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Αο αλαθεθαιαηψζνπκε φζα έρνπκε κάζεη ζε απηή ηελ ελφηεηα ηεο επηζθφπεζεο. 

1. Εκπαιδεςηικοί ζηόσοι 

Μφιηο νινθιεξψζεηε απηφ ην κάζεκα δηάξθεηαο 105 ιεπηψλ, ζα έρεηε κάζεη γηα: 

 ηνλ Γλσζηαθφ Τεισλεηαθφ Κψδηθα (ΓΤΚ), 

 ηηο δηάθνξεο λνκηθέο πξάμεηο ηνπ παθέηνπ ηνπ ΓΤΚ: θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμε 

(ΚΓΠ), εθηειεζηηθή πξάμε (ΓΠ), κεηαβαηηθή θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμε (ΜΚΠ) θαη ην 

πξφγξακκα εξγαζηψλ, 

 ην πιαίζην ηνπ ΓΤΚ, ηα βαζηθά θαζεζηψηα θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ, 

 ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ΓΤΚ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηεισλεηαθψλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

 ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ. 

2. Τι είναι ο ΕΤΚ 

Ο Γλσζηαθφο Τεισλεηαθφο Κψδηθαο (ΓΤΚ): 

- θαζηζηά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ππνρξεσηηθέο, 

- εμνξζνινγίδεη ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ Γπξσπατθή 

Έλσζε απφ ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

- επηβάιιεη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, κε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηελ Γπξσπατθή Γπηηξνπή. 

Ο ΓΤΚ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμε (ΚΓΠ) θαη ηελ εθηειεζηηθή πξάμε 

(ΓΠ). 

Ο ΓΤΚ ηζρχεη απφ ηνλ Μάην ηνπ 2016, αιιά ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. Η 

κεηαβαηηθή θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμε (ΜΚΠ) πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα απηήλ ηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ ζα δηαξθέζεη κέρξη ην 2025. 

Τν πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ ΓΤΚ πεξηέρεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κε βάζε ην MASP-C, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή εθαξκνγή 

ηνπ ΓΤΚ. 
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Η Γπηηξνπή έρεη αλαπηχμεη κνληέια Γπηρεηξεζηαθψλ Δηεξγαζηψλ (BPM) ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ησλ θξαηψλ κειψλ, ψζηε λα θαηαδείμεη ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ΓΤΚ, ηελ ΚΓΠ θαη ηελ ΓΠ. Μπνξείηε λα απνθηήζεηε 

πξφζβαζε ζε απηά ηα BPM θαηφπηλ αηηήκαηνο.  

3. ΕΤΚ - βαζικά καθεζηώηα και οθέλη 

3.1    Τελωνειακά καθεζηώηα και ηελωνειακέρ διαζαθήζειρ 

Τα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα είλαη ε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, ηα εηδηθά θαζεζηψηα θαη 

ε εμαγσγή.  

Όηαλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζέζεη εκπνξεχκαηα ζε θάπνην απφ απηά ηα 

θαζεζηψηα ηνπ ΓΤΚ, ζπκπιεξψλεη ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, 

ελεξγνπνηεί δηάθνξεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο φπσο ν ππνινγηζκφο δαζκψλ. Οη 

ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα θαη ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο 

για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Γλαξκφληζε δεδνκέλσλ ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε 

- Γλσζηνπνίεζε πξνζθφκηζεο 

- Αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ζπλαιιαζζφκελνπο 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα θαη ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο 

για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Οη απινπζηεπκέλεο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο επηηξέπνπλ ζε έλαλ ζπλαιιαζζφκελν 

λα επηηαρχλεη ηελ εθνδηαζηηθή δηαρείξηζε  

- Οξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία ή/θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ θαηά ηνλ ηεισληζκφ 

- Η ηππνπνηεκέλε δηαζάθεζε επηηξέπεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζην δηθφ ηνπ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

- Η απηναμηνιφγεζε επηηξέπεη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο λα θαζνξίδνπλ ην πνζφ ηνπ 

θαηαβιεηένπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ δαζκνχ  

- Απαηηνχληαη ιηγφηεξα δεδνκέλα γηα ηνλ ηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ κε EIDR 

- Κεληξηθφο ηεισληζκφο θαη EIDR γηα αμηφπηζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

- Οη ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο εηζάγνληαη ειεθηξνληθά 

- Μείσζε δηνηθεηηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο 

- Ταρχηεξνο ηεισληζκφο 

- Γλαξκφληζε δεδνκέλσλ 

- Γλσζηνπνίεζε πξνζθφκηζεο 

3.2    Είζοδορ εμποπεςμάηων και πποζωπινή εναπόθεζη 

Ο φξνο «είζνδνο εκπνξεπκάησλ» αλαθέξεηαη ζηελ είζνδν εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο.  

Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα θζάλνπλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηε ζπλνπηηθή δηαζάθεζε εηζφδνπ (ENS), 
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ε νπνία επηηξέπεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο αλαιχζεηο 

θηλδχλσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη λα δηελεξγνχλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ. 

Όια ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε απφ ηε 

ζηηγκή ηεο πξνζθφκηζήο ηνπο ζηα ηεισλεία κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή ηεο επαλεμαγσγήο ηνπο.  

Ο θάηνρνο ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά ελψ βξίζθνληαη ζε 

πξνζσξηλή ελαπφζεζε. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ είζνδν εκπνξεπκάησλ θαη ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε 

για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Βειηησκέλε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία 

ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Έλσζεο 

- Βειηησκέλε πνηφηεηα δεδνκέλσλ 

- Βειηησκέλε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηεισλεηαθέο αξρέο φζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα 

αλάιπζεο θηλδχλσλ 

- Καιχηεξνη έιεγρνη ζπληνληζκνχ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

- Απμεκέλε ζπλεξγαζία κε άιιεο θξαηηθέο αξρέο θαη θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο 

- Γπηπιένλ επίπεδν αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο ζηα αεξνπνξηθά θνξηία εηζάγνληαο ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα αεξνπνξηθά θνξηία πξηλ απφ ηε θφξησζε (PLACI) 

- Γπθνιφηεξε παξαθνινχζεζε ράξε ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο 

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ζηηο 90 εκέξεο 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ είζνδν εκπνξεπκάησλ θαη ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε 

για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Η πνιιαπιή ππνβνιή δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ENS ζηα 

ηεισλεία 

- Ιθαλφηεηα επηινγήο ππνβνιήο είηε νιφθιεξεο ηεο ENS είηε ζε δηαθνξεηηθά ζχλνια 

δεδνκέλσλ, απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο 

- Η ENS παξέρεηαη ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο θαη ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ζε πεξίπησζε κέηξσλ άκβιπλζεο 

ηνπ θηλδχλνπ 

- Απινχζηεξν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο/εμνξζνινγηζκέλεο 

κέγηζηεο δηάξθεηαο 

- Γπηηξέπεηαη ε ελδερφκελε κεγαιχηεξε αλαβνιή ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

ηεισλεηαθφ θαζεζηψο 

- Γπηηξέπεηαη ε αλαβνιή ηεο πιεξσκήο ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ 

- Δηεπθφιπλζε ηεο εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο ιφγσ ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ρσξίο ηελ ππνβνιή δηαζάθεζεο 

δηακεηαθφκηζεο 
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3.3 Θέζη ζε ελεύθεπη κςκλοθοπία 

Με ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάζεζε ζηελ ελσζηαθή αγνξά ή γηα 

ηδησηηθή ρξήζε ή θαηαλάισζε εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ππάγνληαη 

ζην θαζεζηψο ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία.  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία για ηοςρ ηελωνειακούρ 

ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Η ειεθηξνληθή ηεισλεηαθή δηαζάθεζε δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζαθήζεσλ 

- Ταρχηεξε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο δηαζάθεζεο  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία για ηοςρ οικονομικούρ 

θοπείρ είλαη: 

- Με ηελ ειεθηξνληθή ηεισλεηαθή δηαζάθεζε κεηψλεηαη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο θαη 

επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο κηαο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο 

- Οη απινπζηεχζεηο ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηνπ θεληξηθνχ ηεισληζκνχ θαη ηεο 

εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή (EIDR) κεηψλνπλ ηνλ 

δηνηθεηηθφ θφξην 

3.4 Δεζμεςηικέρ δαζμολογικέρ πληποθοπίερ 

Η έλλνηα ησλ ΔΔΠ δηακνξθψζεθε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εληαία εθαξκνγή ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο.  

Η απφθαζε ΔΔΠ είλαη κηα απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε νπνία παξέρεη αζθάιεηα δηθαίνπ ζε ζρέζε 

κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ. Η δαζκνινγηθή θαηάηαμε απνηειεί 

ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, επηζηξνθψλ θαηά ηελ εμαγσγή θαη ηεο 

εθαξκνγήο θάζε άιιεο ηεισλεηαθήο επηβάξπλζεο φπσο νη δαζκνί αληηληάκπηλγθ.  

