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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Έκδοση

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Συντάκτης

Περιγραφή

0.10

08/06/2017

CUSTDEV3

Υποβληθέν προς επανεξέταση στη ΓΔ TAXUD (SfR)

1.00

26/06/2017

CUSTDEV3

Υποβληθέν προς έγκριση στη ΓΔ TAXUD (SfA)

1.10

26/07/2017

CUSTDEV3

Υποβληθέν προς έγκριση - μόνο επανεξέταση στη
ΓΔ TAXUD (SfA)

2.00

04/08/2017

CUSTDEV3

2.10

05/06/2018

CUSTDEV3

3.00

20/06/2018

CUSTDEV3

Εφαρμογή σχολίων επανεξέτασης
Υποβληθέν προς έγκριση στη ΓΔ TAXUD (SfA)
Επικαιροποίηση του εγγράφου με βάση την τελευταία
αλλαγή του συστήματος
Εφαρμογή σχολίων επανεξέτασης.
Υποβληθέν προς έγκριση στη ΓΔ TAXUD (SfA)
Εναρμόνιση με την έκδοση 1.24 του συστήματος
τελωνειακών αποφάσεων.

3.10

29/06/2020

Η παρούσα έκδοση επικαιροποιήθηκε με τις λειτουργίες
της μείζονος επικαιροποίησης του συστήματος και δεν
περιλαμβάνει επικαιροποίηση του υποδείγματος
Eurolook, όπως συμφωνήθηκε με τον συντάκτη.

CUSTDEV3

Υποβληθέν προς επανεξέταση στη ΓΔ TAXUD (SfR)
4.00

08/07/2020

CUSTDEV3

4.10

30/09/2020

CUSTDEV3

Εφαρμογή σχολίων επανεξέτασης.
Υποβληθέν προς έγκριση στη ΓΔ TAXUD (SfA)
Εφαρμογή των σχολίων ύστερα από εξωτερική
επανεξέταση από τα κράτη μέλη.
Υποβληθέν προς επανεξέταση στη ΓΔ TAXUD (SfR)

5.00

07/10/2020

Δεν επήλθε καμία αλλαγή στο έγγραφο.

CUSTDEV3

Υποβληθέν προς έγκριση στη ΓΔ TAXUD (SfA)
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο βασικός στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η δημιουργία οδηγού χρήσης ροής εργασιών του
συστήματος τελωνειακών αποφάσεων. Σκοπός του είναι να παρέχει τεκμηρίωση που θα
χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες του συστήματος διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων
(CDMS) και της πύλης για τους συναλλασσομένους της ΕΕ (EU TP), προκειμένου να τους παρέχει
υποστήριξη όσον αφορά τη ροή εργασιών τελωνειακών αποφάσεων.

1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου είναι η παρουσίαση των λεπτομερειών της ροής
εργασιών τελωνειακών αποφάσεων, που θα δώσει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εξοικειωθεί με
τις έννοιες της ροής εργασιών τελωνειακών αποφάσεων.
Το έγγραφο δεν έχει δεσμευτική νομική ισχύ, καθώς στόχος του είναι να παρέχει προστιθέμενη αξία
για τους χρήστες του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων.

1.3 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε αναγνώστες με διάφορα υπόβαθρα και επιχειρησιακούς ρόλους
στο πλαίσιο του τομέα συστημάτων που σχετίζονται με τις τελωνειακές αποφάσεις. Οι εν λόγω
αναγνώστες μπορεί να είναι:
• εθνικές διοικήσεις της ΕΕ·
• υπάλληλοι της ΕΕ·
• τελωνειακοί υπάλληλοι εντός της ΕΕ – ως χρήστες της εφαρμογής CDMS·
• εμπορική κοινότητα της ΕΕ – ως χρήστες της εφαρμογής EU TP.

1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
• Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – αποτελεί την εισαγωγή στον παρόντα οδηγό χρήσης ροής εργασιών·
• Κεφάλαιο 2: Έγγραφα αναφοράς και εφαρμοστέα έγγραφα – παρατίθενται όλα τα έγγραφα
αναφοράς και εφαρμοστέα έγγραφα·
• Κεφάλαιο 3: Ορολογία – παρατίθενται τα ακρωνύμια και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο
παρόν έγγραφο·
• Κεφάλαιο 4: Ιστορικό αλλαγών – περιγράφονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις διάφορες
εκδόσεις·
• Κεφάλαιο 5: Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων – Πεδίο εφαρμογής και αρχιτεκτονική –
παρουσιάζει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση της ροής εργασιών, καθώς και του συστήματος
και των υποκείμενων στοιχείων του·
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• Κεφάλαιο 6: Αποδοχή αίτησης – παρουσιάζει τη διαδικασία που εκτελείται από τη στιγμή της
υποβολής αίτησης από τον συναλλασσόμενο έως την αποδοχή της από τις τελωνειακές αρχές·
• Κεφάλαιο 7: Λήψη απόφασης – περιγράφει τα διάφορα βήματα που εκτελούνται προκειμένου
οι τελωνειακές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη)
να αποφασίσουν για τη χορήγηση της άδειας·
• Κεφάλαιο 8: Διαχείριση προσαρμογών – παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών
μπορεί να κάνει προσαρμογές στην αίτησή του, πριν από τη χορήγηση της άδειας·
• Κεφάλαιο 9: Συμπληρωματικές πληροφορίες – εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο
τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τον
συναλλασσόμενο που υποβάλει αίτηση για άδεια·
• Κεφάλαιο 10: Παράταση προθεσμίας – παρατίθενται οι αιτίες και οι συνθήκες υπό τις οποίες
μπορεί να παραταθεί η προθεσμία για τη λήψη απόφασης·
• Κεφάλαια 11 και 12: Διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη (1) και Διαβούλευση με
τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη (2) – ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων για τη
λήψη απόφασης τελωνειακών αρχών και των εμπλεκόμενων κρατών μελών, η οποία πρέπει να
πραγματοποιηθεί όταν απαιτείται αναπληροφόρηση από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη·
• Κεφάλαιο 13: Ανάκληση – εξηγεί το πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση αιτημάτων ανάκλησης
αίτησης·
• Κεφάλαιο 14: Δικαίωμα προσφυγής – παρουσιάζεται το πώς μπορεί ο συναλλασσόμενος να
ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης που έχουν λάβει οι τελωνειακές αρχές·
• Κεφάλαιο 15: Αναστολή – παρατίθενται οι διαδικασίες που έχουν ως στόχο την αναστολή
άδειας·
• Κεφάλαιο 16: Τροποποίηση – αναλύεται η διαδικασία που έχει ως στόχο την τροποποίηση
άδειας·
• Κεφάλαιο 17: Ακύρωση – επεξηγείται η διαδικασία που έχει ως στόχο την ακύρωση άδειας·
• Κεφάλαιο 18: Ανάκληση – αναλύεται η διαδικασία που έχει ως στόχο την ανάκληση άδειας·
• Κεφάλαιο 19: Επανεξέταση – παρουσιάζεται η διαδικασία που έχει ως στόχο την επανεξέταση
άδειας·
• Κεφάλαιο 20: Δικαίωμα ακρόασης – ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο συναλλασσόμενος
μπορεί να εκφράσει την άποψή του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση που προορίζεται για τη
(μελλοντική) χορήγηση άδειας σε αυτόν·
Με εξαίρεση τα κεφάλαια 1 έως 5, καθένα από αυτά τα κεφάλαια περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
ακόλουθες ενότητες:
1. Ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία: σε αυτήν την ενότητα
παρατίθενται οι φορείς που διαδραματίζουν ρόλο στη διαδικασία (σημειώνεται ότι ο ρόλος
μπορεί να είναι «παθητικός», δηλαδή ο φορέας μπορεί απλώς να λαμβάνει μια γνωστοποίηση
που δεν απαιτεί κάποια ενέργεια από την πλευρά του)·
2. Ροή εργασιών: σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι στόχοι της διαδικασίας την οποία
αφορά το έγγραφο, η ροή εργασιών της διαδικασίας και ο τρόπος με τον οποίο ακολουθείται
επιτυχώς η διαδικασία από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τα έγγραφα αναφοράς αναγράφονται μέσα σε αγκύλες [].
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2 ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
2.1 ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αριθ.
αναφ.

Τίτλος

Παραπομπή

EU Customs Functional Requirement
BPM Report for Customs Decisions

SC10-QTM004- DLV-0045.5-42-3-9 – EU Customs
Functional Requirement
BPM Updates for Customs
Decisions

R01

Έκδοση

1.00

Ημερομηνία

21/05/2019

Πίνακας 1: Έγγραφα αναφοράς

2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Αριθ.
αναφ.

Τίτλος

Παραπομπή

A01

Σύμβαση-πλαίσιο

TAXUD/2013/CC/124

Α/Α

11/11/2013

A02

Ειδική σύμβαση αριθ. 10

TAXUD/2015/DE/135

Α/Α

14/09/2015

A03

Σχέδιο-πλαίσιο για την ποιότητα

CUSTDEV3-FQP

1.00

30/04/2015

A04

SC10-020 - Update of CD System
Business User Materials and End-User
Guides

SC10-QTM020

1.10

20/04/2020

Πίνακας 2: Εφαρμοστέα έγγραφα
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3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
3.1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος εγγράφου, καθώς και των βασικών εγγράφων του οδηγού
χρήσης ροής εργασιών, στον ακόλουθο πίνακα παρέχεται κατάλογος των βασικών συντομογραφιών
και ακρωνυμίων που χρησιμοποιούνται.
Συντομογραφία/ακρωνύμιο

Ορισμός

AEO

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

AEOC

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για τελωνειακές απλουστεύσεις

AEOF

Συνδυασμός AEOC και AEOS

AEOS

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για ασφάλεια/προστασία

BPM

Μοντέλο επιχειρησιακής διεργασίας

CCN2

Κοινό δίκτυο επικοινωνιών 2

CD

Τελωνειακή/-ές απόφαση/-εις

CDMS

Σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων

CDS

Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων

CNP

Επικοινωνία, γνωστοποίηση και δημοσίευση

CO

Τελωνειακός υπάλληλος

COUI

Διεπαφή χρήστη τελωνειακών υπαλλήλων

CRS

Τελωνειακές υπηρεσίες αναφοράς πελατών

DA

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

ΓΔ TAXUD

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

DTCA

Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή

ECS

Σύστημα ελέγχου εξαγωγών

EORI

Καταχώριση και αναγνώριση οικονομικών φορέων

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

FQP

Σχέδιο-πλαίσιο για την ποιότητα

ΓΑΛΑ

Γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές

IA

Εκτελεστικές πράξεις

ICS

Σύστημα ελέγχου εισαγωγών

ΙSΟ

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

ΤΠ

Τεχνολογία πληροφοριών

ΚΜ

Κράτος μέλος / κράτη μέλη

Α/Α

Άνευ αντικειμένου

ΕΔ

Εθνική διοίκηση

NCTS

Νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης
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Συντομογραφία/ακρωνύμιο

Ορισμός

RSS

Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς

RTBH

Δικαίωμα ακρόασης

SfA

Υποβληθέν προς έγκριση

SfI

Υποβληθέν προς ενημέρωση

SfR

Υποβληθέν προς επανεξέταση

TIR

Transports Internationaux Routiers / Διεθνείς Οδικές Μεταφορές

TP

Πύλη για τους συναλλασσομένους

ΕΤΚ

Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας, ο οποίος αναφέρεται επίσης στο παρόν
έγγραφο ως «κώδικας»

UUM&DS

Ενιαία διαχείριση χρηστών και ψηφιακές υπογραφές

XML

Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (eXtensible Markup Language)

Πίνακας 3: Συντομογραφίες και ακρωνύμια
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4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο κατάλογος των αλλαγών που εφαρμόστηκαν στους οδηγούς
χρήσης ροής εργασιών.
Έκδοση
εγγράφου
2.10

Επιμέρους
έγγραφο /
διαδικασία
Εξώφυλλο

Αλλαγή
Ενότητα 4: προσθήκη του ιστορικού αλλαγών
Ενότητα 1.3: επικαιροποίηση λαμβανομένης υπόψη της 02/10/2017 ως
παρελθοντικής ημερομηνίας
Ενότητα 1.7.3: προσθήκη του συνδέσμου για τον ιστότοπο της ΓΔ TAXUD

Πεδίο εφαρμογής
και αρχιτεκτονική

Ενότητα 1.7.4.1: διαγραφή του ρόλου «Create Customs Application»
(Δημιουργία τελωνειακής αίτησης)
Ενότητα 1.7.4.2: προσθήκη του συνδέσμου για τον ιστότοπο της ΓΔ TAXUD
Ενότητα 1.9: προσθήκη σημείωσης σχετικά με τον κωδικό 2
Ενότητα 1.10: προσθήκη σημείωσης σχετικά με το ότι «η αίτηση απορρίπτεται»
Ενότητα 2.2.1: προσθήκη επεξήγησης των «ελεύθερων χαρακτήρων»

Αποδοχή αίτησης

Ενότητα 2.2.2: επικαιροποίηση του πίνακα 1, λαμβανομένων υπόψη των τιμών
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα

Λήψη απόφασης

Ενότητα 3.2.3: προσθήκη επεξήγησης των «ελεύθερων χαρακτήρων»

Διαβούλευση με
τα κράτη μέλη 1

Ενότητα 7.2: επικαιροποίηση της προθεσμίας διαβούλευσης

Αναστολή

Ενότητα 11.2: προσθήκη της σημείωσης που αφορά την αλλαγή κατάστασης
Ενότητα 12.2: προσθήκη της σημείωσης που αφορά την αλλαγή κατάστασης

Τροποποίηση

Ενότητα 12.2: αναθεώρηση της σημείωσης που αφορά την τροποποίηση των
πλοίων / λιμένων προσέγγισης

Ακύρωση

Ενότητα 13.2: προσθήκη της σημείωσης που αφορά την αλλαγή κατάστασης
Ενότητα 14.2: προσθήκη της σημείωσης που αφορά την αλλαγή κατάστασης

3.10

Ανάκληση

Ενότητα 14.2: επικαιροποίηση της προθεσμίας (1 έτος) κατά την οποία ο
συναλλασσόμενος δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για την ίδια απόφαση

Εξώφυλλο

Ενότητα 4: προσθήκη καταχώρισης στον πίνακα για το ιστορικό αλλαγών
Ενότητα 1.1: αναθεώρηση περιγραφής πλαισίου

Πεδίο εφαρμογής
και αρχιτεκτονική

Ενότητα 1.3: επικαιροποίηση σχεδιασμού
Ενότητα 1.7.4: προσθήκη νέων ρόλων
Ενότητα 2.2.2: αποσαφήνιση όσον αφορά την παθητική αποδοχή αίτησης

Αποδοχή αίτησης

Ενότητα 2.2.3: προσθήκη σημείωσης σχετικά με την αίτηση παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών
Ενότητα 2.3: προσθήκη ελέγχου αποτελεσμάτων για κάθε CDT

Λήψη απόφασης

Ενότητα 3.2: προσθήκη σημείωσης σχετικά με τη λήξη της προθεσμίας λήψης
απόφασης και την επανεξέταση του ελέγχου αποτελεσμάτων για κάθε CDT
Ενότητα 3.2.3: προσθήκη σημείωσης σχετικά με την επικύρωση εργασιών
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Διαβούλευση με
τα κράτη μέλη 1

Διαβούλευση με
τα κράτη μέλη 2

4.00

4.10

επικαιροποίηση του τίτλου του εγγράφου
Ενότητα 7.2: επικαιροποίηση των ειδών άδειας για τα οποία εφαρμόζεται
διαβούλευση (είδος I)
επικαιροποίηση του τίτλου του εγγράφου
Ενότητα 8.2: επικαιροποίηση των ειδών άδειας για τα οποία εφαρμόζεται
διαβούλευση (είδος I)

Τροποποίηση

Ενότητα 12.2: επικαιροποίηση όλου του εγγράφου ώστε να συμπεριληφθούν οι
διαβουλεύσεις και οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας. Προσθήκη σημείωσης
σχετικά με την επικύρωση εργασιών.

