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Θζμα:   Παροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν  εφαρμογι του Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ ειδικοφ προοριςμοφ. 

χετ.:  Η αρικμ.ΔΔΘΕΚΑ 1122298ΕΞ2017/23-8-2017 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Εφαρμογι του ειδικοφ 

κακεςτϊτοσ ειδικοφ προοριςμοφ» (ΦΕΚ 2909/Β’/23-8-2017).   

 

Με τθν παροφςα παρζχονται οδθγίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των Ενωςιακϊν και Εκνικϊν διατάξεων  

του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ ςφμφωνα με:  

 τα άρκρα 22-30, 210-225 και 254 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 952/13 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), 

 τα άρκρα 8-18, 161-164, 171-175, 178-180, 183 και 239 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2446/15 τθσ Επιτροπισ, 

 τα άρκρα 8, 12, 14-15, 259-261 και 264-267 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/15 τθσ 

Επιτροπισ, 

 τα άρκρα 14-15 και 22 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 341/16 τθσ Επιτροπισ. 

 τθν αρικ. ΔΔΘΕΚΑ 1122298ΕΞ2017/23-8-2017 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Εφαρμογι του ειδικοφ 

κακεςτϊτοσ ειδικοφ προοριςμοφ» . 

Εκ παραλλιλου με τθν παροφςα παρζχονται διευκρινιςεισ  επί κεμάτων ςχετικϊν με τθν  ορκι 

λειτουργία του κακεςτϊτοσ όπωσ, θ λιψθ αποφάςεων από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ θ 

ςυμπλιρωςθ των τελωνειακϊν παραςτατικϊν,  θ εφαρμογι των άρκρων τα οποία αφοροφν ςτθν  

ςφςταςθ εγγφθςθσ, τθν τελωνειακι οφειλι κ.α. 

Για διευκόλυνςι ςασ παρακζτουμε τα κατωτζρω ακρωνφμια και τισ επεξθγιςεισ αυτϊν ωσ ακολοφκωσ: 

ΕΣΚ : Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ Καν. (ΕΕ) 952/2013. 

Κατϋ Εξουςιοδότθςθ Πράξθ (ΚΕΠ):  Καν.(ΕΕ) 2446/2015 περί ςυμπλιρωςθσ του Καν.(ΕΕ) 952/2013. 

Εκτελεςτικι Πράξθ (ΕΠ) : Καν. (ΕΕ) 2447/2015 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ  
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οριςμζνων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/2013. 

Μεταβατικι κατϋ Εξουςιοδότθςθ Πράξθ (ΜΚΕΠ): Καν.(ΕΕ) 341/2016 για τθ ςυμπλιρωςθ του Καν.(ΕΕ) 
952/2013 όςον αφορά μεταβατικοφσ κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του ενωςιακοφ κανονιςμοφ για τισ 

περιπτϊςεισ που τα ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε λειτουργία και τθν 

τροποποίθςθ του κατϋεξουςιοδότθςθ Καν.(ΕΕ) 2446/2015. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

Στο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ, μθ Ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν  να  τίκενται ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία με απαλλαγι από δαςμοφσ ι με μειωμζνο ςυντελεςτι δαςμοφ λόγω του ειδικοφ 

τουσ προοριςμοφ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατθγοριοποίθςθ των Ειδικϊν Κακεςτϊτων του άρκρου 210 ΕΤΚ, ο Ειδικόσ 

Ρροοριςμόσ ωσ  κακεςτϊσ ‘’ειδικισ χριςθσ’’ εφαρμόηεται όταν μθ Ενωςιακά εμπορεφματα τίκενται ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία με ευνοϊκι δαςμολογικι μεταχείριςθ λόγω του ειδικοφ προοριςμοφ τουσ και  

υπόκεινται ςε τελωνειακι επιτιρθςθ ζωσ τθν ςτιγμι που κα χρθςιμοποιθκοφν για τον λόγο που 

παρζχεται το δαςμολογικό ευεργζτθμα δθλαδι ζωσ ότου λάβουν τον προβλεπόμενο ειδικό προοριςμό. 

Συνεπϊσ, τα εμπορεφματα αυτά παρά το γεγονόσ ότι ζχουν τεκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με  μειωμζνο ι 

μθδενικό ςυντελεςτι δαςμοφ λόγω του ειδικοφ τουσ προοριςμοφ και ζχουν λάβει χαρακτιρα ενωςιακϊν 

εμπορευμάτων, εξακολουκοφν να κεωροφνται ωσ υποκείμενα ςε δαςμοφσ μζχρι τθ λιξθ τθσ τελωνειακισ 

επιτιρθςθσ αυτϊν και τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ μείωςθ ι απαλλαγι που παρζχει το κακεςτϊσ του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ αφορά 

αποκλειςτικά ςτον δαςμό τρίτθσ χϊρασ (ειςαγωγικό δαςμό) και ςε καμία περίπτωςθ δεν αφορά ςε 

υποχρζωςθ καταβολισ προςωρινοφ ι οριςτικοφ δαςμοφ αντιντάμπινγκ, αντιςτακμιςτικοφ δαςμοφ κακϊσ 

και άλλων  επιβαρφνςεων όπωσ ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωςθσ 

(ΕΦΚ). 

 

1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το κακεςτϊσ του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ μπορεί να εφαρμοςτεί:  

 με βάςθ τισ προκαταρτικζσ διατάξεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου- Τίτλοσ ΙΙ- Ειδικζσ Διατάξεισ Αϋ και Βϋ.  

Επιςθμαίνεται ότι, ςτισ εν λόγω διατάξεισ περί Ειδικοφ Ρροοριςμοφ δεν υπάγονται τα καφςιμα, τα 

λιπαντικά, τα τροφοεφόδια και διάφορα άλλα αναλϊςιμα είδθ κακθμερινισ χριςθσ, όπωσ 

κακαριςτικά, απολυμαντικά, χαρτικά κλπ κακϊσ και τα μθχανιματα και εργαλεία που 

προςκομίηονται προςωρινά ςε  πλοία με ςκοπό τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι μεταποίθςθσ.  

 για προϊόντα για τα οποία προβλζπεται ο ειδικόσ τουσ προοριςμόσ βάςει τθσ δαςμολογικισ 

κατάταξθσ από το Κοινό Δαςμολόγιο 

 για προϊόντα για τα οποία προβλζπεται αναςτολι, απαλλαγι ι μείωςθ του δαςμοφ βάςει Ενωςιακϊν 

Κανονιςμϊν. 

 

1.2.1 Κατθγορίεσ εμπορευμάτων που δφνανται να υπαχκοφν ςτο κακεςτϊσ ςφμφωνα με τθν χριςθ 

τουσ  

Αναφζρονται ενδεικτικά οριςμζνεσ από τισ κυριότερεσ  κατθγορίεσ  εμπορευμάτων που δφνανται να 

υπαχκοφν ςτο κακεςτϊσ κακϊσ και τθν προβλεπόμενθ ειδικι τουσ χριςθ (προβλεπόμενοσ ειδικόσ 

προοριςμόσ) ωσ ακολοφκωσ: 

 προϊόντα που προορίηονται να ενςωματωκοφν ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ πλοίων (τα οποία 

περιλαμβάνονται ςτισ ειδικζσ προκαταρτικζσ διατάξεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου), με ςκοπό τθν 
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καταςκευι, επιςκευι, ςυντιρθςθ ι μεταποίθςι τουσ, κακϊσ και για προϊόντα που προορίηονται 

για τον εφοπλιςμό και εξοπλιςμό αυτϊν, πλθν τροφοεφοδίων και καυςίμων. 

 προϊόντα που προορίηονται να ενςωματωκοφν ςτισ εξζδρεσ γεϊτρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ είτε 

ςτακερζσ (κωδικόσ 843049), είτε πλωτζσ ι βυκιηόμενεσ (κωδικόσ 890520) με ςκοπό τθν 

καταςκευι, επιςκευι, ςυντιρθςθ,  μεταποίθςθ ι εξοπλιςμό τουσ.  

Θεωρείται ότι προορίηονται να ενςωματωκοφν ςτισ εξζδρεσ γεϊτρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ 

προϊόντα όπωσ ςτερεά και υγρά καφςιμα, λιπαντικά και αζρια απαραίτθτα για τθ λειτουργία των 

μθχανϊν και ςυςκευϊν που δεν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των εξεδρϊν αυτϊν αλλά 

χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι, επιςκευι, ςυντιρθςθ,  μεταποίθςθ ι εξοπλιςμό τουσ.  

 ςωλινεσ, καλϊδια και τα μζρθ ςφνδεςισ τουσ που ςυνδζουν τισ εξζδρεσ γεϊτρθςθσ ι 

εκμετάλλευςθσ με τθν ξθρά.  

 πολιτικά αεροςκάφθ, δθλαδι αεροςκάφθ άλλα από εκείνα που χρθςιμοποιοφνται ςτα κράτθ- 

μζλθ από ςτρατιωτικζσ ι παρόμοιεσ υπθρεςίεσ με ςτρατιωτικι ταξινόμθςθ. 

Σθμειϊνεται ότι για να τφχει απαλλαγισ από το δαςμό ζνα αεροςκάφοσ είτε αυτό εκτελεί 

μεταφορζσ είτε είναι ιδιωτικό, κα πρζπει να ζχει εκδοκεί γι’ αυτό πιςτοποιθτικό νθολόγθςθσ από  

Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ. 

 προϊόντα που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςε πολιτικά αεροςκάφθ και να ενςωματωκοφν 

ςε αυτά κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, ανακαταςκευισ, μετατροπισ 

ι μεταποίθςισ τουσ. 

 ςυςκευζσ εδάφουσ για εκπαίδευςθ ςτθν πτιςθ και τα μζρθ και ξεχωριςτά τεμάχια προοριηόμενα 

για πολιτικζσ χριςεισ. 

 οριςμζνα είδθ ψαριϊν (του κεφαλαίου 03) τα οποία προορίηονται για μεταποίθςθ ςε προϊόντα 

τθσ κλάςθσ 1604. 

 οριςμζνα πετρελαιοειδι προϊόντα του Κεφαλαίου 27 τα οποία κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ 

ειδικοφ προοριςμοφ. 

 

1.2.2 Τποχρεϊςεισ προςϊπων που είναι κάτοχοι άδειασ Ειδικοφ Προοριςμοφ  

Το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί άδεια υπαγωγισ εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ Ειδικοφ 

Ρροοριςμοφ είναι υπεφκυνο για τθν καταβολι δαςμϊν μζχρι τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ ι ζωσ τθν 

πλιρθ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςε άλλο πρόςωπο, ςφμφωνα με το άρκρο 218 ΕΤΚ 

και τθν οριηόμενθ από τθν παροφςα διαδικαςία.  

