθ) 
16. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.) (Ξενοφϊντοσ 5, 105 57 – Ακινα) 
17. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (Αμερικισ 10, 106 71 –Ακινα) 
18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεςςαλονίκθ) 
19. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 382 21 – Βόλοσ) 
20. Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν (Λ. Καραμανλι & Βιομθχανίασ, 413 35 

– Λάριςα) 
21. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ (Βότςθ 2, 262 21 

– Ράτρα) 
22. Ζνωςθ Εξαγωγζων Βιομθχανικϊν Ρροϊόντων (Ξενοφϊντοσ 5, 105 57 – Ακινα) 
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 Ελλινων Εξαγωγζων Νωπϊν Γεωργικϊν Ρροϊόντων (Αιόλου 104, 105 64 – Ακινα) 
27. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (Αγ. Σοφίασ 21 & Κόδρου 3, 154 51 – Ν. 

Ψυχικό) 
28. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (Ρλ. Θεάτρου 24, 105 52 – Ακινα) 
29. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχειριςεων Logistics Ελλάδοσ (Λεωφ. 

Συγγροφ 137, 171 21 – Ν. Σμφρνθ) 
30. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (Ρανεπιςτθμίου 6, 106 74 – Ακινα) 
31. Σφνδεςμοσ Εταιριϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 115 28 – 

Ακινα) 
32. Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιριϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Φίλωνοσ 131, 185 36 – Ρειραιάσ) 
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33. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων και Εξαγωγζων (Λουδοβίκου 1, 185 31 – 
Ρειραιάσ) 

34. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 38 – Ρειραιάσ) 
35. Ομοςπονδία Ναυτικϊν Ρρακτόρων Ελλάδασ (Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 – Ρειραιάσ) 
36. Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιριϊν & Ε.Ρ.Ε. (Ρανεπιςτθμίου 16, 106 72 – Ακινα) 
37. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν (Λαγουμιτηι 23, 176 71 – Ακινα) 
38. Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν (Αμερικισ 21Α, 106 72 – Ακινα) 
39. Ζνωςθ Αςφαλιςτικϊν Εταιριϊν Ελλάδοσ (Ξενοφϊντοσ 10, 105 57 – Ακινα) 
40. Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ο.Φ.Α.Ε.) (Ρατθςίων 351, 111 41 – Ακινα) 
41. Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (Ακτι Μιαοφλθ 10, 185 38 – Ρειραιάσ) 
42. Σ.Ε.Ρ. Α.Ε. (Ακτι Μιαοφλθ 85 & Φλζςςα 2, 185 38 – Ρειραιάσ) 
43. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Λιμάνι Θες/νίκθσ, 540 00 – Θες/νίκθ) 
44. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Λιμάνι Θρακλείου, 711 10 – Θράκλειο Κριτθσ) 
45. ΑΚΑΡΟΤ Α.Ε. (Αμαρουςίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 – Μαροφςι) 
46. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν (SiorisA@aia.gr) 
47. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (cargo@aia.gr) 
 

Γ)   ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Ριτςιλι 

2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και ΕΦΚ κ. Γιαλοφρθ 

3. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν/Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ  

4. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν/Τμιματα Βϋ, Δϋ 

5. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Ρ.Α./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ 

6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων/Τμιματα Βϋ, Δϋ 

7. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου/Τμιμα Γϋ  

8. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

9. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:SiorisA@aia.gr
mailto:cargo@aia.gr
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1. 

ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Συντονιςμοφ 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

και Απλουςτεφςεων 

Κατρινάκθ Άννα  

Γκόνθ Ειρινθ  

Ναςοποφλου Χάρισ 

Μπενάκθ Μαγδαλθνι 

210-6987457 

210-6987434 

210-6987452 

210-6987454 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Τελωνειακϊν 

αντιπροςϊπων, 

Εγκεκριμζνων 

Οικονομικϊν Φορζων και 

Απαγορεφςεων- 

Ρεριοριςμϊν 

Τςαγκαλάκθσ Δθμιτριοσ 

Ρίκλα Μαρία 

210-6987444 

210-6987443 

Email: d19diadi@otenet.gr 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Καταγωγισ Μπουργανοφ Γεωργία 210-6987493 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων 

Ντουντουνάκθσ Δθμιτριοσ 

Τςετςζκου Δζςποινα 

210-6987508 

210-6987509 

Email: gdt-dasmo@otenet.gr, ipr@otenet.gr 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρρογουλάκθ Μαρία 210-6987419 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Κεραςιϊτθ Ευςτακία 210-6987414 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Φορολογίασ 

καπνικϊν προϊόντων 

Μυριςίδου Αικατερίνθ 210-6987412 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Ευδοκία Βενιηζλου 210-6987404 

ΤΜΘΜΑ Εϋ ΦΡΑ Χριςτίνα Γεϊργα  210-6987409 

Email: finexcis@otenet.gr, vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Ανάλυςθσ 

Κινδφνου & Ελζγχων 

Συμμόρφωςθσ 

Μζςτρου Αγγελικι  

Χρονά Ευγενία  

210-7259253 

210-7259250 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Τελωνειακϊν 

Ραραβάςεων & Νομικισ 

Υποςτιριξθσ 

Αποςτόλου Λοφλα 

Μπάρκθ Βαςιλικι 

210-7259326 

 