Ακύρωση

Ενότητα 13.2: προσθήκη σημείωσης σχετικά με την επικύρωση εργασιών

Ανάκληση

Ενότητα 14.2: προσθήκη σημείωσης σχετικά με την επικύρωση εργασιών

Σύνολο

Εφαρμογή σχολίων επανεξέτασης, αναδιατυπώσεων ήσσονος σημασίας και
διορθώσεων

Εξώφυλλο

Διαγραφή του πίνακα επανεξέτασης

Διαβούλευση με
τα κράτη μέλη 2

Εισαγωγή ενότητας 8.3

Σύνολο

Εφαρμογή των σχολίων ύστερα από επανεξέταση από τα κράτη μέλη.

Πεδίο εφαρμογής
και αρχιτεκτονική

Εισαγωγή ενότητας «Επικύρωση».
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5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ –
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για πρώτη φορά στη λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης, θεσπίζονται ενιαίες αποφάσεις σε επίπεδο
ΕΕ (ήτοι, αποφάσεις που ισχύουν και αναγνωρίζονται σε όλα ή σε πολλά κράτη μέλη ταυτόχρονα).
Από τώρα και στο εξής, ο στόχος είναι οι οικονομικοί φορείς να χρησιμοποιούν ενιαία προσέγγιση σε
ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και
μία και μοναδική πύλη για τους συναλλασσομένους στην ΕΕ, για την πρόσβαση σε ένα διευρωπαϊκό
σύστημα ΤΠ, το σύστημα ΤΠ τελωνειακών αποφάσεων («CDS»).
Οι τελωνειακές αποφάσεις είναι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές
κατόπιν αιτήσεων που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς. Το φάσμα των πιθανών
αποφάσεων είναι ευρύ και καλύπτει την αναστολή πληρωμής τελωνειακών δασμών, τη διοικητική
απλούστευση, την τελωνειακή κατάταξη των εισαγόμενων προϊόντων κ.ά. Οι πληροφορίες που
αφορούν τις τελωνειακές αποφάσεις χρησιμοποιούνται εν τέλει από τα συστήματα τελωνειακών
διασαφήσεων, τα συστήματα συναλλαγών (ICS, NCTS, ECS), καθώς και από τα εθνικά συστήματα
διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων.
Στον κώδικα (ΕΤΚ), υποστηριζόμενο από την κατ’ εξουσιοδότηση και την εκτελεστική πράξη του (UCC
DA και UCC IA), θεσπίζεται η αρχή ότι κάθε επικοινωνία πρέπει να είναι ηλεκτρονική, ενώ οι έντυπες
διαδικασίες προβλέπονται μόνο σε καθορισμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις. Το σύστημα ΤΠ
τελωνειακών αποφάσεων ενσωματώνει τη λεπτομερή εφαρμογή αυτής της αρχής με χρήση της ΤΠ.
Με τον ΕΤΚ, παρέχεται επίσης η νομική βάση για τη διασφάλιση ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά τις
διαδικασίες που σχετίζονται με τις τελωνειακές αποφάσεις (από τα αρχικά αιτήματα ή αιτήσεις έως την
τελική χορήγηση των αδειών) και τη διαχείριση και την αποθήκευση των τελωνειακών αποφάσεων σε
ένα διευρωπαϊκό σύστημα ΤΠ. Το σύστημα ΤΠ τελωνειακών αποφάσεων είναι ένα υβριδικό
σύστημα, που αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα ΤΠ και προαιρετικά εθνικά συστήματα ΤΠ. Το
κεντρικό σύστημα ΤΠ δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν εθνικά συστήματα να
ενσωματώνουν όλες τις αιτήσεις τελωνειακών αποφάσεων και τις σχετικές άδειες σε ηλεκτρονική
μορφή, σε ένα ενιαίο αποθετήριο που είναι προσβάσιμο από όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που
εφαρμόζουν εθνικά συστήματα δημοσιεύουν στο κεντρικό σύστημα ΤΠ πληροφορίες κατάστασης για
τις αιτήσεις και άδειες που διεκπεραιώνονται στα οικεία εθνικά συστήματα ΤΠ, εξασφαλίζοντας με
αυτόν τον τρόπο κεντρική παρακολούθηση του συνόλου της δραστηριότητας που αφορά τελωνειακές
αποφάσεις στην ΕΕ.
Το κεντρικό σύστημα ΤΠ —το κεντρικό σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων
(CDMS)— περιλαμβάνει μια ενότητα επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα διαβούλευσης με διάφορα
κράτη μέλη, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία μεταξύ του κεντρικού συστήματος και
ενός ή περισσότερων εθνικών συστημάτων.
Όλες οι ληφθείσες αποφάσεις (και τυχόν αλλαγές στην κατάστασή τους) διατίθενται στο στοιχείο CRS
του κεντρικού συστήματος ΤΠ.
Το αποθετήριο τελωνειακών υπηρεσιών αναφοράς πελατών (CRS) αποθηκεύει όλες τις ληφθείσες
αποφάσεις. Το αποθετήριο παρέχει ενιαία βάση δεδομένων στην ΕΕ που αποθηκεύει όλες τις άδειες
που χορηγούνται στην ΕΕ. Το κεντρικό και τα εθνικά συστήματα τελωνειακών αποφάσεων (CDS)
πρέπει να χρησιμοποιούν το αποθετήριο για να αποθηκεύουν όλες τις ληφθείσες αποφάσεις.
Το σύστημα ΤΠ τελωνειακών αποφάσεων υποστηρίζεται από μια πύλη για τους
συναλλασσομένους της ΕΕ (TP), η οποία συνιστά το σημείο επαφής για τους συναλλασσομένους
και τους αντιπροσώπους τους (όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού). Η εν λόγω
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πύλη παρέχει πρόσβαση σε όλους τους Ευρωπαίους συναλλασσομένους (πάνω από 3 000 000
επιχειρήσεις) που χρειάζονται τελωνειακή απόφαση για τις δραστηριότητές τους εντός ΕΕ. Μέσω
αυτής της πύλης, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις, να παρακολουθούν την
κατάσταση της αίτησής τους, να διενεργούν οποιαδήποτε ακόλουθη ενέργεια (π.χ. τροποποίηση), να
έχουν στη διάθεσή τους μια επισκόπηση των αποφάσεων που χορηγήθηκαν ή των αποφάσεων που
βρίσκονται σε διαδικασία διεκπεραίωσης και να διαχειρίζονται τις χορηγηθείσες αποφάσεις τους.
Στην ενότητα 5.7 παρουσιάζεται λεπτομερέστερη
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων που τις συνδέουν.

περιγραφή

των

διαφόρων

στοιχείων,

5.1.1 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (άρθρα 6, 16, 22, 23 του ΕΤΚ)
Ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (ΕΤΚ) εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2013 ως κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Κατ’ εξουσιοδότηση
παράρτημα Α)

πράξη

του

ΕΤΚ

(άρθρα 11-18

της

κατ’ εξουσιοδότηση

πράξης,

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη του ΕΤΚ εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2015 ως κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.
Εκτελεστική πράξη του ΕΤΚ (άρθρο 10 της εκτελεστικής πράξης, παράρτημα Α)
Η εκτελεστική πράξη του ΕΤΚ εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015 ως εκτελεστικός κανονισμός
(ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής.
Πρόγραμμα εργασιών του ΕΤΚ
Το πρόγραμμα εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων
που προβλέπεται στον ΕΤΚ εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2019 με την εκτελεστική απόφαση
(ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής.

5.1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα διατίθενται στον ιστότοπο Europa:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, αυτή η σελίδα παρέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον ΕΤΚ με τη
μορφή:
• εγγράφων καθοδήγησης·
• τελωνειακού BPM της ΕΕ.
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Σχήμα 1: Ειδικός ιστότοπος για τον ΕΤΚ – Αρχική σελίδα
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5.1.3 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ BPM ΤΗΣ ΕΕ
Οι επιχειρησιακές διεργασίες που προβλέπονται στον ΕΤΚ, καθώς και στην οικεία
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και εκτελεστική πράξη (DA και IA αντίστοιχα) έχουν μοντελοποιηθεί. Μια
τελική έκδοση των υψηλού επιπέδου και επιχειρησιακών απαιτήσεων («High Level and Business
Requirements») είναι διαθέσιμη για μελέτη και ενημέρωση. Η πρόσβαση στην παρούσα έκδοση του
BPM μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://itsmtaxud.europa.eu/businesspublisher/login.do?login=anonymous&password=anonymous
Σε αυτήν την πλατφόρμα, η διαδρομή για την πρόσβαση στα BPM που αφορούν τη διαχείριση
αδειών/αποφάσεων είναι η ακόλουθη:
Taxud Folder Structure > EU_Customs > Customs Business Processes > 02_CBP L2-L3 HL and
Business Requirement BPM > Enabling Business Domains > Authorisations / Decisions
Management.
Το δέντρο πλοήγησης απεικονίζεται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2: Δέντρο πλοήγησης για τη διαχείριση αδειών/αποφάσεων (Authorisations / Decisions Management)

5.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CDS
Η χρήση του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων έχει διάφορα πλεονεκτήματα.
Πρώτον, χρησιμοποιείται μόνο ένα διευρωπαϊκό σύστημα (CDS) για τη διαχείριση των 22
αιτήσεων/αδειών. Αυτό απλουστεύει σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση αιτήσεων/αδειών και δίνει τη
δυνατότητα σε όλες τις τελωνειακές αρχές να «ενεργούν ως ενιαία αρχή».
Ένα άλλο πλεονέκτημα αφορά την εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης των αιτήσεων/αδειών και
των απαιτήσεων δεδομένων. Οι εν λόγω εναρμονισμένες διαδικασίες καθορίζονται στο τελωνειακό
BPM της ΕΕ.
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Τέλος, η χρήση του μοναδικού συστήματος της πύλης συναλλασσομένων της ΕΕ (όπως ορίζεται στο
άρθρο 10 της εκτελεστικής πράξης) για την ταυτοποίηση και πρόσβαση των οικονομικών φορέων
(UUM&DS) οδηγεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας για τους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την
αλληλεπίδρασή τους με τις τελωνειακές αρχές.

5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Το νέο σύστημα τελωνειακών αποφάσεων τέθηκε σε λειτουργία στις 2 Οκτωβρίου 2017. Από τότε και
εφεξής, κάθε είδους ανταλλαγή πληροφοριών, όπως αιτήσεων ή αδειών, πραγματοποιείται με τη
χρησιμοποίηση του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΕΤΚ).
Συνεπώς, δεν διεκπεραιώνονται πλέον έντυπες αιτήσεις.
Κατά την περίοδο από τις 2 Οκτωβρίου 2017 έως την 1η Μαΐου 2019 κατέστη δυνατή η
επαναξιολόγηση των υφιστάμενων (έντυπων) αδειών και η εισαγωγή τους στο σύστημα.
Από τις 29 Ιουνίου 2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η έκδοση 1.24 του συστήματος
τελωνειακών αποφάσεων (CDS). Η έκδοση αυτή έχει εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στο Σχήμα 3 απεικονίζεται το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω ενεργειών.

Σχήμα 3: Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

5.4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στόχος του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων είναι η διεκπεραίωση των αδειών με ενιαίο τρόπο
με χρήση του ίδιου ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών.
Στο παράρτημα Α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής παρατίθενται όλα τα πιθανά
είδη αδειών και αποφάσεων για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί τελωνειακή απόφαση. Ωστόσο, αξίζει
να σημειωθεί ότι μόνο 22 εξ αυτών καλύπτονται από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων
(παρατίθενται στην ενότητα 5.8). Οι ακόλουθες άδειες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του CDS:
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• AEOC: Άδεια για την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα – Τελωνειακές
απλουστεύσεις·
• AEOS: Άδεια για την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα – Ασφάλεια και προστασία·
• AEOF: Άδεια για την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα – Τελωνειακές
απλουστεύσεις/Ασφάλεια και προστασία·
• ΔΠΚ: Απόφαση σχετικά με δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής·
• ΔΔΠ: Απόφαση σχετικά με δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες·
• REM: Απόφαση για τη διαγραφή ποσού εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού·
• REP: Απόφαση για την επιστροφή ποσού εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού.
Οι άδειες AEO και οι αποφάσεις ΔΔΠ εξακολουθούν να τηρούνται στα ειδικά συστήματα που τις
αφορούν.

5.5 ΟΡΙΣΜΟΙ
Στον Πίνακας 4: παρατίθενται οι διάφοροι ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε όλον τον οδηγό χρήσης
ροής εργασιών.
Όρος

Ορισμός

Αιτών

Πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση στις τελωνειακές αρχές για έκδοση απόφασης
(BPM).

Αίτηση

Επίσημη αίτηση για χορήγηση τελωνειακής απόφασης, που υποβάλλεται στις
τελωνειακές αρχές.

Άδεια

Πράξη των τελωνειακών αρχών που αφορά την τελωνειακή νομοθεσία και
ρυθμίζει μια συγκεκριμένη υπόθεση και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα
για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (άρθρο 5 σημείο 39 του ΕΤΚ).

Τελωνειακή αρχή της οποίας
ζητείται η γνώμη

Οποιοδήποτε κράτος μέλος από το οποίο η DTCA ζητά να συνεισφέρει σε μια
διαδικασία απόφασης σχετικά με αίτηση ή υφιστάμενη απόφαση μέσω της
παροχής πληροφοριών, εξέταση κριτηρίων ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τελωνειακή αρχή

Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αρχές
εξουσιοδοτημένες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να εφαρμόζουν ορισμένες
διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας (άρθρο 5 σημείο 1 του ΕΤΚ).

Τελωνειακή απόφαση

Σε αυτό το πλαίσιο, συνώνυμο της άδειας.

Αρμόδια για τη λήψη
απόφασης τελωνειακή αρχή

Τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για 1) τη λήψη της απόφασης και 2) για τη
διαχείριση της απόφασης.

Οικονομικός φορέας

Πρόσωπο που, στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας,
συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία
(άρθρο 5 σημείο 5 του ΕΤΚ).
Σε αυτό το πλαίσιο, καλείται επίσης «συναλλασσόμενος».

Δικαιούχος

Πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται απόφαση. Αυτός ο όρος μπορεί να αναφέρεται
επίσης στον αντιπρόσωπο του δικαιούχου (BPM).

Εμπλεκόμενο κράτος μέλος

Οποιοδήποτε κράτος μέλος επηρεάζεται από μια απόφαση.

Απόφαση που αφορά πολλά
κράτη μέλη

Απόφαση ή άδεια που επηρεάζει περισσότερα του ενός κράτη μέλη (άρθρο 10
παράγραφος 1 της εκτελεστικής πράξης).

Απόφαση που αφορά ένα
κράτος μέλος

Απόφαση ή άδεια που επηρεάζει ένα μόνο κράτος μέλος.

Προθεσμία για τη λήψη

Χρονική περίοδος κατά την οποία ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να
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Όρος

Ορισμός

απόφασης

αποφασίσει να χορηγήσει (ή όχι) την άδεια για την οποία υπέβαλε αίτηση ο
συναλλασσόμενος.
Πίνακας 4: Ορισμοί

5.6 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η παράθεση των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων που
αποτελούν τους τελικούς χρήστες του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων.
Χρήστες της πύλης για τους συναλλασσομένους:
•
•

Ο συναλλασσόμενος: όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.2, ο συναλλασσόμενος καλείται
επίσης «οικονομικός φορέας», «αιτών» ή «δικαιούχος» σε αυτό το πλαίσιο·
Ο αντιπρόσωπος είναι ένα πρόσωπο που δύναται να ενεργεί για λογαριασμό ενός
συναλλασσομένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έμμεση αντιπροσώπευση είναι επίσης δυνατή.
Με άλλα λόγια, ο αντιπρόσωπος μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση σε άλλο χρήστη ο
οποίος, ως εκ τούτου, θα είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του.