Η απφθαζε ΔΔΠ είλαη δεζκεπηηθή γηα φια ηα θξάηε κέιε θαζψο θαη γηα ηνλ δηθαηνχρν. 

Οη απνθάζεηο ΔΔΠ κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ γηα ηα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα. Γπεηδή είλαη 

δεζκεπηηθέο γηα ηνλ δηθαηνχρν, νη ΔΔΠ δειψλνληαη ζηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε.  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΔΠ για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Η ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη επηηπγράλεηαη ράξε 

ζηνλ κεγαιχηεξν φγθν δεδνκέλσλ επηηήξεζεο 

- Γμαζθαιίδεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο γηα ηηο ηζρχνπζεο θαη κε ηζρχνπζεο ΔΔΠ 

- Η απφθαζε ΔΔΠ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ δηθαηνχρν ηεο 

- Τν ζχζηεκα ΓΣΔΔΠ δηεπθνιχλεη ηηο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζε 

ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε θαη ηελ επαθφινπζε δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ ΔΔΠ 

- Όιεο νη απνθάζεηο ΔΔΠ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο εζληθέο ηεισλεηαθέο αξρέο 

εηζάγνληαη ζηελ επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ δεζκεπηηθψλ δαζκνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (ζχζηεκα ΓΣΔΔΠ) 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΔΠ για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 



ΕΤΚ - Επιςκόπηςη: Συμπεράςματα προγράμματοσ  ςελ. 5 

- Γμνξζνινγηζκέλα θαη νκνηνγελή θαζεζηψηα κεηαρεηξίδνληαη ηηο ΔΠΚ σο ηεισλεηαθή 

απφθαζε. 

- Αζθάιεηα δηθαίνπ ζε ζρέζε κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε 

- Γμαζθαιίδνληαη ίζνη φξνη κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

- Πην ηαθηηθή αλαζεψξεζε θαζψο ε δηάξθεηα ησλ ΔΔΠ είλαη κηθξφηεξε 

- Η πχιε ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηεισλεία ηεο ΓΓ γηα ΔΔΠ επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή 

επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ αηηήζεσλ θαη αδεηψλ ΔΔΠ 

- Η πχιε ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηεισλεία ηεο ΓΓ γηα ΔΔΠ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο αίηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνθάζεσλ ΔΔΠ κέζσ εληαίνπ 

ελαξκνληζκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηεο ΓΓ 

3.5 Καηαγωγή εμποπεςμάηων 

Καηαγσγή είλαη ε «νηθνλνκηθή ηζαγέλεηα» ησλ εκπνξεπκάησλ. Υπάξρνπλ δχν είδε 

θαηαγσγήο: Με πξνηηκεζηαθή θαη πξνηηκεζηαθή. Η ηεισλεηαθή κεηαρείξηζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ εηζαγσγή θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο. 

Η κε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ, κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ εηδψλ κέηξσλ ή δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ. 

Η πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή εθρσξεί νξηζκέλα δαζκνινγηθά νθέιε ζε ζρέζε κε 

εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη απηή ηε ζπκθσλία 

(ακνηβαία) ή φπνηε ηελ έρεη ρνξεγήζεη απηφλνκα κία πιεπξά (κνλνκεξήο). Σηα νθέιε 

ζπλήζσο ζπγθαηαιέγνληαη ε είζνδνο κε κεησκέλν ζπληειεζηή ή αηειψο.  

Γλψ φια ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ πάληνηε κε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή, κπνξεί επίζεο λα 

έρνπλ πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή εάλ πθίζηαηαη πξνηηκεζηαθή ζπκθσλία. Η θαηαγσγή 

κπνξεί λα εθρσξεζεί ζε εμ νινθιήξνπ παξαγφκελα ή ζε κεηαπνηεκέλα πξντφληα.  

Πξνθεηκέλνπ ε ηεισλεηαθή αξρή λα εμαθξηβψζεη ηνλ ραξαθηήξα θαηαγσγήο, έρνπλ 

ζεζπηζηεί δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη εκπνξηθνί 

εηαίξνη. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή εκπνξεπκάησλ για ηοςρ ηελωνειακούρ 

ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Η λνκνζεζία είλαη εμνξζνινγηζκέλε, θαζψο νη δηαηάμεηο εθηφο ηνπ θψδηθα έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηνλ ΓΤΚ 

- Οη απνθάζεηο ΔΠΚ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ θάηνρφ ηνπο 

- Ο ΓΤΚ ζέηεη γηα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηνπο θαλφλεο θαηαιφγνπ κε πξνηηκεζηαθήο 

θαηαγσγήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαγσγήο θαη απινπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο 

απαηηήζεηο. 