Email: d33risk@2002.syzefxis.gov.gr, d33-c@otenet.gr 

 

mailto:d19diadi@otenet.gr
mailto:gdt-dasmo@otenet.gr
mailto:ipr@otenet.gr
mailto:finexcis@otenet.gr
mailto:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
mailto:d33risk@2002.syzefxis.gov.gr
mailto:d33-c@otenet.gr
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Υποςτιριξθσ 

Τελωνειακϊν & 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν 

Αναςταςία Ρλζςςα 

Βαςιλικι Οικονόμου 

Βαςιλικι Ρλζςςα 

Μαρία Τςιρϊνθ 

210-4802433 

210-4802427 

210-4802441 

210-4802833 

Email: secr_icis@aade.gr 
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ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ



41 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ 2. 
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

ΔΙΑΣ/ΣΘ 
ΣΥΝΘΘΘΣ/ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ/ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΘ 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΘ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘ/  

ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΕΓΓΑΦΘΣ 

ΤΥΡΟΣ 

Δ/ΣΘΣ 
A,  Y,  Z C R 

Κ
Α

Θ
ΕΣ

ΤΩ
Σ 

40, 42,07 51,53 71 40,42,07 51,53,71 40,07 51,53,71 

Υ
Ρ

Ο
Χ


ΕΩ

ΤΙ
Κ

ΕΣ
 Θ

ΕΣ
ΕΙ

Σ 
ΕΔ

Ε 

1 (α,β) 1 (α,β) 1(α,β) 1(α,β) 1 (α,β) 2 6 

2 5 5 2 5 6 8 

5 6 6 5 6 8 14 

6 8 8 6 8 14 22α 

8 14 14 8 14 22α 25 

14 15α 19 14 15α 25 30 

15α 19 25 15α 19 30 31-1 

17α 21 31-1 17 22α 31-1 31-2 

19 22α 31-2 19 25 31-2 33 

21 24 31-3 22α 30 33 34α 

22α 25 32 25 31-1 34α 35 

25 26 33 30 31-2 35 37α 

26 29 34α 31-1 32 36 

36 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 

30 31-1 35 31-2 33 37α 38 

31-1 31-2 37α 32 34α 38 40 

31-2 31-3 37β 33 35 40 41 

31-3 32 38 34α 

36 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 

41 42 

32 
33 

 
40 35 37α 42 44-1 

33 34α 41 36 38 44-1 

46 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 
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34α 35 44-1 37α 40 46 49 

35 36 49 38 41 49  

36 37α 
 

40 42 
 

 

37α 37β 
 

41 44-1 
 

 

37β 38 
 

42 

46 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 

 
 

38 40 
 

44-1  
 

 

40 41 
 

46  
 

 

41 42 
  

 
 

 

42 44-1 
  

 
 

 

43 44-4 
  

 
 

 

44-1 46 
  

 
 

 

46 47 
  

 
 

 

47 49 
  

 
 

 

48 
   

 
 

 

 
49 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3.  
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΕΞΑΓΩΓΘΣ 10, 31,21, 11, 23 

 

(1) Συμπλθρϊνεται εναλλακτικά με τθ κζςθ 44 (φορτωτικά ζγγραφα). Αν θ τιμι του πεδίου S 32 

είναι «Α» τότε και οι δφο κζςεισ (7 και 44) ςυμπλθρϊνονται προαιρετικά. 

(2) Αν ο παραλιπτθσ ςτθν τρίτθ χϊρα διακζτει αρικμό EORI τότε αναγράφονται θ χϊρα και ο 

αναγνωριςτικόσ του αρικμόσ και ανακτϊνται τα λοιπά ςτοιχεία. Αν όχι, δεν ςυμπλθρϊνεται 

ΔΙΑΣ/ΣΘ 
ΣΥΝΘΘΘΣ/ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ/ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ

ΩΤΙΚΘ 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΘ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘ/ 

ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ 

ΕΓΓΑΦΘΣ 

ΤΥΡΟΣ 

Δ/ΣΘΣ A Υ, Η C R 

 

1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) 2 
2 2 2 7(1) 
5 5 5 8(2) 

7(1) 14 7(1) 14 
8(2) 17 8(2) 19 
14 19 14 22 (17) 

15(16) 21(4) 15(16) 25 
17 22 (17) 17 29 

18(3) 25 19 30 
19 26(6) 22 (17) 31 

21(4) 31 29 33 
22 (17) 32(7) 30 35 
24(5) 33 31 37α 
25 35(9) 32(7) 38 

26(6) 37 (α, β) 33 44-1 
29 38 37α E(15) 
30 40(10) 38  
31 41(11) 44-1(12)  

32(7) 44-1 44-4(13)  
33 46 46  

34(8) 49(9) S13(14)*  
35(9)  E(15)  

37 (α,β)    

38    

40(10)    

41(11)    

44-1(12)    

44-4(13)    

46    

49(9)    
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τίποτα ςτθ κζςθ του αναγνωριςτικοφ αρικμοφ και ςυμπλθρϊνονται όλα τα λοιπά ςτοιχεία 

(Χϊρα, Επωνυμία, Οδόσ κ.λ.π.). 

(3) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτοφμενα. Δεν ςυμπλθρϊνεται: 

α)ςτθν περίπτωςθ που ο τρόποσ εςωτερικισ μεταφοράσ (κζςθ 26) είναι «5» ι «7» και  

β) ςτθν περίπτωςθ που το προθγοφμενο κακεςτϊσ (κζςθ 37) είναι 71 ι 78. 