Χρήστες του CDMS:
•

•

•

Ο τελωνειακός υπάλληλος της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής
(DTCA) είναι ο τελωνειακός υπάλληλος που είναι αρμόδιος:
o να αποδέχεται (ή όχι) τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο τελωνείο·
o να λαμβάνει την απόφαση για τη χορήγηση (ή μη) των αδειών που υποβλήθηκαν στο
τελωνείο·
o να διαχειρίζεται τις χορηγηθείσες άδειες.
Ο τελωνειακός υπάλληλος της τελωνειακής αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη είναι ο
τελωνειακός υπάλληλος της τελωνειακής αρχής της οποίας ζητείται η γνώμη, ο οποίος είναι
αρμόδιος για την παροχή αναπληροφόρησης κατόπιν αιτήματος διαβούλευσης.
Ο τελωνειακός υπάλληλος εμπλεκόμενου κράτους μέλους: είναι ο τελωνειακός
υπάλληλος που δύναται να προβαίνει σε ανάγνωση και/ή παροχή πληροφοριών σχετικά με
άδειες στις οποίες εμπλέκεται το κράτος μέλος του.

Οι συναλλασσόμενοι και οι αντιπρόσωποι χρησιμοποιούν πύλη για τους συναλλασσομένους για τη
διαχείριση των αιτήσεων και αδειών τους (άρθρο 10 της εκτελεστικής πράξης). Η πύλη για τους
συναλλασσομένους μπορεί να είναι είτε εθνική πύλη για τους συναλλασσομένους (NA TP) είτε η πύλη
για τους συναλλασσομένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU TP).
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι χρησιμοποιούν σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων για τη
διαχείριση των αιτήσεων και αδειών. Αυτό μπορεί να είναι είτε εθνικό σύστημα διαχείρισης
τελωνειακών αποφάσεων (NA CDMS) είτε το σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU CDMS).

5.7 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ CDS
5.7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, το σύστημα ΤΠ τελωνειακών αποφάσεων
είναι ένα υβριδικό σύστημα, που αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα και προαιρετικά εθνικά
συστήματα.
Συνεπώς, το συνολικό σύστημα αποτελείται από διάφορα στοιχεία, ορισμένα εκ των οποίων είναι
εθνικές οντότητες, ενώ άλλα είναι ενωσιακές/κεντρικές οντότητες. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται μια
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υψηλού επιπέδου επισκόπηση αυτής της αρχιτεκτονικής, καθώς και πιθανές περιπτώσεις ροής
πληροφοριών (που θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω).

Σχήμα 4: Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων

Παρακάτω παρατίθεται
αρχιτεκτονική:

κατάλογος των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν τη συνολική

Κεντρικά στοιχεία:
EU TP: Πύλη για τους συναλλασσομένους της ΕΕ. Μπορεί να επικοινωνεί με:

-

-

o το EU CDMS·
o τα NA CDMS.
Κεντρικό (EU) CDMS: Κεντρικό σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων. Μπορεί να
χωριστεί στα εξής:
o Κοινό τμήμα: Υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των διαφόρων διεργασιών (π.χ.
τροποποίηση, ανάκληση κ.λπ.). Επικοινωνεί με:
 την EU TP·
 την ενότητα CNP (επικοινωνία, γνωστοποίηση και δημοσίευση).
o Ενότητα CNP: Ενότητα επικοινωνίας, γνωστοποίησης και δημοσίευσης. Υπεύθυνη
για την επικοινωνία με τα εθνικά CDMS και CRS. Συνεπώς, επικοινωνεί με:
 την κοινή ενότητα του CDMS·
 τα NA CDMS (υβριδική προσέγγιση)·
 το CRS.
CRS: Τελωνειακό σύστημα αναφοράς πελατών. Καταγράφει όλες τις άδειες – προκειμένου να
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές από εξωτερικά (σε σχέση με τα συστήματα
τελωνειακών αποφάσεων) εργαλεία (NCTS, ICS, …). Επίσης, αποτελεί τον χώρο όπου
καταγράφονται τα αποτελέσματα των διεργασιών (π.χ. ακύρωση της τελωνειακής απόφασης
κ.λπ.). Αυτή η ενότητα επικοινωνεί με:
o την ενότητα CNP του EU CDMS·
o εξωτερικές εφαρμογές (NCTS, ECS, ICS).

24

Customs Decisions Business User Guide
Σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων – Πεδίο εφαρμογής και αρχιτεκτονική

ΕΚΔ: 5.00

Εθνικά στοιχεία:
-

NA TP: Εθνική πύλη για τους συναλλασσομένους. Επικοινωνεί με:
o τα NA CDMS.
NA CDMS: Εθνικό σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων. Μπορεί να επικοινωνεί με:
o την NA TP·
o την ενότητα CNP του EU CDMS (υβριδική προσέγγιση).

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι χρήστες
μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα και να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

5.7.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Όπως προαναφέρθηκε, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν είτε να χρησιμοποιούν τις
εφαρμογές της ΕΕ είτε να αναπτύξουν δικές τους εφαρμογές.
Για την κατανόηση των διαφόρων πιθανών ροών και της συσχέτισης μεταξύ των προαναφερόμενων
στοιχείων, στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφεται το πού μπορεί ο συναλλασσόμενος να
υποβάλει αίτηση για τελωνειακή απόφαση, ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθείται από τη χώρα
του.
Έχουν οριστεί τρεις στρατηγικές: η κεντρική προσέγγιση, στην οποία το κράτος μέλος χρησιμοποιεί
μόνο τις εφαρμογές της ΕΕ· η εθνική προσέγγιση, στην οποία το κράτος μέλος χρησιμοποιεί μόνο τις
δικές του εφαρμογές· ή η υβριδική προσέγγιση, στην οποία χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός εθνικών
και ενωσιακών εφαρμογών.

5.7.2.1 Στρατηγική 1: Κεντρική προσέγγιση
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αποφασίσει να ακολουθεί την κεντρική προσέγγιση, όλες οι
αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης για τους συναλλασσομένους της ΕΕ. Στη συνέχεια,
η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας, καθώς και η διαχείριση της άδειας, διενεργούνται στο
κεντρικό CDMS. Η κεντρική προσέγγιση απεικονίζεται στο Σχήμα 5.
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Σχήμα 5: Κεντρική προσέγγιση

Όλες οι πληροφορίες (αποφάσεις που αφορούν ένα κράτος μέλος και αποφάσεις που αφορούν πολλά
κράτη μέλη) αντιγράφονται στο CRS και είναι προσβάσιμες στις εξωτερικές υπηρεσίες και εφαρμογές
που απαιτούν τις άδειες (εφόσον χορηγηθούν).

5.7.2.2 Στρατηγική 2: Κεντρικό και εθνικό CDMS
Όταν ένα κράτος μέλος διαθέτει τις δικές του εφαρμογές CDMS και TP και αποφασίσει να ακολουθεί
την προσέγγιση «Κεντρικό και εθνικό CDMS», η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στην εθνική TP και η
διαχείριση της άδειας πρέπει να πραγματοποιείται στο εθνικό CDMS μόνο στην περίπτωση που η
άδεια προορίζεται να αφορά μόνο ένα κράτος μέλος (επομένως, η απόφαση δεν δημοσιεύεται στο
CRS).
Όλες οι αποφάσεις που αφορούν πολλά κράτη μέλη πρέπει ούτως ή άλλως να υποβάλλονται
αποκλειστικά και μόνο στην EU TP. Συνεπώς, εφαρμόζεται η ίδια προσέγγιση όπως και για την
στρατηγική «Κεντρική προσέγγιση».
Η προσέγγιση «Κεντρικό και εθνικό CDMS» απεικονίζεται στο Σχήμα 6.
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Σχήμα 6: Κεντρικό και εθνικό CDMS

5.7.2.3 Στρατηγική 3: Υβριδική προσέγγιση
Αν το κράτος μέλος επιλέξει υβριδική προσέγγιση, οι οικονομικοί φορείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν
αν θα υποβάλουν αίτηση μέσω της εθνικής TP ή μέσω της EU TP. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η
πύλη για τους συναλλασσομένους θα επικοινωνεί απευθείας, και μόνο, με το εθνικό CDMS. Η
υβριδική προσέγγιση απεικονίζεται στο Σχήμα 7.

Σχήμα 7: Υβριδική προσέγγιση
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Για απόφαση που αφορά ένα κράτος μέλος, εναπόκειται στο κράτος μέλος να αποφασίσει ποια TP θα
χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, το κράτος μέλος αποφασίζει αν οι αποφάσεις θα δημοσιευτούν στο CRS ή
όχι.
Για απόφαση που αφορά πολλά κράτη μέλη, χρησιμοποιείται η EU TP.
Στη συνέχεια, το εθνικό CDMS επικοινωνεί με το κεντρικό CDMS μέσω της οικείας ενότητας CNP.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αν το κράτος μέλος χρησιμοποιεί την υβριδική προσέγγιση, πρέπει να τη
χρησιμοποιεί για όλες τις τελωνειακές αποφάσεις. Επίσης, ο χειρισμός όλων των επικοινωνιών που
αφορούν μια συγκεκριμένη απόφαση πρέπει να γίνεται μέσω της ίδιας πύλης.

5.7.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες καταστάσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι φορείς
μπορούν να αλληλεπιδρούν με το σύστημα ΤΠ:
•

•

•

•

•

Οικονομικός φορέας της Πορτογαλίας, ο οποίος επιθυμεί απόφαση που αφορά πολλά κράτη
μέλη (η Πορτογαλία χρησιμοποιεί την κεντρική προσέγγιση). Συμπληρώνω την αίτηση στην
EU TP. Ο τελωνειακός υπάλληλος της Πορτογαλίας διαχειρίζεται την αίτηση στο κεντρικό
CDMS. Η άδεια δημοσιεύεται στο CRS.
Οικονομικός φορέας της Πορτογαλίας, ο οποίος επιθυμεί απόφαση που αφορά ένα κράτος
μέλος (η Πορτογαλία χρησιμοποιεί την κεντρική προσέγγιση). Συμπληρώνω την αίτηση στην
EU TP. Ο τελωνειακός υπάλληλος της Πορτογαλίας διαχειρίζεται την αίτηση στο κεντρικό
CDMS. Η άδεια δημοσιεύεται στο CRS.
Οικονομικός φορέας της Γερμανίας, ο οποίος επιθυμεί απόφαση που αφορά πολλά κράτη
μέλη (η Γερμανία χρησιμοποιεί την κεντρική προσέγγιση για αποφάσεις που αφορούν πολλά
κράτη μέλη). Συμπληρώνω την αίτηση στην EU TP. Ο τελωνειακός υπάλληλος της Γερμανίας
διαχειρίζεται την αίτηση στο κεντρικό CDMS. Η άδεια δημοσιεύεται στο CRS.
Οικονομικός φορέας της Γερμανίας, ο οποίος επιθυμεί απόφαση που αφορά ένα κράτος μέλος
(η Γερμανία χρησιμοποιεί την εθνική προσέγγιση για αποφάσεις που αφορούν ένα κράτος
μέλος). Συμπληρώνω την αίτηση στην εθνική TP. Ο τελωνειακός υπάλληλος της Γερμανίας
διαχειρίζεται την αίτηση στο εθνικό CDMS. Η άδεια δεν δημοσιεύεται στο CRS.
Οικονομικός φορέας της Γαλλίας, ο οποίος επιθυμεί απόφαση που αφορά πολλά κράτη μέλη
(η Γαλλία χρησιμοποιεί την υβριδική προσέγγιση). Συμπληρώνω την αίτηση στην εθνική TP ή
στην EU TP. Ο τελωνειακός υπάλληλος της Γαλλίας διαχειρίζεται την αίτηση στο εθνικό
CDMS. Η άδεια δημοσιεύεται στο CRS.

Ο πλήρης κατάλογος των επιλογών που έχουν κάνει τα κράτη μέλη διατίθεται στον ιστότοπο της
ΓΔ TAXUD:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customsdecisions_en.

5.7.4 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ;
5.7.4.1 Κεντρικό CDMS
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι πρέπει να ταυτοποιούνται από την υποδομή του CCN2. Οι χρήστες του
CCN2 συνδέονται με συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η ταυτοποίηση των χρηστών και η ανάθεση των
ρόλων χρήστη είναι ευθύνη του αντίστοιχου κράτους μέλους με χρήση των εργαλείων του CCN2. Οι
τελωνειακοί υπάλληλοι αποκτούν πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη της εφαρμογής ΤΠ του CDMS μέσω
του CCN2.
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι μπορούν μόνο να θέσουν ερωτήματα, να συμβουλευτούν και/ή να
τροποποιήσουν στοιχεία που σχετίζονται με τις αιτήσεις, άδειες και διαβουλεύσεις στις οποίες,
αντίστοιχα, το κράτος μέλος τους εμπλέκεται, συμμετέχει στις διαβουλεύσεις ή αποτελεί τη DTCA.
Επίσης, λαμβάνουν γνωστοποιήσεις στη διεπαφή χρήστη τελωνειακών υπαλλήλων που σχετίζεται με
τις εν λόγω αιτήσεις, άδειες και διαβουλεύσεις.
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Ο έλεγχος της πρόσβασης στις λειτουργίες αίτησης εξουσιοδοτείται περαιτέρω με βάση τον ρόλο
χρήστη του υπαλλήλου. Οι ρόλοι χρήστη προσδιορίζονται με βάση τις υπηρεσίες του οργανισμού και
εξουσιοδοτούν την πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτούμενων
ενεργειών ΤΠ. Ο ρόλος χρήστη παρέχει εξουσιοδότηση για όλα τα στοιχεία που ανήκουν στο κράτος
μέλος του τελωνειακού υπαλλήλου. Μπορούν να χορηγηθούν πρόσθετοι ρόλοι ώστε να παρέχεται
πρόσβαση στα στοιχεία της αίτησης ή της άδειας μόνο για ανάγνωση ή για τροποποίηση.
Στον Πίνακας 5 απαριθμούνται οι διάφοροι ρόλοι που είναι διαθέσιμοι στο CDMS (σημειώνεται ότι οι
ρόλοι ασφάλειας προσδιορίζονται επίσης σε επίπεδο CCN2). Υπάρχει χαρτογράφηση ένα προς ένα
μεταξύ των ρόλων της COUI (διεπαφή χρήστη τελωνειακών υπαλλήλων) του CDMS και των ρόλων
του CCN2. Σε αμφότερα τα περιβάλλοντα, η ονομασία του ρόλου είναι παρόμοια1 και η περιγραφή της
ροής εργασιών είναι πανομοιότυπη.
Σε έναν τελωνειακό υπάλληλο μπορούν να δοθούν πολλοί ρόλοι.
Ονομασία ρόλου στο
CDMS

Περιγραφή ροής εργασιών

Consultation
(Διαβούλευση)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να έχουν
πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στις αιτήσεις/άδειες στην COUI. Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να θέτει ερωτήματα και να προβάλλει όλους τους τύπους δεδομένων
ροής εργασιών που τυγχάνουν διαχείρισης στις εφαρμογές. Οι χρήστες της COUI
μπορούν να προβάλλουν μόνο τις διαβουλεύσεις που έχουν ανατεθεί στη δική τους
DTCA.

Accept Customs
Applications (Αποδοχή
τελωνειακών αιτήσεων)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία αποδοχής αίτησης. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά με την παραλαβή
εντύπου αίτησης που περιλαμβάνει συμπληρωματικά έγγραφα, εφόσον απαιτούνται.
Οι χρήστες της COUI εξουσιοδοτούνται για να αποδέχονται τελωνειακές αιτήσεις για
τη δική τους DTCA με χρήση της COUI.

Take Customs Decisions
(Λήψη τελωνειακών
αποφάσεων)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία λήψης απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά όταν γίνεται αποδοχή
μιας αίτησης κατά τη διεργασία αποδοχής αίτησης. Οι χρήστες της COUI
εξουσιοδοτούνται για να λαμβάνουν τελωνειακές αποφάσεις για τη δική τους DTCA
με χρήση της COUI.

Re-Assess Customs
Authorisations
(Επανεξέταση
τελωνειακών αδειών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία επανεξέτασης απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Όταν λαμβάνονται πληροφορίες από τον δικαιούχο, οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τη συνέχιση ή το περιεχόμενο της απόφασης·- Όταν ο τελωνειακός
υπάλληλος καταχώρισε πρόθεση για επανεξέταση·- Όταν λαμβάνονται πληροφορίες
από άλλη αρχή για την επανεξέταση της απόφασης.Οι χρήστες της COUI
εξουσιοδοτούνται για να επανεξετάζουν τελωνειακές άδειες για τη δική τους DTCA
με χρήση της COUI.