- Η επξχηεξε εθαξκνγή δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ κε πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο ζηελ 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε δηεπθνιχλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαγσγήο 

- Η δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο εηδηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαηαγσγήο γηα ηα εκπνξεχκαηα 

θαηά πεξίπησζε εμαζθαιίδεη ηελ εληαία εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζε 

φια ηα θξάηε κέιε. 



ΕΤΚ - Επιςκόπηςη: Συμπεράςματα προγράμματοσ  ςελ. 6 

- Η επξχηεξε ρξήζε ηεο απηνπηζηνπνίεζεο ηεο πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο απφ ηνπο 

εμαγσγείο κεηψλεη ηνλ θφξην εξγαζίαο γηα ηα ηεισλεία 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή εκπνξεπκάησλ για ηοςρ οικονομικούρ 

θοπείρ είλαη: 

- Γμνξζνινγηζκέλα θαη νκνηνγελή θαζεζηψηα κεηαρεηξίδνληαη ηηο ΔΠΚ σο ηεισλεηαθή 

απφθαζε. 

- Η επξχηεξε εθαξκνγή δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ κε πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο ζηελ 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε παξέρεη αζθάιεηα δηθαίνπ 

- Η απνπζία θαλφλσλ γηα ηε κνξθή ζηελ νπνία πξέπεη λα παξέρνληαη νη απνδείμεηο 

κε πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο (εθηφο απφ νξηζκέλα πξντφληα) παξέρεη πεξηζζφηεξε 

επειημία 

- Δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

- Γμαζθαιίδνληαη ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, εθφζνλ 

νη ΔΠΚ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ θάηνρν 

3.6 Καθοπιζμόρ δαζμολογηηέαρ αξίαρ 

Ο θαζνξηζκφο ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο είλαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Η δαζκνινγεηέα αμία είλαη ε βάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ηεισλεηαθνχ δαζκνχ («θαη’ αμίαλ» δαζκφο) θαη ηνπ ΦΠΑ επί εηζαγφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Η λνκνζεζία ηεο ΓΓ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο βαζίδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο πεξί δαζκνινγεηέαο αμίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Γκπνξίνπ (ΠΟΓ), ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή γηα φια ηα κέιε ηνπ ΠΟΓ. 

Όηαλ έλα θνξηίν εκπνξεπκάησλ εηζάγεηαη απφ πεξηνρή εθηφο ηεο ΓΓ, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο παξέρεη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο αμίαο ηνπ απεπζείαο 

ζηε δηαζάθεζε εηζαγσγήο. Η δήισζε αμίαο βαζίδεηαη ζην θνηλφ δαζκνιφγην (ΚΔ) θαη 

παξέρεηαη κφλν εάλ ε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ππεξβαίλεη ηα 20.000 επξψ. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ δαζκνινγεηέαο αμίαο για ηοςρ 

ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Η θαηάξγεζε ηεο έληππεο δήισζεο αμίαο (DV1) θαη ε πξνζζήθε ησλ θχξησλ 

δεδνκέλσλ θαζνξηζκνχ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο ζηελ ειεθηξνληθή ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε θαζηζηνχλ ηνλ ηεισληζκφ πην απνδνηηθφ. 

- Η λνκνζεζία απνζαθελίδεηαη θαη ελαξκνλίδεηαη, επηθέξνληαο ιηγφηεξν δηνηθεηηθφ 

θφξην  

- Υπάξρνπλ ιηγφηεξεο δηαθνξέο θαη κηθξφηεξνο θίλδπλνο λα εθδνζνχλ δηαθνξεηηθέο 

απνθάζεηο γηα παξφκνηεο ππνζέζεηο 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ δαζκνινγεηέαο αμίαο για ηοςρ 

οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Τα ζηνηρεία απφ ηε δήισζε αμίαο (DV1) εηζάγνληαη απεπζείαο ζηελ ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε 



ΕΤΚ - Επιςκόπηςη: Συμπεράςματα προγράμματοσ  ςελ. 7 

- Τν εκπφξην δηεπθνιχλεηαη θαη κεηψλνληαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα κε ηελ επέθηαζε ηεο 