(4) Για όλουσ τουσ τφπουσ δ/ςεων (κζςθ 1β) δεν ςυμπλθρϊνεται θ εκνικότθτα του μεταφορικοφ 

μζςου όταν ςτθ κζςθ 25 ζχουμε «2» ι «5» ι «7». 

Για τισ δ/ςεισ τφπου Υ και Η δεν ςυμπλθρϊνεται ποτζ θ ταυτότθτα του μεταφορικοφ μζςου. 

(5) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το αιτοφμενο κακεςτϊσ (κζςθ 37α) είναι 21 ι 22. 

(6) Δεν ςυμπλθρϊνεται όταν οι διατυπϊςεισ εξαγωγισ πραγματοποιοφνται ςτο ςθμείο εξόδου 

από τθν Κοινότθτα. 

(7) Αποδίδεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

(8) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτοφμενα. 

(9) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το προθγοφμενο κακεςτϊσ είναι 71 ι 78. 

(10) Για τθ δ/ςθ τφπου Α ςυμπλθρϊνεται μόνο όταν το αιτοφμενο κακεςτϊσ είναι 31 και το 

προθγοφμενο είναι ζνα εκ των 00,51,53,71. Για τισ δ/ςεισ τφπου Υ και Η ςυμπλθρϊνεται με τισ 

αρχικζσ δ/ςεισ C/R. 

(11) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά αν για τον κωδικό του εμπ/τοσ υπάρχει ςτο TARIC μζτρο 

ςυμπλθρωματικζσ μονάδεσ. 

(12) Συμπλθρϊνεται εναλλακτικά με τθ κζςθ 7 (UCR).Αν θ τιμι του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε 

ςυμπλθρϊνεται προαιρετικά.  

(13) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο κωδικόσ επικινδφνων εμπορευμάτων εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ.  

(14) Συμπλθρϊνονται κατά χρονολογικι ςειρά οι κωδικοί των χωρϊν μζςω των οποίων 

διζρχονται τα εμπορεφματα μεταξφ τθσ χϊρασ εξαγωγισ (15α) και τθσ χϊρασ προοριςμοφ 

(17α). 

(15) Χϊροσ (Ε). Απλουςτευμζνθ διαδικαςία, αποτελζςματα ελζγχου Α3 (ςφραγίδεσ, αρ/ςθμεία) 

κατά περίπτωςθ. 

(16) Εάν ο δείκτθσ Ειδικισ Ρερίςταςθσ είναι Α ι Β, το πεδίο ςυμπλθρϊνεται προαιρετικά. Σε κάκε 

άλλθ περίπτωςθ ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά) 

(17) Θ κζςθ 22 (τιμολόγιο) είναι υποχρεωτικι και για τα κακεςτϊτα τθσ εξαγωγισ 10 και 31, 

εφόςον ςτθν κζςθ 44-1 υπάρχει ο κωδικόσ Ν380 (Εμπορικό Τιμολόγιο).  

 

ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ:   

1. Πταν θ δ/ςθ αφορά επιδοτοφμενα προϊόντα ο επιτρεπτόσ τφποσ δ/ςθσ (κζςθ 1α ) είναι μόνο 

Α. 
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2. Στισ πολυκλαςικζσ δ/ςεισ, όταν υπάρχουν περιςςότερεσ από μια τιμζσ για τισ κζςεισ 

2,7,8,15,17 και S 29, τότε δεν ςυμπλθρϊνονται ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων ΕΔΕ, αλλά ςε 

επίπεδο ειδϊν. Ειδικά για τισ κζςεισ 2 και 8 ςυμπλθρϊνεται θ ειδικι μνεία «00200». 

3. Πταν διαφορετικά είδθ περιλαμβάνονται ςτθν ίδια ςυςκευαςία, τότε ςτο 1ο είδοσ 

ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ δεμάτων και ςτα υπόλοιπα είδθ είναι αποδεκτι θ τιμι «0» 

(μθδζν). Εξυπακοφεται ότι το πεδίο «ςθμεία και αρικμοί» είναι κοινό ςτα είδθ αυτά. 

4. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κάποια από τα πρόςωπα (Αποςτολζασ/Εξαγωγζασ – κζςθ 2 

ι/και Αντιπρόςωποσ – κζςθ 14) που δθλϊνονται ςτθ διαςάφθςθ εξαγωγισ είναι ΑΕΟ, ο 

αρικμόσ τθσ άδειασ που τουσ ζχει χορθγθκεί ςυμπλθρϊνεται ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ. 

Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44-1 με τουσ αρικμοφσ των αδειϊν ΑΕΟ χρθςιμοποιοφνται οι 

κωδικοί Υ022 «Αποςτολζασ» ι Υ025 «Αντιπρόςωποσ» κατά περίπτωςθ. Σθμειϊνεται ότι οι 

Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ που ζχουν λάβει άδεια ΑΕΟ από τθν Ελλάδα, ςτισ 

διαςαφιςεισ που υποβάλουν ςτθ χϊρα μασ κα ςυμπλθρϊνουν ςτουσ εν λόγω κωδικοφσ τον 

εκνικό αρικμό άδειασ που εκδίδεται από το Υποςφςτθμα Αδειϊν-Εγκρίςεων του ICISnet.  

5. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ των δεδομζνων 

αςφάλειασ και προςταςίασ του παραρτιματοσ 9 του Καν.341/16 και ο 

αποςτολζασ/εξαγωγζασ των εμπορευμάτων είναι κάτοχοσ άδειασ AEOS ι AEOF, εκτόσ από τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44-1 ωσ άνω, ςυμπλθρϊνεται και θ ζνδειξθ ειδικισ περίςταςθσ Ε ςτθ 

κζςθ S32 τθσ καρτζλασ «Ραράρτθμα 9 Καν.341/16» (παλαιό ζντυπο αςφάλειασ και 

προςταςίασ), βάςει των οδθγιϊν που ζχουν δοκεί με τθν ΕΔΥΟ Δ19Α 5040930 ΕΞ 2012 / 22-

10-2012. Επιπλζον, όταν ο παραλιπτθσ τθσ τρίτθσ χϊρασ αναγνωρίηεται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθσ ωσ Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ ςτα πλαίςια ςυμφωνίασ αμοιβαίασ 

αναγνϊριςθσ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και τθσ εκάςτοτε τρίτθσ χϊρασ, θ κζςθ 44-1 ςυμπλθρϊνεται 

και με τον αρικμό αναγνϊριςθσ που ζχει χορθγθκεί για αυτό το ςκοπό ςτον παραλιπτθ τθσ 

τρίτθσ χϊρασ από τθν Ζνωςθσ (αντί του αρικμοφ τθσ άδειασ που του ζχει χορθγθκεί από τθν 

τρίτθ χϊρα). Στθν περίπτωςθ αυτι, για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44-1 χρθςιμοποιείται ο 

κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ Υ031. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4.  
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΘΣΕΩΝ Υ ΚΑΙ Η 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι μιασ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ/Η  για όλεσ τισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C/R που ζχουν υποβλθκεί τον προθγοφμενο μινα είναι τα βαςικά 

ςτοιχεία των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων C/ R να είναι κοινά, ϊςτε να μποροφν να 

ομαδοποιηθοφν και να ςυμπλθρωκεί θ Υ/Η ςτισ βαςικζσ υποχρεωτικζσ τθσ κζςεισ και 

ςυγκεκριμζνα: 

 

 κζςθ 1α :  (IM / EU / CO), 

 κζςθ 15 :  χϊρα αποςτολισ, 

 κζςθ 21 :  εκνικότθτα του ενεργοφ μεταφορικοφ μζςου που διζρχεται τα ςφνορα*, 

 κζςθ 22α: νόμιςμα τιμολογίου **, 

 κζςθ 25 :  τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα, 

 κζςθ 33  : κωδικόσ εμπορεφματοσ 

 κζςθ 37  : κακεςτϊσ. 

 

*    ακόμα και όταν διαφζρει θ εκνικότθτα του μεταφορικοφ μζςου ςτισ αρχικζσ C/R, ςτθν Υ/Η 

μπορεί να ςυμπλθρωκεί θ πλθροφορία αυτι ςε επίπεδο είδουσ ςτο πεδίο ex21.  

**  θ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 22 (ςυνολικό ποςό τιμολογίου) ςτθν Υ/Η με το άκροιςμα των 

επιμζρουσ τιμολογίων είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του διαςαφιςτι. 

 

Τα είδθ (εμπορεφματα) τθσ Υ/Η κα αποτελοφνται από τα είδθ των αρχικϊν C/ R.  

Στθ κζςθ 40 Ρροθγοφμενο παραςτατικό ςε κάκε είδοσ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των MRN των 

προθγοφμενων διαςαφιςεων C (με κωδικό προθγοφμενου παραςτατικοφ «Υ») και R (με κωδικό 

προθγοφμενου παραςτατικοφ «Υ» και τφπο «CLE»). Αν το ίδιο είδοσ (εμπόρευμα) ζχει δθλωκεί ςε 

περιςςότερεσ από μία C, τότε ςτθ κζςθ 40 για το ςυγκεκριμζνο είδοσ κα αναγράφονται τα MRN 

όλων των C που περιείχαν αυτό το είδοσ. Πςον αφορά  τθν R αυτι είναι μονοκλαςικι, επομζνωσ 

ςτθ κζςθ 40 τθσ Η ςυμπλθρϊνονται τα  MRN τθσ R. 

 

Παράδειγμα: Υποβάλλονται τον ίδιο μινα δυο απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ (IM-C), όπου ο 

ειςαγωγζασ (κζςθ 8) είναι το ίδιο πρόςωπο, αιτοφμενο κακεςτϊσ είναι θ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία και ανάλωςθ (κζςθ 37: 40 00) και ζχουν αποδοκεί από το ςφςτθμα τα αντίςτοιχα 

MRN (MRN1 και MRN2). 

 

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN1 ζχει χϊρα αποςτολισ τθν Ρ.Γ.Δ.Μ., το νόμιςμα του 
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τιμολογίου (κζςθ 22α) είναι Ευρϊ, ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα δφο είδθ: 4903 00 00 (Λευκϊματα ι βιβλία με εικόνεσ και λευκϊματα 

για ιχνογράφθςθ ι χρωματιςμό, για παιδιά) και 4910 00 00 (Θμερολόγια κάκε είδουσ, τυπωμζνα, 

ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ θμερολογίων των οποίων αφαιροφνται τα φφλλα) 

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN 2 ζχει χϊρα αποςτολισ τθν Ρ.Γ.Δ.Μ., το νόμιςμα του 

τιμολογίου (κζςθ 22α) είναι Ευρϊ, ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα τρία είδθ: 4903 00 00 (Λευκϊματα ι βιβλία με εικόνεσ και λευκϊματα 

