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Θέμα: «Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη
χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 «περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 «περί εφαρμογής των διατάξεων του Κοινοτικού
Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 993/01, και ειδικότερα τα
άρθρα 497,499, 521 και 539.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1676/86 ( ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) (άρθρα 32-39) και ειδικότερα το αρ. 38
παραγρ.1 για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την παραλαβή εμπορευμάτων (πρώτων υλών)
για μεταποίηση και επανεξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1999/85 για το
καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης.
4. Την αριθμ. Δ.895/23/25.06.01, με την οποία καθορίζονται
εμπορευμάτων στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης.

οι

διαδικασίες

υπαγωγής

5. Την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής του καθεστώτος
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στις περιπτώσεις που εισάγονται εμπορεύματα για επισκευή
και επανεξαγωγή.
6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1
Αρμόδια Αρχή - Διαδικασία, Προϋποθέσεις Υπαγωγής
1. Για όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες, τα Τελωνεία Εισαγωγής Α΄ Τάξης καθίστανται αρμόδια
για την εφαρμογή της διαδικασίας που απαιτείται σχετικά με την υπαγωγή εμπορευμάτων στο
καθεστώς τελειοποίησης με σκοπό την επισκευή και επανεξαγωγή τους (κωδικός οικονομικών
όρων 30), άρθρο 539 στοιχείο α σημείο (v) του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, όπως τροποποιήθηκε
με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 993/01).
2. Η κατάθεση διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις, αποτελεί και
αίτηση για την έκδοση της άδειας, η δε αποδοχή αυτής αποτελεί και έγκριση υπαγωγής στο
καθεστώς.
3. Στην διασάφηση θα επισυνάπτεται έγγραφο, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 499 του παραπάνω Κανονισμού.
Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς, θα λαμβάνονται όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα και θα πραγματοποιείται πλήρης και λεπτομερής έλεγχος των στοιχείων και
ενδείξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτότητα τους κατά την επανεξαγωγή.
ΑΡΘΡΟ 2
Προθεσμίες Επανεξαγωγής
1. Η προθεσμία επανεξαγωγής των εμπορευμάτων αρχικά ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με
δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.
2. Η παράταση της προθεσμίας θα χορηγείται από την ίδια Τελωνειακή Αρχή παράδοσης μετά
από την υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης για παράταση και ύστερα από διαπίστωση της ύπαρξης
των παραληφθέντων με το καθεστώς εμπορευμάτων.
3. Εκπρόθεσμα αιτήματα ή αιτήματα για παράταση της προθεσμίας πέραν των 12 μηνών θα
διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας.
ΑΡΘΡΟ 3
Εγγυήσεις
Για την εξασφάλιση της είσπραξης του συνόλου των επιβαρύνσεων που έχουν ανασταλεί, κατά
την παράδοση των εμπορευμάτων θα κατατίθεται ταυτόχρονα με τη διασάφηση, εγγύηση
χρηματική, τραπεζική ή αξιόχρεη προσωπική τρίτου.
ΑΡΘΡΟ 4
Εκκαθάριση του καθεστώτος – Εκκαθαριστικός Λογαριασμός
Οι διατάξεις οι σχετικές με την εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και
την υποβολή του εκκαθαριστικού λογαριασμού ισχύουν και για τα εμπορεύματα, που
παραδίδονται με τις διατάξεις της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5
Υποβολή Στοιχείων
Ανά εξάμηνο θα υποβάλλεται όπως το συνημμένο υπόδειγμα, κατάσταση στην Υπηρεσία μας με
τα στοιχεία που αφορούν την υπαγωγή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων στο καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

ΑΔΑ: 64ΑΘΗ-46Ζ

ΑΡΘΡΟ 6
Καταργούμενες διατάξεις – έναρξη ισχύος
1. Οι αριθμ. Δ.1418/13/11-09-1998 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β΄1008/1998) και Δ.973/26/09-06-2005 ΑΥΟ
(ΦΕΚ Β΄972/2005) παύουν να ισχύουν.
2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Κατάσταση εμπορευμάτων που παραδίδονται με το καθεστώς της τελειοποίησης με σκοπό την επισκευή και επανεξαγωγή τους (Συν/νη στην
αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014467 ΕΞ 2015 /30-06-2015 ΑΥΟ).
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