Suspend Customs
Authorisations (Αναστολή
τελωνειακών αδειών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία αναστολής απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Όταν η αρχή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι η απόφαση πρέπει να ανακληθεί,
να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί·- Όταν η επανεξετασθείσα απόφαση απαιτεί
ανάκληση της απόφασης·- Όταν ο δικαιούχος υπέβαλε αίτηση αναστολής με μέτρα
και προθεσμία λήψης αυτών των μέτρων, η διαδικασία ξεκινά για την αρμόδια για τη
λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·- Όταν η αρχή θεωρεί ότι η εκπλήρωση των
προϋποθέσεων που προβλέπονται για την απόφαση ή η συμμόρφωση με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της εν λόγω απόφασης μπορεί να
διασφαλιστεί με λήψη μέτρων από τον δικαιούχο της απόφασης.Οι χρήστες της
COUI εξουσιοδοτούνται για να αναστέλλουν τελωνειακές άδειες για τη δική τους

1
Η ονομασία του ρόλου στο CCN2 λαμβάνεται με σύνδεση του «CCN2.Role.CDMS.» με το όνομα του ρόλου στο CDMS
γραμμένο χωρίς κενά, με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης (Camel case). Για παράδειγμα, ο ρόλος στο CCN2 που
αντιστοιχεί στην ονομασία «Accept Customs Application» στο CDMS είναι «CCN2.Role.CDMS.AcceptCustomsApplication».
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Περιγραφή ροής εργασιών
DTCA με χρήση της COUI.

End Suspension (Διακοπή
αναστολής)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία διακοπής της αναστολής. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Όταν λήξει η προθεσμία για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν προϋποθέσεις
ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης·- Όταν μια ανασταλείσα απόφαση δεν
πληροί τις προϋποθέσεις ανάκλησης, ακύρωσης ή τροποποίησης·- Όταν λήξει η
προθεσμία για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα μέτρα πληρούν τις προϋποθέσεις ή
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις·- Όταν ο δικαιούχος έλαβε, προς ικανοποίηση
της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής, τα αναγκαία μέτρα για την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις·- Όταν
τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση ανασταλείσας απόφασης·Οι χρήστες της COUI
εξουσιοδοτούνται για να διακόπτουν την αναστολή για τη δική τους DTCA με χρήση
της COUI.

Amend Customs
Authorisations
(Τροποποίηση
τελωνειακών αδειών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία τροποποίησης απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Όταν ο δικαιούχος της άδειας επιθυμεί να τροποποιήσει την άδεια, μπορεί να
υποβάλει αίτηση τροποποίησης στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή
αρχή·- Όταν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας δεν
πληρούνταν ή δεν πληρούνται πλέον ή όταν μια απόφαση δεν συμμορφώνεται με
την ισχύουσα νομοθεσία, ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει τους λόγους για την
πρόθεση τροποποίησης της συγκεκριμένης απόφασης.Επιπλέον, ο τελωνειακός
υπάλληλος καταχωρίζει την προβλεπόμενη τροποποίηση. Η τροποποίηση αυτή
αφορά τις πραγματικές τιμές στις τελωνειακές αποφάσεις που επιθυμεί να αλλάξει·Όταν η διαδικασία επανεξέτασης της απόφασης, αναστολής της απόφασης ή
ακύρωσης της απόφασης λήγει και απαιτείται τροποποίηση, ενεργοποιείται η
διαδικασία τροποποίησης απόφασης.Οι χρήστες της COUI εξουσιοδοτούνται για να
τροποποιούν τελωνειακές άδειες για τη δική τους DTCA με χρήση της COUI.

Revoke Customs
Authorisations (Ανάκληση
τελωνειακών αδειών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία ανάκλησης απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώνει ότι απαιτείται ανάκληση, ο
τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει την πρόθεση ανάκλησης της άδειας στο
σύστημα τελωνειακών αποφάσεων·- Όταν η διαδικασία ακύρωσης της απόφασης,
επανεξέτασης της απόφασης ή αναστολής της απόφασης λήγει και απαιτείται
ανάκληση·- Όταν ο δικαιούχος της άδειας υποβάλλει αίτηση ανάκλησης της
άδειας.Οι χρήστες της COUI εξουσιοδοτούνται για να ανακαλούν τελωνειακές άδειες
για τη δική τους DTCA με χρήση της COUI.

Annul Customs
Authorisations (Ακύρωση
τελωνειακών αδειών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να εκτελούν τη
διαδικασία ακύρωσης απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία ξεκινά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώνει ότι η απόφαση δεν συμμορφώνεται
πλέον με την τελωνειακή νομοθεσία ή όταν η απόφαση βασίζεται σε
ανακριβείς/ελλιπείς πληροφορίες αιτούντος ή όταν το αποτέλεσμα της επανεξέτασης
υποδεικνύει ότι η απόφαση πρέπει να ακυρωθεί·- Όταν το αποτέλεσμα της
επανεξέτασης ή αναστολής υποδεικνύει ότι η απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, ο
τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει την πρόθεση ακύρωσης της απόφασης.Οι
χρήστες της COUI εξουσιοδοτούνται για να ακυρώνουν τελωνειακές άδειες για τη
δική τους DTCA με χρήση της COUI.

Handle Consultation
Requests (Διεκπεραίωση
αιτημάτων διαβούλευσης)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να
διεκπεραιώνουν τα αιτήματα διαβούλευσης ως κράτος μέλος που συμμετέχει στη
διαβούλευση κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης. Οι χρήστες της COUI
εξουσιοδοτούνται για να διεκπεραιώνουν αιτήματα διαβούλευσης από άλλα κράτη
μέλη, τα οποία έχουν ανατεθεί στη δική τους DTCA με χρήση της COUI.

Consult Member States
(Διαβούλευση με κράτη

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να
πραγματοποιούν διαβούλευση με κάποιο κράτος μέλος κατά τη διαδικασία λήψης
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μέλη)

απόφασης, τη διαδικασία επανεξέτασης απόφασης. Οι χρήστες της COUI
εξουσιοδοτούνται για να διαβουλεύονται με κράτη μέλη για τη δική τους DTCA με
χρήση της COUI.

Create Customs
Authorisations
(Δημιουργία τελωνειακών
αδειών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να χορηγούν
άδεια κατόπιν αποδοχής της αίτησης. Οι χρήστες της COUI εξουσιοδοτούνται για να
δημιουργούν τελωνειακές άδειες για τη δική τους DTCA με χρήση της COUI.

Manage Customs
Authorities Customers
(Διαχείριση πελατών
τελωνειακών αρχών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να προσθέτουν
νέους συσχετισμούς μεταξύ τελωνειακών υπαλλήλων και τελωνειακής αρχής. Οι
χρήστες της COUI εξουσιοδοτούνται για να διαχειρίζονται υπαλλήλους τελωνειακών
αρχών που ανήκουν σε συγκεκριμένη DTCA του κράτους μέλους τους.

Assign Human Tasks
(Ανάθεση ανθρώπινων
εργασιών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να αναθέτουν
εργασίες σε άλλους χρήστες. Οι χρήστες της COUI εξουσιοδοτούνται για να
αναθέτουν εργασίες σε χρήστη της δικής τους DTCA με χρήση της COUI.

Manage Customs
Authorisations (Διαχείριση
τελωνειακών αδειών)

Στους χρήστες της COUI πρέπει να αποδίδεται αυτός ο ρόλος ώστε να προχωρούν
με την ανθρώπινη εργασία από τη σελίδα λήξης προθεσμίας στη σελίδα λήψης
απόφασης (επιβεβαίωση) και, συνεπώς, να τερματίζουν τη διαδικασία λήψης
απόφασης.

Validate Human Tasks
(Επικύρωση ανθρώπινων
εργασιών)

Ο χρήστης της COUI με αυτόν τον ρόλο μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενότητα
επικύρωσης.
Πίνακας 5: Ρόλοι στο CDMS

5.7.4.1.1

Επικύρωση

Πριν από τη διενέργεια της τελευταίας ανθρώπινης εργασίας των βασικών διεργασιών που
παρατίθενται κατωτέρω:
•
•
•
•

Λήψη απόφασης·
Τροποποίηση απόφασης·
Ανάκληση απόφασης·
Ακύρωση απόφασης.

Η τελική απόφαση που λαμβάνεται από τον συνήθη τελωνειακό υπάλληλο πρέπει να επιβεβαιώνεται
από χρήστη που έχει τον ρόλο «επικύρωση ανθρώπινων εργασιών», καθώς και τον ενδεδειγμένο
ρόλο για τη σχετική ανθρώπινη εργασία πριν από την έναρξη ισχύος της. Σε συνέχεια της
επικύρωσης, είτε ο συνήθης τελωνειακός υπάλληλος θα χρειαστεί να αναθεωρήσει την απόφαση (ή
ορισμένα μέρη αυτής) προτού ζητήσει εκ νέου επικύρωση είτε, σε περίπτωση που η απόφαση
επικυρωθεί, η απόφαση θα αρχίσει να ισχύει άμεσα. Ο μηχανισμός αυτός διασφαλίζει τον σεβασμό
της αρχής του ελέγχου από δεύτερο πρόσωπο πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης.

5.7.4.2 Πύλη για τους συναλλασσομένους της ΕΕ
Οι χρήστες που είναι οικονομικοί φορείς πρέπει να ταυτοποιούνται από το σύστημα UUM&DS, ένα
συνενωμένο σύστημα διαχείρισης χρηστών σε διευρωπαϊκό επίπεδο. Η ταυτοποίηση των χρηστών και
η σχέση τους με οικονομικούς φορείς στο UUM&DS αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών με χρήση του
εθνικού τους συστήματος διαχείρισης χρηστών που είναι οικονομικοί φορείς. Οι χρήστες που είναι
οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πύλη για τους συναλλασσομένους μέσω του
διαδικτύου.

31

Customs Decisions Business User Guide
Σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων – Πεδίο εφαρμογής και αρχιτεκτονική

ΕΚΔ: 5.00

Οι χρήστες που είναι οικονομικοί φορείς ή οι αντιπρόσωποι μπορούν μόνο να θέτουν ερωτήματα, να
συμβουλεύονται ή να τροποποιούν πληροφορίες που σχετίζονται με τις αντίστοιχες αιτήσεις και άδειές
τους.
Επίσης, στην πύλη για τους συναλλασσομένους της ΕΕ, έχουν οριστεί ορισμένοι ρόλοι για τους
χρήστες.
Ονομασία ρόλου
στην EU TP

Περιγραφή ροής εργασιών

Συμβουλευτικό προφίλ
τελωνειακών
αποφάσεων

Δυνατότητα προβολής των κοινών στοιχείων της πύλης για τους συναλλασσομένους,
καθώς και προβολής πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαχείριση αιτήσεων
τελωνειακών αποφάσεων και αδειών.

Διοικητικό προφίλ
τελωνειακών
αποφάσεων

Δυνατότητα προβολής των κοινών στοιχείων της πύλης για τους συναλλασσομένους,
καθώς και προβολής και καταχώρησης πληροφοριών που σχετίζονται με τη
διαχείριση αιτήσεων τελωνειακών αποφάσεων και αδειών.

Εκτελεστικό προφίλ
τελωνειακών
αποφάσεων

Δυνατότητα προβολής των κοινών στοιχείων της πύλης για τους συναλλασσομένους,
καθώς και προβολής, καταχώρισης και υποβολής πληροφοριών που σχετίζονται με
τη διαχείριση αιτήσεων τελωνειακών αποφάσεων και αδειών.
Πίνακας 6: Ρόλοι στην EU TP

Ανάλογα με το κράτος μέλος, οι οικονομικοί φορείς έχουν δυνατότητα αντιπροσώπευσης ή όχι (πρώτο
και δεύτερο επίπεδο εξουσιοδότησης). Για να μάθετε αν το κράτος μέλος σας παρέχει την εν λόγω
δυνατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα «How can I access the system?» (Πώς μπορώ να έχω
πρόσβαση στο σύστημα;) της ιστοσελίδας για τις τελωνειακές αποφάσεις στον ιστότοπο της
ΓΔ TAXUD:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customsdecisions_en.

5.7.4.3 Εθνική αίτηση
Για να συνδεθείτε στις εθνικές αιτήσεις, απευθυνθείτε στις εθνικές αρχές σας.

5.8 ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ
Οι άδειες που μπορούν να χορηγούνται μέσω του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων
ταξινομούνται σε πέντε ομάδες – ανάλογα με το είδος τους.
Σε κάθε είδος άδειας αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός είδους. Στον Πίνακας 7 παρατίθενται οι εν
λόγω κωδικοί και η ομαδοποίηση των αδειών.

Είδος άδειας

Κωδικός

Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς και προσωρινή εναπόθεση
Άδεια για υποβολή τελωνειακής διασάφησης μέσω εισαγωγής δεδομένων στις λογιστικές
καταχωρίσεις του διασαφιστή, μεταξύ άλλων για το καθεστώς εξαγωγής

EIR

Άδεια για κεντρικό τελωνισμό

CCL

Άδεια για χρήση απλουστευμένης διασάφησης

SDE

Άδεια σχετικά με την ιδιότητα του εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών

AWB

Άδεια για αυτοαξιολόγηση

SAS

Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης

TST
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Είδος άδειας

Κωδικός
Ειδικά καθεστώτα

Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται για
την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων

Είδος 1

CW1

Είδος 2

CW2

Ιδιωτική

CWP

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

IPO

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

OPO

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος ειδικού προορισμού

EUS

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής

TEA

Διαμετακόμιση
Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη στο πλαίσιο ενωσιακής διαμετακόμισης

ACE

Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη για τις μεταφορές με δελτίο TIR

ACT

Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα στο πλαίσιο ενωσιακής διαμετακόμισης

ACR

Άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου εκδότη

ACP

Άδεια για χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων

SSE

Άδεια για χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων

TRD

Άδεια για χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης

ETD

Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς
Άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς

RSS

Άλλες αιτήσεις

2

Άδεια για την παροχή συνολικής εγγύησης, περιλαμβανομένης της πιθανής εγγύησης
μειωμένου ποσού ή της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης

CGU

Άδεια αναστολής πληρωμής

DPO

Άδεια για την απλούστευση του προσδιορισμού των ποσών που περιλαμβάνονται στη
δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων.

CVA

Πίνακας 7: Κωδικοί ειδών αδειών

5.9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΙ

Όπως ορίζεται στην ενότητα 5.5, η απόφαση που αφορά ένα κράτος μέλος είναι μια απόφαση που
επηρεάζει ένα μόνο κράτος μέλος, ενώ η απόφαση που αφορά πολλά κράτη μέλη είναι μια απόφαση
που επηρεάζει περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι δύο αυτές παράμετροι βασίζονται στο στοιχείο
«Γεωγραφική ισχύς» που ορίζεται στο παράρτημα Α του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής.
Ο ορισμός του εν λόγω στοιχείου είναι ο ακόλουθος:
Τίτλος Ι, στοιχείο 1/4

2

Κωδικός: 1x

καλούνται επίσης αιτήσεις για «Τυπική διαδικασία», ιδίως στις διαδικασίες ροής εργασιών που αναφέρονται στην ενότητα 5.1.3
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Γεωγραφική ισχύς – Ένωση

ΕΚΔ: 5.00

Κωδικός χώρας: 99x

Πίνακας 8: Ορισμός του στοιχείου «Γεωγραφική ισχύς – Ένωση»

Όπου οι πιθανές τιμές του κωδικού είναι οι ακόλουθες:
1
2
3

Αίτηση ή άδεια η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη·
Αίτηση ή άδεια η οποία περιορίζεται σε ορισμένα κράτη μέλη·
Αίτηση ή άδεια η οποία περιορίζεται σε ένα κράτος μέλος.

Ως εκ τούτου, ο κωδικός 1 και ο κωδικός 2 αντιστοιχούν στις αποφάσεις που αφορούν πολλά κράτη
μέλη και ο κωδικός 3 αντιστοιχεί στις αποφάσεις που αφορούν ένα κράτος μέλος.
Ειδικότερα, για τον κωδικό 2 (Αίτηση ή άδεια η οποία περιορίζεται σε ορισμένα κράτη μέλη), όλα τα
κράτη μέλη στα οποία προορίζεται να ισχύει η απόφαση πρέπει να απαριθμούνται ρητά από τον
αιτούντα στην αίτηση.