για ιχνογράφθςθ ι χρωματιςμό, για παιδιά), 4910 00 00 (Θμερολόγια κάκε είδουσ, τυπωμζνα, 

ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ θμερολογίων των οποίων αφαιροφνται τα φφλλα) και 

4905 10 00 (Υδρόγειοι ςφαίρεσ). 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ υποβάλλεται από 1θ ζωσ 10θ θμζρα του επόμενου μινα μια 

ςυμπλθρωματικι Υ ωσ εξισ: 

Βαςικά ςτοιχεία 

κζςθ 1: ΙΜΥ / κζςθ 8: ςτοιχεία του ειςαγωγζα / κζςθ 15: Ρ.Γ.Δ.Μ. / κζςθ 21: μόνο θ εκνικότθτα 

του φορτθγοφ / κζςθ 22α: ευρϊ / κζςθ 22 - ςυνολικό ποςό τιμολογίου (προαιρετικά): άκροιςμα 

των επιμζρουσ τιμολογίων / κζςθ 25: οδικϊσ / κζςθ 26: όπωσ θ 25 

Είδθ 

 πρϊτο είδοσ: κζςθ 33: 4903 00 00 - Λευκϊματα ι βιβλία με εικόνεσ και λευκϊματα για 

ιχνογράφθςθ ι χρωματιςμό, για παιδιά / κζςθ 31-1: είδοσ ςυςκευαςίασ και το άκροιςμα των 

δεμάτων / κζςθ 35: άκροιςμα τθσ μεικτισ μάηασ από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 / 

κζςθ 37: 40 00 / κζςθ 38: άκροιςμα κακαρισ μάηασ  από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 

/ κζςθ 40: αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 / κζςθ 42: θ τιμι του είδουσ. (Αν διαφζρει ςτισ 

αρχικζσ C, ςυμπληρϊνεται με το μζςο όρο) / κζςθ 44.1: ο κωδικόσ 1961 και ο αρικμόσ άδειασ 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν / κζςθ 46: άκροιςμα τθσ ςτατιςτικισ αξίασ από τισ διαςαφιςεισ 

με MRN1 και MRN2  

 δεφτερο είδοσ: κζςθ 33: 4910 00 00 - Θμερολόγια κάκε είδουσ, τυπωμζνα, ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και τα μπλοκ θμερολογίων των οποίων αφαιροφνται τα φφλλα /  κζςθ 31-1: 

είδοσ ςυςκευαςίασ και το άκροιςμα των δεμάτων / κζςθ 35: άκροιςμα τθσ μεικτισ μάηασ από 

τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 / κζςθ 37: 40 00 / κζςθ 38: άκροιςμα κακαρισ μάηασ  

από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 / κζςθ 40: αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 / κζςθ 

42: θ τιμι του είδουσ. (Αν διαφζρει ςτισ αρχικζσ C, ςυμπληρϊνεται με το μζςο όρο) / κζςθ 46: 

άκροιςμα τθσ ςτατιςτικισ αξίασ από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2  

 τρίτο είδοσ: κζςθ 33: 4905 10 00 – Υδρόγειοι ςφαίρεσ / κζςθ 40: αναγράφεται τo MRN2/ οι 

κζςεισ 31-1, 35, 37, 38, 46 ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που υπάρχουν για τθ 

διαςάφθςθ με MRN2. 

Επιςήμανςη: Στο ανωτζρω παράδειγμα αν η δεφτερη απλουςτευμζνη διαςάφηςη (MRN2) ζχει 

χϊρα αποςτολήσ την Αλβανία, υποβάλλονται 2 Υ, μία για κάθε αρχική C, δηλαδή ςτην πρϊτη θα 

ςυμπληρωθεί ςτη θζςη 40 το MRN1 και ςτη δεφτερη το MRN2. 
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ΕΞΑΓΩΓΘ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι μιασ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ  για όλεσ τισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C που ζχουν υποβλθκεί τον προθγοφμενο μινα είναι τα βαςικά 

ςτοιχεία των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων C να είναι κοινά, ϊςτε να μποροφν να 

ομαδοποιηθοφν και να ςυμπλθρωκεί θ Υ ςτισ βαςικζσ υποχρεωτικζσ τθσ κζςεισ και ςυγκεκριμζνα 

 Θζςθ 1α  : (ΕΧ / EU / CO) 

 Θζςθ 2    : αποςτολζασ/εξαγωγζασ 

 Θζςθ 25  : τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα 

 Θζςθ 33  : κωδικόσ εμπορεφματοσ 

 Θζςθ 37  : κακεςτϊσ  

 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν υποβολι τθσ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ τφπου Υ, οι κζςεισ 38, 44 

και 46 ςυμπλθρϊνονται ωσ ακολοφκωσ: 

 Θζςθ 38, το άκροιςμα των ποςοτιτων των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων (C) που ζχουν 

υποβλθκεί, 

 Θζςθ 44, ο Κωδικόσ Ν380 και ο αρικμόσ των τιμολογίων που αφοροφν ςτισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ (C), 

 Θζςθ 46, το άκροιςμα τθσ ςτατιςτικισ αξίασ των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων (C) που 

ζχουν υποβλθκεί. 

