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Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-

2016/ΑΔΑ : 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων με κζμα
«Υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ
εγγράφων-Τιρθςθ αρχείου»
ΣΧΕΤ. : α) Θ αρικμ. Δ19Α 5041357 ΕΠ 2013/28-11-2013 ΕΔΧΡ «Ρδθγίεσ για τθ διαδικαςία
θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ και λοιπϊν τελωνειακϊν παραςτατικϊν
ςτα πλαίςια λειτουργίασ του υποςυςτιματοσ Ειςαγωγϊν του ICISnet».
β) Θ αρικμ. Δ19Α 5041356 /28-11-2013 ΕΔΧΡ «ΕΔΕ Άνευ Υτατιςτικισ : Θεςμικό
πλαίςιο και επιχειρθςιακι διαχείριςθ ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet».
γ) Θ αρικμ. ΔΥΦΕΣΓ 5028321 ΕΠ2014/01-12-2014 (ΦΕΜ Βϋ3278/5-12-2014) ΑΧΡ
«Μακιζρωςθ ελζγχων διαδικαςίασ», θ οποία κοινοποιικθκε με τθν αρικμ. ΔΥΦΕΣΓ 5003345 ΕΠ
2015/11-2-2015 ΕΔΧΡ κακϊσ και τθν αρικμ. ΔΥΦΕΣΓ 50411 ΕΠ 2015 ΕΞΣ 11/2/2015 ΕΔΧΡ
«Ζλεγχοι διαδικαςίασ».
δ) Θ αρικμ. ΔΥΦΕΣΓ 51868ΕΠ2015 ΕΞΣ/12-6-2015 «Διαδικαςία διενζργειασ εκ των
υςτζρων ελζγχων».
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Υτο πλαίςιο μετάβαςθσ ςε ζνα πλιρωσ θλεκτρονικό περιβάλλον κατά τθ διαδικαςία τθσ
ειςαγωγισ, ςασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν ανωτζρω εν κζματι Απόφαςθ,
θ οποία ζχει θμερομθνία εφαρμογισ από 1/1/2017, διευκρινίηοντασ επί των ειδικότερων
άρκρων τθσ τα ακόλουκα:

Ωσ προσ τα άρκρα 1 «Σκοπόσ και πεδίο εφαρμογισ» και 2 «Χρόνοσ υποβολισ των
υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων»
Μακιερϊνεται θ υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ
ειςαγωγισ εγγράφων από τον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :

1. Υποςτθρικτικά που δθλϊνονται ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ με το μινυμα ελζγχου
ID60Α «Γνωςτοποίθςθ Απόφαςθσ Ελζγχου τθσ Ειςαγωγισ» με κωδικό 0 ι 1 .
i.

Ζλεγχοι εγγράφων

Φα υποςτθρικτικά ζγγραφα υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν παραλαβι του μθνφματοσ
ID60Α με κωδικό 0 «ζλεγχοσ εγγράφων» από τον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι και ο οριηόμενοσ
ελεγκτισ τα ελζγχει αποκλειςτικά και μόνο μζςω του ICISnet.
Υτθ ςυνζχεια αποτυπϊνει ςτο ςφςτθμα τα αποτελζςματα του ελζγχου που πραγματοποιεί
ςτα υποβλθκζντα υποςτθρικτικά ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ, με κατάλλθλθ κατά περίπτωςθ
ζνδειξθ αποτελεςμάτων ελζγχου και διατυπϊνει ενδεχομζνωσ τα ςχόλιά του ςτο πεδίο
«Σαρατθριςεισ

Ελζγχου»

χωρίσ

να

υπερβεί

το

ςφνολο

των

255

χαρακτιρων

(ςυμπεριλαμβανομζνων κενϊν, κομμάτων κλπ). Ωσ εκ τοφτου δεν χρειάηεται να εκτυπϊνονται
και να ςφραγίηονται από το τελωνείο.
Επιςθμαίνεται ότι, ςτισ περιπτϊςεισ χοριγθςθσ δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν ο
οριηόμενοσ ελεγκτισ ελζγχει τα υποςτθρικτικά δικαιολογθτικά ζγγραφα χοριγθςθσ τθσ
απαλλαγισ και αποτυπϊνει ςτο ςφςτθμα τα αποτελζςματα ελζγχου που πραγματοποιεί, ιτοι
τισ διατάξεισ βάςει των οποίων χορθγικθκε θ απαλλαγι προκειμζνου να είναι εφικτοί οι
μεταγενζςτεροι ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων.
ii.

Φυςικοί ζλεγχοι

Φα υποςτθρικτικά ζγγραφα υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν παραλαβι του μθνφματοσ
ID60Α με κωδικό 1 (Φυςικόσ ζλεγχοσ) από τον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι και προςκομίηονται και
ςε πρωτότυπθ μορφι ςτο τελωνείο. Ρ οριηόμενοσ ελεγκτισ αποτυπϊνει ςτο ςφςτθμα τα
αποτελζςματα του ελζγχου που πραγματοποιεί και διατυπϊνει ενδεχομζνωσ ςχετικά ςχόλια
ςτο πεδίο «Σαρατθριςεισ ελζγχου». Υτισ περιπτϊςεισ χοριγθςθσ δαςμοφορολογικϊν
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απαλλαγϊν αποτυπϊνει ςτο ςφςτθμα τισ διατάξεισ βάςει των οποίων χορθγικθκε θ απαλλαγι.
Ακολουκεί θ ταυτοποίθςθ των θλεκτρονικϊσ υποβλθκζντων αρχείων με τα πρωτότυπα
υποςτθρικτικά ζγγραφα και επιςτρζφει τα υποςτθρικτικά ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ ςτον
ειςαγωγζα/διαςαφιςτι, εκτόσ από αυτά που ρθτά προβλζπεται ότι φυλάςςονται ςτο τελωνείο
(άρκρο 10 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ).
Υτθν περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται το Σρακτικό Φυςικοφ Ελζγχου ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ που ζχουν δοκεί από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Υτρατθγικισ Φελωνειακϊν Ελζγχων και
Σαραβάςεων.
iii.

Ζλεγχοι διαδικαςίασ για τθν τιρθςθ Απαγορεφςεων-Ρεριοριςμϊν

ταν πρόκειται για εμπορεφματα που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ τα
ςχετικά πιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν απόδοςθ MRN ςτθ
διαςάφθςθ.
Ματόπιν λιψθσ του μθνφματοσ ID60Α με κωδικό 0 (ζλεγχοσ εγγράφων) και μζχρι να
υλοποιθκοφν

οι

απαιτοφμενεσ

προςαρμογζσ

ςτο

ICISnet

προκειμζνου

ο

ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ να μπορεί να διακρίνει : α) τουσ ελζγχουσ διαδικαςίασ για τθν τιρθςθ
απαγορεφςεων-περιοριςμϊν από β) τουσ ελζγχουσ εγγράφων, και δεδομζνου ότι και για τισ δφο
περιπτϊςεισ λαμβάνει το ίδιο μινυμα ID60Α με κωδικό 0 (ζλεγχοσ εγγράφων), ο
ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ δεν προβαίνει ςε καμία περαιτζρω ενζργεια όςον αφορά ςτθν
θλεκτρονικι υποβολι των λοιπϊν υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εγγράφων, πλθν εκείνων
που κατά περίπτωςθ υποβάλλονται υποχρεωτικά με τθν απόδοςθ MRN ςτθ διαςάφθςθ.
Εάν από το Χποςφςτθμα τθσ Ανάλυςθσ Μινδφνου υποδειχκεί ζλεγχοσ εγγράφων, ο
οριηόμενοσ ελεγκτισ ενθμερϊνει άμεςα τον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(τθλζφωνο, e-mail κλπ) προκειμζνου ο τελευταίοσ να υποβάλλει τα λοιπά υποςτθρικτικά τθσ
διαςάφθςθσ.
iv.

Ζλεγχοι διαδικαςίασ για τθν επιτιρθςθ των κακεςτϊτων Τελειοποίθςθσ προσ

Επανεξαγωγι, Τελειοποίθςθσ προσ Επανεξαγωγι ςφςτθμα προκαταβολικισ εξαγωγισ με
ςυμψθφιςμό ςτο ιςοδφναμο, Τελειοποίθςθσ προσ Επανειςαγωγι.
Υτισ περιπτϊςεισ που υποβάλλονται διαςαφιςεισ τελειοποίθςθσ (κζςθ 37: 51,61,48), με τθν
παραλαβι του μθνφματοσ ID60Α με κωδικό 1 (φυςικόσ ζλεγχοσ) ο ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ
ενθμερϊνεται ότι κα διενεργθκεί δειγματολθψία για τθν ορκι τιρθςθ των κανόνων του
κακεςτϊτοσ.
Ξζχρι να υλοποιθκοφν οι απαιτοφμενεσ προςαρμογζσ ςτο ICISnet προκειμζνου ο
ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ να μπορεί να διακρίνει : α) τουσ ελζγχουσ διαδικαςίασ για τθν
επιτιρθςθ των εν λόγω κακεςτϊτων από β) τουσ φυςικοφσ ελζγχουσ, δεδομζνου ότι και για τισ
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δφο περιπτϊςεισ λαμβάνει το ίδιο μινυμα ID60Α με κωδικό 1 (φυςικόσ ζλεγχοσ), εφαρμόηονται
τα ακόλουκα:
1. ταν ο οριηόμενοσ ελεγκτισ με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Μινδφνου
διαπιςτϊνει ζλεγχο διαδικαςίασ για τθν επιτιρθςθ των κακεςτϊτων δεν εκτελεί καμία
ενζργεια ςε ότι αφορά τθν ενθμζρωςθ του ςυναλλαςςόμενου και προβαίνει ςτθ διενζργεια
δειγματολθψίασ κατά τα ιςχφοντα.
2. Αντικζτωσ όταν ο οριηόμενοσ ελεγκτισ με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Μινδφνου
διαπιςτϊνει φυςικό ζλεγχο, ενθμερϊνει αμζςωσ τον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι, με κάκε
πρόςφορο μζςο (τθλζφωνο, email κλπ.), προκειμζνου ο τελευταίοσ να υποβάλλει θλεκτρονικά
το ςφνολο των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εγγράφων, και να τα προςκομίςει, επίςθσ, ςε
πρωτότυπθ μορφι.
v. Δελτίο Χθμικισ Ανάλυςθσ
1. ταν ςτο πλαίςιο δειγματολθψίασ οι τελωνειακζσ αρχζσ αιτοφνται τθ διενζργεια
χθμικισ ανάλυςθσ από τισ υπθρεςίεσ του ΓΧΜ, και μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του
ICISnet με το Ρλοκλθρωμζνο Σλθροφορικό Υφςτθμα του ΓΧΜ, το εκδοκζν Δελτίο Χθμικισ
Ανάλυςθσ αποςτζλλεται από τθ Χθμικι Χπθρεςία κεωρθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf), ςτισ
διευκφνςεισ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ τθσ μορφισ deltia_xa@xxxx.syzefxis.gov.gr (όπου
xxxx ο κωδικόσ του κάκε τελωνείου) που κα πρζπει να δθμιουργθκοφν για το ςκοπό αυτό, αν
δεν ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί ,ςτα αρμόδια τελωνεία. Υτο κζμα του θλεκτρονικοφ μθνφματοσ
αναγράφεται τουλάχιςτον το MRN τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ.
2. Ρ αρμόδιοσ τελωνειακόσ υπάλλθλοσ ςυμπλθρϊνει ςτθ κζςθ 44-1 τον αρικμό του
εκδοκζντοσ Δ.Χ.Α. (με κωδικό 1915 για το οριςτικό ΔΧΑ ι 1916 για το προςωρινό ΔΧΑ) με τθ
χριςθ τθσ λειτουργίασ «Ματαχϊρθςθ πρόςκετων πεδίων» και ςτθ ςυνζχεια αναφορτϊνει το
ςχετικό αρχείο ςτο ICISnet αντιςτοιχίηοντάσ το με το ςχετικό MRN τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ,
με τθ λειτουργία υποβολισ ςυνυποβαλλόμενων αρχείων.
Φο πρωτότυπο ΔΧΑ κα παραμζνει ςτθ Χθμικι Χπθρεςία και κα είναι ςτθ διάκεςθ του
τελωνείου για οποιονδιποτε ενδεχόμενο ζλεγχο.
3. Υτισ περιπτϊςεισ που οι Χθμικζσ Χπθρεςίεσ δεν διακζτουν ςαρωτι (scanner), το Δελτίο
Χθμικισ Ανάλυςθσ κα αποςτζλλεται ακεϊρθτο ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf). Υτθ ςυνζχεια το
πρωτότυπο κεωρθμζνο Δελτίο κα αποςτζλλεται ςτο αρμόδιο τελωνείο από τθ Χθμικι
Χπθρεςία.
vi.