Επιπλζον οι κάτοχοι αδείασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ υποχρεοφνται: 

 Να ενθμερϊνουν τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ για οποιαδιποτε μεταβολι ςτα ςτοιχεία που 

αναγράφονται ςτθν άδεια   

 Κατά  τθν υποβολι αίτθςθσ  για τθν ζκδοςθ άδειασ υπαγωγισ εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ ι ςε 

περίπτωςθ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςε άλλο πρόςωπο, να παράςχουν τα 

αποδεικτικά ςτοιχεία εκείνα που κα βεβαιϊνουν ότι τα εμπορεφματα ζλαβαν τον προβλεπόμενο 

ειδικό προοριςμό ι τθν ολοκλιρωςθ  τθσ διαδικαςίασ μεταβίβαςθσ  

 Να προβαίνουν ςτθ ςφςταςθ εγγφθςθσ  

 Να τθροφν λογιςτικζσ καταχωριςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 178 ΚΕΡ, τουλάχιςτον για τρία χρόνια 

μετά τθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτον ειδικό τουσ προοριςμό ι τθ μεταβίβαςι τουσ ςε άλλο 

πρόςωπο. 

 Να διευκολφνουν τισ τελωνειακζσ αρχζσ  ςτθν αποτελεςματικι επιτιρθςθ του κακεςτϊτοσ ζωσ 

τθν εκκακάριςι του κακϊσ και για τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται από το άρκρο 254 παρ. 3 ΕΤΚ. 
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1.3 ΑΡΜΟΔΙΕ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ  

1.3.1 Αρμόδια Σελωνειακι Αρχι για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ  

Για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ άδειασ από τθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι ςτθν κατά τόπο αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ιςχφουν ακροιςτικά τα παρακάτω:  

 βρίςκεται ο τόποσ ςτον οποίο τθροφνται οι λογιςτικζσ καταχωριςεισ του αιτοφντοσ, 

 διενεργείται ζνα τουλάχιςτον μζροσ των δραςτθριοτιτων που πρόκειται να καλφψει θ άδεια, ι ςε 

άλλθ περίπτωςθ είναι ο τόποσ που κα υπαχκοφν τα εμπορεφματα ςτον ειδικό τουσ προοριςμό. 

Σφμφωνα με τον Οργανιςμό τθσ Α.Α.Δ.Ε.  (αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1125859ΕΞ 2020/23-10-2020 Απόφαςθ Διοικθτι 

ΑΑΔΕ [ΦΕΚ 4738/Β/26-10-2020]), θ άδεια υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ  Ρροοριςμοφ εκδίδεται είτε 

από τθν αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια (Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ) είτε από τα Τελωνεία τα οποία ζχουν 

οριςτεί ωσ αρμόδια για τθν χοριγθςθ άδειασ για τθ χριςθ ειδικοφ κακεςτϊτοσ εκτόσ τθσ διαμετακόμιςθσ 

(Τελωνεία Βόλου, Ρατρϊν, Καβάλασ, Σφρου, όδου, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και Κζρκυρασ). 

 

1.3.2 Αρμόδιο Σελωνειακι Αρχι για τον ζλεγχο του κακεςτϊτοσ  

Σφμφωνα με το ςθμείο 36, του άρκρου 1 ΚΕΡ, ωσ τελωνείο ελζγχου ορίηεται θ τελωνειακι αρχι που 

αναγράφεται ςτθν άδεια να εποπτεφει το ειδικό κακεςτϊσ του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ και να ελζγχει τθν 

ορκι εφαρμογι των διατάξεων που το διζπουν.  

Ωσ τελωνείο ελζγχου μπορεί να ορίηεται: 

 το κακ’ φλθ και κατά τόπο αρμόδιο τελωνείο, 

 εάν δεν υφίςταται κακ’ φλθ αρμόδιο τότε το κατά τόπο αρμόδιο τελωνείο,  

 άλλο τελωνείο από το κακ’ φλθ και/ι κατά τόπο αρμόδιο, για δεόντωσ αιτιολογθμζνουσ λόγουσ, 

κατόπιν διαβοφλευςθσ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακισ Αρχισ και των δφο 

εμπλεκόμενων τελωνείων, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 3 τθσ Απόφαςθσ 

Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ του ειδικοφ προοριςμοφ. 

Στθν τελευταία περίπτωςθ, ο αιτϊν ςυμπλθρϊνει ςτθν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τθν τελωνειακι 

αρχι που προτείνει να οριςτεί ωσ τελωνείο ελζγχου και εκκζτει εγγράφωσ και αναλυτικά τουσ λόγουσ του  

ςυγκεκριμζνου αιτιματοσ  το οποίο θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι γνωςτοποιεί 

ςτα δφο εμπλεκόμενα τελωνεία, κζτοντασ εφλογθ προκεςμία για τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ ι τθ 

διατφπωςθ τυχόν αντιρριςεων.  

Τα εμπλεκόμενα τελωνεία εξετάηουν και αξιολογοφν τουσ λόγουσ που επικαλείται ο αιτϊν και 

γνωςτοποιοφν εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι τθ ςυναίνεςθ ι τθ 

διαφωνία τουσ. Εφόςον διατυπϊνονται αντιρριςεισ, αυτζσ πρζπει να αιτιολογοφνται επαρκϊσ, ενϊ εάν 

παρζλκει άπρακτθ θ προαναφερόμενθ προκεςμία, τότε κεωρείται ότι τα τελωνεία ςυναινοφν ςτο αίτθμα. 

Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι αποδζχεται ι απορρίπτει το αίτθμα αφοφ λάβει 

υπόψθ τισ απόψεισ των εμπλεκόμενων τελωνείων, οι οποίεσ δεν είναι δεςμευτικζσ για τθ λιψθ τθσ 

τελικισ απόφαςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ 

 

2.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Για τθ χοριγθςθ άδειασ χριςθσ του κακεςτϊτοσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ, υποβάλλεται αίτθςθ ςτθν οποία: 

α) επιςυνάπτονται τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 4 τθσ ςχετικισ απόφαςθσ 

δικαιολογθτικά 

β) παρζχονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ για να λάβουν 

τθν απόφαςθ.  

Θ αίτθςθ γίνεται αποδεκτι από τθν τελωνειακι αρχι ςτθν οποία υποβλικθκε ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 3 τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, εντόσ 30 θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ, εφόςον 

είναι πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 12 ΕΡ. 

Επιπλζον για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 11 ΚΕΡ κα πρζπει να 

πλθροφνται τα παρακάτω: 

 υποβάλλεται από πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ  Ζνωςθσ. Εντοφτοισ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 161 ΚΕΡ, οι τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται, ςε περιπτϊςεισ όπου το κρίνουν 

δικαιολογθμζνο, να χορθγοφν άδεια για κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ ςε πρόςωπα εγκατεςτθμζνα 

εκτόσ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να αφοροφν περιςταςιακι χριςθ του 

κακεςτϊτοσ, χωρίσ επιπτϊςεισ ςτον οικονομικό τομζα.  

 δεν αφορά ςε χοριγθςθ νζασ άδειασ ςε αιτοφντα ο οποίοσ ιταν κάτοχοσ άδειασ θ οποία: 

o  ακυρϊκθκε ι ανακλικθκε, κατά τθ διάρκεια περιόδου ενόσ ζτουσ πριν από τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ, λόγω μθ εκπλιρωςθσ τουλάχιςτον μίασ εκ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν 

άδεια. 

o ακυρϊκθκε, κατά τθ διάρκεια περιόδου τριϊν ετϊν πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 27, παρ.1 του ΕΤΚ 

 οι προβλεπόμενεσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ να ςυμβιβάηονται με τον ειδικό προοριςμό τον  

οποίο κα πρζπει να λάβουν τα εμπορεφματα, όπωσ ορίηεται ςτθν άδεια. 

Εφόςον κρικεί απαραίτθτο, θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι ηθτά τθν παροχι 

ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων από τον αιτοφντα εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ το οποίο δεν κα 

υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ.  Εάν ο αιτϊν δεν προςκομίςει τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που ηθτικθκαν 

εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ, θ αίτθςθ δεν γίνεται αποδεκτι και εκείνοσ ενθμερϊνεται ςχετικά. 

Ωσ θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ νοείται θ θμερομθνία κατά τθν οποία θ αρμόδια τελωνειακι αρχι 

ζλαβε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να περιλαμβάνει θ αίτθςθ προκειμζνου να 

κεωρείται πλιρθσ.  

Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι κοινοποιεί ςτον αιτοφντα τθν αποδοχι ι μθ 

αποδοχι τθσ αίτθςισ του, όμωσ ςε περίπτωςθ που, εκ παραδρομισ, δεν τον ενθμερϊςει ςχετικά, τότε θ 

αίτθςθ κεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ αυτισ ι των ςυμπλθρωματικϊν 

ςτοιχείων που είχαν ηθτθκεί. 

Επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ που θ εταιρεία ζχει αλλάξει επωνυμία ι ιδιοκτιτθ δεν μπορεί να γίνει 

τροποποίθςθ υπάρχουςασ άδειασ, αλλά απαιτείται αίτθςθ για ζκδοςθ νζασ. Σε περίπτωςθ αλλαγισ 

διεφκυνςθσ, εκδίδεται νζα άδεια εφόςον απαιτείται αλλαγι ςτο τελωνείο ελζγχου ι ςτθν αρμόδια 

περιφζρεια ζκδοςθσ. 
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2.2 ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ 

2.2.1 Άδεια θ οποία δεν αφορά ςε άλλο Κράτοσ-Μζλοσ  

Εφόςον θ αίτθςθ αφορά τθ χοριγθςθ άδειασ που ζχει ιςχφ μόνο ςτθ χϊρα μασ, θ αρμόδια τελωνειακι 

αρχι λαμβάνει τθν απόφαςθ για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ 

60 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ. 

 

Θ προαναφερόμενθ προκεςμία είναι δυνατόν να παρατακεί ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

α) Πταν θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι δεν δφναται να τθριςει τθν προκεςμία 

χοριγθςθσ τθσ άδειασ για δεόντωσ αιτιολογθμζνουσ λόγουσ, τότε αυτι, πριν από τθν εκπνοι τθσ εν λόγω 

προκεςμίασ, γνωςτοποιεί ςτον αιτοφντα τουσ λόγουσ αυτοφσ και το χρονικό διάςτθμα που κεωρείται 

αναγκαίο για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ.  