 

Ζλεγχοι Συςχζτιςθσ: Κατά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ, το ςφςτθμα ελζγχει το 

προθγοφμενο παραςτατικό ςτθ κζςθ 40 τθσ διαςάφθςθσ (με κατθγορία Ρροθγοφμενου 

Ραραςτατικοφ «Υ») το οποίο υποχρεωτικά είναι απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ τφπου C. Οι ζλεγχοι 

που διενεργοφνται από το ςφςτθμα και γίνονται για όλα τα είδθ που περιλαμβάνει θ εν λόγω 

ςυμπλθρωματικι είναι οι ακόλουκοι: 

1)Εάν ςε όλα τα είδθ υπάρχει μία τουλάχιςτον εγγραφι ςτθ κζςθ 40 με κατθγορία 

προθγοφμενου παραςτατικοφ «Υ». 

2) Στθν περίπτωςθ που δεν προκφψει ςφάλμα από τον ανωτζρω ζλεγχο ακολουκοφν οι 

παρακάτω ζλεγχοι ςυςχζτιςθσ για κάκε ςτίχο και για κάκε εγγραφι ςτθ κζςθ 40: 

 To MRN και ο ςτίχοσ να αντιςτοιχοφν ςε υποβλθκείςα διαςάφθςθ 

 Θ κζςθ 1α του προθγοφμενου παραςτατικοφ να ςυμπίπτει με τθ κζςθ 1α τθσ διαςάφθςθσ 

τφπου Υ 

 Θ κζςθ 1β του προθγοφμενου παραςτατικοφ να είναι τφπου C 

 Ο εξαγωγζασ (κζςθ 2) του προθγοφμενου παραςτατικοφ να είναι ο ίδιοσ με τον εξαγωγζα 

(κζςθ 2) τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ 
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 Ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25), όταν είναι ςυμπλθρωμζνοσ ςτο προθγοφμενο 

παραςτατικό,  να είναι ο ίδιοσ με τον τρόπο μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) τθσ 

διαςάφθςθσ τφπου Υ 

 Ο κωδικόσ εμπορεφματοσ (κζςθ 33) του προθγοφμενου παραςτατικοφ να είναι ο ίδιοσ με 

τον κωδικό εμπορεφματοσ (κζςθ 33) τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ 

 Το αιτοφμενο κακεςτϊσ του προθγοφμενου παραςτατικοφ και τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ 

(κζςθ 37) να ςυμπίπτουν. 

 

Παράδειγμα : Υποβάλλονται δυο απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ (EXC), όπου ο εξαγωγζασ (κζςθ 2) 

είναι το ίδιο πρόςωπο, αιτοφμενο κακεςτϊσ είναι θ οριςτικι εξαγωγι (κζςθ 37:10 00) και ζχουν 

αποδοκεί από το ςφςτθμα τα ςχετικά MRN (MRN1 και MRN2). 

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN1 ζχει προοριςμό τθν Τουρκία, ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα 

ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα δυο είδθ:8301100000 (Λουκζτα), 

6301100000 (Θλεκτρικζσ κουβζρτεσ).  

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN 2 ζχει προοριςμό τθν Ρ.Γ.Δ.Μ., ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα 

ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα τρία είδθ: 8301100000 (Λουκζτα), 

6301100000 (Θλεκτρικζσ κουβζρτεσ), 9404100000(Σομιζδεσ). 

 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ και εφόςον ςυμπλθρωκεί θ κζςθ 25 ςτισ ωσ άνω απλουςτευμζνεσ 

διαςαφιςεισ, υποβάλλεται μια Υ από 1θ ζωσ 10θ θμζρα του επόμενου μινα ωσ εξισ: 

 πρϊτο είδοσ, 8301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 

 δεφτερο είδοσ, 6301100000 ςτθ κζςθ 40 αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 

 τρίτο είδοσ 9404100000 ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN2 

 

Στθν περίπτωςθ που θ δεφτερθ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ (MRN2) ζχει προοριςμό τθν Κίνα και 

εφόςον ζχει ςυμπλθρωκεί ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) με κωδικό «1 καλάςςιοσ», 

υποβάλλονται 2 Υ, ςυμπλθρωμζνεσ ωσ ακολοφκωσ: 

Θ πρϊτθ Υ περιλαμβάνει τα παρακάτω είδθ τθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ με MRN1:  

 πρϊτο είδοσ, 8301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN1  

 δεφτερο είδοσ, 6301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN1 

 

Θ δεφτερθ Υ περιλαμβάνει τα είδθ τθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ με MRN2 ωσ ακολοφκωσ: 

 πρϊτο είδοσ, 8301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται τo MRN2 

 δεφτερο είδοσ, 6301100000,  ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN2 

 τρίτο είδοσ 9404100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το  MRN2 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5. 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΜΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΕΑ ΑΝΑ ΤΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

Α) Οδική μεταφορά-> διαφορετικά τελωνεία ειςόδου-ειςαγωγήσ 

Εμπορεφματα που ειςάγονται από Τουρκία -> Είςοδοσ ςτουσ Κιπουσ -> Εγκαταςτάςεισ 

ειςαγωγζα ςτθ Θεςςαλονίκθ 

Ρροκειμζνου ο διαςαφιςτισ να παραλάβει τα εμπορεφματα απευκείασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 

πρζπει να ζχει άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ για το κακεςτϊσ τθσ διαμετακόμιςθσ ι άδεια 

εγκεκριμζνου παραλιπτθ TIR (για τισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των εμπορευμάτων 

πραγματοποιείται με δελτίο TIR) και θ αποκικθ ςτθν οποία κα μεταφερκοφν τα εμπορεφματα να 

είναι αναγνωριςμζνθ ωσ αποκικθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