5.10 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ροή εργασιών τελωνειακών αποφάσεων μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικά στάδια:
1. Χορήγηση άδειας, που ξεκινά όταν υποβάλλεται αίτηση για τελωνειακή άδεια από
συναλλασσόμενο ή αντιπρόσωπό του. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει κυρίως τη διαβούλευση με
τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και ολοκληρώνεται σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• η αίτηση απορρίπτεται (δηλαδή η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή)·
• η αίτηση ανακαλείται·
• χορηγείται άδεια·
• δεν χορηγείται άδεια.
2. Διαχείριση άδειας, που ξεκινά αμέσως μόλις χορηγηθεί η άδεια. Η άδεια εξακολουθεί να ισχύει
και μπορεί να επικαιροποιείται με διάφορους τρόπους. Το δεύτερο αυτό στάδιο ολοκληρώνεται
όταν η άδεια παύσει να ισχύει.
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Σχήμα 8: Διαδικασία υψηλού επιπέδου της ροής εργασιών τελωνειακών αποφάσεων

5.10.1

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Για να χορηγηθεί άδεια, η αίτηση πρέπει να περάσει από δύο βασικές διαδικασίες:
-

Αποδοχή αίτησης·

-

Λήψη απόφασης.

Η πρώτη (Αποδοχή αίτησης) έχει ως στόχο να επαληθεύσει ότι επικυρώνεται μια πρώτη σειρά
προϋποθέσεων (οι προϋποθέσεις αποδοχής). Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής,
ξεκινά το επόμενο στάδιο. Αυτό το πρώτο στάδιο μπορεί να διαρκέσει έως 30 ημέρες (άρθρο 22
παράγραφος 2 του ΕΤΚ) (αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί ελαφρώς σε περίπτωση που οι
τελωνειακές αρχές επικοινωνήσουν με τον συναλλασσόμενο για να λάβουν περισσότερες
πληροφορίες).
Κατά το δεύτερο στάδιο – Λήψη απόφασης, ο τελωνειακός υπάλληλος διενεργεί μια πιο ενδελεχή
ανάλυση της αίτησης και ελέγχει περαιτέρω αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη
χορήγηση άδειας.
Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χρειάζεται τη
βοήθεια των αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών και/ή να ζητήσει συμπληρωματικές
πληροφορίες από τον συναλλασσόμενο. Επομένως, προβλέπεται η επικοινωνία με τους εν λόγω
ενδιαφερόμενους φορείς. Από την άλλη πλευρά, ο αιτών δύναται να υποβάλει ορισμένες
προσαρμογές στην αίτησή του προκειμένου να βοηθήσει τον τελωνειακό υπάλληλο να λάβει
απόφαση. Η διάρκεια του δευτέρου σταδίου είναι μεταξύ 30 και 120 ημέρες (άρθρο 22 παράγραφος 2
του ΕΤΚ) (ανάλογα με το είδος της άδειας) και μπορεί να παραταθεί σε συγκεκριμένες περιστάσεις.
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5.10.2

ΕΚΔ: 5.00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Σχήμα 9: Ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν χορηγείται άδεια

Μετά τη χορήγηση της άδειας στον συναλλασσόμενο, μπορούν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω
ενέργειες σχετικά με την εν λόγω άδεια:
-

Καμία ενέργεια: η άδεια είναι εντάξει και μπορεί να παραμείνει ενεργή·

-

Τροποποίηση της απόφασης, που έχει ως στόχο την επικαιροποίηση ενός ή περισσότερων
στοιχείων της άδειας (άρθρα 22, 23, 28 του ΕΤΚ, άρθρο 10 της εκτελεστικής πράξης)·

-

Αναστολή της απόφασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η απόφαση δεν
ισχύει πλέον (άρθρα 16, 17, 18 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, άρθρο 6 του ΕΤΚ, άρθρο 10
της εκτελεστικής πράξης)·

-

Επανεξέταση της απόφασης, που έχει ως στόχο την επαλήθευση του κατά πόσον η
χορηγηθείσα άδεια εξακολουθεί να πληροί τις αρχικές προϋποθέσεις και κριτήρια (άρθρο 15 της
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης)·

-

Ακύρωση της απόφασης, που έχει ως στόχο να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί η
απόφαση – ωσάν να μην υπήρξε ποτέ (άρθρα 23, 27 του ΕΤΚ, άρθρο 10 της εκτελεστικής
πράξης)·

-

Ανάκληση της απόφασης, που έχει ως στόχο να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί η
απόφαση – αλλά με αρχειοθέτησή της (άρθρα 22, 23, 28 του ΕΤΚ, άρθρα 16, 18 της
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, άρθρα 10, 15, 259 της εκτελεστικής πράξης)·
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5.10.3

ΕΚΔ: 5.00

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Σε ορισμένες άδειες εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Τα εν λόγω εμπλεκόμενα κράτη
μέλη καθορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης, από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων, με βάση
τη γεωγραφική ισχύ που ζητείται από τον αιτούντα.
Η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή μπορεί να προβαίνει σε διαβούλευση με τα
πιθανά εμπλεκόμενα κράτη μέλη προτού λάβει την απόφαση (άρθρο 14 της εκτελεστικής πράξης).
Επιπλέον, τα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των πράγματι εμπλεκόμενων κρατών
μελών (ο οποίος χορηγείται από τον τελωνειακό υπάλληλο) θα ενημερώνονται για τη χορήγηση των
αδειών στις οποίες εμπλέκονται.
Μετά τη χορήγηση της άδειας, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται κάθε φορά
που προκύπτει αλλαγή σε κάποια από τις άδειες στις οποίες εμπλέκονται. Ως εκ τούτου, κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας που συνεπάγεται αλλαγή της κατάστασης μιας άδειας και/ή
αλλαγή των δεδομένων που συνθέτουν την άδεια, τα κράτη μέλη ενημερώνονται αυτόματα για τις
επικαιροποιήσεις.

5.11 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Καθώς δεν θα είναι πλέον δυνατός ο χειρισμός έντυπων εκδόσεων των αιτήσεων και αδειών από την
ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων, πρέπει
να πραγματοποιηθεί μεταφορά των υφιστάμενων αδειών.
Αν η άδεια εκδόθηκε πριν από την 01/05/2016, επανεξετάστηκε πριν από την 01/05/2019 (σύμφωνα
με το άρθρο 345 της εκτελεστικής πράξης και το άρθρο 250 παράγραφος 1 της κατ’ εξουσιοδότηση
πράξης). Κατά περίπτωση, χορηγήθηκε νέα άδεια, η οποία έπρεπε να εισαχθεί στο σύστημα (η
επανεξετασθείσα άδεια ανακλήθηκε). Σε περίπτωση που δεν χρειαζόταν νέα άδεια, η επανεξετασθείσα
άδεια ανακλήθηκε (και δεν κωδικοποιήθηκε).
Αν η άδεια εκδόθηκε μεταξύ της 01/05/2016 και της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας του συστήματος, η άδεια δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο
σύστημα (σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 της εκτελεστικής πράξης). Σε αυτήν την περίπτωση,
οι τελωνειακές αρχές πρέπει να ζητήσουν από τον συναλλασσόμενο τις πληροφορίες που λείπουν
πριν εισάγουν την άδεια στο σύστημα. Όλες οι άδειες κωδικοποιούνται στο σύστημα (εφόσον είναι
ακόμη ενεργές).
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6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
6.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Αιτών/συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή.

6.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αίτηση αποδοχής ξεκινά με την υποβολή από τον συναλλασσόμενο μιας αίτησης τελωνειακής
απόφασης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη χορήγηση της άδειας.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων, η αποδοχή
ανήκει στο πρώτο μέρος της διαδικασίας, όπως απεικονίζεται στον Πίνακας 10.

Σχήμα 10: Αποδοχή αίτησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων

6.2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την υποβολή της αίτησης και την επικύρωση από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων,
αποδίδεται στην αίτηση ένας αυτόματος και μοναδικός αριθμός αναφοράς της αίτησης. Διαρθρώνεται
ως ακολούθως:
[Κωδικός χώρας][κωδικός είδους άδειας][Ελεύθεροι χαρακτήρες]
Παράδειγμα: BECGUBE000001-2018-YLC2365
Όπου:
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-

ο κωδικός χώρας είναι ο κωδικός ISO της τελωνειακής αρχής που είναι υπεύθυνη για την
αίτηση, με δύο χαρακτήρες (στο παράδειγμα «BE» για το Βέλγιο)·

-

ο κωδικός είδους άδειας όπως παρουσιάζεται στο πρώτο έγγραφο Σύστημα τελωνειακών
αποφάσεων - Πεδίο εφαρμογής και αρχιτεκτονική (στο παράδειγμα: CGU, ο οποίος σημαίνει
άδεια για τη χρησιμοποίηση συνολικής εγγύησης συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από
την υποχρέωση σύστασης εγγύησης)·

-

Οι ελεύθεροι χαρακτήρες δημιουργούνται αυτομάτως (μέγιστο 29 χαρακτήρες, στο
παράδειγμα BE000001-2018-YLC2365). Από προεπιλογή, το CDMS χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο αλγόριθμο για τον καθορισμό των ελεύθερων χαρακτήρων:
o

DTCA·

o

Χαρακτήρας παύλας («-»)·

o

Τρέχον έτος·

o

Χαρακτήρας παύλας («-»)·

o

3 τυχαία γράμματα·

o

Αύξων αριθμός.

Ως κύριος στόχος της διαδικασίας αποδοχής, η αίτηση αναλύεται στη συνέχεια από τις τελωνειακές
αρχές και, με βάση μια πρώτη σειρά ελέγχων (προϋποθέσεις αποδοχής), ο τελωνειακός υπάλληλος
κρίνει κατά πόσον η αίτηση μπορεί να γίνει αποδεκτή ή όχι.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος συνεχίζει την ανάλυση
διευκρινίζοντας περαιτέρω κατά πόσον ο αιτών και η αίτηση πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση
άδειας. Αυτό το περαιτέρω βήμα περιγράφεται σε ένα επόμενο κεφάλαιο (Διαδικασία λήψης
απόφασης).
Αν η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, η διαδικασία διακόπτεται και ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται
σχετικά με τις προϋποθέσεις που δεν πληρούσε. Ωστόσο, δύναται να υποβάλει νέα αίτηση.

6.2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε, οι τελωνειακές αρχές διενεργούν αρκετούς ελέγχους για να αποδεχθούν την
αίτηση. Επιπλέον, το σύστημα επαληθεύει αυτόματα κατά πόσον κάποιες από τις προϋποθέσεις
επικυρώνονται, με βάση το περιεχόμενο της αίτησης.
Αυτοί οι έλεγχοι θα διαφέρουν ανάλογα με το είδος της άδειας. Δεν διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι για
όλα τα είδη αδειών. Η ενότητα 6.3 περιγράφει τους ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν.
Κατά την καταγραφή του κατά πόσο πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις αποδοχής, ο τελωνειακός
υπάλληλος θα πρέπει - για κάθε έλεγχο - να αναφέρει ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Αποτέλεσμα ελέγχου
Ναι
Όχι
Αναβάλλεται
Πίνακας 9: Πιθανές τιμές για το αποτέλεσμα του ελέγχου των προϋποθέσεων αποδοχής

Όπου:
-

Ναι: ο έλεγχος αποδεικνύεται ότι επαληθεύτηκε·
39

ΕΚΔ: 5.00

Customs Decisions Business User Guide
Αποδοχή αίτησης

-

Όχι: ο έλεγχος δεν αποδεικνύεται ότι επαληθεύτηκε·

-

Αναβάλλεται: ο έλεγχος δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί θετικός ούτε αρνητικός. Μπορεί να
απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες.

Όλοι οι έλεγχοι αποτελεσμάτων πρέπει να απαντηθούν από τις τελωνειακές αρχές εντός 30
ημερολογιακών ημερών. Μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία, η αίτηση γίνεται αυτόματα παθητικά
αποδεκτή· ακόμη και αν ορισμένοι έλεγχοι αποτελεσμάτων που υπολογίζονται αυτόματα από το
σύστημα, όπως τόπος εγκατάστασης και εγκυρότητα του EORI, έχουν οριστεί σε «Όχι».
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την αποδοχή
της αίτησης. Αν δεν πληρούται έστω και μία μόνο προϋπόθεση στο τέλος της διαδικασίας, η αίτηση
δεν θα γίνει αποδεκτή. Ωστόσο, για λόγους ιχνηλασιμότητας, αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν ο
πρώτος έλεγχος που έχει καταχωριστεί από το σύστημα ή από τον τελωνειακό υπάλληλο είναι
αρνητικός, θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής από τον τελωνειακό υπάλληλο,
έτσι ώστε ο συναλλασσόμενος να λάβει πλήρη αναπληροφόρηση (με αναφορά όλων των αρνητικών
ελέγχων) σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή.

6.2.3 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Όταν οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η αίτηση δεν περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες,
μπορούν να ζητήσουν από τον συναλλασσόμενο να παράσχει τις εν λόγω συμπληρωματικές
πληροφορίες. Το εν λόγω αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά.
Προς τον σκοπό αυτό, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα κατά την
καταχώριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων:

Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες:

Αρνητικό

Πίνακας 10: Αποτέλεσμα των προϋποθέσεων αποδοχής που πρέπει να συμπληρωθεί όταν ζητούνται
συμπληρωματικές πληροφορίες

Μετά τη συγκεκριμένη καταχώριση, θα πρέπει να υποδείξει τους ελέγχους για τους οποίους
απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες. Συνεπώς, ο συναλλασσόμενος θα κληθεί να παράσχει
τις σχετικές πληροφορίες εντός ορισμένης προθεσμίας που καθορίζεται από τον τελωνειακό υπάλληλο
(κατά την καταχώριση της αίτησης για συμπληρωματικές πληροφορίες).
Η προθεσμία για την αποδοχή της αίτησης - που επιβάλλεται στον τελωνειακό υπάλληλο παρατείνεται σύμφωνα με την προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών πληροφοριών.
Αν ο συναλλασσόμενος δεν υποβάλει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που του έχει
επιβληθεί, η αίτηση απορρίπτεται αυτομάτως. Αν τις υποβάλει, οι τελωνειακές αρχές τις αναλύουν και
αξιολογούν εκ νέου το αποτέλεσμα των ελέγχων. Σε περίπτωση που ο τελωνειακός υπάλληλος δεν
απαντήσει και πάλι στους ελέγχους αποτελεσμάτων, αφού λάβει τις συμπληρωματικές πληροφορίες
από τον συναλλασσόμενο, η αίτηση γίνεται αυτόματα παθητικά αποδεκτή όταν λήξει η προθεσμία
αποδοχής της αίτησης (δηλαδή 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της
αίτησης).

6.2.4 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Σημειώνεται ότι, ανά πάσα στιγμή, ο συναλλασσόμενος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της αίτησής
του. Όταν η ανάκληση επιβεβαιώνεται από το σύστημα, δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί σε ανάλυση
από τις τελωνειακές αρχές και δεν μπορεί να αναληφθεί περαιτέρω δράση για τη συγκεκριμένη αίτηση.
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Ο συναλλασσόμενος δύναται στη συνέχεια να υποβάλει νέα αίτηση για νέα άδεια - υποβάλλοντας νέα
αίτηση τελωνειακής απόφασης.
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6.3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Οι ακόλουθοι πίνακες παραθέτουν τις προϋποθέσεις αποδοχής προς επαλήθευση, είτε από τον
τελωνειακό υπάλληλο είτε από το σύστημα, ανάλογα με το είδος της άδειας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία επισκόπηση των προϋποθέσεων αποδοχής για κάθε είδος άδειας από
τον αναγνώστη, το επάνω δεξιά κελί των ακόλουθων πινάκων περιέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
πληροφορίες:
-

Κωδικός, ο οποίος περιέχει τον κωδικό του είδους άδειας και σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθείται από
πρόσθετους χαρακτήρες που περιγράφουν τη συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. CGU - άδεια συνολικής
εγγύησης).