Εάν οι λόγοι αυτοί αφοροφν τθν ανάγκθ παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν, θ αρμόδια 

Τελωνειακι Αρχι ενθμερϊνει ςχετικά τον αιτοφντα ορίηοντασ προκεςμία, θ οποία δεν υπερβαίνει τισ 30 

θμζρεσ. 

β) Πταν ηθτείται από τον αιτοφντα θ παροχι επιπλζον προκεςμίασ προκειμζνου να πραγματοποιιςει 

προςαρμογζσ που κα οδθγιςουν ςτθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ, τότε 

αυτόσ κοινοποιεί τισ εν λόγω προςαρμογζσ και το απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα ςτθν αρμόδια για τθν 

ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι, θ οποία αποφαςίηει ςχετικά. 

γ) Πταν παρζχεται το δικαίωμα ακρόαςθσ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ για 

τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ κακορίηεται ςε 30 θμζρεσ. 

Εφόςον πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ που τίκενται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ, αυτι εκδίδεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ διατάξεισ. Με βάςθ το άρκρο 173 ΚΕΡ, θ 

άδεια ιςχφει για πζντε (5) χρόνια, ενϊ για τθν περίπτωςθ των εμπορευμάτων του Ραραρτιματοσ 71-02 θ 

ιςχφσ τθσ περιορίηεται ςτα τρία (3) ζτθ και κοινοποιείται ςτον δικαιοφχο και ςτο τελωνείο ελζγχου. 

Θ απόφαςθ ζχει άμεςθ ιςχφ και είναι εκτελεςτι από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο αιτϊν λαμβάνει ι 

κεωρείται ότι λαμβάνει γνϊςθ αυτισ εκτόσ εάν ηθτθκεί διαφορετικά από τον αιτοφντα.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο δικαιοφχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ 

που απορρζουν από τθν άδεια ειδικοφ προοριςμοφ κακϊσ και τθν υποχρζωςθ να κοινοποιεί ςτθν 

Τελωνειακι Αρχι χωρίσ κακυςτζρθςθ κάκε ςτοιχείο που προκφπτει μετά τθν ζκδοςι τθσ και μπορεί να 

ζχει επίπτωςθ ςτθ διατιρθςθ ι ςτο περιεχόμενο τθσ άδειασ.  

(άρκρο 22, παρ.3-6, άρκρο 23, παρ.1-2 και άρκρο 211, παρ.3-4 του ΕΤΚ) 
 

Πταν θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι προτίκεται να απορρίψει τθν αίτθςθ λόγω μθ 

πλιρωςθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων, όπωσ εκείνεσ ζχουν οριςτεί από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

πριν από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ αρνθτικισ απόφαςθσ, κοινοποιεί εγγράφωσ ςτον αιτοφντα τουσ λόγουσ 

απόρριψθσ προκειμζνου ο τελευταίοσ, εντόσ 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, να εκφράςει τισ απόψεισ 

του (δικαίωμα ακρόαςθσ). Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, λαμβάνεται θ τελικι απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ θ οποία κοινοποιείται ςτον αιτοφντα. 

Πταν διενεργείται ζρευνα από τισ τελωνειακζσ αρχζσ λόγω ςοβαρϊν ενδείξεων παραβίαςθσ τθσ 

τελωνειακισ νομοκεςίασ από τον αιτοφντα, τότε θ προκεςμία χοριγθςθσ τθσ άδειασ παρατείνεται κατά το 

χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τουσ εννζα (9) μινεσ. Ο αιτϊν δεν ενθμερϊνεται ςχετικά εάν θ ενθμζρωςθ αυτι κζτει ςε κίνδυνο τθν 

ζρευνα. (άρκρο 8, παρ.1, άρκρο 10, ςθμείο (α), άρκρα 13-14 ΚΕΡ). 
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Θ κοινοποίθςθ των λόγων απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ που πραγματοποιείται από τθν αρμόδια τελωνειακι 

αρχι πρζπει: 

α)  να αναφζρεται ςτα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ ςτα οποία ςτθρίηεται θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 

για τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ, 

β)  να αναφζρει τθν προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ  ο αιτϊν μπορεί να διατυπϊςει τισ απόψεισ του, 

ςφμφωνα με τθν θμερομθνία που ο τελευταίοσ ζλαβε ι κεωρείται ότι ζλαβε τθν κοινοποίθςθ, 

γ)  να αναφζρει το δικαίωμα πρόςβαςθσ του αιτοφντα ςτα προαναφερόμενα ςτο ςθμείο (α) ζγγραφα και 

πλθροφορίεσ, κατά τα ιςχφοντα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι μπορεί να λάβει τθν τελικι απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ πριν από τθν εκπνοι τθσ οριςκείςασ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ακρόαςθσ, 

εφόςον ο αιτϊν αςκιςει το εν λόγω δικαίωμα πριν από τθ λιξθ του τικζμενου χρονικοφ διαςτιματοσ και 

δεν ζχει δθλϊςει τθν πρόκεςι του να επανζλκει για περαιτζρω διατφπωςθ απόψεων εντόσ τθσ 

προκεςμίασ αυτισ. (άρκρο 8 ΕΡ) 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ δίδονται με τθν  αρικ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9-8-2017 Διαταγι ΑΑΔΕ 

«Τελωνειακζσ Αποφάςεισ – Δικαίωμα   ακρόαςθσ». 

Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία ςχετικά με το δικάιωμα ακρόαςθσ του αιτοφντα δεν εφαρμόηεται όταν θ 

αίτθςθ δεν ζχει γίνει αποδεκτι κατά τα προβλεπόμενα ςτθν ενότθτα 2.1. 

Θ εκδοκείςα άδεια, ςφμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ςτισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ 

Τελωνειακοφ κϊδικα, του άρκρου 5 τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. κακϊσ και τθσ αρικ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 

1067367 ΕΞ 2016/26-4-2016 εγκυκλίου διαταγισ  δφνανται να τροποποιθκεί, επανεξεταςτεί, αναςταλεί, 

ακυρωκεί ι ανακλθκεί.  

Επιπλζον, υφίςταται δυνατότθτα ζκδοςθσ άδειασ με αναδρομικι ιςχφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 211 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και ςτθν αρικ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/26-4-

2016 εγκφκλιο διαταγι. 

 

2.2.2 Άδεια που αφορά περιςςότερα του ενόσ Κράτθ-Μζλθ 

Για τθ χοριγθςθ άδειασ που αφορά περιςςότερα του ενόσ κράτθ-μζλθ (πρϊθν ενιαία άδεια) αλλά και θ 

υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν  υπαγωγι εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ απαιτείται θ χριςθ αποκλειςτικά 

του θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Τελωνειακϊν Αποφάςεων (CDS) ςφμφωνα με τθν αρικ. Δ.ΘΛ.ΤΕΛ. 

1022649/09.02.2018 εγκφκλιο Διοικθτι ΑΑΔΕ με κζμα ‘’ Κακιζρωςθ Συςτιματοσ Τελωνειακϊν 

Αποφάςεων’’.   

Στθ ςυνζχεια απαιτείται θ ςυμφωνία όλων των εμπλεκόμενων τελωνειακϊν αρχϊν αφοφ προθγθκεί θ 

διαδικαςία διαβοφλευςθσ (consultation procedure)  επί του ςχεδίου τθσ άδειασ θ οποία διεξάγεται μζςω 

του ανωτζρω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ από το τμιμα Ειδικϊν Κακεςτϊτων τθσ Δ/ςθσ Δαςμολογικϊν 

Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν.  

Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι κοινοποιεί ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ των 

εμπλεκόμενων Κρατϊν-Μελϊν, εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ, τθν αίτθςθ 

και το ςχζδιο τθσ άδειασ, εκτόσ εάν κρίνει εξαρχισ ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ 

τθσ άδειασ. 

Οι τελωνειακζσ αρχζσ των εμπλεκόμενων Κρατϊν-Μελϊν δφνανται να γνωςτοποιιςουν δεόντωσ 

αιτιολογθμζνεσ αντιρριςεισ ι τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ του ςχεδίου τθσ άδειασ, άλλωσ κεωρείται ότι ςυμφωνοφν. 

Θ προαναφερόμενθ προκεςμία για τθ διαβοφλευςθ είναι δυνατόν να παρατακεί όταν: 

α)  ηθτθκεί από τελωνειακι αρχι εμπλεκόμενου Κράτουσ-Μζλουσ προκειμζνου να διενεργιςει ελζγχουσ 

για τουσ οποίουσ απαιτείται μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, 
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β)  ηθτθκεί από τον αιτοφντα προκειμζνου να πραγματοποιιςει αλλαγζσ που κα οδθγιςουν ςτθν 

εκπλιρωςθ των προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ, κοινοποιϊντασ τισ αλλαγζσ αυτζσ ςτθν 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι, θ οποία ενθμερϊνει ςχετικά τισ τελωνειακζσ 

αρχζσ των εμπλεκόμενων Κρατϊν-Μελϊν. 

Στθν περίπτωςθ κοινοποίθςθσ αντιρριςεων και εφόςον δεν επιτευχκεί ςυμφωνία μεταξφ των 

εμπλεκόμενων τελωνειακϊν αρχϊν εντόσ 60 θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ του ςχεδίου τθσ 

άδειασ, θ αίτθςθ απορρίπτεται ωσ προσ τα ςθμεία που αφοροφν οι εν λόγω αντιρριςεισ. 

Δεν απαιτείται θ πραγματοποίθςθ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, κατά τα προαναφερόμενα, όμωσ 

προβλζπεται θ γνωςτοποίθςθ τθσ άδειασ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ των εμπλεκόμενων Κρατϊν-Μελϊν όταν: 

 θ άδεια υπόκειται ςε επουςιϊδεισ τροποποιιςεισ, ανακαλείται, ακυρϊνεται ι αναςτζλλεται, 

 δφο ι περιςςότερα από τα εμπλεκόμενα Κράτθ-Μζλθ ζχουν ςυμφωνιςει, 

 θ μόνθ δραςτθριότθτα ςτθν οποία εμπλζκονται διαφορετικά κράτθ-μζλθ είναι μία πράξθ ςτθν οποία 

το τελωνείο υπαγωγισ διαφζρει από το τελωνείο εκκακάριςθσ. 

Δεν απαιτείται θ πραγματοποίθςθ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, κατά τα προαναφερόμενα, και δεν 

προβλζπεται θ γνωςτοποίθςθ τθσ άδειασ ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ των εμπλεκόμενων κρατϊν-μελϊν όταν: 

 δφο ι περιςςότερα από τα εμπλεκόμενα κράτθ-μζλθ ζχουν ςυμφωνιςει, 

 θ μόνθ δραςτθριότθτα ςτθν οποία εμπλζκονται διαφορετικά κράτθ-μζλθ αφορά τθ διακίνθςθ των 

εμπορευμάτων.  