Στθ διαςάφθςθ, εκτόσ των άλλων κζςεων που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά, πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν επιπλζον: 

- θ κζςθ 44.1 με:  

α) τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ με κωδικό 1997 ι τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ 

TIR με κωδικό 1998,  

β) τθν Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν με κωδικό 1961 και  

- θ κζςθ 30 με τον κωδικό τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

 

Β) Θαλάςςια μεταφορά –> ίδιο τελωνείο ειςόδου-ειςαγωγήσ 

Εμπορεφματα από Αίγυπτο -> Είςοδοσ ςτο λιμάνι τθσ Ελευςίνασ -> Οδικι μεταφορά ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ειςαγωγζα ςτο Θριάςιο 

Επειδι οι εγκαταςτάςεισ του διαςαφιςτι εμπίπτουν ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του τελωνείου 

Ελευςίνασ που είναι και τελωνείο ειςόδου, θ μεταφορά των εμπορευμάτων του από το λιμάνι 

ειςόδου ςτισ εγκαταςτάςεισ του καλφπτεται από τθν ίδια τθν άδεια απλουςτευμζνων 

διαδικαςιϊν. Επιπλζον θ αποκικθ του πρζπει να είναι αναγνωριςμζνθ ωσ αποκικθ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ.  

Στθ διαςάφθςθ, εκτόσ των άλλων κζςεων που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά, πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν επιπλζον: 

- θ κζςθ 44.1 με τον κωδικό 1961 Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν  

- θ κζςθ 30 με τον κωδικό τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ . 
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Γ) Θαλάςςια μεταφορά –>διαφορετικά τελωνεία ειςόδου- ειςαγωγήσ 

  

Εμπορεφματα από Κίνα -> Είςοδοσ ςτο Γϋ Τελωνείο Ρειραιά -> Οδικι μεταφορά ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ειςαγωγζα ςτο Θριάςιο 

Επειδι οι εγκαταςτάςεισ του διαςαφιςτι εμπίπτουν ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του Τελωνείου 

Ελευςίνασ και θ είςοδοσ των εμπορευμάτων γίνεται από το Γϋ Τελωνείο Ρειραιά, τα εμπορεφματα 

υπάγονται, για ςκοποφσ επιτιρθςθσ τθσ διακίνθςισ τουσ, ςτο κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ. 

Επομζνωσ, ο διαςαφιςτισ για να παραλάβει τα εμπορεφματα απευκείασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 

πρζπει να ζχει άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ για το κακεςτϊσ τθσ διαμετακόμιςθσ και θ 

αποκικθ ςτθν οποία κα μεταφερκοφν τα εμπορεφματα να είναι αναγνωριςμζνθ ωσ αποκικθ 

προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

Στθ διαςάφθςθ, εκτόσ των άλλων κζςεων που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά, πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν επιπλζον: 

- θ κζςθ 44.1 με:  

α) τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ με κωδικό 1997 ι τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ 

TIR με κωδικό 1998,  

β) τθν Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν με κωδικό 1961 και  

- θ κζςθ 30 με τον κωδικό τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6.  
ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ/ΕΞΑΓΩΓΘ 

ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Εξαιροφνται από τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι τα 

ακόλουκα: 

 Κακεςτϊσ 42 (κζςθ εμπορευμάτων ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία με απαλλαγι ΦΡΑ 

και  άμεςθ αποςτολι ςε άλλο κράτοσ 

μζλοσ τθσ ΕΕ) και  

 Κακεςτϊσ 63 (επανειςαγωγι 

εμπορευμάτων και κζςθ ςε ανάλωςθ με 

ταυτόχρονθ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγι 

από το ΦΡΑ για παράδοςθ ςε άλλο κράτοσ 

μζλοσ)  

 Εξαγωγι και επανεξαγωγι εμπορευμάτων 

Ε.Φ.Κ. εκτόσ εάν εφαρμόηεται το άρκρο 30 

τθσ Οδθγίασ 2008/118/ΕΚ 

 Ειδικά κακεςτϊτα για τα οποία απαιτείται 

τυποποιθμζνθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

(INF) μεταξφ των τελωνειακϊν αρχϊν 

ςφμφωνα με το άρκρο 181 DA 

 Τελωνειακζσ διαςαφιςεισ που ςυνιςτοφν 

αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ για ειδικό 

κακεςτϊσ βάςει του άρκρου 163 DA 

 Τελωνειακζσ διαςαφιςεισ που 

υποβάλλονται αντί ENS βάςει του άρκρου 

130, παρ.1 UCC 

2. Εξαιροφνται από τθ χριςθ απλουςτευμζνθσ 

διαςάφθςθσ  

 οι περιπτϊςεισ τελωνειακϊν 

διαςαφιςεων  που ςυνιςτοφν αίτθςθ 

χοριγθςθσ άδειασ για ειδικό κακεςτϊσ 

βάςει του άρκρου 163 DA 

 

 

 

1. πολιτιςτικά αγακά ςτθν ειςαγωγι/εξαγωγι, 

2. Ππλα και πυρομαχικά που απαρικμοφνται ςτο 

νόμο 2168/1993 και ςτον Κοινό Κατάλογο 

Στρατιωτικοφ Εξοπλιςμοφ τθσ ΕΕ ςτθν 

ειςαγωγι/εξαγωγι, 

3. φάρμακα και πρόδρομεσ ουςίεσ  ςτθν 

ειςαγωγι, 

4. είδθ  και  δείγματα άγριασ πανίδασ και 

χλωρίδασ, που κινδυνεφουν με εξαφάνιςθ και 

προςτατεφονται από κοινοτικζσ ι διεκνείσ 

Συμβάςεισ ςτθν ειςαγωγι/εξαγωγι 

5. επικίνδυνα χθμικά προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα Ραραρτιματα I και V του 