«άδεηαο γηα ηελ απινχζηεπζε ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο», 

επηηξέπνληαο ηνλ θαζνξηζκφ βάζεη ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ 

- Μεγαιχηεξε δπλαηφηεηα έγθξηζεο απινπζηεχζεσλ γηα ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ 

- Η ζαθήλεηα θαη ε βεβαηφηεηα εμαζθαιίδνπλ ίζνπο φξνπο 

- Τν φξην γηα ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο απμήζεθε ζηα 

20.000 € 

3.7 Τελωνειακόρ σαπακηήπαρ ηων εμποπεςμάηων 

Ο ηεισλεηαθφο ραξαθηήξαο αλαθέξεηαη ζηνλ ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ σο 

ελσζηαθψλ ή κε ελσζηαθψλ.  

Τα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα είλαη είηε: (α) εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη εμ νινθιήξνπ ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, (β) εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο θαη ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, θαη (γ) εκπνξεχκαηα πνπ 

παξάγνληαη ή παξάγνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη' 

απνθιεηζηηθφηεηα εκπνξεχκαηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα.  

Τα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα είλαη φια ηα εκπνξεχκαηα πιελ ησλ ελσζηαθψλ: (α) δελ 

παξάγνληαη εμ νινθιήξνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο, (β) έρνπλ εηζαρζεί ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Έλσζεο απφ άιιε ρψξα ή άιιν έδαθνο θαη δελ έρνπλ ηεζεί ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία θαη (γ) έρνπλ απνιέζεη ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ησλ ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα εκπνξεπκάησλ για ηοςρ 

ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Τν ειεθηξνληθφ PoUS δηεπθνιχλεη θαη βειηηψλεη ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν 

- Μεηψλεηαη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα εκπνξεπκάησλ για ηοςρ 

οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Τν ειεθηξνληθφ PoUS κεηψλεη ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην 

- Η ηδηφηεηα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθδφηε εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη θφπν 

3.8 Τελωνειακή οθειλή 

Η ηεισλεηαθή νθεηιή αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ελφο πξνζψπνπ λα θαηαβάιεη ηνλ 

εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ δαζκφ πνπ επηβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 

Η ηεισλεηαθή νθεηιή κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ηήξεζεο, ιφγσ ζέζεο ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ή πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή ιφγσ κε ηήξεζεο. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ ηεισλεηαθή νθεηιή για ηοςρ ηελωνειακούρ 

ςπαλλήλοςρ είλαη: 
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- Οη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε γέλεζε παξάηππεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο έρνπλ 

απινπνηεζεί 

- Υπάξρεη έλαο βαζηθφο θαλφλαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ 

- Κάζε πξφζσπν ην νπνίν παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο θαη ην νπνίν γλψξηδε ή φθεηιε επιφγσο λα 

γλσξίδεη φηη νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ήηαλ εζθαικέλεο ζεσξείηαη επίζεο νθεηιέηεο 

θαη, ζπλεπψο, είλαη ππφρξεν ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο. 

- Η γέλεζε ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ κε ηήξεζεο ππνρξεψζεσλ 

θαη φξσλ έρεη ελνπνηεζεί θαη νη θαλφλεο έρνπλ ελαξκνληζηεί. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ ηεισλεηαθή νθεηιή για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ 

είλαη: 

- Τα ιάζε πνπ νδεγνχλ ζηε γέλεζε παξάηππεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο κπνξνχλ λα 

δηνξζσζνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

- Η ηεισλεηαθή νθεηιή κπνξεί λα απνζβεζηεί ζε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

3.9 Εγγύηζη 

Η εγγχεζε είλαη ε νηθνλνκηθή θάιπςε γηα ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ινηπέο 

επηβαξχλζεηο πνπ αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά. Απαηηείηαη γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ κπνξεί 

λα γελλεζνχλ ή έρνπλ γελλεζεί (π.ρ. ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία)  

Η εγγχεζε πξέπεη λα παξαζρεζεί ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο.  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Οη εγγπήζεηο παξαθνινπζνχληαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

εγγπήζεσλ 

- Γμαζθαιίδνληαη ε αθξίβεηα θαζψο θαη ε νκνηφκνξθε θαη βειηησκέλε 

παξαθνινχζεζε ησλ εγγπήζεσλ εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Η επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ππνρξεσηηθήο εγγχεζεο εμαζθαιίδεη ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