(άρκρα 14, 260-261 ΕΡ) 

 

2.2.3  Σελωνειακι διαςάφθςθ ςτθ κζςθ άδειασ 

Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά βάςθ όταν το δικαιοφχο πρόςωπο  πραγματοποιεί περιςταςιακι χριςθ 

του κακεςτϊτοσ  Ειδικοφ Ρροοριςμοφ θ αρμόδια τελωνειακι αρχι δφνανται να επιτρζπει θ διαςάφθςθ 

κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία να αποτελεί και αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ, όπωσ προβλζπεται ςτο 

άρκρο 163 ΚΕΡ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να πλθροφνται τα παρακάτω: 

 θ αίτθςθ αφορά μια μόνο Τελωνειακι Διοίκθςθ (ζνα Κράτοσ Μζλοσ) 

 το δικαιοφχο πρόςωπο υπαγάγει τα εμπορεφματα ςτο κακεςτϊσ και φροντίηει να λάβουν τον 

προδιαγραφζντα ειδικό προοριςμό 

 διαςφαλίηεται θ δζουςα διεξαγωγι των εργαςιϊν ι διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτον 

προδιαγραφζντα ειδικό προοριςμό.  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ τελωνειακι διαςάφθςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται με πρόςκετα ςτοιχεία 

δεδομζνων, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Αϋ ΚΕΡ. Μεταβατικά εφαρμόηεται θ αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 

1176201 ΕΞ2017 εγκφκλιοσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

 

2.3 ΤΣΑΗ ΕΓΓΤΗΗ    

Σφμφωνα με το άρκρο 89 του ΕΤΚ θ ςφςταςθ εγγφθςθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ 

άδειασ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ. Το δικαιοφχο πρόςωπο ζχει τθ δυνατότθτα 

ςφςταςθσ εγγφθςθσ για μεμονωμζνθ διαςάφθςθ είτε άδειασ ςυνολικισ εγγφθςθσ, εφόςον πραγματοποιεί 

τακτικι χριςθ του κακεςτϊτοσ. 

α) Το δικαιοφχο πρόςωπο ζχει τθ δυνατότθτα ςφςταςθσ εγγφθςθσ για μεμονωμζνθ διαςάφθςθ, θ οποία 

αντιςτοιχεί ςτο ποςό του ειςαγωγικοφ δαςμοφ που αναλογεί ςτο ςφνολο των εμπορευμάτων που 

καλφπτονται από τθ ςυγκεκριμζνθ διαςάφθςθ. Στθν περίπτωςθ εμπορευμάτων που τίκενται ςε ελεφκερθ 
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κυκλοφορία με μειωμζνο ειςαγωγικό δαςμό λόγω του ειδικοφ τουσ προοριςμοφ, το ποςό του ειςαγωγικοφ 

δαςμοφ που καταβάλλεται κατά τθ ςτιγμι τθσ κζςθσ τουσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία αφαιρείται από το 

ποςό του ειςαγωγικοφ δαςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν εγγφθςθ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ ωσ τελωνείο εγγφθςθσ κεωρείται το τελωνείο υπαγωγισ ςτο 

κακεςτϊσ του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ, ςτο οποίο κατατίκενται θ διαςάφθςθ και θ εγγφθςθ. 

β)  Θ ζκδοςθ τθσ άδειασ ςυνολικισ εγγφθςθσ (κζςθ αυτισ ςε ιςχφ) πρζπει, ςε κάκε περίπτωςθ, να 

πραγματοποιείται πριν τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ του Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ. 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ δίδονται με τθν  αρικ. 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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

 

3.1 Τπαγωγι εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ 

Πλα τα εμπορεφματα που πρόκειται να υπαχκοφν ςτο κακεςτϊσ του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ πρζπει να 

καλφπτονται από τελωνειακι διαςάφθςθ κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνθ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

Ενωςιακζσ και Εκνικζσ διατάξεισ, για το εν λόγω κακεςτϊσ. 

Το τελωνείο υπαγωγισ εξετάηει και επιτρζπει ι μθ τθν υπαγωγι των ςυγκεκριμζνων κάκε φορά 

εμπορευμάτων, που αναφζρονται ςτθ διαςάφθςθ, ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ. 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ τθσ διαςάφθςθσ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ςε τελωνείο άλλο από το 

τελωνείο ελζγχου, εφόςον το πρϊτο ορίηεται ωσ τελωνείο υπαγωγισ ςτθν άδεια υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ 

Ειδικοφ Ρροοριςμοφ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ εμπορευμάτων, θ διαςάφθςθ υπαγωγισ 

ςτο κακεςτϊσ  αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο τελωνείο ελζγχου.  Θ διαςάφθςθ αυτι παραμζνει ςτο 

τελωνείο ελζγχου ζωσ ότου τα εμπορεφματα λάβουν τον προβλεπόμενο ειδικό προοριςμό, δθλαδι για 

όςο παραμζνουν υπό τελωνειακι επιτιρθςθ. Θ διαςάφθςθ τακτοποιείται με τθν εκκακάριςθ του 

κακεςτϊτοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που τα εμπορεφματα τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία από 

δικαιοφχα απαλλαγισ πρόςωπα και αποςτζλλονται απευκείασ ςτα πλοία ι αεροςκάφθ,  το τελωνείο 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ είναι και τελωνείο ελζγχου. 

 

3.2 Διακίνθςθ των εμπορευμάτων 

Σφμφωνα με το άρκρο 219 του ΕΤΚ, εμπορεφματα που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ του Ειδικοφ 

Ρροοριςμοφ, μποροφν να διακινοφνται μεταξφ διαφόρων τόπων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ υπό 

τθν κάλυψθ τθσ άδειασ. Θ διακίνθςθ αυτι κα πρζπει, με βάςθ το άρκρο 179 ΚΕΡ να περιγράφεται ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ προςϊπου για το οποίο ζχει εκδοκεί άδεια υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ 

Ρροοριςμοφ. 

Στθν περίπτωςθ που τα εμπορεφματα διακινοφνται προσ το τελωνείο εξόδου, εφόςον δεν ζλαβαν τον 

ειδικό προοριςμό τουσ, τα εμπορεφματα υπόκεινται ςτισ διατάξεισ που κα ίςχυαν εάν είχαν τεκεί υπό το 

κακεςτϊσ εξαγωγισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 267 ΕΡ. 

 

3.3 Μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων (Transfer of Rights and Obligations - TORO)   

Θ μεταβίβαςθ, πλιρωσ ι μερικϊσ, των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που αφοροφν ςε εμπορεφματα 

που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ του Ειδικοφ Ρροοριςμοφ επιτρζπεται κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ 
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τελωνειακισ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εάν μπορεί να πραγματοποιθκεί θ αιτοφμενθ μεταβίβαςθ και 

ορίηει τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 218 ΕΤΚ,266 ΕΡ. 

Επιςθμαίνεται ότι για τθ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων από τον κάτοχο τθσ άδειασ Ειδικοφ 

Ρροοριςμοφ (εκχωρθτι) ςε άλλο πρόςωπο (εκδοχζα) δεν απαιτείται ζκδοςθ νζασ άδειασ υπαγωγισ ςτο 

κακεςτϊσ ςτο όνομα του εκδοχζα αφοφ θ πλιρθσ ι μερικι μεταβίβαςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ άδειασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ του εκχωρθτι των δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων. 

 Ωσ εκ τοφτου, ςε κάκε περίπτωςθ (μερικι ι πλιρθ μεταβίβαςθ),  κα πρζπει να γίνεται ρθτι περιγραφι 

ςτθν άδεια υπαγωγισ όλων των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που μεταβιβάηονται.  

Ειδικότερα θ  μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων διακρίνεται ςε : 

 

α) Μερικι μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων (Partial TORO):  

Στθν περίπτωςθ αυτι ο κάτοχοσ τθσ άδειασ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ (εκχωρθτισ): 

 είναι υπόχρεοσ τόςο για τθν ςφςταςθ εγγφθςθσ όςο και για τθν κατάκεςθ εκκακαριςτικοφ 

λογαριαςμοφ για τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ .  

 Αντίςτοιχα  ο εκδοχζασ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων: 

 κα πρζπει να ενθμερϊςει τον κάτοχο τθσ άδειασ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ 

(εκχωρθτι) εάν τα εμπορεφματα ζλαβαν τον ειδικό τουσ προοριςμό ι όχι, μζςα ςε θμερομθνία 

που ζχει ςυμφωνθκεί μεταξφ των δφο μερϊν,  λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υποχρζωςθ για κατάκεςθ 

εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ εντόσ 30 θμερϊν από τθν εκκακάριςθ από τον κάτοχο τθσ άδειασ 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ. 

β) Πλιρθσ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων (Full TORO):  

Στθν περίπτωςθ αυτι ο κάτοχοσ τθσ άδειασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ (εκχωρθτισ): 

 παρζχει πλθροφορίεσ για τθ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων κατά τθν 

προςκόμιςθ του εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ ςτο τελωνείο ελζγχου, 

 οι υποχρεϊςεισ του λιγουν με τθν ενθμζρωςθ των τελωνειακϊν αρχϊν για τθν διαδικαςία 

μεταβίβαςθσ και τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. 

Αντίςτοιχα ο εκδοχζασ  των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων: 

 είναι υπόχρεοσ για ςφςταςθ νζασ εγγφθςθσ  

 ενθμερϊνει για τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ ι για τθν περαιτζρω μεταβίβαςθ 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων το αρμόδιο τελωνείο ελζγχου. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ κατά τθν διαδικαςία μεταβίβαςθσ οι τελωνειακζσ αρχζσ κα πρζπει 

επιβεβαιϊνουν ότι τα εμπορεφματα που ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ παραμζνουν υπό τθν κάλυψθ 

εγγφθςθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα εκκακαρίηεται το κακεςτϊσ εάν δεν επιβεβαιϊνεται ότι ζχει 

ςυςτακεί νζα εγγφθςθ από τον εκδοχζα.     

Σφποι μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων (TORO) 

Α. Σφποσ I : Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ μεταφζρει  (πλιρωσ - Full TORO ι μερικϊσ-Partial 

TORO) δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ ςε πρόςωπο το οποίο δεν ζχει άδεια μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων (TORO). 