Ελλιπείσ

διαςαφιςεισ

τφπου

Β

και

ςυμπλθρωματικζσ

Απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ τφπου C και ςυμπλθρωματικζσ τφπου Υ
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Χ

και
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Α. Διαςαφιςεισ τφπου Β ι C - (υποβάλλονται ςε όλα τα είδθ ελζγχου)
Φα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ζγγραφα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ i), ii), iii), iv) .
Ειδικότερα επιςθμαίνεται ότι για τισ διαςαφιςεισ τφπου C ςε όλεσ τισ εν λόγω περιπτϊςεισ,
δεν αποςτζλλεται το μινυμα ID60Α «Γνωςτοποίθςθ Απόφαςθσ Ελζγχου τθσ Ειςαγωγισ», και το
τελωνείο ενθμερϊνει πάντοτε τον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι με κάκε πρόςφορο μζςο (τθλζφωνο,
email κλπ. ) για το είδοσ του ελζγχου, προκειμζνου ο τελευταίοσ να υποβάλλει τα υποςτθρικτικά
ζγγραφα.
Β. Διαςαφιςεισ τφπου Χ ι Χ - (υποβάλλονται μόνο ςε ζλεγχο εγγράφων)
Εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν ωσ άνω περίπτωςθ i). Αναλόγωσ με τθ διαχείριςθ που ζχει
διενεργθκεί για τισ αρχικζσ διαςαφιςεισ τφπου Β ι C αντιςτοίχωσ, ο ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ,
αφοφ υποβάλλει τθ διαςάφθςθ τφπου Χ ι Χ και ειδοποιθκεί ότι πρόκειται να διενεργθκεί
ζλεγχοσ εγγράφων από το τελωνείο :
-

υποβάλλει το ςφνολο των υποςτθρικτικϊν εγγράφων όταν για τθν αρχικι διαςάφθςθ

τφπου Β ι C δεν είχε διενεργθκεί ζλεγχοσ εγγράφων (κατά διλωςθ).
-

υποβάλλει τα υποςτθρικτικά ζγγραφα τα οποία δεν είχε υποβάλλει αρχικά με τθν

διαςάφθςθ τφπου Β ι C αντιςτοίχωσ, όταν για τθν αρχικι διαςάφθςθ τφπου Β ι C είχε
διενεργθκεί

ζλεγχοσ

(εγγράφων/φυςικόσ/διαδικαςίασ

απαγορεφςεων-περιοριςμϊν

ι

διαδικαςίασ επιτιρθςθσ των κακεςτϊτων ).

2.

Υποςτθρικτικά που δθλϊνονται ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ και υποβάλλονται με

τθν απόδοςθ MRN ςτθ διαςάφθςθ κατ’ εξαίρεςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 τθσ
κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ ωσ ακολοφκωσ :
i.

Θ Διλωςθ Αξίασ DV1, όπου απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 6 του κατϋ εξουςιοδότθςθ
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 341/2016, επιβάλλεται ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διαςάφθςθσ
για ςκοποφσ υποςτιριξθσ τθσ δθλωκείςασ επί του παραςτατικοφ δαςμολογθτζασ αξίασ
(κζςθ 46 τθσ διαςάφθςθσ).
Ζνα ζντυπο DV1, όπωσ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα 8 του κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 341/2016 ςυμπλθρϊνεται από τουσ ειςαγωγείσ και ςτθ ςυνζχεια
υποβάλλεται θλεκτρονικά αμζςωσ μετά τθν απόδοςθ MRN.
Υτθν περίπτωςθ αυτι ςτθ κζςθ 44-1 κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί ο κωδικόσ Ο934.
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Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των πεδίων τθσ διλωςθσ αξίασ
DV1, ζχουν δοκεί με τθν αρικ. ΔΔΘΦΡΜ Α 5026212 ΕΠ 2015/17-12-2015 ΔΧΡ (ΑΔΑ:
782ΓΘ-ΞΞΤ).
ii.

Ρι βεβαιϊςεισ ποςοτιτων θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν ΑΔΞΘΕ ΑΕ, με τα τιμολόγια
αγοράσ για τισ ειςαχκείςεσ ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ.
Tα εν λόγω υποςτθρικτικά ζγγραφα (βεβαιϊςεισ τθσ ΑΔΞΘΕ ΑΕ για τισ ειςαχκείςεσ
ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τα τιμολόγια αγοράσ που αφοροφν τισ βεβαιωμζνεσ
από τθν ΑΔΞΘΕ ΑΕ ειςαχκείςεσ ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ) υποβάλλονται
θλεκτρονικά αμζςωσ μετά τθν απόδοςθ MRN ςτθν ανακεφαλαιωτικι διαςάφθςθ τφπου
Η, ϊςτε το αρμόδιο Φελωνείο να μπορεί να διενεργεί τουσ διαςταυρωτικοφσ ελζγχουσ
για τθν απαλλαγι από το ΦΣΑ και
-

όταν αποφαςίηεται ζλεγχοσ εγγράφων, ο ζλεγχοσ των υποςτθρικτικϊν

εγγράφων κα πραγματοποιείται θλεκτρονικά,
-

όταν δεν αποφαςίηεται ζλεγχοσ (κατά διλωςθ) το Φελωνείο κα οριςτικοποιεί τισ

διαςαφιςεισ και με εντολι εκ των υςτζρων ελζγχων κα ελζγχει τα θλεκτρονικά
υποςτθρικτικά ζγγραφα για όλεσ τισ υποβλθκείςεσ διαςαφιςεισ,
iii. Φα δικαιολογθτικά χοριγθςθσ απαλλαγϊν ΦΣΑ, τα οποία προβλζπονται ρθτά από
διατάξεισ ΦΣΑ νομικοφ ι κανονιςτικοφ χαρακτιρα.
Διευκρινίηεται ότι θ υποβολι αφορά αποκλειςτικά δικαιολογθτικά χοριγθςθσ
απαλλαγϊν ΦΣΑ τα οποία προβλζπονται είτε από τισ διατάξεισ του ΦΣΑ είτε από
ςχετικζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ του Μϊδικα
ΦΣΑ ι άλλων περί ΦΣΑ νομικϊν κειμζνων. Ματά ςυνζπεια, θ εξαίρεςθ αυτι δεν αφορά
δικαιολογθτικά χοριγθςθσ δαςμολογικϊν ι άλλων φορολογικϊν απαλλαγϊν ι λοιπϊν
υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εγγράφων.
Ευνόθτο είναι ότι θ ανωτζρω υποβολι δικαιολογθτικϊν χοριγθςθσ απαλλαγϊν ΦΣΑ
δεν αφορά δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ τα οποία εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ α του
άρκρου 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ των οποίων απαιτείται φυςικι προςκόμιςθ
δθλ. δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ απαλλαγισ ΦΣΑ :
-

ςτα πλαίςια διπλωματικϊν και προξενικϊν ςχζςεων,

-

ςτα πλαίςια αναγνωριςμζνων ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν,

-

ςτα πλαίςια μεταφοράσ ςυνικουσ κατοικίασ των οποίων απαιτείται φυςικι
προςκόμιςθ.
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Φα δικαιολογθτικά αφοροφν τόςο το ίδιο το νομικό πρόςωπο (πρεςβεία, προξενείο,
οργανιςμό) όςο και το προςωπικό αυτϊν.
Ανεξάρτθτα από τθν θλεκτρονικι υποβολι των δικαιολογθτικϊν απαλλαγισ ΦΣΑ με τθν
απόδοςθ MRN, θ αρμόδια τελωνειακι αρχι, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3 τθσ
απόφαςθσ, δφναται να ηθτιςει τθν υποβολι και των πρωτότυπων εγγράφων εφόςον
υπάρχουν υπόνοιεσ για τθν αυκεντικότθτά τουσ ι απαιτείται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΦΣΑ ςχετικι πράξθ επί αυτϊν.
iv. Σιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ εμπορευμάτων που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισπεριοριςμοφσ ωσ αναλυτικά περιγράφεται ανωτζρω ςτουσ ελζγχουσ διαδικαςίασ για τθν
τιρθςθ των απαγορεφςεων-περιοριςμϊν

3. Κοινι χριςθ υποςτθρικτικϊν ςε περιςςότερεσ από μια διαςαφιςεισ ειςαγωγισ.
Απαγορεφςεισ – Σεριοριςμοί
Υτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ ποςότθτα εμπορεφματοσ για τθν οποία ζχει εκδοκεί
άδεια/πιςτοποιθτικό/ζγκριςθ από τθν εκάςτοτε αρμόδια Αρχι ειςάγεται τμθματικά (δθλαδι με
περιςςότερεσ από μία διαςαφιςεισ ειςαγωγισ), το ςχετικό υποςτθρικτικό ζγγραφο κα
δθλϊνεται ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ και κα υποβάλλεται θλεκτρονικά μόνο με τθν
υποβολι τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ τθσ αρχικισ ειςαγόμενθσ ποςότθτασ εμπορεφματοσ. Υτισ
επόμενεσ διαςαφιςεισ ειςαγωγισ και μζχρι να εξαντλθκεί θ ποςότθτα εμπορεφματοσ για τθν
οποία ζχει εκδοκεί θ ςχετικι άδεια/πιςτοποιθτικό/ζγκριςθ από τθν αρμόδια Αρχι, ςτθ κζςθ 441 τθσ διαςάφθςθσ δεν κα δθλϊνεται ο αρικμόσ του ςχετικοφ υποςτθρικτικοφ εγγράφου, αλλά
το MRN τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ τθσ αρχικισ ποςότθτασ που ειςιχκθ και αφορά ςτο ίδιο
υποςτθρικτικό ζγγραφο. Ρ κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ που κα χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ
αυτζσ για τθ διλωςθ του MRN τθσ πρϊτθσ τμθματικισ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ςτθ κζςθ 44-1
των λοιπϊν τμθματικϊν – πλθν τθσ αρχικισ – διαςαφιςεων ειςαγωγισ, κα είναι ο ίδιοσ με
αυτόν που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν αρχικι διαςάφθςθ και ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτο
ςυγκεκριμζνο τφπο άδειασ/πιςτοποιθτικοφ/ζγκριςθσ (π.χ. C064 για άδεια ειςαγωγισ ειδϊν που
υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του κανονιςμοφ 1236/2005). Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν υποβολι των
λοιπϊν – πλθν τθσ αρχικισ – διαςαφιςεων ειςαγωγισ δεν απαιτείται θ εκ νζου θλεκτρονικι
υποβολι του εκάςτοτε ςχετικοφ υποςτθρικτικοφ εγγράφου (άδειασ/πιςτοποιθτικοφ/ζγκριςθσ).