- Οη AEOC κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα άδεηα ζπλνιηθήο εγγχεζεο κεησκέλνπ 

πνζνχ 

- Η δηαπίζηεπζε ελφο ηξηηεγγπεηή κπνξεί λα γίλεη απφ κηα ηεισλεηαθή αξρή, 

απινπνηψληαο ηε δηαδηθαζία 

- Η δηαπίζηεπζε ελφο ηξηηεγγπεηή γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε απφ ηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο 

3.10 Ειδικά καθεζηώηα εκηόρ από ηη διαμεηακόμιζη 

Ο Γλσζηαθφο Τεισλεηαθφο Κψδηθαο (ΓΤΚ) πξνβιέπεη νξηζκέλα εηδηθά θαζεζηψηα κε ζηφρν 

λα πξνσζήζεη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα βειηηψζεη ηηο επθαηξίεο γηα εμαγσγέο.  
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Ο ΓΤΚ δηαθξίλεη 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο εηδηθψλ θαζεζηψησλ σο εμήο:  

 Δηακεηαθφκηζε: εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηακεηαθφκηζε  

 Απνζήθεπζε: ηεισλεηαθή απνηακίεπζε θαη ειεχζεξε δψλε  

 Γηδηθή ρξήζε: πξνζσξηλή εηζαγσγή θαη εηδηθφο πξννξηζκφο  

 Τειεηνπνίεζε: ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή θαη πξνο επαλεηζαγσγή.  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηα εηδηθά θαζεζηψηα, εθηφο απφ ηε δηακεηαθφκηζε, για 

ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Η απινχζηεπζε θαη ε ελαξκφληζε ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ κε ηηο ηεισλεηαθέο 

απνθάζεηο δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εηδηθψλ 

θαζεζηψησλ 

- Πην εχθνιε ε δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αδεηψλ ησλ εηδηθψλ 

θαζεζηψησλ κεηά ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηηο άιιεο ηεισλεηαθέο απνθάζεηο 

- Όια ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθά θαζεζηψηα θαιχπηνληαη απφ κηα 

εγγχεζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε ζε φια ηα θξάηε κέιε 

- Τα κεραλνγξαθηθά εξγαιεία ππνζηεξίδνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο θαη ηειεηνπνίεζεο 

- Πην εχθνινη θαη αθξηβείο ειεθηξνληθνί ππνινγηζκνί ηνπ πνζνχ ησλ εηζαγσγηθψλ 

δαζκψλ 

- Γμαζθαιίδεηαη ε ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε ζε φια ηα θξάηε κέιε ράξε ζηελ 

εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο 

- Οη ηχπνη ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο έρνπλ κεησζεί. 

- Υπάξρεη κφλν έλα είδνο ειεχζεξεο δψλεο 

- Ο εηδηθφο πξννξηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο εηδηθφ θαζεζηψο θαη νη νξηδφληηεο 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα εηδηθά θαζεζηψηα ηζρχνπλ γηα ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηα εηδηθά θαζεζηψηα, εθηφο απφ ηε δηακεηαθφκηζε, για 

ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Οη ζπλήζεηο κνξθέο δηαρείξηζεο δελ απαηηνχλ άδεηα πνπζελά 

- Η ηππνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (INF) γηα ηα θαζεζηψηα ηειεηνπνίεζεο 

είλαη ειεθηξνληθή 

- Η κεραλνγξάθεζε θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ κεηψλνπλ ηε 

ρξήζε εληχπσλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ εθνδηαζηηθή δηαρείξηζε 

- Υπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επεηδή 

δηεπξχλζεθε ην θάζκα ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ 

- Απμάλνληαη ε αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ε δηαθάλεηα 

- Η εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο εμαζθαιίδεη ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε 

3.11 Τελωνειακή διαμεηακόμιζη 

Η ηεισλεηαθή δηακεηαθφκηζε είλαη κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ 

θαζεζηψησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηεισλεηαθφ θαζεζηψο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ κεηαμχ δχν ζεκείσλ ζε έλα ηεισλεηαθφ έδαθνο, 

κέζσ άιινπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο, ή κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηεισλεηαθψλ εδαθψλ.  
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Οη ζπλεζέζηεξεο θαη παξφκνηεο πξάμεηο δηακεηαθφκηζεο είλαη ηα θαζεζηψηα ελσζηαθήο θαη 

θνηλήο δηακεηαθφκηζεο, ηα νπνία εθαξκφδνληαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

 Σην ζχζηεκα NCTS – θπξίσο γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο,  