Καν.(ΕΕ) 649/2012 ςτθν εξαγωγι 

6. Εμπορεφματα που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ 

και περιοριςμοφσ κατά τθν εξαγωγι ςε οριςμζνεσ 

χϊρεσ, βάςει αποφάςεων του ΟΘΕ και τθσ ΕΕ, 

7. Είδθ διττισ χριςθσ που περιλαμβάνονται ςτο 

Ραράρτθμα IV του Καν.(ΕΚ)428/2009 ςτθν 

εξαγωγι, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. απόβλθτα του Καν. ΕΚ 1013/2006 ςτθν 

ειςαγωγι/εξαγωγι 

9. αυτοκίνθτα οχιματα και μοτοςυκλζτεσ του 

τετάρτου μζρουσ του ν.2960/01 όπωσ ιςχφει, για 

τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία  

10. αυτοκίνθτα οχιματα και μοτοςυκλζτεσ του 

τετάρτου μζρουσ του ν.2960/01 όπωσ ιςχφει, για 

τθν εξαγωγι. Ωςτόςο, επιτρζπεται θ χριςθ τθσ 

διαδικαςίασ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ  και 

εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του 

διαςαφιςτι  μόνο ςε εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ 

αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν για 

εξαγωγι, θ οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλιρου 

ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

11. εμπορεφματα του άρκρου 53 του ν.2960/2001 

όπωσ ιςχφει πλθν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και του 

φυςικοφ αερίου, για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία και ανάλωςθ κακϊσ και για τθν 

εξαγωγι/επανεξαγωγι.  

Επιτρζπεται ωςτόςο, θ χριςθ τθσ διαδικαςίασ 
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απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ  

α) για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με 

ταυτόχρονθ κζςθ αυτϊν ςε φορολογικι αποκικθ 

και  

β) για τθν εξαγωγι/επανεξαγωγι από 

εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι το τελωνείο εξόδου είναι ςτο 

ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

12. εμπορεφματα του άρκρου 53Α του 

ν.2960/2001 όπωσ ιςχφει που υπόκεινται ςε φόρο 

κατανάλωςθσ για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία και ανάλωςθ κακϊσ και για εξαγωγι/ 

επανεξαγωγι..  

Επιτρζπεται ωςτόςο, θ χριςθ τθσ διαδικαςίασ 

απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ  

α) για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με 

ταυτόχρονθ κζςθ αυτϊν ςε φορολογικι αποκικθ 

και  

β) για τθν εξαγωγι/επανεξαγωγι υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το τελωνείο εξόδου είναι ςτο 

ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

13. Θ διαδικαςία εφοδιαςμοφ πλοίων και 

αεροςκαφϊν 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7.  
ΕΝΤΥΡΑ ΑΙΤΘΣΘΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων μθχανογραφικϊν μεταβολϊν ςτο Υποςφςτθμα Αδειϊν-

Εγκρίςεων του ICISnet, παρζχονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ ςτο ςφςτθμα για τισ 

αιτιςεισ/άδειεσ: 

 Το νζο πεδίο «Εμπλεκόμενεσ εταιρίεσ, αν είναι διαφορετικζσ από τον αιτοφντα» πρζπει να 

ςυμπλθρϊνεται με τα ςτοιχεία των αντιπροςωπευόμενων προςϊπων όταν ο αιτϊν είναι άμεςοσ ι 

ζμμεςοσ αντιπρόςωποσ (EORI, ΑΦΜ, επωνυμία, ΚΜ εγκατάςταςθσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ). Τα εν 

λόγω ςτοιχεία μποροφν να ςυμπλθρϊνονται ςε ςυνθμμζνο ςτθν άδεια παράρτθμα. 

 Θ ενότθτα (α) του πεδίου 2 τθσ άδειασ ζχει μετονομαςτεί ςε «Εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωρίςεισ του διαςαφιςτι». 

 Το πεδίο 8ςτ «Τιμι ςυναλλάγματοσ» δεν υφίςταται, κατά ςυνζπεια δεν πρζπει να ςυμπλθρϊνεται. 

 Το πεδίο «Εγκεκριμζνοι τόποι εμπορευμάτων/τελωνείο» αφορά πλζον το ςφνολο των 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται και ςτισ περιπτϊςεισ χριςθσ 

απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ. Στθν άδεια απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να επιλεγεί το 

πεδίο 2β «Διαδικαςία Απλουςτευμζνθσ Διαςάφθςθσ» και ταυτόχρονα το πεδίο 10 

«Εγκεκριμζνοι τόποι εμπορευμάτων/τελωνείο», για τον λόγο αυτό οι εν λόγω πλθροφορίεσ κα 

καταγράφονται ςτο πεδίο Συμπλθρωματικζσ Ρλθροφορίεσ (text πεδίο). 

 Το πεδίο «Εταιρίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν ενιαία άδεια» ζχει καταργθκεί, κατά ςυνζπεια δεν 

πρζπει να ςυμπλθρϊνεται. 

Ακολοφκωσ, παρατίκενται υποδείγματα των ςχετικϊν εντφπων. 
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