-

Σύμβολο

: έλεγχοι που διενεργούνται από τον τελωνειακό υπάλληλο (μη αυτόματοι έλεγχοι)·

-

Σύμβολο

: έλεγχοι που διενεργούνται από το σύστημα (αυτόματοι έλεγχοι).

6.3.1 ΥΠΑΓΩΓΗ

ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ

ΣΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΚΑΙ

Για τα ακόλουθα είδη αδειών, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 11, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 12.
-

Άδεια για υποβολή τελωνειακής διασάφησης μέσω εισαγωγής δεδομένων στις λογιστικές
καταχωρίσεις του διασαφιστή, μεταξύ άλλων για το καθεστώς εξαγωγής·

-

Άδεια για κεντρικό τελωνισμό·

-

Άδεια για χρήση απλουστευμένης διασάφησης·

-

Άδεια σχετικά με την ιδιότητα του εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών·

-

Άδεια για αυτοαξιολόγηση·

-

Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 11: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε
τελωνειακό καθεστώς και προσωρινή εναπόθεση
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Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 12: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό
καθεστώς και προσωρινή εναπόθεση

6.3.2 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
6.3.2.1 Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
προορίζονται για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων

που

Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 13, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 14.
-

Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται για την τελωνειακή
αποταμίευση εμπορευμάτων.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CW1, CW2, CWP

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 13: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελωνειακή αποταμίευση

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

CW1, CW2, CWP

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 14: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Τελωνειακή αποταμίευση
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6.3.2.2 Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 15, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 16.
-

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

IPO

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 15: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

IPO

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του τόπου όπου τα εμπορεύματα πρόκειται να υποστούν
εργασίες τελειοποίησης για πρώτη φορά
Πίνακας 16: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

6.3.2.3 Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 17, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 18.
-

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
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Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

OPO

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 17: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

OPO

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 18: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

6.3.2.4 Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος ειδικού προορισμού
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 19, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 20.
-

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος ειδικού προορισμού.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

EUS

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 19: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ειδικός προορισμός

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

EUS

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Ο αιτών υποβάλει την αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του τόπου όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα
εμπορεύματα για πρώτη φορά
Πίνακας 20: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Ειδικός προορισμός

6.3.2.5 Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 21, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 22.
-

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

TEA

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 21: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Προσωρινή εισαγωγή

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

TEA

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών υποβάλει την αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του τόπου όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα
εμπορεύματα για πρώτη φορά
Πίνακας 22: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Προσωρινή εισαγωγή

6.3.3 ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
6.3.3.1 Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη στο πλαίσιο
ενωσιακής διαμετακόμισης
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 23, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 24.
-

Άδεια για το καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη στο πλαίσιο ενωσιακής διαμετακόμισης.
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Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACE

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να λήξουν οι πράξεις ενωσιακής διαμετακόμισης
Ο αιτών παραλαμβάνει τακτικά εμπορεύματα στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενωσιακής διαμετακόμισης
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 23: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος παραλήπτης

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

ACE

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 24: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Εγκεκριμένος παραλήπτης

6.3.3.2 Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη για τις μεταφορές με
δελτίο TIR
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 25, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 26.
-

Άδεια για το καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη για τις μεταφορές με δελτίο TIR.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACT

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Η αίτηση για το καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη υποβάλλεται στο κράτος μέλος όπου πρόκειται να
περατωθούν οι πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 25: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος παραλήπτης για τις
μεταφορές με δελτίο TIR

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

ACT

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 26: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Εγκεκριμένος παραλήπτης για τις μεταφορές με
δελτίο TIR

6.3.3.3 Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα στο πλαίσιο
ενωσιακής διαμετακόμισης
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 27, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 28.
-

Άδεια για το καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα στο πλαίσιο ενωσιακής διαμετακόμισης.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACR

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να ξεκινήσουν οι πράξεις ενωσιακής διαμετακόμισης
του αιτούντος
Ο αιτών λαμβάνει άδεια για τη χρησιμοποίηση συνολικής εγγύησης ή την απαλλαγή από την υποχρέωση
σύστασης εγγύησης
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 27: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος αποστολέας

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

ACR

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 28: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Εγκεκριμένος αποστολέας

6.3.3.4 Άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου εκδότη
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 29, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 30.
-

Άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου εκδότη.
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Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACP

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 29: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος εκδότης

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

ACP

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 30: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Εγκεκριμένος εκδότης

6.3.3.5 Άδεια για χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 31, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 32.
-

Άδεια για χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

SSE

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 31: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ειδικές σφραγίδες

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

SSE

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 32: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Ειδικές σφραγίδες

6.3.3.6 Άδεια για χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο
δεδομένων
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 33, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 34.
-

Άδεια για χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

TRD

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 33: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Μειωμένη διασάφηση διαμετακόμισης

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

TRD

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 34: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Μειωμένη διασάφηση διαμετακόμισης

6.3.3.7 Άδεια για χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής
διασάφησης
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 35, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 36.
-

Άδεια για χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης.
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Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ETD

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 35: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

ETD

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 36: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς

6.3.4 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Για το ακόλουθο είδος άδειας, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 37, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 38.
-

Άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

RSS

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 37: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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RSS

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα
Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Πίνακας 38: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς

6.3.5 ΆΛΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
Για τα ακόλουθα είδη αδειών, οι προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
παρατίθενται στον Πίνακας 39, ενώ οι προϋποθέσεις που ελέγχονται αυτομάτως από το σύστημα
παρατίθενται στον Πίνακας 40.
-

Άδεια για την παροχή συνολικής εγγύησης, περιλαμβανομένης της πιθανής εγγύησης
μειωμένου ποσού ή της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης·

-

Άδεια αναστολής πληρωμής του καταβλητέου δασμού, εφόσον η άδεια δεν χορηγείται για μία
και μόνο πράξη·

-

Άδεια για την απλούστευση του προσδιορισμού των ποσών που περιλαμβάνονται στη
δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων.

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU, DPO, CVA

Ο αιτών δεν υποβάλλει αίτηση για τον ίδιο σκοπό όπως για την ανακληθείσα ή την ακυρωθείσα απόφαση
Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς του αιτούντος τηρούνται ή είναι προσβάσιμες στον
τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Μέρος των δραστηριοτήτων του αιτούντος διεξάγονται στον τόπο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
Η DTCA επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
απόρριψη της αίτησης
Πίνακας 39: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τυπική διαδικασία

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

CGU, DPO, CVA

Ο αιτών διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI
Ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Πίνακας 40: Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα – Τυπική διαδικασία
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7 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
7.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη / Τελωνειακές αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη.

7.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την αποδοχή της αίτησης, είναι έτοιμη να υποβληθεί σε περαιτέρω ανάλυση από τις τελωνειακές
αρχές, έτσι ώστε να χορηγηθεί η άδεια.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων, η διαδικασία
λήψης απόφασης ανήκει στο πρώτο μέρος της διαδικασίας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 11.

Σχήμα 11: Διαδικασία λήψης απόφασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, ορίζεται προθεσμία για τις τελωνειακές αρχές - ανάλογα με το είδος
της άδειας. Στον Πίνακας 7 παρατίθενται οι αρχικές προθεσμίες που ορίζονται, ανά είδος άδειας, στην
περίπτωση απόφασης που αφορά ένα κράτος μέλος.
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Προθεσμία για τη λήψη
απόφασης (ημέρες)

Είδος άδειας

Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς και προσωρινή εναπόθεση
Άδεια για υποβολή τελωνειακής διασάφησης μέσω εισαγωγής δεδομένων
στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, μεταξύ άλλων για το
καθεστώς εξαγωγής

120

Άδεια για κεντρικό τελωνισμό

120

Άδεια για χρήση απλουστευμένης διασάφησης

120

Άδεια σχετικά με την ιδιότητα του εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών

30

Άδεια για αυτοαξιολόγηση

120

Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης

120

Ειδικά καθεστώτα
Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται
για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων

60

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

30

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

30

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος ειδικού προορισμού

30

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής

30

Διαμετακόμιση
Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη στο πλαίσιο ενωσιακής
διαμετακόμισης

120

Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη για τις μεταφορές με
δελτίο TIR

120

Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα στο πλαίσιο ενωσιακής
διαμετακόμισης

120

Άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου εκδότη

120

Άδεια για χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων

120

Άδεια για χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο
δεδομένων

120

Άδεια για χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής
διασάφησης

120

Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς
Άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς

120

Άλλες αιτήσεις (Τυπική διαδικασία)
Άδεια για την παροχή συνολικής εγγύησης, περιλαμβανομένης της
πιθανής εγγύησης μειωμένου ποσού ή της απαλλαγής από την
υποχρέωση σύστασης εγγύησης

120

Άδεια αναστολής πληρωμής

120

Άδεια για την απλούστευση του προσδιορισμού των ποσών που
περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων.

120

Πίνακας 41: Αρχική προθεσμία για τη λήψη απόφασης, ανά είδος άδειας (απόφαση που αφορά ένα κράτος μέλος)
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Σε περίπτωση απόφασης που αφορά πολλά κράτη μέλη, η ημερομηνία λήξης ορίζεται σε 120
ημερολογιακές ημέρες, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη λήψη απόφασης, όπως συμβαίνει για τις προϋποθέσεις
αποδοχής της διαδικασίας αποδοχής αίτησης, ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια θα πρέπει να
υποβληθούν σε έλεγχο από τον τελωνειακό υπάλληλο της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης
τελωνειακής αρχής.
Η ενότητα 7.2.1 Επαλήθευση προϋποθέσεων και κριτηρίων περιγράφει τα βήματα που
απαιτούνται για την αποτελεσματική επαλήθευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων.
Δεδομένου ότι η αίτηση καθεαυτή μπορεί να μην επαρκεί για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη
χορήγηση της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αξιοποιήσει επικουρικές δραστηριότητες,
όπως να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τον αιτούντα· ή να διαβουλευτεί με τα κράτη
μέλη που εμπλέκονται στην αίτηση/πρόκειται να εμπλακούν στην άδεια· ή απλώς να παρατείνει την
προθεσμία λήψης απόφασης. Επιπλέον, κατά το στάδιο λήψης απόφασης, ο συναλλασσόμενος
ενδέχεται να επιθυμεί να πραγματοποιήσει ορισμένες προσαρμογές στην αίτησή του. Τις εν λόγω
προσαρμογές θα πρέπει να διαχειρίζονται οι τελωνειακές αρχές.
Η ενότητα 7.2.2 Πρόσθετα βήματα περιγράφει τις διάφορες επικουρικές δραστηριότητες που
μπορούν να αξιοποιηθούν πριν από τη χορήγηση της άδειας και υποστηρίζουν την επαλήθευση των
προϋποθέσεων και των κριτηρίων.
Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, καθώς
και την αξιοποίηση των επικουρικών δραστηριοτήτων, ο τελωνειακός υπάλληλος θα είναι σε θέση να
λάβει την τελική απόφαση και να προχωρήσει στη χορήγηση - ή μη - της άδειας στον
συναλλασσόμενο.
Η ενότητα 7.2.3 Λήψη απόφασης και γνωστοποίηση περιγράφει τα τελικά βήματα που
αποσκοπούν στη χορήγηση της άδειας που θα γνωστοποιηθεί στον αιτούντα (ο οποίος θα καταστεί ο
δικαιούχος της απόφασης) και στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.
Ανά πάσα στιγμή, ο συναλλασσόμενος δύναται να ακυρώσει την αίτησή του για τελωνειακή απόφαση.
Η ενότητα 7.2.4 Ανάκληση αίτησης επεξηγεί εν συντομία τη διαδικασία ανάκλησης μιας αίτησης.
Στο Σχήμα 12 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης,
όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Σχήμα 12: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης
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7.2.1 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η επαλήθευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων από τον τελωνειακό υπάλληλο ακολουθεί γενικά
το ίδιο πρότυπο:
-

Ορισμένες προϋποθέσεις επαληθεύονται από το σύστημα (αυτόματοι έλεγχοι).

-

Ορισμένες προϋποθέσεις επαληθεύονται από τις τελωνειακές αρχές (μη αυτόματοι έλεγχοι).

-

Με βάση τα αποτελέσματα, ο τελωνειακός υπάλληλος αποφασίζει κατά πόσον απαιτούνται
περαιτέρω βήματα (βλ. ενότητα 7.2.2). Αν έχει εκτελεστεί τουλάχιστον ένα επιπλέον βήμα, ο
τελωνειακός υπάλληλος ξεκινά εκ νέου την επαλήθευση των προϋποθέσεων και κριτηρίων
(μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω βημάτων).

Οι παρακάτω υποενότητες περιγράφουν λεπτομερώς τους διάφορους ελέγχους που πρέπει να
εκτελεστούν - βάσει του είδους άδειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι - εκτός από το είδος της άδειας - ο
κατάλογος των προϋποθέσεων και των κριτηρίων προς επαλήθευση εξαρτάται επίσης από το αν ο
αιτών είναι δικαιούχος - ή μη - άδειας ΑΕΟ.
Το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα κατά πόσον ο αιτών
είναι δικαιούχος της συγκεκριμένης άδειας βάσει του αριθμού EORI του αιτούντος.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία επισκόπηση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για κάθε είδος
άδειας από τον αναγνώστη, το επάνω δεξιά κελί καθενός από τους ακόλουθους πίνακες περιέχει μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες πληροφορίες:
-

Κωδικός, ο οποίος περιέχει τον κωδικό του είδους άδειας και σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθείται από
πρόσθετους χαρακτήρες που περιγράφουν τη συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. CGU-30- άδεια συνολικής
εγγύησης, με μείωση ύψους 30 %).

-

Σύμβολο

: έλεγχοι που διενεργούνται από τον τελωνειακό υπάλληλο (μη αυτόματοι έλεγχοι)·

-

Σύμβολο

: έλεγχοι που διενεργούνται από το σύστημα (αυτόματοι έλεγχοι)·

-

Σύμβολο

(κόκκινο πιστοποιητικό): υποδεικνύει ότι ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO·

-

Σύμβολο

(σκούρο μπλε πιστοποιητικό): υποδεικνύει ότι ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO·

-

Σύμβολο
(ανοιχτό γκρι πιστοποιητικό): υποδεικνύει ότι οι έλεγχοι πρέπει να διενεργηθούν
ανεξάρτητα από το κατά πόσον ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας ΑΕΟ.

Επιπλέον, όταν το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου ελέγχου συνεπάγεται την επαλήθευση μίας ή
περισσότερων προϋποθέσεων, αναγράφεται στον πίνακα μια αναφορά στον επικουρικό έλεγχο, μαζί με την εν
λόγω προϋπόθεση. Η αναφορά ακολουθεί το πρότυπο «AUX- ...» όπου τα αποσιωπητικά («...»)
αντικαθίσταται από έναν μοναδικό κωδικό.
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7.2.1.1 Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς και προσωρινή
εναπόθεση
7.2.1.1.1

Άδεια για υποβολή τελωνειακής διασάφησης μέσω εισαγωγής δεδομένων στις λογιστικές
καταχωρίσεις του διασαφιστή, μεταξύ άλλων για το καθεστώς εξαγωγής

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

EIR

Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Η αναφερόμενη διαδικασία είναι η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η τελωνειακή αποταμίευση, η προσωρινή
εισαγωγή, ο ειδικός προορισμός, η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, η
εξαγωγή ή η επανεξαγωγή
Απαιτείται τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών για ένα ειδικό καθεστώς όπως
αναφέρεται στο άρθρο 181 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 42: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εισαγωγή στις λογιστικές καταχωρίσεις
του διασαφιστή – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

EIR

Η αναφερόμενη διαδικασία είναι η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η τελωνειακή αποταμίευση, η προσωρινή
εισαγωγή, ο ειδικός προορισμός, η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, η
εξαγωγή ή η επανεξαγωγή
Απαιτείται τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών για ένα ειδικό καθεστώς όπως
αναφέρεται στο άρθρο 181 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 43: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εισαγωγή στις λογιστικές καταχωρίσεις
του διασαφιστή – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.1.2

Άδεια για κεντρικό τελωνισμό

Πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CCL

Η αναφερόμενη διαδικασία είναι η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η τελωνειακή αποταμίευση, η προσωρινή
εισαγωγή, ο ειδικός προορισμός, η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, η
εξαγωγή ή η επανεξαγωγή
Η τελωνειακή διασάφηση έχει τη μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή και πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 150 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 44: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Κεντρικός τελωνισμός

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

CCL

Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF
Πίνακας 45: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από το σύστημα – Κεντρικός τελωνισμός

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η άδεια AEOC ή AEOF αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση
προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας για κεντρικό τελωνισμό. Ως εκ τούτου, οι μη αυτόματοι
έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι από αυτήν την κατάσταση και το αποτέλεσμα της εν λόγω επαλήθευσης του
συστήματος θα ληφθεί υπόψη κατά τη λήψη της τελικής απόφασης από τον τελωνειακό υπάλληλο.