 Κατά τθν μεταβίβαςθ των εμπορευμάτων, ςε περίπτωςθ πλιρουσ μεταβίβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται το 

Ραράρτθμα 1 (Φόρμα πλιρουσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων)  
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Β. Σφποσ II : Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ μεταφζρει (πλιρωσ-Full TORO) δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ ςε πρόςωπο το οποίο ζχει άδεια μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων  ςφμφωνα 

με το Ραράρτθμα 1,2 τθσ παροφςασ.   

Σε αυτι τθν περίπτωςθ :  

α) Εκδίδεται άδεια μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςτον εκδοχζα (Ραράρτθμα 2) 

β) Κατά τθν μεταβίβαςθ ςυμπλθρϊνεται το Ραράρτθμα 1 (Φόρμα πλιρουσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων) 

Τονίηεται ότι προςωποπαγι δικαιϊματα όπωσ πχ. θ ιδιότθτα του ΑΕΟ δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ 

να μεταβιβαςκοφν με τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

Αρμόδια Τελωνειακι Αρχι για τθν ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ και τουσ όρουσ που πρζπει να τίκενται κακϊσ 

και για τθν άδεια πλιρουσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςφμφωνα με το άρκρο 266 ΕΡ 

(Ραράρτθμα 2), είναι θ αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ, με τθ 

ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςτο ςχετικό πεδίο τθσ άδειασ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ μπορεί να χορθγθκεί μεταγενζςτερα από  τθν χοριγθςθ τθσ 

άδεια υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ με τθν προχπόκεςθ ότι ςε κάκε περίπτωςθ κα τροποποιθκεί θ άδεια 

υπαγωγισ και κα αναγραφεί το δικαίωμα του κατόχου να επικαλεςτεί το άρκρο 218 ΕΤΚ. 

Ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παροχι ζγκριςθσ για τθ μεταβίβαςθ τίκεται θ κατάλλθλθ ενθμζρωςθ 

των λογιςτικϊν καταχωριςεων του εκχωρθτι και του εκδοχζα με τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ (π.χ. νζοσ 

δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ, θμερομθνία μεταβίβαςθσ), κακϊσ και θ υποβολι ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ 

προσ τα εμπλεκόμενα Τελωνεία Ελζγχου (εφόςον είναι διαφορετικά) πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

μεταβίβαςθσ. 

 

Ο εκχωρθτισ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, που είναι και κάτοχοσ τθσ άδειασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ 

ενθμερϊνει τον εκδοχζα τόςο για τα εμπορεφματα που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ μεταβίβαςθσ όςο 

και για τθν θμερομθνία κατά τθν οποία τα εμπορεφματα κα πρζπει να λάβουν τον ειδικό τουσ προοριςμό.  

  

Σε κάκε περίπτωςθ, πριν από κάκε εγκρικείςα πλιρθ μεταβίβαςθ υποβάλλεται θ «Φόρμα μεταβίβαςθσ 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων», υπόδειγμα τθσ οποίασ παρζχεται ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ παροφςασ, όπου 

περιλαμβάνονται οι λεπτομζρειεσ τθσ μεταβίβαςθσ.  

Θ προαναφερόμενθ φόρμα αποτελείται από τζςςερα αντίτυπα.  Ζνα αντίτυπο  αποςτζλλεται μαηί με τα 

λοιπά εμπορικά ζγγραφα από τον εκχωρθτι (κάτοχοσ αδείασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ) ςτον δικαιοφχο του 

κακεςτϊτοσ (εκδοχζα) κατά τθ μεταβίβαςθ των εμπορευμάτων, το δεφτερο αντίτυπο παραμζνει ςτο 

αρμόδιο Τελωνείο Ελζγχου του δικαιοφχου το κακεςτϊτοσ (εκδοχζα) και το τρίτο αντίτυπο παραμζνει για 

τρία χρόνια, από τθν θμερομθνία που ζλαβε χϊρα θ πλιρθσ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων,  

ςτισ εγκαταςτάςεισ του κατόχου τθσ αδείασ (εκχωρθτι). Τζλοσ ζνα αντίτυπο κρατείται από  ςτο τελωνείο 

ελζγχου του εκχωρθτι.  

 

3.4 Φορολογικι μεταχείριςθ από πλευράσ Φ.Π.Α. εμπορευμάτων για τα οποία εφαρμόηεται θ κζςθ ςε 

ειδικό προοριςμό 

Ππωσ  προαναφζρκθκε, ο Ειδικόσ Ρροοριςμόσ είναι ζνα  κακεςτϊσ το οποίο αφορά ςε εμπορεφματα όπωσ 

αυτά κακορίηονται ςτισ Ρροκαταρκτικζσ Διατάξεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου που ειςάγονται από τρίτεσ 

χϊρεσ και  τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με απαλλαγι από δαςμοφσ ι με μειωμζνο ςυντελεςτι 

δαςμοφ λόγω του ειδικοφ τουσ  προοριςμοφ. Θ κζςθ των εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ του ειδικοφ 

προοριςμοφ και ςυνακόλουκα θ αναςτολι των δαςμολογικϊν επιβαρφνςεων είναι ανεξάρτθτθ από τθ 

φορολογικι μεταχείριςθ από πλευράσ Φ.Ρ.Α. 
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Βάςει των διατάξεων των άρκρων 2, 10, 17, 60 του Κϊδικα ΦΡΑ (ν.2859/2000), θ ειςαγωγι 

εμπορευμάτων αποτελεί φορολογθτζα πράξθ και ωσ εκ τοφτου επιβάλλεται Φ.Ρ.Α. ανεξάρτθτα από τθ 

δαςμολογικι μεταχείριςθ των εμπορευμάτων. 

Επιπλζον, απαλλαγι από Φ.Ρ.Α. χορθγείται ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τισ  διατάξεισ του 

Κϊδικα ΦΡΑ  (άρκρα 23,25, 27, κλπ) και ζχει κακοριςτεί διαδικαςία με βάςθ ςχετικό κανονιςτικό πλαίςιο. 

Ειδικότερα όςον αφορά τθ κζςθ εμπορευμάτων ςε Ειδικά Κακεςτϊτα προβλζπεται ότι όταν τα 

εμπορεφματα τίκενται ςε ζνα από τα κακεςτϊτα που προβλζπονται ςτο άρκρο 25 του ν.2859/2000 

(τελωνειακι αποταμίευςθ κ.λ.π.), θ φορολογικι υποχρζωςθ  γεννάται ςτθν περίπτωςθ που τα 

εμπορεφματα τίκενται ςε ανάλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Επιςθμαίνουμε όμωσ ότι μεταξφ των 

κακεςτϊτων αυτϊν δεν περιλαμβάνεται ο Ειδικόσ  Ρροοριςμόσ .  

Συνεπϊσ,  ςτθν περίπτωςθ που πραγματοποιείται κζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με Ειδικό 

Ρροοριςμό  ο  Φόροσ Ρροςτικζμενθσ αξίασ καταβάλλεται ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ  διατάξεισ τθσ 

Τελωνειακισ  και φορολογικισ νομοκεςίασ, εκτόσ και δφναται παράλλθλα να εφαρμοςτεί  κάποια διάταξθ 

απαλλαγισ από ΦΡΑ. Ραραδειγματικά αναφζρουμε τισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ αγακϊν που 

παραλαμβάνονται με Ειδικό Ρροοριςμό (απαλλαγι από δαςμό) για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρϊτθ φλθ 

για τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων ενϊ παράλλθλα δφναται να εφαρμοςτοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ και 

διαδικαςίεσ περί Ελευκζρων Τελωνειακϊν Συγκροτθμάτων και Τελωνειακισ Επίβλεψθσ(απαλλαγι από 

ΦΡΑ).  

Επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ προϊόντων που τίκενται ςε Ελεφκερθ κυκλοφορία με Ειδικό Ρροοριςμό 

προκειμζνου να ενςωματωκοφν ςε πλοία παρζχεται απαλλαγι από ΦΡΑ μόνο εφόςον ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ του νομικοφ και κανονιςτικοφ περί ΦΡΑ πλαιςίου ιτοι όταν ειςάγονται βάςει του άρκρου 

27 του Κϊδικα ΦΡΑ (ν.2859/00) από δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο (πλοιοκτιτθσ ,εφοπλιςτισ 

εκμεταλλευτισ), για τθν απευκείασ παράδοςι τουσ ςτα πλοία για τα οποία πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο ςχετικό νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο(πλοία άνω των 12 μζτρων 

κ.λ.π.). Αντίςτοιχεσ διατάξεισ ιςχφουν και για τα εμπορεφματα που προορίηονται να ενςωματωκοφν ςε 

αεροςκάφθ και παραλαμβάνονται με Ειδικό Ρροοριςμό. 

Επίςθσ, θ τιρθςθ των διατάξεων Ειδικοφ Ρροοριςμοφ δεν κίγουν τισ ειδικότερεσ διαδικαςίεσ που 

ςχετίηονται με τθν απαλλαγι από ΦΡΑ  κατά τθν  αποκικευςθ, τθν εξαγωγι κ.λ.π.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

                                                                   ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

 

4.1   Γενικά 

Με βάςθ τθν παρ. 1 του άρκρου 215 και του άρκρου 254 του ΕΤΚ, τα εμπορεφματα που ζχουν τεκεί ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία με μθδενικό ι μειωμζνο ποςοςτό δαςμοφ λόγω του ειδικοφ τουσ προοριςμοφ, 

παραμζνουν υπό τελωνειακι επιτιρθςθ ζωσ τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ, θ οποία πραγματοποιείται 

με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  

 τθ χριςθ των εμπορευμάτων για τουσ ςκοποφσ που προβλζπονται για τθν απαλλαγι από δαςμοφσ ι 

τθν επιβολι μειωμζνου δαςμολογικοφ ςυντελεςτι, δθλαδι όταν τα εμπορεφματα λάβουν τον 

προβλεπόμενο ειδικό τουσ προοριςμό 

 τθν ζξοδο από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ,  

 τθν καταςτροφι,  

 τθν εγκατάλειψθ υπζρ του Δθμοςίου. 
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4.2.1  Τπαγωγι εμπορευμάτων ςτον Ειδικό Προοριςμό 

Σχετικά με τθ υπαγωγι εμπορευμάτων ςτον Ειδικό Ρροοριςμό διακρίνονται οι εξισ περιπτϊςεισ: 

Α. Πταν τα εμπορεφματα λάβουν για πρϊτθ φορά τον προδιαγραφζντα ειδικό προοριςμό τουσ, δεν 

υπάρχει απαίτθςθ τελωνειακισ οφειλισ, λιγει θ τελωνειακι επιτιρθςθ και ο κάτοχοσ του εμπορεφματοσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει τθ χριςθ.  