4. Διόρκωςθ-Ακφρωςθ τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ (άρκρο 1 ςθμείο ΙΙ.) - μετά το αίτθμα
τροποποίθςθσ (ΙD13Α «Αίτθμα Διόρκωςθσ Διαςάφθςθσ Ειςαγωγισ») ι το αίτθμα ακφρωςθσ
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(ΙD14Α «Αίτθμα Ακφρωςθσ Ειςαγωγισ») που υποβάλλεται ςτο Υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν του
ICISnet.
ταν ο ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά αίτθμα τροποποίθςθσ για το
οποίο απαιτείται αξιολόγθςθ και ζγκριςθ τελωνειακοφ υπαλλιλου για να γίνει αποδεκτό ι όταν
υποβάλλει αίτθμα ακφρωςθσ:
1. Αμζςωσ μετά τθν αποςτολι του αιτιματοσ υποβάλλει θλεκτρονικά και όλα τα ςχετικά
ζγγραφα που αποδεικνφουν τουσ λόγουσ διόρκωςθσ/ακφρωςθσ, ςυνδεόμενα με το MRN τθσ εν
λόγω διαςάφθςθσ, προκειμζνου το τελωνείο να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει το εν λόγω
αίτθμα.
2. Ρ αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αξιολογεί και εγκρίνει ι απορρίπτει κατά περίπτωςθ το ωσ άνω
αίτθμα και ενθμερϊνει το ςυναλλαςςόμενο με τθν αποςτολι των αντίςτοιχων μθνυμάτων
μζςω του ICISnet.
3. Υτθν περίπτωςθ τθσ εκ των υςτζρων ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ
άδειασ παράδοςθσ, ο ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά τα υποςτθρικτικά τθσ
διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ζγγραφα για τθν υποςτιριξθ τθσ εκ των υςτζρων ακφρωςθσ τθσ
διαςάφθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι το αίτθμα ακφρωςθσ υποβάλλεται
γραπτϊσ ςτο τελωνείο και ο οριηόμενοσ ελεγκτισ ςκανάρει και φορτϊνει τθ ςχετικι αίτθςθ
αντιςτοιχίηοντάσ τθ με το MRN τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ μζςω τθσ λειτουργίασ υποβολισ
ςυνυποβαλλόμενων αρχείων.

5. Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ για τα ειδικά κακεςτϊτα.
Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των ειδικϊν κακεςτϊτων και για τισ περιπτϊςεισ κατά τισ
οποίεσ τα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ζγγραφα υπολείπονται εκείνων που απαιτοφνται για
τθν εκκακάριςθ των κακεςτϊτων αυτϊν, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να ηθτιςουν
τθν υποβολι των ςυμπλθρωματικϊν για τθν εκκακάριςθ εγγράφων κατά τθν θλεκτρονικι
υποβολι του εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ.
Ειδικότερα για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 175 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2446/2015 όπου
απαιτείται εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ, ο οποίοσ υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ICISnet,
οι τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να ηθτιςουν τθν υποβολι ςτθν εν λόγω θλεκτρονικι εφαρμογι
οποιουδιποτε υποςτθρικτικοφ εγγράφου απαιτείται για τθν εκκακάριςθ των κακεςτϊτων και
το οποίο ενδεχομζνωσ να μθν ζχει υποβλθκεί κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ διαςάφθςθσ.
Εξυπακοφεται ότι ζγγραφα τα οποία ζχουν ιδθ υποβλθκεί θλεκτρονικά και ζχουν γίνει
δεκτά από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ κατά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ, δεν κα πρζπει
να υποβάλλονται εκ νζου ςτον εκκακαριςτικό λογαριαςμό.
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6.

Εκ των υςτζρων ζλεγχοι όταν ο ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ λάβει με θλεκτρονικό

ταχυδρομείο ι fax ςχετικι «Ρρόςκλθςθ Ηλεκτρονικισ Υποβολισ/Ρροςκόμιςθσ Εγγράφων»
από το τελωνείο που πρόκειται να διενεργιςει τον εκ των υςτζρων ζλεγχο.
Χποβάλλονται θλεκτρονικά όλα τα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ζγγραφα και οι εκ των
υςτζρων ζλεγχοι εγγράφων διενεργοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω δ) ςχετικι
ΕΔΧΡ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι ςυμπλιρωςθ και θ επαλικευςθ των ςτοιχείων τθσ
διαςάφθςθσ, θ επαλικευςθ τθσ ορκισ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ των δαςμϊν και φόρων που
αναλογοφν ςτα εμπορεφματα, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ τελωνειακισ και
ςυναφοφσ νομοκεςίασ και των ειδικότερων διατάξεων που διζπουν κάκε τελωνειακι
διαδικαςία.

Ωσ προσ το άρκρο 3 «Τρόποσ υποβολισ των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ
εγγράφων»
1. Ρ ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά τα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ
ειςαγωγισ ζγγραφα, από τθ λειτουργικι περιοχι «Ενζργειεσ»/«Αίτθςθ με Συνθμμζνα Αρχεία
από Οικονομικό Φορζα», ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν αναρτθκεί ςτο portal του ΙCISnet,
ςε zip αρχείο το οποίο κα περιζχει όλα τα υποςτθρικτικά ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ ςε μορφι
word, excel, pdf κλπ, με ονομαςία ανά αρχείο τον κωδικό τθσ κζςθσ 44-1 ι τθν περιγραφι του
(τιμολόγιο, φορτωτικι, DV1 κλπ).
Σροσ το ςκοπό αυτό τόςο οι εςωτερικοί όςο και οι εξωτερικοί χριςτεσ κα πρζπει να
εγκαταςτιςουν τθν εφαρμογι 7zip, θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτο portal των Φελωνείων ςτθν
ενότθτα «Εργαλεία».
Εφιςτοφμε τθν προςοχι των ειςαγωγζων/διαςαφιςτϊν ςτα ακόλουκα :
α) ςτθν ορκι αναγραφι του MRN τθσ διαςάφθςθσ
β) προκειμζνου να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ επιςφναψθ των ςχετικϊν υποςτθρικτικϊν
εγγράφων ςτθ διαςάφθςθ ειςαγωγισ, μετά τθν επιςφναψθ κάκε αρχείου να μθν παραλείπουν
να επιβεβαιϊνουν τθν αποςτολι του με τθν ζνδειξθ «Αποςτολι ςυνθμμζνων» και
γ) δεν είναι δυνατι θ διαγραφι ι τροποποίθςθ των υποςτθρικτικϊν μετά τθν υποβολι
τουσ.
Σχετικόσ Σφνδεςμοσ:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559
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2. Υτθ ςυνζχεια ο οριηόμενοσ ελεγκτισ, εμφανίηει ςτο ςφςτθμα όλα τα αρχεία που ζχει
υποβάλει ο ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ για τθ ςυγκεκριμζνθ διαςάφθςθ, ϊςτε να μπορεί να
προχωριςει ςτον ζλεγχο.
Σχετικόσ Σφνδεςμοσ:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10409087
ταν τα ςυνυποβαλλόμενα θλεκτρονικά αρχεία δεν είναι ευκρινι, ο οριηόμενοσ ελεγκτισ
ενθμερϊνει άμεςα τον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι για να επαναλάβει τθν υποβολι τουσ.
3. Θ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ
εγγράφων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όςεσ φορζσ χρειάηεται προκειμζνου να υποβλθκοφν όλα
τα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ζγγραφα, ανεξάρτθτα από το πλικοσ τουσ.
Ειδικότερα θ κάκε μεμονωμζνθ ενζργεια υποβολισ υποςτθρικτικϊν ςτο ICISnet ζχει περιοριςμό
ωσ ανϊτερο όριο για το μζγεκοσ των ςυνυποβαλλόμενων αρχείων τα 8 MB. Επιπλζον, θ ωσ άνω
λειτουργία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ανεξαρτιτωσ του τφπου
κατάςταςθσ (status) που βρίςκεται θ διαςάφθςθ.

Ωσ προσ το άρκρο 4 «Εφεδρικζσ Διαδικαςίεσ»
1. ταν θ θλεκτρονικι εφαρμογι για τθν υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ
ειςαγωγισ εγγράφων βρίςκεται εκτόσ λειτουργίασ :
Ρ ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ, αποςτζλλει τα ςχετικά ζγγραφα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ
των τελωνείων που ζχουν δθμιουργθκεί για το ςκοπό αυτό, αναγράφοντασ το MRN τθσ
ςυγκεκριμζνθσ διαςάφθςθσ ςτο κζμα του θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. Υε κάκε περίπτωςθ, ςτο
ςχετικό διαβιβαςτικό email αναφζρονται ο αρικμόσ και το είδοσ των αποςτελλόμενων
εγγράφων.
Υε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μθ λειτουργίασ των ωσ άνω θλεκτρονικϊν διευκφνςεων των
τελωνείων, τα ςχετικά ζγγραφα κα αποςτζλλονται μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax).
2.

ταν το Χποςφςτθμα Ειςαγωγϊν βρίςκεται εκτόσ λειτουργίασ, τα υποςτθρικτικά

ζγγραφα κατατίκενται ςε ζντυπθ μορφι μαηί με τθ διαςάφθςθ ειςαγωγισ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ανωτζρω α) ςχετικι ΕΔΧΡ.
Ξόλισ αποκαταςτακεί θ ομαλι λειτουργία του ICISnet, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του
τελωνείου καταχωρεί όλα τα πεδία τθσ διαςάφθςθσ ςτο ςφςτθμα ςυμπλθρϊνοντασ επιπλζον
ςτο πεδίο «Χειρόγραφθ καταχϊρθςθ» τον Α/Α και το ζτοσ από το Ενιαίο Βιβλίο Ματαχϊρθςθσ.
Επιπλζον, διορκϊνει τθν θμερομθνία αποδοχισ, αν αυτό είναι απαραίτθτο και αποδίδεται ςτο
παραςτατικό MRN (κατάςταςθ Αποδεκτι). Υτθ ςυνζχεια θ διαςάφθςθ δρομολογείται είτε για
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ζλεγχο είτε κατά διλωςθ, βάςθ τθσ πράξθσ που ζχει καταγραφεί ςτθν ζντυπθ διαςάφθςθ
ειςαγωγισ. Υτθν περίπτωςθ του ελζγχου (κατάςταςθ Χπό Ζλεγχο) ο οριηόμενοσ ελεγκτισ
καταχωρεί τα αποτελζςματα ελζγχου και μεταβάλλει τθν θμερομθνία ελζγχου, αν αυτό είναι
απαραίτθτο, καταχωρϊντασ τθν θμερομθνία που πράγματι διενεργικθκε ο ζλεγχοσ. Ματόπιν θ
εφαρμογι δθμιουργεί εντολι πλθρωμισ και θ κατάςταςθ του παραςτατικοφ γίνεται «Χπό
Σλθρωμι». Νφνεται θ παρακατακικθ που είχε ςυςτακεί και ειςπράττεται το ποςό τθσ οφειλισ
(κατάςταςθ Ρριςτικοποιθμζνο). Διευκρινίηεται ότι το παραςτατικό δεν περνάει από τθν
κατάςταςθ «Χπό Απελευκζρωςθ» γιατί ζχει δοκεί ιδθ θ χειρόγραφθ άδεια παράδοςθσ και
επομζνωσ δεν υπάρχει ανάγκθ ζκδοςθσ νζασ. Φονίηεται ότι προχπόκεςθ για τθν μθ ζκδοςθ
άδειασ παράδοςθσ είναι θ ςυμπλιρωςθ του πεδίου «Χειρόγραφθ καταχϊρθςθ».
Φα τελωνεία οφείλουν να πραγματοποιοφν διαςταυρωτικοφσ ελζγχουσ μεταξφ των
αντιγράφων των ελεγχκζντων υποςτθρικτικϊν κατά τα ανωτζρω με αυτά που υποβάλλονται
θλεκτρονικά μετά τθν αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. Ξε το πζρασ τθσ διαδικαςίασ
ταυτοποίθςθσ, τα πρωτότυπα υποςτθρικτικά επιςτρζφονται και δεν διατθρείται αρχείο ςτο
τελωνείο.