7.2.1.1.3

Άδεια για χρήση απλουστευμένης διασάφησης

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

SDE

Οι εργαζόμενοι του αιτούντος ή του δικαιούχου έχουν υπόψη τους την ανάγκη ενημέρωσης της τελωνειακής
αρχής σχετικά με τις δυσκολίες συμμόρφωσης
Οι διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών και εγκρίσεων από τον αιτούντα/δικαιούχο είναι ικανοποιητικές
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζει ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών εισαγωγών
και εξαγωγών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 46: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Απλουστευμένη διασάφηση – Ο αιτών
δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF
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Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

SDE

Α/Α
Πίνακας 47: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Απλουστευμένη διασάφηση – Ο αιτών
είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

7.2.1.1.4

Άδεια σχετικά με την ιδιότητα του εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

AWB

Ο αιτών τηρεί αρχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιούν αποτελεσματικούς ελέγχους
Ο αιτών διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ζύγισης
Ο αιτών παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ορθή διαδικασία ζύγισης
Ο αιτών συμμετέχει στην εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή τη διαχείριση νωπών μπανανών
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 48: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος ζυγιστής μπανανών – Ο
αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

AWB

Ο αιτών διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ζύγισης
Ο αιτών παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ορθή διαδικασία ζύγισης
Ο αιτών συμμετέχει στην εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή τη διαχείριση νωπών μπανανών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 49: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος ζυγιστής μπανανών – Ο
αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF
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Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
7.2.1.1.5

Άδεια για αυτοαξιολόγηση

Πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

SAS

Η αναφερόμενη διαδικασία είναι η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η τελωνειακή αποταμίευση, η προσωρινή
εισαγωγή, ο ειδικός προορισμός, η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, η
εξαγωγή ή η επανεξαγωγή
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 50: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Αυτοαξιολόγηση

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα

SAS

Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF
Πίνακας 51: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από το σύστημα – Αυτοαξιολόγηση

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η άδεια AEOC ή AEOF αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας για αυτοαξιολόγηση. Ως εκ τούτου, οι μη αυτόματοι έλεγχοι είναι
ανεξάρτητοι από αυτήν την κατάσταση και το αποτέλεσμα της εν λόγω επαλήθευσης του συστήματος
θα ληφθεί υπόψη κατά τη λήψη της τελικής απόφασης από τον τελωνειακό υπάλληλο.
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7.2.1.1.6

Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
Η αίτηση αφορά την άδεια για χρήση άλλων χώρων

TST
AUX-TST-A

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο αιτών παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών
Ο αιτών τηρεί αρχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιούν αποτελεσματικούς ελέγχους
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 52: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Προσωρινή εναπόθεση – Ο αιτών δεν
είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
Η αίτηση αφορά την άδεια για χρήση άλλων χώρων

TST
AUX-TST-A

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 53: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Προσωρινή εναπόθεση – Ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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AUX-TST-A - Επικουρικός έλεγχος για προσωρινή εναπόθεση A: ανεξάρτητα από το αν ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, ο παρακάτω έλεγχος πρέπει να εκτελεστεί αν το αποτέλεσμα της
προϋπόθεσης «Η αίτηση αφορά την άδεια για χρήση άλλων χώρων» είναι «Ναι»:
TST-A

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
Η αίτηση αφορά την άδεια διακίνησης των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση μεταξύ
διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης

AUX-TST-B

Πίνακας 54: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Προσωρινή εναπόθεση – Η αίτηση
αφορά την άδεια χρήσης άλλων χώρων

AUX-TST-B - Επικουρικός έλεγχος για προσωρινή εναπόθεση B: ανεξάρτητα από το αν ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, ο παρακάτω έλεγχος πρέπει να εκτελεστεί αν το αποτέλεσμα της
προϋπόθεσης «Η αίτηση αφορά την άδεια διακίνησης των εμπορευμάτων σε προσωρινή
εναπόθεση μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης» είναι «Ναι»:
TST-B

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
Η διακίνηση των εμπορευμάτων δεν αυξάνει τον κίνδυνο απάτης

Πίνακας 55: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Προσωρινή εναπόθεση – Η αίτηση
αφορά την άδεια διακίνησης των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων
προσωρινής εναπόθεσης

7.2.1.2 Ειδικά καθεστώτα
7.2.1.2.1

Άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται για την
τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CW1, CW2, CWP

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο αιτών τηρεί κατάλληλες καταχωρίσεις σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές τύπο
Ο αιτών παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 56: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελωνειακή αποταμίευση – Ο αιτών
δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CW1, CW2, CWP

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 57: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελωνειακή αποταμίευση – Ο αιτών
είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
7.2.1.2.2

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

IPO

Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προέκυψαν από την τελειοποίηση
εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης
Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή πρέπει να εξεταστούν

AUX-IPO-ECO

Η προσφυγή στο καθεστώς δεν μπορεί να συνεπάγεται την παράκαμψη των αποτελεσμάτων των κανόνων
καταγωγής και των ποσοτικών περιορισμών που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα
Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης των ισοδύναμων
εμπορευμάτων
Εμπλεκόμενα βοηθήματα παραγωγής

AUX-IPO-A

Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να
οδηγήσει στην απόρριψη της άδειας
Πίνακας 58: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή – Ο
αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα
Ο υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 86
παράγραφος 3 του ΕΤΚ

IPO
AUX-IPO-B

Πίνακας 59: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από το σύστημα – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή – Ο αιτών δεν
είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF
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Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

IPO

Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προέκυψαν από την τελειοποίηση
εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης
Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή πρέπει να εξεταστούν

AUX-IPO-ECO

Η προσφυγή στο καθεστώς δεν μπορεί να συνεπάγεται την παράκαμψη των αποτελεσμάτων των κανόνων
καταγωγής και των ποσοτικών περιορισμών που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα
Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης των ισοδύναμων
εμπορευμάτων
Εμπλεκόμενα βοηθήματα παραγωγής

AUX-IPO-A

Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να
οδηγήσει στην απόρριψη της άδειας
Πίνακας 60: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή – Ο
αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

Προϋποθέσεις που επαληθεύονται από το σύστημα
Ο υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 86
παράγραφος 3 του ΕΤΚ

IPO
AUX-IPO-B

Πίνακας 61: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από το σύστημα – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή – Ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

AUX-IPO-A - Επικουρικός έλεγχος για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή A: ανεξάρτητα από το αν ο
αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, ο παρακάτω έλεγχος πρέπει να εκτελεστεί αν το
αποτέλεσμα της προϋπόθεσης «Εμπλεκόμενα βοηθήματα παραγωγής» είναι «Ναι»:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

IPO

Δύναται να χορηγηθεί άδεια για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή για βοηθήματα παραγωγής
Πίνακας 62: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή –
Επικουρικός έλεγχος Β
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AUX-IPO-B - Επικουρικός έλεγχος για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή B: ανεξάρτητα από το αν ο
αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, ο παρακάτω έλεγχος πρέπει να εκτελεστεί αν το
αποτέλεσμα της προϋπόθεσης «Ο υπολογισμός του ποσού του εισαγωγικού δασμού γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του ΕΤΚ» είναι «Ναι»:
IPO

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
Το είδος ή η κατάσταση των εμπορευμάτων τη στιγμή της υπαγωγής τους στο καθεστώς δεν μπορεί να
αποκατασταθεί οικονομικά μετά τη μεταποίηση

Πίνακας 63: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή –
Επικουρικός έλεγχος Β

AUX-IPO-ECO – Επικουρικός έλεγχος για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή όσον αφορά τους
οικονομικούς όρους: όταν ο τελωνειακός υπάλληλος δηλώνει ότι οι οικονομικές προϋποθέσεις θα
πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται αυτομάτως σχετικά.
Στη συνέχεια, ο τελωνειακός υπάλληλος επικοινωνεί με την Επιτροπή3. Η ομάδα τελωνειακών
εμπειρογνωμόνων
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για θα αποφανθεί σχετικά με την
εκπλήρωση των οικονομικών προϋποθέσεων
και θα γνωστοποιήσει το συγκεκριμένο
Η προθεσμία λήψης απόφασης μπορεί να
παραταθεί για διάστημα έως ένα έτος, έτσι ώστε η
αποτέλεσμα στον τελωνειακό υπάλληλο που
ομάδα
τελωνειακών
εμπειρογνωμόνων
να
θα το καταχωρίσει στο σύστημα.
αποφανθεί

σχετικά

με

την

εκπλήρωση

των

Προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι
οικονομικών προϋποθέσεων.
προθεσμίες,
ο τελωνειακός υπάλληλος
καταγράφει - πριν γνωστοποιήσει στην
Επιτροπή την ανάγκη ελέγχου των οικονομικών προϋποθέσεων - αν είναι απαραίτητη η παράταση της
προθεσμίας για τη λήψης της απόφασης.
7.2.1.2.3

Άδεια για χρήση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

OPO

Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προέκυψαν από την τελειοποίηση
εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης
Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή πρέπει να
AUX-OPO-ECO
εξεταστούν
Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης των ισοδύναμων
εμπορευμάτων ή του συστήματος σταθερών ανταλλαγών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 64: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή – Ο
αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.

3

Η επικοινωνία με την Επιτροπή γίνεται με διαφορετικά μέσα από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων.
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Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
OPO

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προέκυψαν από την τελειοποίηση
εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης
Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή πρέπει να
AUX-OPO-ECO
εξεταστούν
Έχουν καθοριστεί μέτρα για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης των ισοδύναμων
εμπορευμάτων ή του συστήματος σταθερών ανταλλαγών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 65: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή – Ο
αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
AUX-OPO-ECO – Επικουρικός έλεγχος για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή όσον αφορά τις
οικονομικές προϋποθέσεις: όταν ο τελωνειακός υπάλληλος δηλώνει ότι οι οικονομικές προϋποθέσεις
θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται αυτομάτως
σχετικά.
Στη συνέχεια, ο τελωνειακός υπάλληλος επικοινωνεί με την Επιτροπή4. Η ομάδα τελωνειακών
εμπειρογνωμόνων
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για θα αποφανθεί σχετικά με την
εκπλήρωση των οικονομικών προϋποθέσεων
και θα γνωστοποιήσει το συγκεκριμένο
Η προθεσμία λήψης απόφασης μπορεί να
παραταθεί για διάστημα έως ένα έτος, έτσι ώστε η
αποτέλεσμα στον τελωνειακό υπάλληλο που
ομάδα
τελωνειακών
εμπειρογνωμόνων
να
θα το καταχωρίσει στο σύστημα.
αποφανθεί

σχετικά

με

την

εκπλήρωση

των

Προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι
οικονομικών προϋποθέσεων.
προθεσμίες,
ο τελωνειακός υπάλληλος
καταγράφει —πριν γνωστοποιήσει στην
Επιτροπή την ανάγκη ελέγχου των οικονομικών προϋποθέσεων— αν είναι απαραίτητη η παράταση
της προθεσμίας για τη λήψη της απόφασης.

4

Η επικοινωνία με την Επιτροπή γίνεται με διαφορετικά μέσα από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων.
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7.2.1.2.4

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος ειδικού προορισμού

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

EUS

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο αιτών τηρεί κατάλληλες καταχωρίσεις σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές τύπο
Ο αιτών παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 66: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ειδικός προορισμός – Ο αιτών δεν
είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

EUS

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 67: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ειδικός προορισμός – Ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.2.5

Άδεια για την εφαρμογή καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

TEA

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο αιτών τηρεί κατάλληλες καταχωρίσεις σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές τύπο
Ο αιτών παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών
Ο αιτών χρησιμοποιεί τα εμπορεύματα ή φροντίζει για τη χρησιμοποίησή τους ή διενεργεί εργασίες τελειοποίησης
επί των εμπορευμάτων ή φροντίζει για τη διεξαγωγή τέτοιων εργασιών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 68: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Προσωρινή εισαγωγή – Ο αιτών δεν
είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

TEA

Οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει εγγύηση
Ο αιτών χρησιμοποιεί τα εμπορεύματα ή φροντίζει για τη χρησιμοποίησή τους ή διενεργεί εργασίες τελειοποίησης
επί των εμπορευμάτων ή φροντίζει για τη διεξαγωγή τέτοιων εργασιών
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 69: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Προσωρινή εισαγωγή – Ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.3 Διαμετακόμιση
7.2.1.3.1

Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη στο πλαίσιο ενωσιακής διαμετακόμισης

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACE

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο αιτών παραλαμβάνει τακτικά εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 70: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος παραλήπτης – Ο αιτών
δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACE

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο αιτών παραλαμβάνει τακτικά εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 71: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος παραλήπτης – Ο αιτών
είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.3.2

Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη για τις μεταφορές με δελτίο TIR

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACT

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών/δικαιούχος παραλαμβάνει τακτικά εμπορεύματα με πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR και η οικεία DTCA
έχει λόγο να πιστεύει ότι δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 72: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος παραλήπτης για τις
μεταφορές με δελτίο TIR – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACT

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών/δικαιούχος παραλαμβάνει τακτικά εμπορεύματα με πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR και η οικεία DTCA
έχει λόγο να πιστεύει ότι δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 73: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος παραλήπτης για τις
μεταφορές με δελτίο TIR – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.3.3

Άδεια για καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα στο πλαίσιο ενωσιακής διαμετακόμισης

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACR

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 74: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος αποστολέας – Ο αιτών
δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACR

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 75: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος αποστολέας – Ο αιτών
είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.3.4

Άδεια για την ιδιότητα εγκεκριμένου εκδότη

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACP

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 76: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος εκδότης – Ο αιτών δεν
είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ACP

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 77: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Εγκεκριμένος εκδότης – Ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.3.5

Άδεια για χρήση ειδικών τελωνειακών σφραγίδων

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

SSE

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Οι σφραγίδες μπορούν να εγκριθούν
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 78: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ειδικές σφραγίδες – Ο αιτών δεν είναι
δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

SSE

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Οι σφραγίδες μπορούν να εγκριθούν
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 79: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ειδικές σφραγίδες – Ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.3.6

Άδεια για χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

TRD

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 80: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Διαμετακόμιση με μειωμένο σύνολο
δεδομένων – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

TRD

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 81: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Διαμετακόμιση με μειωμένο σύνολο
δεδομένων – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.3.7

Άδεια για χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ETD

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών εκμεταλλεύεται σημαντικό αριθμό πτήσεων/δρομολογίων εντός της Ένωσης
Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς είναι διαθέσιμα
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών δύναται να επιδείξει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων
μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο
επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλου τελωνειακού ελέγχου
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 82: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς – Ο
αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

ETD

Ο αιτών/δικαιούχος χρησιμοποιεί τακτικά το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης
Οι DTCA είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς δυσανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις
Ο αιτών εκμεταλλεύεται σημαντικό αριθμό πτήσεων/δρομολογίων εντός της Ένωσης
Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς είναι διαθέσιμα
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 83: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς – Ο
αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.4 Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς
7.2.1.4.1

Άδεια λειτουργίας τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

RSS

Ο αιτών αναλαμβάνει να μην προβαίνει σε καμία μεταφόρτωση εμπορευμάτων στη θάλασσα κατά τις διαδρομές
της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς
Ο αιτών αναλαμβάνει να μην προσεγγίζει κατά τις διαδρομές της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς καμία
ελεύθερη ζώνη σε ενωσιακό λιμένα
Ο αιτών αναλαμβάνει να μην προσεγγίζει κατά τις διαδρομές της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς
κανέναν λιμένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης
Ο αιτών αναλαμβάνει να καταχωρίσει τα ονόματα των πλοίων που εξυπηρετούν την τακτική γραμμή θαλάσσιας
μεταφοράς, τον πρώτο λιμένα από τον οποίο το πλοίο αρχίζει την εκτέλεση της τακτικής γραμμής θαλάσσιας
μεταφοράς και τους λιμένες προσέγγισης
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα για τον σκοπό αυτό
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 84: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς
– Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