Β. Πταν τα εμπορεφματα είναι κατάλλθλα για επαναλαμβανόμενθ χριςθ θ αρμόδια τελωνειακι αρχι,  

προκειμζνου να αποφευχκοφν καταχριςεισ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα ανάλυςθσ 

κινδφνου, ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςει τθν επιτιρθςθ και μετά τθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο 

κακεςτϊσ, για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δφο ετϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ τελωνειακισ 

επιτιρθςθσ μπορεί να γεννθκεί τελωνειακι οφειλι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1α) του άρκρου 79 του 

ΕΤΚ.  

Ραρατίκενται κάποιεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ κεωρείται ότι προςδίδεται ςτα εμπορεφματα για πρϊτθ 

φορά ο Ειδικόσ Ρροοριςμόσ και λιγει θ τελωνειακι επιτιρθςθ, αν και τα είδθ αυτά μπορεί να 

επιδζχονται επαναλαμβανόμενθ χριςθ: 

- για  μθ Ενωςιακά εμπορεφματα που προορίηονται να τοποκετθκοφν ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ 

αεροςκαφϊν με ςκοπό τθ ναυπιγθςθ, ςυντιρθςθ, μετατροπι ι εξοπλιςμό τουσ, ο ειδικόσ 

προοριςμόσ προςδίδεται όταν το αεροςκάφοσ, αφοφ ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ, επιςτρζφει 

ςτον κάτοχο του, μετά τθν επιςκευι, ςυντιρθςθ ι μετατροπι 

- για μθ ενωςιακά εμπορεφματα που προορίηονται για οριςμζνεσ κατθγορίεσ πλοίων ι για εξζδρεσ 

γεϊτρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ με ςκοπό τθν ναυπιγθςθ, επιςκευι, ςυντιρθςθ, μετατροπι, 

ενςωμάτωςθ ι εξοπλιςμό τουσ, ο ειδικόσ προοριςμόσ προςδίδεται όταν το πλοίο ι θ εξζδρα, αφοφ 

ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ, επιςτρζφει ςτον κάτοχό του φςτερα από ςυντιρθςθ, επιςκευι ι 

μετατροπι. 

Απορρίμματα και κραφςματα που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία ι μεταποίθςθ του εμπορεφματοσ 

ςφμφωνα με τον ειδικό τουσ προοριςμό κακϊσ και απϊλειεσ υλικϊν που οφείλονται ςε φυςικζσ αιτίεσ, 

κεωροφνται ωσ εμπορεφματα που ζχουν λάβει τον ειδικό τουσ προοριςμό, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

6 του άρκρου 254 του ΕΤΚ. 

   

4.2.2 Ζξοδοσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 

Ρροκειμζνου για τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ ειδικοφ προοριςμοφ με εξαγωγι των εμπορευμάτων 

υποβάλλεται ςτο Τελωνείο ελζγχου το αντίςτοιχο τελωνειακό παραςτατικό, ιτοι το παραςτατικό τθσ 

εξαγωγισ, κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ νομοκεςίασ.  

Θ τελωνειακι επιτιρθςθ λιγει με τθν ζξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.  

Για τθν εξαγωγι εμπορευμάτων που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ, ςτθν περίπτωςθ 

που το Τελωνείο ελζγχου του κακεςτϊτοσ δεν ςυμπίπτει με το Τελωνείο εξαγωγισ, θ διαςάφθςθ 

εξαγωγισ υποβάλλεται από το δικαιοφχο πρόςωπο ςτο Τελωνείο εξαγωγισ, το οποίο λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μζτρα για τθ διαπίςτωςθ τθσ ταυτότθτασ των εξαγομζνων εμπορευμάτων. Στθ ςυνζχεια το 

Τελωνείο Ελζγχου πιςτϊνει τθ διαςάφθςθ κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με το αντίςτοιχο παραςτατικό 

εξαγωγισ.   

Ωςτόςο, το κακεςτϊσ το κακεςτϊσ του ειδικοφ προοριςμοφ δφναται να εκκακαριςκεί και με τθν ζξοδο 

των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, πριν αυτά λάβουν τον ειδικό τουσ προοριςμό, 

κατόπιν άδειασ των τελωνειακϊν αρχϊν και θ τελωνειακι οφειλι αποςβζνυται, ςφμφωνα με το άρκρο 

124, παράγραφοσ 1 κ) του ΕΤΚ. 
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4.2.3 Καταςτροφι  

Οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να εγκρίνουν τθν καταςτροφι των εμπορευμάτων. Επιπλζον, 

όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ διακζτουν επαρκείσ λόγουσ όπωσ για παράδειγμα λόγουσ δθμόςιασ υγείασ, 

μποροφν να ηθτιςουν τθν καταςτροφι των εμπορευμάτων που ζχουν υπαχκεί ςτο ειδικό κακεςτϊσ του 

ειδικοφ προοριςμοφ, ενθμερϊνοντασ τον κάτοχο των εμπορευμάτων, τον οποίο βαρφνουν οι ανάλογεσ 

δαπάνεσ καταςτροφισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1β) του άρκρου 37 του Εκνικοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα. Θ καταςτροφι των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με τθ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. 

Σφμφωνα με τθν παρ. 7, του άρκρου 254 του ΕΤΚ, τα απορρίμματα και κραφςματα που προκφπτουν ςτθν 

περίπτωςθ τθσ καταςτροφισ των εμπορευμάτων που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ 

κεωρείται ότι υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, χωρίσ τθν υποβολι τελωνειακισ 

διαςάφθςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, οι κάτοχοι άδειασ ειδικοφ προοριςμοφ είναι υποχρεωμζνοι να 

τθροφν λογιςτικζσ καταχωρίςεισ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που προβλζπονται για το 

κακεςτϊσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, ενϊ δεν απαιτείται άδεια τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

 

4.2.4 Εγκατάλειψθ υπζρ του Δθμοςίου 

Τα εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ μποροφν, ςφμφωνα με το άρκρο 199 

του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, να εγκαταλείπονται υπζρ του Δθμοςίου, κατόπιν ζγκριςθσ του 

Τελωνείου Ελζγχου, θ οποία χορθγείται μετά από αίτθςθ του δικαιοφχου προςϊπου υπαγωγισ ςτο 

κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ ι του κατόχου των εμπορευμάτων.  

Το τελωνείο ελζγχου κάνει αποδεκτι τθν αίτθςθ εφόςον θ εγκατάλειψθ κρικεί ςυμφζρουςα και πάντοτε 

υπό τθν προχπόκεςθ ανάλθψθσ των ςχετικϊν δαπανϊν από τον αιτοφντα, ςφμφωνα με το άρκρο 37 του 

Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα. Το πρωτόκολλο εγκατάλειψθσ υπζρ του Δθμοςίου αποτελεί το 

παραςτατικό πίςτωςθσ τθσ διαςάφθςθσ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 249 ΕΡ, οι τελωνειακζσ αρχζσ απορρίπτουν αίτθμα εγκατάλειψθσ των 

εμπορευμάτων υπζρ του Δθμοςίου ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

   τα εμπορεφματα δεν μποροφν να πωλθκοφν ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, ι το κόςτοσ τθσ 

πϊλθςθσ αυτι κα ιταν δυςανάλογο προσ τθν αξία των εμπορευμάτων 

      τα εμπορεφματα πρόκειται να καταςτραφοφν. 

 

4.3 Εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ 

Θ υποβολι του εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ από τον δικαιοφχο υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ 

Ρροοριςμοφ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 175 1) ΚΕΡ και ςτο άρκρο 11 τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι για τθν 

εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ, πραγματοποιείται εντόσ 30 θμερϊν από τθ λιξθ 

τθσ προκεςμίασ εκκακάριςθσ.  

Οι τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 175 ΚΕΡ, να παρατείνουν τθν 

προκεςμία ςε 60 θμζρεσ, κατόπιν αίτθςθσ του κατόχου τθσ άδειασ υπαγωγισ ςτο ειδικό κακεςτϊσ του 

ειδικοφ προοριςμοφ.  

Το τελωνείο ελζγχου επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα του εκκακαριςτικοφ  λογαριαςμό χωρίσ κακυςτζρθςθ 

και ςφμφωνα με το άρκρο 265 ΕΡ, καταλογίηει ςε περίπτωςθ οφειλισ το ποςό τον ειςαγωγικϊν δαςμϊν, 

όπωσ προςδιορίηεται από τον κάτοχο τθσ άδειασ εντόσ 14 θμερϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία 

κοινοποιικθκε ο εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ ςτο τελωνείο. 

Υπενκυμίηεται ότι θ κάκε διαςάφθςθ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ τακτοποιείται με τθν 

κατάκεςθ εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ ι, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ άμεςθσ παράδοςθσ, με τθν αποςτολι τθσ 
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άδειασ παράδοςθσ θ οποία κα βεβαιϊνεται τόςο από τον κάτοχο τθσ αδείασ όςο και από τον  υπεφκυνο 

του αεροςκάφουσ/του πλοίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

 

5.1  Διενζργεια ελζγχου 

Το τελωνείο ελζγχου, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ που πραγματοποιείται για τθν υπαγωγι των 

εμπορευμάτων ςτον Ειδικό  Ρροοριςμό, μπορεί να προβαίνει ςε οποιονδιποτε ζλεγχο κρίνει απαραίτθτο. 

Ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςυνίςταται ςε: 

 ζλεγχο λογιςτικϊν καταχωριςεων, 

 φυςικό ζλεγχο, 

       γενικότερο ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που διζπουν το κακεςτϊσ. 

Το τελωνείο ελζγχου, μετά τθν εκκακάριςθ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ, διενεργεί 

ζλεγχο ςτον κάτοχο τθσ άδειασ κακϊσ και ςτον δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ ςε περίπτωςθ πλιρουσ 

μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι χριςθ του κακεςτϊτοσ. Για τθ διενζργεια 

του ελζγχου, εκδίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου, ςτθν οποία ορίηεται το 

αρμόδιο ςυνεργείο υπαλλιλων (αποτελοφμενο από 2 ελεγκτζσ).  

Ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςυνίςταται ςε: 

 ζλεγχο λογιςτικϊν καταχωριςεων, 

 γενικότερο ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που διζπουν το κακεςτϊσ. 

Το ςυνεργείο ελζγχου διενεργεί κακολικό ι δειγματολθπτικό φυςικό ζλεγχο λαμβάνοντασ υπόψθ το 

πλικοσ των διαςαφιςεων υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ.  