Ωσ προσ το άρκρο 5 «Εξαιρζςεισ»
Υτο άρκρο αυτό καταγράφονται όλεσ οι εξαιρζςεισ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των
υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι κάτωκι περιπτϊςεισ:

1. Δικαιολογθτικά χοριγθςθσ δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν ςε δικαιοφχα απαλλαγισ
πρόςωπα :
-

ατζλειεσ που χορθγοφνται ςτα πλαίςια των διπλωματικϊν-προξενικϊν ςχζςεων,

-

ατζλειεσ που χορθγοφνται ςτουσ αναγνωριςμζνουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ (ΟΑΦΡ, ΡΘΕ,
Φράπεηα Ευξείνου Σόντου, κλπ.),

-

ατζλειεσ που χορθγοφνται ςτουσ αναγνωριςμζνουσ ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ (ENISA,
FRONTEX κλπ.)
Οι ωσ άνω απαλλαγζσ αφοροφν το ίδιο το νομικό πρόςωπο κακώσ και το προςωπικό
αυτών.
Επιπλζον επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ οι απαλλαγζσ των ανωτζρω οργανιςμών
χορθγοφνται εντόσ των ορίων που ορίηονται ςτισ διεκνείσ ςυμφωνίεσ ίδρυςθσ ι ζδρασ
τουσ.
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-

ατζλειεσ που χορθγοφνται κατά τθ μεταφορά ςυνικουσ κατοικίασ.

2. Δελτία Ρλθροφοριϊν (INF)
Ζωσ τθν ολοκλιρωςθ από τθν Ε.Ε. τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ για τθν διαβίβαςθ μεταξφ
των τελωνειακϊν αρχϊν ςτοιχείων που αναγράφονται ςτα Δελτία Σλθροφοριϊν (INF) για τα
Ειδικά Μακεςτϊτα, απαιτείται θ πρωτότυπθ προςκόμιςι τουσ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία θ
οποία περιγράφεται ςτο προςάρτθμα του Σαραρτιματοσ 13 του Μαν.(ΕΕ) 341/2016.
Ρμοίωσ, το Δελτίο Σλθροφοριϊν INF3 των Σαραρτθμάτων 62-01 του Μαν. (ΕΕ)2446/2015
και 62-02 του Μαν.(ΕΕ)2447/2015 που αφορά τα επιςτρεφόμενα (επανειςαγόμενα)
εμπορεφματα υποβάλλεται ςε πρωτότυπθ μορφι κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα ςχετικά
παραρτιματα για τθ χοριγθςθ τθσ δαςμολογικισ απαλλαγισ.

3. Αποδεικτικά Καταγωγισ και Ελεφκερθσ Κυκλοφορίασ
- Σιςτοποιθτικά EUR.1, Σιςτοποιθτικά EUR-MED και Σιςτοποιθτικά FORM A (για τθν
Σροτιμθςιακι Ματαγωγι των εμπορευμάτων).
- Διλωςθ Φιμολογίου, Διλωςθ Φιμολογίου EUR-MED και Διλωςθ Ματαγωγισ όταν
φζρουν το πρωτότυπο τθσ χειρόγραφθσ υπογραφισ του εξαγωγζα (για τθν
Σροτιμθςιακι Ματαγωγι των εμπορευμάτων).
- Σιςτοποιθτικό Ματαγωγισ για οριςμζνα προϊόντα που υπάγονται ςε μθ προτιμθςιακά
ειδικά κακεςτϊτα ειςαγωγισ, ςφμφωνα με το Σαράρτθμα 22-14 του Εκτελεςτικοφ
Μαν. ΕΕ 2015/2447 τθσ Επιτροπισ (για τθν μθ Σροτιμθςιακι Ματαγωγι των
εμπορευμάτων).
- Σιςτοποιθτικό A.TR (για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων).
Ρ ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ οφείλει να

ζχει ςτθν κατοχι του ςε ζντυπθ μορφι τα

πρωτότυπα αποδεικτικά καταγωγισ και να τα προςκομίηει ςτο αρμόδιο Φελωνείο

ςε

οποιαδιποτε περίπτωςθ του ηθτθκοφν, όπωσ προβλζπεται από τισ ςχετικζσ Σροτιμθςιακζσ
Υυμφωνίεσ και Μανονιςμοφσ.

4. Τα υποςτθρικτικά του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται θ
υποβολι του ςε ζντυπθ μορφι.
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Ρ ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ κατακζτει ςτο τελωνείο τα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ
ζγγραφα ςε ζντυπθ μορφι, ςυνθμμζνα ςτο χειρόγραφο ΕΔΕ Άνευ Υτατιςτικισ όταν θ
θλεκτρονικι υποβολι του δεν είναι υποχρεωτικι *περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτθν αρικμ.
Δ19Α 5041356 ΕΠ2013/28-11-2013 ΕΔΧΡ (μθ εμπορικζσ αποςτολζσ κι εφόςον δε μεςολαβεί
αντιπρόςωποσ) +.

Ωσ προσ το άρκρο 6 «Ηλεκτρονικι υποβολι και φυςικι προςκόμιςθ των υποςτθρικτικϊν
τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων»
Σζραν τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ, τα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ
ζγγραφα προςκομίηονται και ςε πρωτότυπθ μορφι ςτο τελωνείο ςτισ περιπτϊςεισ :
1. Φυςικοφ ελζγχου
Ρ ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά τα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ
ζγγραφα πριν τθ φυςικι προςκόμιςι τουσ ςτο τελωνείο.
2. Ελζγχου εγγράφων
α. Υτισ περιπτϊςεισ απαγορεφςεων – περιοριςμϊν, όταν απαιτείται θ κεϊρθςθ του
ςχετικοφ υποςτθρικτικοφ εγγράφου από τισ τελωνειακζσ Αρχζσ, ιτοι:


Σιςτοποιθτικό Ειςαγωγισ AGRIM (Μαν. 1239/2016)



Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ ι/και απόςπαςμα βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ για τθν ειςαγωγι λυκίςκου
(Μαν. 1295/2008)



Άδεια για ειςαγωγι πολιτιςτικϊν αγακϊν (ΜΧΑ ΧΣΣΡ/ΔΡΕΣΧ/ΦΡΣΧΟΥ/17759/04)



Άδεια ειςαγωγισ ειδϊν CITES (Μαν. 792/2012)



Ζγγραφο επιτιρθςθσ ειςαγωγισ οριςμζνων προϊόντων ςιδιρου και χάλυβα (Μαν.
2016/670)



Άδεια ειςαγωγισ ειδϊν που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για βαςανιςτιρια
(Μαν. 1236/2005)



Ζγγραφο VI 1 ι VI 2 για τθν ειςαγωγι οριςμζνων προϊόντων του αμπελοοινικοφ τομζα
(Μαν. 555/2008)



Υε κάκε άλλθ περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ποςότθτα εμπορεφματοσ για τθν οποία ζχει

εκδοκεί θ άδεια/πιςτοποιθτικό/ζγκριςθ από τθν αρμόδια Αρχι, ειςάγεται τμθματικά και ωσ
εκ τοφτου, απαιτείται θ κεϊρθςθ των τελωνειακϊν Αρχϊν για τθν εκάςτοτε ειςαγόμενθ
ποςότθτα.
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β. Υτισ περιπτϊςεισ χοριγθςθσ δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν.
Εκτόσ των περιπτϊςεων που εξαιροφνται από τθν θλεκτρονικι υποβολι των
υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων (άρκρο 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ
απόφαςθσ), τα δικαιολογθτικά χοριγθςθσ δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν τα οποία αφοροφν
διαςαφιςεισ οι οποίεσ επιλζγονται από το Χποςφςτθμα τθσ Ανάλυςθσ Μινδφνου για ζλεγχο
εγγράφων κα προςκομίηονται και ςε πρωτότυπθ μορφι προκειμζνου να ελζγχεται θ
αυκεντικότθτα και εγκυρότθτά τουσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ
(Ιατρικι Γνωμάτευςθ ΜΕ.Σ.Α., Σιςτοποιθτικό Ρικογενειακισ Ματάςταςθσ, Δικαιολογθτικά
χοριγθςθσ δαςμολογικϊν απαλλαγϊν κατ’ εφαρμογι του καν. 1186/2009 κλπ).

Ωσ προσ το άρκρο 7 «Διοικθτικά Μζτρα»
ταν ο ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ δεν υποβάλει θλεκτρονικά τα υποςτθρικτικά τθσ
διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ζγγραφα, ςφμφωνα με τθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ, θ διαδικαςία
τελωνιςμοφ των εμπορευμάτων αναςτζλλεται.
Ειδικότερα:
1. όταν αποφαςίηεται ζλεγχοσ, θ διαςάφθςθ παραμζνει ςε εκκρεμότθτα και ςε
κατάςταςθ (status) «Χπό Ζλεγχο», μζχρι τθν θλεκτρονικι υποβολι των υποςτθρικτικϊν,
2. όταν υποβάλλονται αιτιματα τροποποίθςθσ ι ακφρωςθσ, θ διαςάφθςθ παραμζνει ςε
κατάςταςθ (status) «Χπό Επεξεργαςία Ξεταβολισ» ι «Χπό Επεξεργαςία Ακφρωςθσ» μζχρι τθν
θλεκτρονικι υποβολι των ςχετικϊν υποςτθρικτικϊν εγγράφων του αιτιματοσ διόρκωςθσ ι
ακφρωςθσ.