 Σε έληππε κνξθή γηα ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο γηα 

εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο,  

 Με ρξήζε ειεθηξνληθψλ δεισηηθψλ γηα αεξνπνξηθέο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο γηα 

εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηε δηακεηαθφκηζε για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ 

είλαη: 

- Η ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ κεηαθνξάο δηεπθνιχλεη ηελ επηθχξσζε απφ 

ηα ηεισλεία 

- Γπθνιφηεξε επηθχξσζε θαη έιεγρνη γηα ηε δηακεηαθφκηζε επαίζζεησλ 

εκπνξεπκάησλ 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηε δηακεηαθφκηζε για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Τα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη νη εμνξζνινγηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίζηεθαλ 

κεηψλνπλ ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην  

- Τν ειεθηξνληθφ έγγξαθν κεηαθνξάο σο ηεισλεηαθή δηαζάθεζε δηακεηαθφκηζεο 

εμνξζνινγίδεη ηα θαζεζηψηα γηα ηε δηακεηαθφκηζε 

- Δηεπθνιχλεηαη ε εθνδηαζηηθή δηαρείξηζε ιφγσ ηεο ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ρσξίο ηελ ππνβνιή δηαζάθεζεο 

δηακεηαθφκηζεο 

- Οη θαλφλεο γηα επαίζζεηα εκπνξεχκαηα ελαξκνλίδνληαη θαη είλαη θαιχηεξα 

θαηαλνεηνί 

- Τν ζχζηεκα NCTS εθαξκφδεη ζπλήζεηο θαλφλεο γηα επαίζζεηα εκπνξεχκαηα: 

πεηξειαηνεηδή, ηζηγάξα θαη αιθνφι, απινπζηεχνληαο ηε δηαδηθαζία 

3.12 Εξαγωγή 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ εκπνξεχκαηα απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο εθαξκφδνληαο ηέζζεξα θαζεζηψηα: 

 Γμαγσγή, 

 Γπαλεμαγσγή, 

 Γπαλεμαγσγή απφ ειεχζεξε δψλε θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε, θαη 

 Γμαγσγή αθνινπζνχκελε απφ δηακεηαθφκηζε. 

Ο ΓΤΚ δηεπθνιχλεη επίζεο ηηο αθφινπζεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηππηθέο 

δηαηππψζεηο εμαγσγήο θαη εμφδνπ: εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο 

θαηαλάισζεο, απνζηνιέο ηκεκαηηθήο εμφδνπ, δηαδηθαζία εξεπλψλ θαη εθηξνπή. 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ εμαγσγή για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Η πςειή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαζαθήζεσλ θαη επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία 

- Οη απνζηνιέο ηκεκαηηθήο εμφδνπ ππφθεηληαη ζε ειεθηξνληθφ ρεηξηζκφ ζην πιαίζην 

ηνπ AES 
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- Ο ΓΤΚ νξίδεη κε ζαθήλεηα ην «ζελάξην ηεο εμαγσγήο πνπ αθνινπζείηαη απφ 

εζσηεξηθή δηακεηαθφκηζε» 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ εμαγσγή για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Τν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κεηψλεη ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην θαη επηηαρχλεη ηελ 

εθνδηαζηηθή δηαρείξηζε θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο κηαο ηεισλεηαθήο 

δηαζάθεζεο 

- Ο θεληξηθφο ηεισληζκφο θαη ε EIDR απινπνηνχληαη 

- Η απμαλφκελε ρξήζε ησλ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

κεηψλεη ηηο αλνηρηέο θηλήζεηο εκπνξεπκάησλ 

3.13 Τελωνειακέρ αποθάζειρ 

Σηνλ ΓΤΚ σο «απφθαζε» νξίδεηαη θάζε πξάμε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ πνπ αθνξά: 

 ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη ξπζκίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη  

 παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα.  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηηο ηεισλεηαθέο απνθάζεηο για ηοςρ ηελωνειακούρ 

ςπαλλήλοςρ είλαη: 

- Ο ΓΚΤ εθαξκφδεηαη γεληθά ζε φιεο ηηο ηεισλεηαθέο απνθάζεηο θαη θαιχπηεη φια ηα 

θελά ζηνλ «θχθιν δσήο» κηαο απφθαζεο (εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο) 

- Η ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ πνιχ πην απνδνηηθή 

- Τν CDS ηππνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηεισλεηαθή 

απφθαζε, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε απνθάζεσλ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ αδεηψλ 