Τα ζξοδα που μπορεί να προκφψουν ςτθ διαδικαςία του ελζγχου, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 52 ΕΤΚ,  βαρφνουν τον κάτοχο τθσ αδείασ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ και κατϋ αναλογία τον 

δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ ςε περίπτωςθ πλιρουσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων. 

Επιπλζον, τα πρόςωπα αυτά ςυνδράμουν τουσ αρμόδιουσ για τον ζλεγχο υπαλλιλουσ με τθν παροχι 

πρόςβαςθσ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ, κακϊσ και οποιαςδιποτε άλλθσ πλθροφορίασ  ηθτθκεί.   

 

5.2 Ζκκεςθ  ελζγχου 

Μετά το πζρασ του ελζγχου, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 7 τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι 

Α.Α.Δ.Ε για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ του ειδικοφ προοριςμοφ, ςυντάςςεται ζκκεςθ ελζγχου από 

τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ, θ οποία περιλαμβάνει:  

 τα ςτοιχεία του κατόχου αδείασ (αρικμόσ άδειασ, Α.Φ.Μ. εταιρείασ, διεφκυνςθ εγκαταςτάςεων), 

 τα ςτοιχεία τθσ εντολισ ελζγχου (αρικμόσ εντολισ ελζγχου, θμερομθνία ελζγχου, ελεγχόμενθ 

περίοδοσ), 

 τα ςτοιχεία των ελεγχκειςϊν διαςαφιςεων υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ,  

 τθν περιγραφι, αξία, προζλευςθ και τθν αρχικι ποςότθτα των εμπορευμάτων που είχαν υπαχκεί ςτο 

κακεςτϊσ, 

 ςτοιχεία εκκακάριςθσ του κακεςτϊτοσ για τισ ποςότθτεσ που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ ειδικοφ 

προοριςμοφ,  

 ςτοιχεία που προκφπτουν μετά από δειγματολθπτικό ζλεγχο, 

 ςτοιχεία που προκφπτουν μετά τον ζλεγχο και ςχετίηονται με τθν τιρθςθ λογιςτικϊν καταχωριςεων, 
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 τυχόν παρατθριςεισ-διαπιςτϊςεισ (ειδικά για των περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρατυπιϊν και 

παραβάςεων), 

 αποτελζςματα ελζγχου, 

 αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ του κακεςτϊτοσ  κακϊσ και ενδεχόμενεσ ειςθγιςεισ προσ τθν αρμόδια για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι. 

Θ ζκκεςθ ελζγχου, θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα με το πρότυπο του Ραραρτιματοσ 3, το οποίο 

αποςτζλλεται για διευκόλυνςθ ςασ, υπογράφεται από τουσ αρμόδιουσ για τον ζλεγχο υπαλλιλουσ και τον 

Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου Ελζγχου. Θ ζκκεςθ ελζγχου παραμζνει ςτον φάκελο του κατόχου τθσ άδειασ 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ειδικοφ προοριςμοφ που τθρείται ςτο Τελωνείο Ελζγχου και κοινοποιείται τόςο 

ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τελωνειακι αρχι όςο και τθν αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ 

του κακεςτϊτοσ Δ/νςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ. 

 

5.3 Εκ των υςτζρων ζλεγχοι 

Είναι δυνατι θ διενζργεια εκ των υςτζρων ελζγχων τόςο από τισ αρμόδιεσ ΕΛ.Υ.Τ. όςο και από τα 

Τελωνεία Ελζγχου. 

Οι κατά τόπο αρμόδιεσ ΕΛ.Υ.Τ. διενεργοφν ελζγχουσ κατά τθν κρίςθ τουσ και ςφμφωνα με το πεδίο 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Επιπλζον, το τελωνείο ελζγχου δφναται να πραγματοποιεί εκ των υςτζρων ελζγχουσ διαςαφιςεων 

υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Ρροοριςμοφ, κακϊσ και οποιονδιποτε άλλο ζλεγχο κρίνει αναγκαίο για 

τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του κακεςτϊτοσ, εφαρμόηοντασ τισ οριηόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν 

ζκδοςθ ςχετικισ εντολισ και τθ διενζργεια του ελζγχου.  

 

 

 

 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α)  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

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

Β)  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Δ1 Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ (Σ.Δ.Ο.Ε.) 
2. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου  
3. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ 
4. ΕΛ.Υ.Τ. Θεςςαλονίκθσ 
5. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 185 32 – Ρειραιάσ) 
6. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν - Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν (Τςαμαδοφ 38, 185 31 – 

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

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

Ράτρα) 
14. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων (Κρατίνου 11, 105 52 – Ακινα) 
15. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεςςαλονίκθ) 
16. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Ρειραιάσ) 
17. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 38 – Ρειραιάσ) 
18. Ομοςπονδία Ναυτικϊν Ρρακτόρων Ελλάδασ (Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 – Ρειραιάσ) 
 

Γ)   ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

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

2. Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Τελωνείων και ΕΦΚ κ. Μουρτίδθ 

3. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

5. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Ρ.Α. 

6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων 

7. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 

8. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχ/κων Εφαρμογϊν 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Φόρμα Πλιρουσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςφμφωνα  
με το άρκρο 218 του Καν. (ΕΕ) 952/20131  

1. Οι Τελωνειακέσ Αρχέσ ενέκριναν πλήρη 

μεταβίβαςη δικαιωμάτων και υποχρεώςεων:  

 

Αρ. Έγκριςησ Εκχωρητή :  

Αρ. Έγκριςησ Εκδοχέα: 

  

Εμπλεκόμενα πρόςωπα  και Τελωνεία Ελέγχου 

2. Αρ. EORI ή επωνυμία και διεύθυνςη του 

εκχωρητή  

( μεταβιβάζων) 

 

3. Αρ. EORI ή επωνυμία και διεύθυνςη του εκδοχέα   

4. Τελωνείο Ελέγχου   εκχωρητή    

5. Τελωνείο Ελέγχου   εκδοχέα  

Λεπτομερήσ περιγραφή των εμπορευμάτων που υπόκεινται ςε 

μεταβίβαςη 

6. MRN τησ διαςάφηςησ βάςει τησ οποίασ τα 

εμπορεύματα υπήχθηςαν ςτο Ειδικό Καθεςτώσ 

 

7. Κωδικόσ TARIC  

8. Εμπορευματοκιβώτια και περιγραφή των 

εμπορευμάτων  

 

9. Σημεία και αριθμόσ εμπορευμάτων  

10. Μικτή μάζα   

11. Καθαρή μάζα   

12. Συμπληρωματικέσ μονάδεσ  

( εφόςον απαιτούνται )  

 

13. Ημερομηνία εκκαθάριςησ του καθεςτώτοσ   

14. Περίοδοσ εντόσ τησ οποίασ ο εκδοχέασ   οφείλει 

να παρέχει πληροφορίεσ ςτον εκχωρητή,  

αναφορικά με την εκκαθάριςη του καθεςτώτοσ. 

 

                                                           
1 Οι θέςεισ 14, 16-18 δεν ςυμπληρώνονται εάν χρηςιμοποιείται η μεταβίβαςη δικαιωμάτων 

και υποχρεώςεων Τύπου 2  
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15. Ημερομηνία και ώρα τησ μεταβίβαςησ 

δικαιωμάτων και  υποχρεώςεων.  

 

,16. Ημερομηνία κατά την οποία εκκαθαρίςτηκε το 

καθεςτώσ 

 

17.  Ημερομηνία κατά την οποία ο εκχωρητήσ 

ενημερώθηκε αναφορικά με την εκκαθάριςη του 

καθεςτώτοσ  

 

18.  Επιβεβαίωςη από τον εκδοχέα ότι ο 

μεταβιβάζων ενημερώθηκε αναφορικά με την 

εκκαθάριςη του  καθεςτώτοσ  

Τόποσ :  

Ημερομηνία : 

 

Υπογραφή του εκδοχέα:   

19. Συμπληρωματικέσ πληροφορίεσ  

(Όπου απαιτούνται)  

 

20. Επιβεβαίωςη από τον μεταβιβάζων ότι οι 

παρεχόμενεσ πληροφορίεσ είναι ςωςτέσ.  

Τόποσ :  

Ημερομηνία : 

 

Υπογραφή του εκχωρητή:   

 

Τόποσ :  

Ημερομηνία : 

 

Υπογραφή του εκδοχέα:   
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

Αίτθςθ Πλιρουσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςφμφωνα  
με το άρκρο 266 του Κατ΄ εξουςιοδότηςη Κανονιςμού  

Αρ. Αδείασ:  

1. α) Κάτοχοσ αδείασ : 

 

 

 

 

 

β) Αρχή Έκδοςησ: 

Επωνυμία :  

ΑΦΜ :  

EORI : 

Διεύθυνςη:   

 

 

 

2. Αριθμόσ  αναφοράσ:  

3. Τελωνειακό καθεςτώσ :  Ειδικόσ Προοριςμόσ 

4. Τόποσ και είδοσ λογιςτικών 

καταχωρήςεων/αρχείων:  

 

5. Διάρκεια ιςχύοσ τησ άδειασ 

:  

Έναρξη:  Λήξη: 

6. Εμπορεύματα που 

υπόκεινται ςε   TORO:                                                          

Κωδικόσ Σ.Ο. :  Περιγραφή: 

Ποςότητα:  Αξία:  

7. Παράγωγα ή μεταποιημένα 

προΰόντα : 

 

8. Συντελεςτήσ απόδοςησ  Σύμφωνα με το άρθρο 255(2) του ΕΝ.Τ.Κ. 

9. Τελωνείο Ελέγχου:   

10. Ημερομηνία εκκαθάριςησ 

του καθεςτώτοσ: 

( ωσ αναγράφεται ςτην θέςη 13 τησ φόρμασ TORO)  

11. Συμπληρωματικέσ 

πληροφορίεσ:  

Τα εμπορεύματα  μπορούν να παραληφθούν από οποιονδήποτε 

μεταβιβάζοντα ή μπορούν να παραδοθούν ςε οποιονδήποτε 

εκδοχέα κάτοχο άδειασ πλήρουσ TORO.  

Είναι υποχρέωςη του κατόχου τησ άδειασ πλήρουσ TORO ότι τα  

εμπορεύματα καλύπτονται από εγγύηςη.  

Ο κάτοχοσ τησ άδειασ πλήρουσ TORO: 

1.  Μπορεί να ζητήςει παράταςη τησ προθεςμίασ 
εκκαθάριςησ πριν από τη λήξη τησ.  