Ωσ προσ το άρκρο 8 «Ραραβάςεισ-Ρρόςτιμα»
Αναφορικά με τισ παραβάςεισ που ενδζχεται να διαπιςτωκοφν, ιςχφουν τα κατωτζρω :
Υε κάκε περίπτωςθ που υπάρχει διαφυγι δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων ςυντρζχοντοσ
δόλου, ςτοιχειοκετείται το ποινικό αδίκθμα και θ τελωνειακι παράβαςθ τθσ λακρεμπορίασ.
Αν αποκλειςτεί θ λακρεμπορία, εξετάηεται αν ςτοιχειοκετείται θ απλι τελωνειακι
παράβαςθ του άρκρου 147 παρ.2 του ν.2960/2001 ι θ ποινι ανακριβοφσ διλωςθσ του άρκρου
42 του ίδιου νόμου.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ πλαςτοφ ι παραποιθμζνου
εγγράφου, ςτοιχειοκετείται και το ποινικό αδίκθμα τθσ πλαςτογραφίασ μετά χριςεωσ που
διϊκεται κατά το άρκρο 216 του Σοινικοφ Μϊδικα.
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Ωσ προσ το άρκρο 9 «Υποχρεϊςεισ του ειςαγωγζα/διαςαφιςτι»
Ρ ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ τθρεί το ςφνολο του αρχείου ςτθν ζδρα του ι ςε άλλθ
εγκατάςταςθ τθν οποία διακζτει για το ςκοπό αυτό για δζκα (10) ζτθ και οπωςδιποτε για όςο
χρόνο εκκρεμεί ςχετικι υπόκεςθ ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων ι του Υυμβουλίου τθσ
Επικρατείασ.
Ρ ακριβισ τόποσ τιρθςθσ του αρχείου δθλϊνεται ςτο τελωνείο με ςχετικι Αίτθςθ/Διλωςθ
(ςυνθμμζνο Χπόδειγμα τθσ Αίτθςθσ/Διλωςθσ ςτο Σαράρτθμα ΙΙ) ςτο αρμόδιο τελωνείο με τθν
οποία αναλαμβάνει τθν ευκφνθ :
-

να δθλϊνει ρθτά και με ακρίβεια τον τόπο τιρθςθσ του αρχείου,

-

να κζτει ανά πάςα ςτιγμι ςτθ διάκεςθ του τελωνείου άμεςα τα εν λόγω ζγγραφα,

-

να ενθμερϊνει το τελωνείο για όποια αλλαγι προκφψει ςχετικά με τον τόπο τιρθςθσ

του αρχείου και
-

να τθρεί το αρχείο για περίοδο τουλάχιςτον 10 ετϊν και οπωςδιποτε για όςο χρόνο

εκκρεμεί ςχετικι υπόκεςθ ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων ι του Υυμβουλίου
Επικρατείασ, για ενδεχόμενο ζλεγχο του τελωνείου.
Ρ ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ δφναται να ορίςει τελωνειακό αντιπρόςωπο/αντιπροςϊπουσ
για τθν τιρθςθ του αρχείου. Υτθν περίπτωςθ αυτι κατόπιν εξουςιοδότθςισ του ο τελωνειακόσ
αντιπρόςωποσ υποβάλλει τθ ςχετικι Αίτθςθ/Διλωςθ ςτο αρμόδιο τελωνείο, με τθν οποία κα
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ του αρχείου ωσ ανωτζρω.
Ειδικότερα όςον αφορά τα Αποδεικτικά Ματαγωγισ και Ελεφκερθσ Μυκλοφορίασ κα
τθροφνται είτε από τον ειςαγωγζα είτε από τον ζμμεςο αντιπρόςωπό του.
Φζλοσ και όςον αφορά ςτισ περιπτϊςεισ τελωνιςμοφ εμπορευμάτων από εταιρείεσ
ταχυμεταφορϊν, παρακαλοφνται όπωσ ενθμερϊνουν τουσ ςυναλλαςςόμενουσ για τθ
διαφφλαξθ των ςχετικϊν υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ, προκειμζνου να διευκολφνονται οι
ζλεγχοι από τισ τελωνειακζσ αρχζσ.

Ωσ προσ το άρκρο 10 «Υποχρεϊςεισ τελωνείου»
Φο τελωνείο τθρεί ςε φυςικό αρχείο μόνο τα παρακάτω υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ
ειςαγωγισ ζγγραφα :
1. Άδειεσ/πιςτοποιθτικά/εγκρίςεισ απαγορεφςεων και περιοριςμϊν:


Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ ι/και απόςπαςμα βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ για τθν ειςαγωγι λυκίςκου
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– άρκρα 6 και 7 Μαν. 1295/2008


Ζγγραφο VI 1 ι VI 2 για τθν ειςαγωγι οριςμζνων προϊόντων του αμπελοοινικοφ τομζα –
Μαν. 555/2008 (διατθροφνται από το Φελωνείο για 5 τουλάχιςτον ζτθ)



Αντίγραφα αδειϊν/πιςτοποιθτικϊν/εγκρίςεων επί των οποίων κεωροφνται από τισ
τελωνειακζσ Αρχζσ τμθματικά ειςαγόμενεσ ποςότθτεσ εμπορευμάτων.

2. ΕΔΕ Άνευ Υτατιςτικισ
Φυλάςςονται ςτο τελωνείο όλα τα υποςτθρικτικά ζγγραφα του ΕΔΕ Άνευ Υτατιςτικισ ςτισ
περιπτϊςεισ που αυτό υποβάλλεται ςε ζντυπθ μορφι,
3. Δικαιολογθτικά χοριγθςθσ δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν μζχρι τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν οριςτικοποίθςι τουσ,
οπότε είτε επιςτρζφονται ςτον ειςαγωγζα/διαςαφιςτι είτε αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια
τελωνειακι αρχι παρακολοφκθςθσ.
που απαιτοφνται δικαιολογθτικά για τθν οριςτικοποίθςθ μίασ απαλλαγισ ΦΣΑ (π.χ
κακεςτϊσ 42, ΣΡΝ.1194/2015 κ.λ.π) κακϊσ και για τθν παρακολοφκθςθ όλων των απαλλαγϊν
μζχρι τθν τακτοποίθςι τουσ, το αρμόδιο τμιμα τθρεί ςχετικό φάκελο.
4. Σρακτικό Φυςικοφ Ελζγχου

Φζλοσ και επειδι θ ορκι ςυμπλιρωςθ και καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ
διαςφαλίηει :


Φον ακριβι υπολογιςμό των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων



Φθν ακριβι απεικόνιςθ των ςτοιχείων τα οποία παρζχουμε ςτθν Ελλθνικι Υτατιςτικι

Αρχι και


Φθν αποφυγι περιπτϊςεων επιβολισ προςτίμων που ςυνδζονται με λάκθ ι

παραλείψεισ, (πχ τιμολόγιο Ο380 αντί του ορκοφ Ο935, γενικοί κωδικοί ατζλειασ W11 -W17
αντί των αναλυτικϊν κωδικϊν ατελείασ που ζχουν δοκεί με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ
τθσ διαςάφθςθσ, κλπ)
εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ ειςαγωγείσ/διαςαφιςτζσ ωσ προσ τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ
κζςθσ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ.
Ρι Σροϊςτάμενοι των Φελωνειακϊν Αρχϊν παρακαλοφνται να προβαίνουν ςτθ ςυςτθματικι
καταγραφι και υποβολι ενδεχόμενων δυςχερειϊν ι προβλθμάτων για τθν επίλυςι τουσ από
τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Μεντρικισ Χπθρεςίασ.
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Φζλοσ, λόγω κακυςτζρθςθσ κυκλοφορίασ του ΦΕΜ τθσ Μοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, θ οποία
ωςτόςο εφαρμόηεται από 1/1/17, διευκρινίηεται ότι κα πρζπει να υποβλθκοφν ΑΜΕΣΑ
θλεκτρονικά τα υποςτθρικτικά ζγγραφα των διαςαφιςεων ειςαγωγισ με θμερομθνία αποδοχισ
από 1/1/17 ζωσ και τθ λιψθ τθσ παροφςασ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 2 παράγραφοι 1 και 2 τθσ κοιν. Απόφαςθσ : ζλεγχοσ, αιτιματα διόρκωςθσ-ακφρωςθσ, εκ
των υςτζρων ζλεγχοσ, υποςτθρικτικά που υποβάλλονται με τθν απόδοςθ MRN. Υ’ αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ, τα Φελωνεία εξακριβϊνουν τθν τιρθςθ τθσ ωσ άνω υποχρζωςθσ και επιςτρζφουν
ςτουσ διαςαφιςτζσ τα υποςτθρικτικά των ςυγκεκριμζνων δ/ςεων για το προαναφερόμενο
διάςτθμα, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν παροφςα Εγκφκλιο.
Υυνθμμζνα : ΦΕΜ 4488/Β/30-12-2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΓΙΟΣ Ι. ΡΙΤΣΙΛΗΣ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ
1. λεσ οι Φελωνειακζσ Αρχζσ
2. λεσ οι Φελωνειακζσ Σεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Φελωνειακϊν Αρχϊν
αρμοδιότθτάσ τουσ)
Β. ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1.

Χπουργείο Ρικονομικϊν
1.1 Γραφείο Χπουργοφ Ρικονομικϊν, κου Φςακαλϊτου
1.2 Γραφείο Χφυπουργοφ Ρικονομικϊν κασ Σαπανάτςιου
1.3 Γενικι Γραμματεία Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων και Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ – Γραφείο κ.
Γεν. Γραμματζα
1.4 Γενικι Γραμματεία Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων – Γενικι Δ/νςθ Χποδομϊν & Χπθρεςιϊν
Σλθροφορικισ - Επικοινωνιϊν
1.5 ΥΔΡΕ (Μ.Χ. & Σεριφερειακζσ Δ/νςεισ αυτοφ)

2.

Α.Α.Δ.Ε.
2.1 Ελεγκτικζσ Χπθρεςίεσ Φελωνείων (ΕΝΧΦ Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ)
2.2 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
2.3 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Χποκζςεων
2.4 Δ/νςθ Οομικισ Χποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
2.5Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Μράτουσ (Αν. Φςόχα 16, 11521 Ακινα)