- Η εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν Έλσζεο, 

κεηψλνληαο ηνλ θφξην εξγαζίαο ησλ εζληθψλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη έρνληαο σο 

απνηέιεζκα δηαθάλεηα θαη ζπλνρή 

- Τν CDS δηεπθνιχλεη ηηο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζε ζρέζε κε ηε 

ρνξήγεζε θαη ηελ επαθφινπζε δηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηηο ηεισλεηαθέο απνθάζεηο για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ 

είλαη: 

- Οη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ηεισλεηαθέο απνθάζεηο είλαη ελαξκνληζκέλνη 

- Οη ηεισλεηαθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηφπηλ αίηεζεο αθνινπζνχλ κηα 

δηαδηθαζία 2 βεκάησλ: απνδνρή αίηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο. 

- Τν ζχζηεκα CDS παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα 

φισλ ησλ αδεηψλ θαη επηθχξσζεο κέζσ εληαίνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζε 

νιφθιεξε ηελ Έλσζε (UUM&DS) 

- Ιθαλφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αθξφαζεο, γηα ην νπνίν ππάξρνπλ 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηα ηεισλεία 

- Ιθαλφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο 

- Η εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν Έλσζεο, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε ζπλνρή 
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3.14 Εγκεκπιμένορ οικονομικόρ θοπέαρ 

Γγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο έρεη απνδεηρηεί 

φηη είλαη αμηφπηζηνο, δειαδή πξφθεηηαη γηα θνξέα ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ. Σπλεπψο, νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ηα νπνία δελ παξέρνληαη ζε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. Ωο απνηέιεζκα, νη AEO έρνπλ ιηγφηεξν δηνηθεηηθφ θφξην θαη 

κπνξνχλ έηζη λα επηηαρχλνπλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπο. 

Οη άδεηεο ΑΓΟ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε εληαία θξηηήξηα θαη είλαη αλαγλσξηζκέλεο ζε φια 

ηα θξάηε κέιε.  

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ησλ AEO για ηοςρ ηελωνειακούρ ςπαλλήλοςρ 

είλαη: 

- Οη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο AEO έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ηηο άιιεο ηεισλεηαθέο 

απνθάζεηο 

- Οη δηαδηθαζίεο γηα AEO είλαη ελνπνηεκέλεο θαη εμνξζνινγηζκέλεο 

- Γχθνιε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε 

- Η ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα AEO, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα, θαζηζηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε πνιχ 

πην απνδνηηθή γηα ηνπο ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο 

- Τα πξφηππα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πιεξνχληαη επεηδή επηβάιιεηαη ξεηά λα 

ππάξρεη έλα πξφζσπν ππεχζπλν γηα ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ζηελ εηαηξεία 

Τα οθέλη ηνπ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ησλ AEO για ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ είλαη: 

- Η δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο AEO έρεη ελαξκνληζηεί κε ηηο 

άιιεο άδεηεο ζην πιαίζην ησλ ηεισλεηαθψλ απνθάζεσλ, αθνινπζψληαο ηε 

δηαδηθαζία 2 βεκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο AEO (απνδνρή ηεο αίηεζεο θαη ιήςε 

απφθαζεο) 

- Οη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αίηεζεο θαη άδεηαο AEO είλαη πιήξσο ειεθηξνληθέο 

- Έρνπλ ηεζεί απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ΑΓΟ, 

δηαζθαιίδνληαο ίζνπο φξνπο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

- Με ηε ρνξήγεζε κηαο άδεηαο AEOC δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηηο ηεισλεηαθέο 

απινπζηεχζεηο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν δηνηθεηηθφο θφξηνο  

- Η ρξήζε ηεο πχιεο ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηεισλεία ηεο ΓΓ γηα AEO παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ θαη απνθάζεσλ ΔΔΠ 

κέζσ εληαίνπ ελαξκνληζκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηεο ΓΓ 

 

Επιζημαίνεηαι όηι ασηή είναι μια γρήγορη και πρακηική ζύνοψη ηων πιο ζημανηικών 

ζημείων ηοσ μαθήμαηος. Μόνο η νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης ποσ δημοζιεύεηαι 

ζηην ένησπη έκδοζη ηης Επίζημης Εθημερίδας ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης θεωρείηαι 

ασθενηική. Η Επιηροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύηως εσθύνη όζον αθορά ηα 

εκπαιδεσηικά προγράμμαηα.  