2. Πρέπει να καταθέςει εκκαθαριςτικό λογαριαςμό ςτο 
αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, 30 μέρεσ μετά τη λήξη τησ 
προθεςμίασ εκκαθάριςησ του καθεςτώτοσ. 
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Η φόρμα TORO  πρέπει να χρηςιμοποιείται για κάθε αποςτολή 
που πρόκειται να παραληφθεί  (βλέπε ςυνημμένο).  

Ο κάτοχοσ τησ παρούςασ άδειασ TORO πρέπει να ςτείλει 

1αντίγραφο  ςτον μεταβιβάζοντα και ςτο αντίγραφο αριθ. 2 ςτο 

τελωνείο ελέγχου, όπωσ αναφέρεται παραπάνω και ςτο 

τελωνείο ελέγχου του εκχωρητή ( ωσ αναγράφεται ςτην θέςη 4 

τησ Φόρασ TORO) αφού έχει ςυμπληρωθεί η θέςη  20. 

Το αντίγραφο 4 πρέπει να τηρείται από τον κάτοχο τησ άδειασ 

TORO για τουλάχιςτον τρία έτη, περίοδο που αρχίζει από την 

ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το TORO. 

12. Ημερομηνία – Υπογραφή   

 
 
Επιςυναπτόμενα :  
-Φόρμα TORO  
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Επεξηγήςεισ Παρατημάτων   

 Το παρόν αρχικά  ςυμπληρώνεται από τον κάτοχο τησ άδειασ (εκχωρητή) ςε τέςςερα (4) αντίτυπα, τα 

οποία αποςτέλλονται μαζί με τα λοιπά εμπορικά έγγραφα  ςτον εκδοχέα κατά τη μεταβίβαςη των 

εμπορευμάτων,  για την ςυμπλήρωςη τησ-των αντίςτοιχων θέςεων.  

Το ένα αντίγραφο το κρατάει ο εκδοχέασ , το δεύτερο ο εκχωρητήσ, το  τρίτο αντίγραφο το αρμόδιο 

Τελωνείο Ελέγχου του εκδοχέα και το τέταρτο το αρμόδιο τελωνείο Ελέγχου του εκχωρητή 
 

 
 

 

1. Εγγύηςη   Κατάθεςη προβλεπόμενησ εγγύηςησ από τον εκδοχέα.  

2. Υποχρεώςεισ  

του  κατόχου τησ 

άδειασ  

- Ενημερώνει τα λογιςτικά βιβλία για τη μεταβίβαςη, καταχωρώντασ την 

ημερομηνία και την ώρα αυτήσ, όπωσ ορίζεται ςτο άρθρο 214 του Ενωςιακού 

Τελωνειακού Κώδικα(Καν. Ε.Ε. 952/2013) και ςτο άρθρο 178 του κατ΄ 

Εξουςιοδότηςη Κανονιςμού (ΕΕ) 2446/2015. 

3. Δικαιώματα  του 

εκδοχέα 

- Χρηςιμοποιεί τα εμπορεύματα για τουσ ςκοπούσ που προβλέπονται για την 

απαλλαγή από δαςμούσ ή την επιβολή μειωμένου δαςμολογικού ςυντελεςτή.  

- Διακινεί  τα εμπορεύματα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 219 του Ενωςιακού 

Τελωνειακού Κώδικα 

- Εξάγει τα εμπορεύματα προκειμένου  να αποςβήςει τυχόν τελωνειακή οφειλή 

(άρθρο 124 του Ενωςιακού Τελωνειακού Κώδικα) 

4. Υποχρεώςεισ  του  

εκδοχέα 

- Υπαγάγει τα εμπορεύματα ςτον προβλεπόμενο προοριςμό εντόσ τησ 

προβλεπόμενησ προθεςμίασ εκκαθάριςησ 

- Υποχρεούται για την κατάθεςη του εκκαθαριςτικού λογαριαςμού εντόσ 30 

ημερών από τη λήξη τησ προθεςμίασ για την εκκαθάριςη (Άρθρο 175 κατ΄ 

Εξουςιοδότηςη Κανονιςμού (ΕΕ) 2446/2015 - άρθρο 265 Εφαρμοςτικού 

Κανονιςμού (ΕΕ) 2447/2015). 

- Τηρεί τα εμπορεύματα  διαθέςιμα για τελωνειακό έλεγχο  

- Ενημερώνει τα λογιςτικά βιβλία για τη μεταβίβαςη, καταχωρώντασ την 

ημερομηνία και την ώρα αυτήσ, όπωσ ορίζεται ςτο άρθρο 214 του Ενωςιακού 

Τελωνειακού Κώδικα (Καν. (ΕΕ) 952/2013) και το άρθρο 178 του κατ΄ 

Εξουςιοδότηςη Κανονιςμού (ΕΕ) 2446/2015. 

- Καταβάλλει  τον ειςαγωγικό δαςμό ςε περίπτωςη γένεςησ τελωνειακήσ οφειλήσ  

ςύμφωνα με το άρθρο 79 του Εν. Τ.Κ.  

 Mετά την μεταβίβαςη Αίτημα  παράταςησ τησ προθεςμίασ εκκαθάριςησ κατατίθεται ςτην Υπηρεςία 

μασ από τον  εκδοχέα  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ....................................................... 

ΤΜΘΜΑ ............................................................. 

  

 

 

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ  

ΚΑΘΕΣΩΣΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

 

Α. ΕΝΣΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΤ  

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΟΛΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ  ΑΡΟ ΩΑ ...................ΕΩΣ ΩΑ.......................... 

  

 

Β. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 

1...............................................................................................................................  ( ΡΟΕΔΟΣ 

ΕΡΙΤΟΡΘΣ) 

2.............................................................................................................................................................

............................. 

3.............................................................................................................................................................

............................. 

4.............................................................................................................................................................

............................. 
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Γ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΚΡΗΗ  

 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ :  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΩΝ: 

ΑΦΜ:                                 Δ.Ο.Υ.                                    ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ: 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ: Α)                                                       Β) 

ΑΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΟΟΙΣΜΟΥ                        

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΤ  

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ   

ΕΚΤΑΚΤΟΣ  

 

Δ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΤ  

 

α. Είδοσ επιχείρθςθσ : 

Εμπορίασ  

Καταςκευαςτϊν 

Εκχωριςεων 

Τμθματικϊν παραδόςεων και επιςκευϊν 

Εφοδιαςμοί πλοίων και αεροςκαφϊν  

Λοιπϊν εργαςιϊν ( ...................................................)  

 

β. Κφκλοσ εργαςιϊν ςτο κακεςτϊσ 

......................................................................................................................................... 

γ. Παρατυπίεσ ςτο κακεςτϊσ 

.......................................................................................................................................... 
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Ε. ΕΛΕΓΧΟ  

 

Για το χρονικό διάςτθμα από ..........................  ζωσ ................................. 

Ζλεγχοσ καταχϊρθςθσ Τελωνειακϊν παραςτατικϊν εγγράφων 

Διαςαφιςεισ ειςαγωγισ ............................................................................................................ 

Ροςότθτα ................................................................................................................................. 

Αξία ........................................................................................................................................... 

Χϊρα προζλευςθσ...................................................................................................................... 

 

θμείωςθ: Στην περίπτωςη τήρηςησ μηχανογραφημζνου λογιςτικοφ ςυςτήματοσ βιβλίων τρίτησ 

κατηγορίασ ο ζλεγχοσ διενεργείται από το ςφςτημα και δεν απαιτείται η ςυμπλήρωςη του βιβλίου 

παρακολοφθηςησ των εμπορευμάτων ειδικοφ προοριςμοφ. 

 

Ζλεγχοσ  υπαγωγισ ςτο Ειδικό Προοριςμό  

Τελωνειακά παραςτατικά: 

  

Δελτία διακίνθςθσ:  

Τιμολόγια πϊλθςθσ: 

 

Εκχωριςεισ:  

 

Μεταβιβάςεισ:  

 

Καταςτροφι: 

 

Δελτία παραγωγισ προϊόντων: 
 

θμείωςθ: Όταν ο αριθμόσ των διακινοφμενων εμπορευμάτων ςτον προδιαγραφζντα ειδικό 

προοριςμό είναι αρκετά μεγάλοσ δεν απαιτείται η αναλυτική αναφορά των ςτοιχείων παρά μόνο το 

είδοσ των ςτοιχείων αυτών.  

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
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Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ  υπολοίπων αποκικθσ  

 

Είδθ που ελζγχκθκαν με τθν μζκοδο τθσ κλειςτισ αποκικθσ : 

α. Είδοσ με τθν μεγαλφτερθ αξία : 

β. Λοιπά είδθ :  

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

....................... 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ:  

 

α. Ροςοτικι καταμζτρθςθ : ΝΑΙ ι ΟΧΙ ...................... 

β. Στθν απογραφι εμφανίηονται προϊόντα ι εμπορεφματα ςε 

τρίτουσ ι τρίτων  

ΝΑΙ ι ΟΧΙ ...................... 

γ. Ζγινε αντιπαραβολι των ςτοιχείων που εκδίδονται ι 

λαμβάνονται με τα ζςοδα – ζξοδα ι αγορζσ αντίςτοιχα , τα οποία 

υπάρχουν ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ 

ΝΑΙ ι ΟΧΙ ...................... 

Δ. Υπεβλικθςαν ςτθν Δ.Ο.Υ. ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ πελατϊν 

– προμθκευτϊν των δφο τελευταίων ετϊν που ςυςχετίηονται με τον 

Ειδικό Ρροοριςμό  

ΝΑΙ ι ΟΧΙ ...................... 
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Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

 

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ  

 

Από τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ οικονομικισ χριςθσ ( ιςολογιςμόσ, φορολογικζσ δθλϊςεισ)  

Κερδοφόροσ  Ναι Πχι  

Ηθμιογόνοσ  Ναι  Πχι  

 

Θ. ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Καταγράφονται οι επί πλζον ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ που τυχόν ζγιναν , επειδι κρίκθκαν 
αναγκαίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου:  

 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 

Α. Διαπιςτϊκθκαν παραβάςεισ ΝΑΙ ι ΟΧΙ  

Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβάςεων ςυμπλθρϊνεται ο παρακάτω πίνακασ  με το είδοσ και το πλικοσ 

των παραβάςεων : 

Β. Διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ  

  

  

  

  

  

  

 

Γ. Προτάςεισ βελτίωςθσ παρακολοφκθςθσ του κακεςτϊτοσ/ ειςθγιςεισ προσ τθν αρμόδια 

για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ αρχι:  

Δ. Ενθμζρωςθ άλλων Οικονομικϊν Αρχϊν λόγω ςτοιχείων ελζγχου  

 

.........................../.............../.................... 
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