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Χπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
Γεν. Δ/νςθ Διεκνοφσ Ρικονομικισ Σολιτικισ-Δ/νςθ Μακεςτϊτων Ειςαγωγϊν/Εξαγωγϊν
(Εμπορικισ Άμυνασ (Μορνάρου 1 και Ερμοφ, 10563 Ακινα)
Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι (Σειραιϊσ 46 & Επονιτϊν 18510 Σειραιάσ)
Μεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα)
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα)
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Φςιμιςκι 29, 54624 Θες/νίκθ)
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Σειραιϊσ (Νουδοβίκου 1 – Σλ. Ρδθςςοφ, 18531
Σειραιάσ)
Γ.Υ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Υυνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ
(Μαποδιςτρίου 24, 10682 Ακινα)
Εκνικι Υυνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Ξθτροπόλεωσ 42, 10563 Ακινα)
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 18, 10671 Ακινα)
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Αριςτοτζλουσ 27, 54624 Θεςςαλονίκθ)
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Σειραιϊσ (Μαραΐςκου 111, 18532 Σειραιάσ)
Ρμοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Μαραΐςκου 82, 18532 Σειραιάσ)
Υφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Σειραιϊσ (Φςαμαδοφ 38, 18531 Σειραιάσ)
Υφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Μουντουριϊτου 13, 54625 Θες/νίκθ)
Υφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Υ.Ε.Β. (Πενοφϊντοσ 5, 10557 Ακινα)
Υφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Σειραιά (Αμερικισ 10, 10671 Ακινα)
Υφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Σλ. Ξοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκθ)
Υφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Μεντρ. Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 38221 Βόλοσ)
Υφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Ξ.Αντφπα 2, 41222 Νάριςα)
Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Φροφίμων (Αγ. Υοφίασ 21 & Μόνδρου 3, Ο. Ψυχικό)
Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Φροφίμων (Σλ. Θεάτρου 24, 10552 Ακινα)
Incofruit - Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ, Διακίνθςθσ Φροφτων, Ναχανικϊν και
Χυμϊν (Βαςιλζωσ Σαφλου 82, Βοφλα)
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25. ΡΦΑΕ-Ρμοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Σατθςίων 351, 11141 Ακινα)
26. Σανελλινιο Υυνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Ξεταφορϊν (Σ.Υ.Χ.Ε.Ξ.) (Σειραιϊσ 4,
10431 Ακινα)
27. Υφνδεςμοσ Διεκνϊν Διαμεταφορζων Ελλάδοσ (Υυγγροφ 137, 11721 Ο.Υμφρνθ)
28. Διεκνισ Οαυτικι Ζνωςθ (Μολοκοτρϊνθ 99, 18535 Σειραιάσ)
29. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (Ακτι Ξιαοφλθ 85, 18538 Σειραιάσ)
30. Σανελλινιοσ Υφνδεςμοσ Οαυτικϊν Σρακτόρων (Ακτι Ξιαοφλθ 17-19, 18535 Σειραιάσ)
31. Υφλλογοσ Οαυτικϊν Σρακτόρων Θες/κθσ (Βενιηζλου 4, 54624 Θες/κθ)
32. Σανελλινιοσ Υφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Σλοίων (Νουδοβίκου 1, 18531 Σειραιάσ)
33. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Σειραιά ΡΝΣ (Ακτι Ξιαοφλθ 10, 18538 Σειραιάσ)
34. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Θες/νίκθσ ΡΝΘ (Νιμάνι Θες/νίκθσ, 54000 Θες/νίκθ)
35. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Θρακλείου ΡΝΘ ( Νιμάνι Θράκλειο Μριτθσ)
36. ΥΕΣ ΑΕ – Υτακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Σειραιά ΑΕ (ΥΕΞΣΡ Ο.Ικόνιο, 18863 Σζραμα)
37. Ρικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Ξθτροπόλεωσ 12-14, 10562 Ακινα)
38. Ματαςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν ΑΕ (23ο χιλιόμετρο Ε.Ρ. Ακθνϊν-Ναμίασ 14565 Αγ.
Υτζφανοσ Αττικισ)
39. Εμπορευματικι Μοινότθτα Δ.Α.Α. (19004 Υπάτα)
40. Skyserv Handling Services (Δ.Α.Α., κτίριο 23, Φ.Μ. 19019 Υπάτα)
41. Goldair Handling (19004 Υπάτα)
42. EAT Cargo Terminal 4 (19004 Υπάτα)
43. Swissport – Freight Plus Hellas (19004 Υπάτα)
44. UPS Greece (19004 Υπάτα)
45. ΦΟΦ Greece (19004 Υπάτα)
46. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 Υπάτα)
47. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 Υπάτα)
48. Υφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Σετρελαιοειδϊν (Υ.Ε.Ε.Σ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528
Ιλίςια)
49. Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Εμπορίασ Σετρελαιοειδϊν (Αμερικισ 10, 10671 Ακινα)
50. Ελλθνικά Σετρζλαια Α.Ε. (Χειμάρρασ 8Α, 15125 Ξαροφςι)
51. MOTOR OIL (ΕΝΝΑΥ) Α.Ε.
α) ΔΙΧΝΙΥΦΘΤΙΑ ΜΡΤΙΟΘΡΧ Α.Ε.
β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α, 15124 Ξαροφςι)
Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κου Σιτςιλι
2. Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Φελωνείων και ΕΦΜ κασ Γιαλοφρθ
3. Δ/νςθ Διεκνϊν Ρικονομικϊν Υχζςεων
4. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΓΓΔΕ- Φμιμα Γ’ Φελωνειακϊν Εφαρμογϊν
5. Δ/νςεισ Φελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Μ. και Φ.Σ.Α., Δαςμολογικϊν Θεμάτων και Φελωνειακϊν
Ρικονομικϊν Μακεςτϊτων, Υτρατθγικισ Φελωνειακϊν Ελζγχων και Σαραβάςεων, Θλεκτρονικοφ
Φελωνείου, Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΦΞΘΞΑ Αϋ

ΦΞΘΞΑ Γϋ

Ματρινάκθ Άννα

210- 6987457

Γκόνθ Ειρινθ

210-6987434

Φςαγκαλάκθσ Δθμιτρθσ

210-6987444

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ. ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΦΞΘΞΑ Αϋ

Ξ. Νφτρα

210-6987480

ΦΞΘΞΑ Βϋ

Γ. Ξπουργανοφ

210-6987493

ΦΞΘΞΑ Γϋ

Α. Μοφκουνα

210-6987503

ΦΞΘΞΑ Δϋ

Οτουντουνάκθσ Δθμιτρθσ

210-6987508

Ξανωλαράκθσ Εμμανουιλ

210-6987501

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΡΑ
ΦΞΘΞΑ Αϋ

Ξ. Σρογουλάκθ

210-6987419

ΦΞΘΞΑ Βϋ

Ε. Μεραςιϊτθ

210-6987414

ΦΞΘΞΑ Γϋ

Ο. Βιδάλθσ

210-6987462

ΦΞΘΞΑ Δϋ

Δ. Ηορμπάνοσ

210-6987469

Χ. Γεϊργα

210-6987409

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΒΑΣΕΩΝ
ΦΞΘΞΑ Βϋ

Ξπαηιάνου Ελζνθ

210 7259253

ΦΞΘΞΑ Δϋ

Αποςτόλου Νοφλα

210 7259326

Ξπάρκθ Βαςιλικι

210 7259326

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΦΞΘΞΑ Γϋ

Ρικονόμου Βαςιλικι
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΘ ΑΤΧΘ
ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΕΥΡΔΩΟ
ΓΕΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΦΕΝΩΟΕΙΩΟ & ΕΦΜ

Απ. Ππωηοκόλλος:

ΑΙTΗΗ/ΓΗΛΩΗ
ΣΟΠΟΤ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ ΣΩΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

Ημ/νία Καηασώπιζηρ:

Απσική
Σποποποιηηική
Ημ/νία Σποποποίηζηρ:

ΠΡΟ ΣΔΛΩΝΔΙΟ:

Κωδ. Σελωνείος:

Α

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ

Α.Φ.Μ.

EORI

Δπωνςμία/ Δπώνςμο

Όνομα

Σηλ

Φαξ

email

Β

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ

Α.Φ.Μ.

EORI

Δπωνςμία/ Δπώνςμο

Όνομα

Σηλ

Φαξ

email

Γ

ΣΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ
Έδπα

☐

Άλλη εγκαηάζηαζη

☐

Σόπορ Σελωνειακού Ανηιπποζώπος

Οδόρ
Πόλη

Απιθμόρ
Γήμορ/Κοινόηηηα

☐

Σασ. Κώδικαρ
Νομόρ

Ώπερ λειηοςπγίαρ
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Γ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΩΠΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δπώνςμο

Σηλ

Όνομα

Φαξ

email

Δ

ΓΗΛΩΗ
Δηλώνω ςπεύθςνα όηι ηα πποαναθεπόμενα ζηοισεία είναι αληθή καθώρ και όηι:
1. Σε πεπίπηωζη οποιαζδήποηε αλλαγήρ ηων ζηοισείων αςηών, θα ενημεπώνω άμεζα ηο ηελωνείο εγγπάθωρ.
2. Όλα ηα ςποζηηπικηικά έγγπαθα θα είναι άμεζα διαθέζιμα, ηόζο ζηο απμόδιο ηελωνείο όζο και ζηιρ λοιπέρ απμόδιερ
ελεγκηικέρ απσέρ ζηο δηλωθένηα ηόπο ηήπηζηρ.
3. Όλα ηα ςποζηηπικηικά έγγπαθα θα διαηηπούνηαι για σπονικό διάζηημα δέκα εηών και οπωζδήποηε, για όζο σπόνο εκκπεμεί
ζσεηική ςπόθεζη ενώπιον ηων Διοικηηικών Δικαζηηπίων ή ηος Σςμβοςλίος Επικπαηείαρ.

ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ

4. Έσω εξοςζιοδοηηθεί από ηον ςπό Πίνακα Α οικονομικό θοπέα για να ηηπώ ηα ςποζηηπικηικά έγγπαθα ηων ηελωνειακών ηος
ζςναλλαγών και ςποβάλλω ζςνημμένα ζσεηική εξοςζιοδόηηζη. ☐

Ημεπομηνία Γήλωζηρ

Ημεπομηνία Έγκπιζηρ

Ο Οικονομικόρ Φοπέαρ/Ανηιππόζωπορ

Ο Γιεςθςνηήρ ηος Σελωνείος
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΡΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 44-1
ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΥΤΩΝ
Σαρακάτω παρατίκενται ενδεικτικά τα κυριότερα υποςτθρικτικά ζγγραφα που δθλϊνονται
ςτθ κζςθ 44.1 τθσ διαςάφθςθσ ανά εισαγωγικό καθεστώς.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθ κζςθ 44.1 του ΕΔΕ ςυμπλθρϊνονται επίςθσ και άλλοι ενωςιακοί ι
εκνικοί κωδικοί που προβλζπονται ςτθν αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΠ2013/28-11-2013 ΕΔΧΡ και
ςε μεταγενζςτερεσ ειδικότερεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ, που δεν αντιςτοιχοφν ςε πραγματικό
υποςτθρικτικό ζγγραφο αλλά ςε άδειεσ - ενδείξεισ - μνείεσ όπωσ για παράδειγμα: 1961 άδεια
απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν, C600 άδεια τελωνειακισ αποταμίευςθσ, κωδικοί ΑΦΞ που
ζχουν αποδοκεί ςτουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθ χϊρα μασ ειςαγωγείσ ι ςτουσ εγκατεςτθμζνουσ ςε
άλλο Μ-Ξ διαςαφιςτζσ κλπ, Άδεια ΑΕΡ (Χ023 για τον παραλιπτθ και Χ025 για τον αντιπρόςωπο)
κ.ά.

1. ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΗ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΗ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 40)
- φορτωτικά ζγγραφα (1903, 1904, C613, C614, N704, N705, N720, N730, N741, N703, N714,
N740)
- διατακτικι (1906)
- τιμολόγιο βάςει του οποίου προςδιορίηεται θ δαςμολογθτζα αξία (Ν935)
- τιμολόγιο ναφλου (1913)
- Διλωςθ Αξίασ DV1 (Ν934 εφόςον απαιτείται ι 1724 όταν δεν απαιτείται)
- πιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ για απαγορεφςεισ περιοριςμοφσ
- δικαιολογθτικά απαλλαγισ από ΦΣΑ (ςυνθμμζνα πίνακασ I)
- αποδεικτικά καταγωγισ και ελεφκερθσ κυκλοφορίασ (N954, U045, U162, N864, U163,
U048, U168, U169, U170, U171, U500, N018, N865, U161, U164, U166, U167, U003, U004)
- δικαιολογθτικά δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν (ςυνθμμζνα πίνακασ II κατωτζρω) ςε
δικαιοφχα απαλλαγισ πρόςωπα κακϊσ και τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα απαραίτθτα
για τον τελωνιςμό εμπορευμάτων
- κατάλογοσ ςυςκευαςίασ (packing list) (Ν271)
- ηυγολόγιο (1923), εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ
-Σιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για ειδικζσ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ πχ. πιςτοποιθτικό
κανάτου 1924 για ειςαγωγι ανκρϊπινων ςορϊν κ.ά.
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- Δικαιολογθτικά βεβαίωςθσ και είςπραξθσ ι νόμιμθσ απαλλαγισ του τζλουσ ταξινόμθςθσ
οχθμάτων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ κατωτζρω:
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΕΙΓΑΦΗ

1

1Ε01

Ζγκριςθ τφπου οχιματοσ

2

1Ε02

Δελτίο κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου (ΕΜ) οχιματοσ

3

1Ε03

Σιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ οχιματοσ

4

1Ε04

Φίτλοσ κυριότθτασ οχιματοσ

5

1Ε05

Άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ

6
7

1Ε06

1Ε07

Βεβαίωςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Χπουργείου
Χποδομϊν και Ξεταφορϊν, για πιςτοποίθςθ του
Ευρωπαϊκοφ Σροτφπου Εκπομπϊν Τφπων (EURO), ωσ προσ
τθν ταξινόμθςθ.
Υυμφωνθτικό Αγοράσ

8

1Ε08

Ειδικό επαλθκευτικό δελτίο.

9

1Ε09

Σιςτοποιθτικό καυςαερίων

10

1Ε10

Βεβαίωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ι τθσ επίςθμθσ
αντιπροςωπείασ του εξωτερικοφ ι εςωτερικοφ για τον extra
εξοπλιςμό.

11

1Ε11

12

1Ε12

13
14
15

1Ε13
1Ε14
1Ε15

Αντίγραφα εκ του πρωτοτφπου βιβλίου service του
οχιματοσ.
Διλωςθ διαςκευαςτι ωσ προσ το είδοσ, τθν ποςότθτα και
τθν αξία των υλικϊν διαςκευισ.
Διανυκζντα χιλιόμετρα
Ματθγορία αμαξϊματοσ
Άμεςθ παραλαβι αρ. πρ. Φ.1208/662/06 Ε.Δ.Χ.Ρ.Ρ.

16

1Ε16

Εκπομπζσ CO2

17

1Ε17

Βεβαίωςθ αρμόδιασ υπθρεςίασ Ξεταφορϊν, από τθν οποία
προκφπτουν τα οριηόμενα ςτθν αρ. Φ.1244/695/07 ΜΧΑ
(θμ/νία ταξινόμθςθσ, αρικ. κυκλοφορίασ, θμ/νία
διαγραφισ κ.ά.- αφορά επαναταξινόμθςθ.

18

1Ε18

Αντίγραφο ελλθνικισ άδειασ κυκλοφορίασ ι πιςτοποιθτικό
ταξινόμθςθσ- αφορά επαναταξινόμθςθ.

19

1Ε19

Χπεφκυνθ διλωςθ ν. 1599/1986 ότι πρόκειται για το ίδιο
αυτοκίνθτο - αφορά επαναταξινόμθςθ.

20

1Ε20

Αντίγραφο τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ για τα οχιματα που
επανειςάγονται.

Σαρατιρθςθ: Φα δικαιολογθτικά 1Ε17, 1Ε18, 1Ε19 και 1Ε20 προβλζπονται από τθν αρ. Φ.1244/695/308-07 ΜΧΑ και οι κωδικοί τουσ κακιερϊνονται με τθν παροφςα.
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ΡΙΝΑΚΑΣ I ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΦΡΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 40 - ΑΦΜ
1718

:

ΑΦΞ εγκατεςτθμζνου ςε άλλο ΜΞ ειςαγωγζα που του ζχει αποδοκεί ςτθ χϊρα μασ

1719

:

ΑΦΞ εγκατεςτθμζνου ςε άλλο ΜΞ ειςαγωγζα, μζςω φορολογικοφ αντιπροςϊπου

1720

:

ΑΦΞ εγκατεςτθμζνου ςτθ χϊρα μασ ειςαγωγζα

1737

:

ΑΦΞ τελωνειακοφ αντιπροςϊπου του μθ εγκατεςτθμζνου ςτθ χϊρα μασ ειςαγωγζα
(θλεκτρικι ενζργεια)

1743

:

ΑΦΞ που ζχει αποδοκεί ςτθ χϊρα μασ ςτον εγκατεςτθμζνο εκτόσ Ε.Ε ειςαγωγζα μζςω
οριςμοφ φορολογικοφ αντιπροςϊπου

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 40 - επιςυναπτόμενα
1723

:

Δικαιολογθτικά Ο. 1684/87

1745

:

Φιμολόγια για τθν αναςτολι καταβολισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι εφθμερίδων και
περιοδικϊν

1746

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΑΕΙ
(ΣΡΝ.1128/08.04.1997 Α.Χ.Ρ)

1747

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι λεωφορείων (ΣΡΝ.1072/16.07.2004
Α.Χ.Ρ)

1703

:

Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγισ ΦΣΑ

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι πλοίων
(Σ. 8271/4879/ΣΡΝ.366/87 Α.Χ.Ρ)

1748

- εμπορικισ ναυςιπλοϊασ

1749

- άλλθσ βιομθχανικισ ι εμπορικισ δραςτθριότθτασ

1750

- αλιευτικά

1751

- επαγγελματικά αναψυχισ Ο. 4256/2014

1752

- πλοία Δθμοςίου

1753

- πλοία για διάλυςθ

1706

:

Βεβαίωςθ ΔΡΧ για τθ διενζργεια διεκνϊν πτιςεων

1754

:

Σιςτοποιθτικό αερομεταφορζα

1755

:

Άδεια εκμετάλλευςθσ αερομεταφορζα

1756

:

Ξιςκωτιριο ςυμβόλαιο (Δ.792/426/2002 Α.Χ.Ρ)

1757

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν ςτα πλαίςια των
διπλωματικϊν ςχζςεων
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1758

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν ςτα πλαίςια των προξενικϊν
ςχζςεων

1759

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν ςτα πλαίςια του ΟΑΦΡ

1760

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν από τισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν
Ελλάδα Αμερικανικζσ Δυνάμεισ (Σ.3530/1450/ΣΡΝ164/1988 Α.Χ.Ρ)

1761

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν για τισ ανάγκεσ ευρωπαϊκϊν
οργανιςμϊν

1762

:

Δικαιολογθτικά απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι για τισ ανάγκεσ διεκνϊν οργανιςμϊν

1763

:

Ειδικό ζντυπο απαλλαγισ ΦΣΑ Μαν. αρικ. 281/2012

1721

:

Άδεια απαλλαγισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν που προορίηονται να παραδοκοφν ωσ
εφόδια πλοίων
Άδεια αποκικευςθσ ΣΡΝ. 1100/2013 Α.Χ.Ρ

1722

:

Άδεια αναςτολισ καταβολισ ΦΣΑ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν με εφαρμογι του
ςυςτιματοσ αντιςτροφισ τθσ υποχρζωςθσ (ΣΡΝ. 1126/2013 Α.Χ.Ρ)

1705

:

Ειδικι διλωςθ ςυναλλαγϊν ςε επενδυτικό χρυςό (ΣΡΝ.1193/2002 Α.Χ.Ρ)

1704

:

Βεβαίωςθ Δ.Ρ.Χ για επενδυτικά αγακά (Σ.2869/2389/ΣΡΝ.137/87 Α.Χ.Ρ)
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ΡΙΝΑΚΑΣ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΟ ΔΑΣΜΟ ΚΑΙ ΦΟΟΥΣ
(κατά περίπτωςθ)
ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Συνθμμζνα δικαιολογθτικά και εκνικοί κωδικοί

1.

2.

3.

4.

5.

ΞΕΦΡΙΜΡΧΟΦΕΥ

1801: Σιςτοποιθτικό Ξετοικεςίασ
1889:Αποδεικτικά ςτοιχεία υποςτθρικτικά του Σιςτοποιθτικοφ
Ξετοικεςίασ

ΣΡΝΧΦΕΜΟΡΙ/ΦΤΙΦΕΜΟΡΙ ΓΡΟΕΙΥ

Ν935: Φιμολόγιο
1802: Σιςτοποιθτικό Ρικογενειακισ Ματάςταςθσ
1835: Δικαςτικι απόφαςθ για τθν επιμζλεια /γονικι μζριμνα
ανιλικων τζκνων
1837:Φίτλοσ Διαμονισ
1838: Βεβαίωςθ φοίτθςθσ ςε αναγνωριςμζνθ
ςχολι/εκπαιδευτικό ίδρυμα θμεδαπισ/αλλοδαπισ.
1839: Βεβαίωςθ κθτείασ από ςτρατιωτικι υπθρεςία.
1911: Χπεφκυνθ Διλωςθ άρκρου 8 του ν. 1599/86.

ΣΡΝΙΦΕΥ ΞΕ ΑΟΑΣΘΤΙΑ(ν.490/76)

Ν935: Φιμολόγιο
1803:Ιατρικι Γνωμάτευςθ (Ανάπθροι)-εκτόσ ΜΕ.Σ.Α.
1911: Χπεφκυνθ Διλωςθ άρκρου 8 του ν. 1599/86.
1879: Δικαςτικι απόφαςθ για δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.

ΣΡΝΙΦΕΥ ΞΕ ΑΟΑΣΘΤΙΑ
(ν. 1798/1988)

Ν935: Φιμολόγιο
1803:Ιατρικι Γνωμάτευςθ ΜΕ.Σ.Α.
1911: Χπεφκυνθ Διλωςθ άρκρου 8 του ν. 1599/86.
1879: Δικαςτικι απόφαςθ για δικαςτικι ςυμπαράςταςθ

ΑΦΕΝΕΙΕΥ ΥΦΑ ΣΝΑΙΥΙΑ
ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΩΟ/ΣΤΡΠΕΟΙΜΩΟ
ΥΧΕΥΕΩΟ.

6.

ΑΦΕΝΕΙΕΥ ΥΕ ΑΟΑΓΟΩΤΙΥΞΕΟΡΧΥ
ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΧΥ

7.

ΑΦΕΝΕΙΕΥ ΥΕ ΑΟΑΓΟΩΤΙΥΞΕΟΡΧΥ
ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΧΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΧΥ

8.

ΑΦΕΝΕΙΕΥ ΣΡΧ ΧΡΤΘΓΡΧΟΦΑΙ ΥΦΑ
ΣΝΑΙΥΙΑ ΦΡΧ ΟΑΦΡ

9.

ΑΦΕΝΕΙΕΥ ΣΡΧ ΧΡΤΘΓΡΧΟΦΑΙ ΥΦΙΥ

Ν935: Φιμολόγιο
1833: Υθμείωμα ζγκριςθσ ατζλειασ κεωρθμζνο από το Χπουργείο
Εξωτερικϊν.

Ν935: Φιμολόγιο
1833: Υθμείωμα ζγκριςθσ ατζλειασ κεωρθμζνο από το
Χπουργείο Εξωτερικϊν.
1834: Ιδρυτικι Υυμφωνία/Υυμφωνία Ζδρασ Διεκνϊν
Ρργανιςμϊν
Ν935: Φιμολόγιο
1833: Υθμείωμα ζγκριςθσ ατζλειασ κεωρθμζνο από το
Χπουργείο Εξωτερικϊν.
1880: Ιδρυτικι Υυμφωνία Ζδρασ Ευρωπαϊκϊν Ρργανιςμϊν
Ν935: Φιμολόγιο
1890: Αίτθςθ χοριγθςθσ απαλλαγισ με επιςυναπτόμενθ
κατάςταςθ ειςαγομζνων ειδϊν
Ν935: Φιμολόγιο
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ΡΙΝΑΚΑΣ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΟ ΔΑΣΜΟ ΚΑΙ ΦΟΟΥΣ
(κατά περίπτωςθ)
ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Συνθμμζνα δικαιολογθτικά και εκνικοί κωδικοί
ΕΓΜΑΦΕΥΦΘΞΕΟΕΥ ΥΦΘΟ ΕΝΝΑΔΑ
1890: Αίτθςθ χοριγθςθσ απαλλαγισ με επιςυναπτόμενθ
ΑΞΕΤΙΜΑΟΙΜΕΥ ΔΧΟΑΞΕΙΥ
κατάςταςθ ειςαγομζνων ειδϊν
ΔΘΞΡΥΙΡ
Ν935: Φιμολόγιο
(άρκρο 132, παρ.11α ν.
1844:Δωρθτιριο/αποδοχι δωρεάσ
2960/2001)
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν
ΔΘΞΡΥΙΑ /ΟΡΥΘΝΕΧΦΙΜΑ
Ν935: Φιμολόγιο
ΙΔΤΧΞΑΦΑ
1844: Δωρθτιριο/αποδοχι δωρεάσ
(άρκρο 132, παρ. 11γ ν.
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν
2960/2001)
ΔΙΡΙΜΘΥΕΙΥ ΧΓΕΙΡΟΡΞΙΜΩΟ
Ν935: Φιμολόγιο
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΩΟ
1844: Δωρθτιριο/αποδοχι δωρεάσ
(άρκρο 132, παρ. 11γ ν.
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν
2960/2001)
Ν935: Φιμολόγιο
Ε.Μ.Α.Β. (Εκνικό Μζντρο Άμεςθσ
1844: Δωρθτιριο/αποδοχι δωρεάσ
Βοικειασ)
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν
(άρκρο 132, παρ. 11γ ν.
2960/2001)
ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΙ ΦΡΣΙΜΘΥ
ΑΧΦΡΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
(άρκρο 132, παρ. 11β ν.
2960/2001)

Ν935: Φιμολόγιο
1844: Δωρθτιριο/αποδοχι δωρεάσ
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν

ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΧΓΕΙΑΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΑ
ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΧΓΕΙΑΥ(Σε.Υ.Χ.Σ) και
αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ, ΕΜΑΒ
(άρκρο 132, παρ. 9 ν.2960/2001)
(αςκενοφόρα οχιματα)
Οοςοκομεία Ο.Σ.Ι.Δ.επιχορθγοφμενα από
Μρατικό Σροχπολογιςμό,
(άρκρο 132, παρ. 9 ν.2960/2001)
(αςκενοφόρα οχιματα)

Ν935: Φιμολόγιο
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΑΝΙΕΧΞΑΦΩΟ

Ν935: Φιμολόγιο
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν
1882: Βεβαίωςθ επιχοριγθςθσ από τον Μρατικό Σροχπολογιςμό.

Ν935: Φιμολόγιο
1845: Ζγκριςθ αλίευςθσ ςτα χωρικά φδατα τρίτθσ χϊρασ
1846: Άδεια απόπλου για τθν αλίευςθ ςτα διεκνι φδατα
1855: Επαγγελματικι άδεια αλιείασ
1811: Θμερολόγιο Γζφυρασ
1809: Δελτίο Υτατιςτικισ Αλιείασ
Ν935: Φιμολόγιο
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν

18.

19.

ΙΕΤΑ ΜΡΙΟΡΦΘΦΑ ΑΓΙΡΧ ΡΤΡΧΥ

ΙΕΤΕΥ ΞΡΟΕΥ ΑΓΙΡΧ ΡΤΡΧΥ

Ν935: Φιμολόγιο
1883: Ζγκριςθ Ιεράσ Μοινότθτασ
1881: Βεβαίωςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο υλικοφ και ατελειϊν
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20.

21.

ΡΙΝΑΚΑΣ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΟ ΔΑΣΜΟ ΚΑΙ ΦΟΟΥΣ
(κατά περίπτωςθ)
ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Συνθμμζνα δικαιολογθτικά και εκνικοί κωδικοί
Ν935: Φιμολόγιο
1884: Βεβαίωςθ αντιτρομοκρατικισ υπθρεςίασ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ.
ΑΟΦΙΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΡΧΘΞΑΦΡΥ ΝΡΓΩ
1885: Σρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ από τθν ΔΔΔΧ
ΦΤΡΞΡΜΤΑΦΙΜΘΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ (ν.
1886: Βεβαίωςθ Χπουργείου Ξεταφορϊν ι ΔΡΧ ότι
2074/92)
ζχουν κατατεκεί οι πινακίδεσ και θ άδεια κυκλοφορίασ.
1887: Βεβαίωςθ Δ/νςθσ Εςωτερικϊν –ΦΡΔ οικείασ
Οομαρχίασ περί μθ καταβολισ αποηθμίωςθσ
ΑΦΕΝΕΙΕΥ ΣΡΧ ΧΡΤΘΓΡΧΟΦΑΙ ΒΑΥΕΙ 1831: Δικαιολογθτικά Μαν. 1186/2009
ΦΡΧ ΜΑΟ. 1186/2009

2. ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΗ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΜΕ ΑΡΑΛΛΑΓΗ ΑΡΟ ΦΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΕ
ΑΛΛΟ Κ-Μ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42)
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42 – ΑΦΜ
Υ040

:

ΑΦΞ εγκατεςτθμζνου ςτθν Ελλάδα ειςαγωγζα

Υ042

:

ΑΦΞ εγκατεςτθμζνου ςε άλλο Μράτοσ Ξζλοσ ειςαγωγζα, μζςω οριςμοφ
φορολογικοφ αντιπροςϊπου

1715

:

ΑΦΞ εγκατεςτθμζνου ςε άλλο Μράτοσ Ξζλοσ ειςαγωγζα που του ζχει αποδοκεί ςτθ
χϊρα εγκατάςταςισ του

Υ041

:

ΑΦΞ τελικοφ παραλιπτθ των εμπορευμάτων ςε άλλο Μράτοσ Ξζλοσ (κοινοτικό ΑΦΞ)

1716

:

προςωπικό ΑΦΞ φορολογικοφ αντιπροςϊπου

1717

:

ΑΦΞ του αγοραςτι ςε άλλο Μράτοσ Ξζλοσ ςε περιπτϊςεισ τριγωνικϊν
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42 - επιςυναπτόμενα
1730

:

τιμολόγιο ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ (κακεςτϊσ 42)

1733

:

ςυμβόλαιο μεταφοράσ ι ζγγραφο μεταφοράσ

1729

:

ςυμβάςεισ πϊλθςθσ εμπορευμάτων για ςκοποφσ υποβολισ ελλιποφσ διαςάφθςθσ
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3. ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΗ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΟΝΗ ΥΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΡΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟ ΑΡΠ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΟΤΑΜΙΕΥΣΗ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 07)
Φα κατά περίπτωςθ υποςτθρικτικά που απαιτοφνται και ςτο κακεςτϊσ 40

4. ΡΟΣΩΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 53)
- Σροτιμολόγιο (Ν325).
- Ρποιαδιποτε βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό βάςει του οποίου αποδεικνφεται το αιτοφμενο
χρονικό διάςτθμα και ο αιτοφμενοσ ςκοπόσ και ακολοφκωσ ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ για
τθν υπαγωγι του εμπορεφματοσ ςε ζνα από τα άρκρα του Ενωςιακοφ Φελωνειακοφ Μϊδικα
που αφοροφν τθν προςωρινι ειςαγωγι.
- πιςτοποιθτικά/άδειεσ/εγκρίςεισ για απαγορεφςεισ περιοριςμοφσ.

5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΟΤΑΜΙΕΥΣΗ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 71)
- φορτωτικά ζγγραφα (1903, 1904, C613, C614, N704, N705, N720, N730, N741, N703, N714,
N740)
- διατακτικι (1906)
- κατάλογοσ ςυςκευαςίασ (Ν271)
-οποιοδιποτε δικαιολογθτικό ζγγραφο ι άδεια απαιτείται ανάλογα με τον κωδικό
εμπορεφματοσ (μζτρα taric)
-για τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου Ι και ΙΙ, υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986
του διαχειριςτι τθσ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ (1911) με τθν οποία:


κατά τθν είςοδο των εμπορευμάτων ςτθν αποκικθ, βεβαιϊνεται ότι αυτά
γίνονται δεκτά τθν ίδια μζρα,



κατά τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ και τθν ζξοδο των εμπορευμάτων από

τθν αποκικθ, βεβαιϊνεται θ φπαρξθ αυτϊν ςτθν αποκικθ.
- για τθν υπαγωγι φορτίων groupage ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ ςε δθμόςια
αποκικθ τφπου Ι, πίνακασ φόρτωςθσ groupage (1852)

6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΟΙΣΜΟΣ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 40)
Υτο κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ, ιςχφουν κατά περίπτωςθ, τα όςα αναφζρονται ςτο
κακεςτϊσ «κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και ανάλωςθ».
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7. ΤΕΛΕΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΣ ΕΡΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 51)
Φα κατά περίπτωςθ υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ζγγραφα όπωσ αναφζρονται για τθν
κζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και ανάλωςθ (κακεςτϊσ 40) κακϊσ επίςθσ:
- Δελτίο χθμικισ ανάλυςθσ (1915) ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται επί του
άρκρου (1) παρ.(1) ςθμείο (v) τθσ παροφςθσ.
- Απόφαςθ ςυντελεςτϊν απόδοςθσ (1805) εφόςον εκείνοι ζχουν κακοριςτεί κατά τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ διαςάφθςθσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ παρζχεται θ
δυνατότθτα υποβολισ τθσ απόφαςθσ το αργότερο πριν τθν επανεξαγωγι των παραγϊγων
προϊόντων. Φα ανωτζρω δεν ιςχφουν για τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων με το ςφςτθμα τθσ
προκαταβολικισ εξαγωγισ με ςυμψθφιςμό ςτο ιςοδφναμο (EX/IM) κακεςτϊσ (51.11)
- Σλθροφοριακό Δελτίο (INF) εφόςον απαιτείται.

8. ΤΕΛΕΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΣ ΕΡΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 61)
Φα κατά περίπτωςθ υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ζγγραφα όπωσ αναφζρονται για τθν
κζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και ανάλωςθ (κακεςτϊσ 40) κακϊσ επίςθσ:
- Απόφαςθ ςυντελεςτϊν απόδοςθσ (1805)
- Δελτίο χθμικισ ανάλυςθσ (1915) ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται επί του
άρκρου (1) παρ.(1) ςθμείο (v) τθσ παροφςθσ.
- Διλωςθ προζλευςθσ εμπορευμάτων (1804)
- Σλθροφοριακό Δελτίο (INF) εφόςον απαιτείται.

9. ΤΕΛΕΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΣ ΕΡΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
(ΚΑΘΕΣΤΩΣ 48)
- Για προκαταβολικι ειςαγωγι (IM/EX) υποβάλλονται τα κατά περίπτωςθ υποςτθρικτικά τθσ
διαςάφθςθσ ζγγραφα όπωσ αναγράφονται ανωτζρω για το κακεςτϊσ τθσ τελειοποίθςθσ προσ
επανειςαγωγι (κακεςτϊσ 61). Υτα υποςτθρικτικά τθσ διαςάφθςθσ ζγραφα κα πρζπει να
περιλαμβάνονται τόςο το τιμολόγιο πϊλθςθσ του υποκατάςτατου προϊόντοσ όςο και το
τιμολόγιο αγοράσ του ελαττωματικοφ εμπορεφματοσ το οποίο ςτθν ςυνζχεια κα εξαχκεί.
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10. ΕΡΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 61)
Για τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα τα οποία, αφοφ προθγουμζνωσ είχαν εξαχκεί,
επανειςάγονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ μζςα ςε διάςτθμα 3 ετϊν, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, υποβάλλονται τα κατά περίπτωςθ
υποςτθρικτικά που απαιτοφνται και ςτο κακεςτϊσ 40.
Επιπλζον ςτισ περιπτϊςεισ ακφρωςθσ πϊλθςθσ υποβάλλεται και πιςτωτικό τιμολόγιο
(ςχετικόσ κωδικόσ 1888).
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