RSS

Ο αιτών αναλαμβάνει να μην προβαίνει σε καμία μεταφόρτωση εμπορευμάτων στη θάλασσα κατά τις διαδρομές
της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς
Ο αιτών αναλαμβάνει να μην προσεγγίζει κατά τις διαδρομές της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς καμία
ελεύθερη ζώνη σε ενωσιακό λιμένα
Ο αιτών αναλαμβάνει να μην προσεγγίζει κατά τις διαδρομές της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς
κανέναν λιμένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης
Ο αιτών αναλαμβάνει να καταχωρίσει τα ονόματα των πλοίων που εξυπηρετούν την τακτική γραμμή θαλάσσιας
μεταφοράς, τον πρώτο λιμένα από τον οποίο το πλοίο αρχίζει την εκτέλεση της τακτικής γραμμής θαλάσσιας
μεταφοράς και τους λιμένες προσέγγισης
Ο αιτών αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα για τον σκοπό αυτό
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 85: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς
– Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEOC ή AEOF

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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7.2.1.5 Άλλες αιτήσεις (Τυπική διαδικασία)
7.2.1.5.1

Άδεια για την παροχή συνολικής εγγύησης, περιλαμβανομένης της πιθανής εγγύησης
μειωμένου ποσού ή της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια προς επικύρωση για τη χορήγηση άδειας για την παροχή συνολικής
εγγύησης, εξαρτώνται από το είδος των τελωνειακών οφειλών που αναφέρονται στην αίτηση, καθώς
και από το επίπεδο μείωσης που ζητείται για καθένα από τα συγκεκριμένα είδη.
Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να ζητηθούν όλα τα επίπεδα μείωσης για όλα τα είδη τελωνειακών
οφειλών. Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι πιθανές αντιστοιχίσεις:
Τελωνειακές οφειλές

Υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές

Επίπεδο εγγύησης (% του ποσού αναφοράς)
100 % του αντίστοιχου μέρους του ποσού
αναφοράς (Χωρίς μείωση)
30 % του
αναφοράς

αντίστοιχου

μέρους

του

ποσού

100 % του αντίστοιχου μέρους του ποσού
αναφοράς (Χωρίς μείωση)

Ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές

50 % του
αναφοράς

αντίστοιχου

μέρους

του

ποσού

30 % του
αναφοράς

αντίστοιχου

μέρους

του

ποσού

0 % του αντίστοιχου μέρους του ποσού
αναφοράς (Απαλλαγή από την υποχρέωση
σύστασης εγγύησης)
Πίνακας 86: Επίπεδα εγγύησης που μπορούν να ζητηθούν, ανάλογα με το είδος των τελωνειακών οφειλών

Αν δεν έχει ζητηθεί μείωση για οποιοδήποτε είδος οφειλής και ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας
AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-0

Ο αιτών χρησιμοποιεί τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 87: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Χωρίς μείωση
(οποιαδήποτε οφειλή) – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Αν δεν έχει ζητηθεί μείωση για οποιοδήποτε είδος οφειλής και ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας
AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
CGU-0

Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές
Α/Α

Πίνακας 88: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Χωρίς μείωση
(οποιαδήποτε οφειλή) – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO

Αν έχει ζητηθεί μείωση ύψους 30 % για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή και ο αιτών δεν είναι
δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-30-P

Ο αιτών χρησιμοποιεί τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής
Ο αιτών διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης
Οι εργαζόμενοι του αιτούντος ή του δικαιούχου έχουν υπόψη τους την ανάγκη ενημέρωσης της τελωνειακής
αρχής σχετικά με τις δυσκολίες συμμόρφωσης
Ο αιτών δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης
Ο αιτών έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των τελωνειακών δασμών,
των φόρων και όλων των άλλων δασμών κατά τα τελευταία τρία έτη
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και ότι δεν έχει αρνητική καθαρή θέση,
εκτός αν αυτή μπορεί να καλυφθεί
Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 89: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Μείωση 30 %
(ενδεχόμενη οφειλή) – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν έχει ζητηθεί μείωση ύψους 30 % για οποιαδήποτε ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή και ο αιτών
είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθεί ο ακόλουθος έλεγχος:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-30-P

Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 90: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Μείωση 30 %
(ενδεχόμενη οφειλή) – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO
78

ΕΚΔ: 5.00

Customs Decisions Business User Guide
Λήψη απόφασης

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν έχει ζητηθεί μείωση ύψους 30 % για υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή και ο αιτών δεν είναι
δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-30-E

Ο αιτών χρησιμοποιεί τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής
Ο αιτών διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης
Οι εργαζόμενοι του αιτούντος ή του δικαιούχου έχουν υπόψη τους την ανάγκη ενημέρωσης της τελωνειακής
αρχής σχετικά με τις δυσκολίες συμμόρφωσης
Ο αιτών δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης
Ο αιτών έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των τελωνειακών δασμών,
των φόρων και όλων των άλλων δασμών κατά τα τελευταία τρία έτη
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και ότι δεν έχει αρνητική καθαρή θέση,
εκτός αν αυτή μπορεί να καλυφθεί
Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 91: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Μείωση 30 %
(υπάρχουσα οφειλή) – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν έχει ζητηθεί μείωση ύψους 30 % για οποιαδήποτε υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή και ο αιτών
είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθεί ο ακόλουθος έλεγχος:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-30-E

Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 92: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Μείωση 30 %
(υπάρχουσα οφειλή) – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Αν έχει ζητηθεί μείωση ύψους 50 % για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή και ο αιτών δεν είναι
δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-50

Ο αιτών χρησιμοποιεί τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής
Ο αιτών διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης
Ο αιτών δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης
Ο αιτών έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των τελωνειακών δασμών,
των φόρων και όλων των άλλων δασμών κατά τα τελευταία τρία έτη
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και ότι δεν έχει αρνητική καθαρή θέση,
εκτός αν αυτή μπορεί να καλυφθεί
Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 93: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Μείωση 50 %
(ενδεχόμενη οφειλή) – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν έχει ζητηθεί μείωση ύψους 50 % για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή και ο αιτών είναι δικαιούχος
άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-50

Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 94: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Μείωση 50 %
(ενδεχόμενη οφειλή) – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Αν έχει ζητηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για ενδεχόμενη τελωνειακή
οφειλή και ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-W

Ο αιτών χρησιμοποιεί τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις
Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής
Ο αιτών παρέχει στην τελωνειακή αρχή πρόσβαση στις τελωνειακές και, κατά περίπτωση, στις μεταφορικές του
καταχωρίσεις
Ο αιτών διαθέτει σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης, το οποίο προσδιορίζει τα εμπορεύματα ως ενωσιακά ή μη
ενωσιακά
Ο αιτών διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης
Ο αιτών εφαρμόζει ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών και εγκρίσεων και για την αρχειοθέτηση
των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρείας και για την προστασία έναντι της απώλειας πληροφοριών
Οι εργαζόμενοι του αιτούντος ή του δικαιούχου έχουν υπόψη τους την ανάγκη ενημέρωσης της τελωνειακής
αρχής σχετικά με τις δυσκολίες συμμόρφωσης
Ο αιτών διαθέτει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ΤΠ με σκοπό την προστασία του συστήματος πληροφορικής του
από μη εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση και τη διασφάλιση των εγγράφων του
Ο αιτών δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης
Ο αιτών έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των τελωνειακών δασμών,
των φόρων και όλων των άλλων δασμών κατά τα τελευταία τρία έτη
Ο αιτών αποδεικνύει ότι διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και ότι δεν έχει αρνητική καθαρή θέση,
εκτός αν αυτή μπορεί να καλυφθεί
Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο αιτών διαθέτει, κατά περίπτωση, ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών και εγκρίσεων που
σχετίζονται με μέτρα εμπορικής πολιτικής ή με συναλλαγές αγροτικών προϊόντων.
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 95: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Απαλλαγή από
την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (ενδεχόμενη οφειλή) – Ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Αν έχει ζητηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για ενδεχόμενη τελωνειακή
οφειλή και ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CGU-W

Ο αιτών διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψει το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 96: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Συνολική εγγύηση – Απαλλαγή από
την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (υπάρχουσα οφειλή) – Ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO
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Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν εκτελείται συγκεκριμένος έλεγχος από το σύστημα.
7.2.1.5.2

Άδεια αναστολής πληρωμής του ποσού του καταβλητέου δασμού, εφόσον η άδεια δεν
χορηγείται για μία και μόνο πράξη

Ανεξάρτητα από το κατά πόσον ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθεί ο
ακόλουθος έλεγχος:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

DPO

Παρέχεται εγγύηση
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 97: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Αναστολή πληρωμής – Ο αιτών (δεν)
είναι δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Δεν εκτελείται συγκεκριμένος έλεγχος από το σύστημα.
7.2.1.5.3

Άδεια για την απλούστευση του προσδιορισμού των ποσών που περιλαμβάνονται στη
δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων.

Αν ο αιτών δεν είναι δικαιούχος άδειας AEO, πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CVA

Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων
Ο αιτών διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής
Ο αιτών διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης
Η εφαρμογή του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα θα επέφερε, υπό τις συγκεκριμένες
συνθήκες, δυσανάλογα διοικητικά έξοδα
Η προσδιορισθείσα δασμολογητέα αξία δεν θα διαφέρει σημαντικά από εκείνη που προσδιορίστηκε χωρίς άδεια
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 98: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Δασμολογητέα αξία – Ο αιτών δεν είναι
δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
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Αν ο αιτών είναι δικαιούχος άδειας AEO, θα πρέπει να διεξαχθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές

CVA

Η εφαρμογή του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα θα επέφερε, υπό τις συγκεκριμένες
συνθήκες, δυσανάλογα διοικητικά έξοδα
Η προσδιορισθείσα δασμολογητέα αξία δεν θα διαφέρει σημαντικά από εκείνη που προσδιορίστηκε χωρίς άδεια
Ο τελωνειακός υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άλλος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
απόρριψη της άδειας
Πίνακας 99: Προϋποθέσεις προς επαλήθευση από τις τελωνειακές αρχές – Δασμολογητέα αξία – Ο αιτών είναι
δικαιούχος άδειας AEO

Σημειώνεται ότι, αν επισημανθεί ότι συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην απόρριψη της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσδιορίσει τις
προϋποθέσεις αυτές.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν εκτελείται συγκεκριμένος έλεγχος από το σύστημα.

7.2.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, προβλέπονται διάφορες επικουρικές δραστηριότητες που
μπορούν να αξιοποιηθούν πριν από τη χορήγηση της άδειας και υποστηρίζουν την επαλήθευση των
προϋποθέσεων και των κριτηρίων. Οι παρακάτω δραστηριότητες μπορεί να αποτελούν μέρος της
διαδικασίας:
-

Διαβούλευση με το εμπλεκόμενο κράτος μέλος —αν η απόφαση επηρεάζει επίσης ένα κράτος
μέλος εκτός από την αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή, το εν λόγω κράτος
μέλος εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η διαβούλευση με ορισμένα κράτη μέλη
γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας.

-

Αίτηση παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - σε κάποιο σημείο της διαδικασίας λήψης
απόφασης, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν διαθέτει όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες για τη λήψη απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τελωνειακός
υπάλληλος ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες από τον συναλλασσόμενο. Ο
συναλλασσόμενος αναμένεται να αποστείλει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός προθεσμίας
που ορίζεται από τον τελωνειακό υπάλληλο. Η προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30
ημέρες. Οι παρεχόμενες συμπληρωματικές πληροφορίες επαληθεύονται από τον τελωνειακό
υπάλληλο, δηλαδή κατά πόσον οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

-

Διαχείριση προσαρμογών - Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, ο συναλλασσόμενος
επιτρέπεται να προβεί σε προσαρμογές προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων και των κριτηρίων για τη χορήγηση της ζητούμενης άδειας. Ο
συναλλασσόμενος προτείνει επίσης προθεσμία εντός της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι
προσαρμογές. Ο συναλλασσόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει τις προσαρμογές μόνο στην
περίπτωση που ο τελωνειακός υπάλληλος έχει εγκρίνει τόσο τις προσαρμογές όσο και την
προτεινόμενη προθεσμία. Αν οι προσαρμογές απορριφθούν από τον τελωνειακό υπάλληλο, ο
συναλλασσόμενος δύναται να υποβάλει άλλη πρόταση προσαρμογών. Τα εμπλεκόμενα κράτη
μέλη ενημερώνονται επίσης σχετικά με τις προσαρμογές. Μετά τη γνωστοποίηση της
πραγματοποίησης από τον συναλλασσόμενο, ο τελωνειακός υπάλληλος ελέγχει αν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

-

Παράταση της προθεσμίας για τη λήψη της απόφασης - αν ο τελωνειακός υπάλληλος δεν είναι
σε θέση να λάβει την απόφαση εντός της προθεσμίας, μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει
την προθεσμία. Η πιθανή παράταση της προθεσμίας διαφέρει και εξαρτάται από το κατά
πόσον ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να διεξάγει έρευνες σχετικά με τον αιτούντα. Η
γνωστοποίηση προς τον συναλλασσόμενο εξαρτάται από το κατά πόσον μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την έρευνα ή όχι.
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Τα εν λόγω πρόσθετα βήματα θα περιγραφούν περαιτέρω σε ειδικά κεφάλαια.

7.2.3 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Μόλις επαληθευτούν όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και δεν απαιτούνται πρόσθετα βήματα από
τον τελωνειακό υπάλληλο, ο υπάλληλος καταγράφει κατά πόσον προτίθεται να λάβει ευνοϊκή
απόφαση ή όχι.
Σε θετική περίπτωση, καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες της χορηγούμενης άδειας, ενώ ο δικαιούχος
και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά με την άδεια.
Σε αρνητική περίπτωση, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους της προβλεπόμενης απόφασης
και έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του (μέσω της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος
ακρόασης) η οποία θα πρέπει να αναλυθεί από τον τελωνειακό υπάλληλο. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος
μπορεί να αναθεωρήσει την πρόθεσή του να λάβει ευνοϊκή απόφαση και - σε θετική περίπτωση - να
χορηγήσει την άδεια.
Σε περίπτωση λήψης ευνοϊκής απόφασης, αποδίδεται στην απόφαση ένας αυτόματος και μοναδικός
αριθμός αναφοράς απόφασης. Διαρθρώνεται ως ακολούθως:
[Κωδικός χώρας][κωδικός είδους άδειας][Ελεύθεροι χαρακτήρες]
Παράδειγμα: BETSTBE000001-2018-PNC2366
Όπου:
-

ο κωδικός χώρας είναι ο κωδικός ISO της τελωνειακής αρχής που είναι υπεύθυνη για την
αίτηση, με δύο χαρακτήρες (στο παράδειγμα «BE» για το Βέλγιο)·

-

ο κωδικός είδους άδειας (στο παράδειγμα TST)·
Οι ελεύθεροι χαρακτήρες δημιουργούνται αυτομάτως (μέγιστο 29 χαρακτήρες, στο
παράδειγμα BE000001-2018-PNC2366). Από προεπιλογή, το CDMS χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο αλγόριθμο5 για τον καθορισμό των ελεύθερων χαρακτήρων:

-

o

DTCA·

o

Χαρακτήρας παύλας («-»)·

o

Τρέχον έτος·

o

Χαρακτήρας παύλας («-»)·

o

3 τυχαία γράμματα·

o

Αύξων αριθμός.

Όταν η άδεια είναι ευνοϊκή και χορηγείται στον δικαιούχο και όταν ο αιτών είχε δηλώσει στην αίτησή
του ότι δίνει τη συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση στον κατάλογο των δικαιούχων αδειών, ο
προαναφερθείς κατάλογος επικαιροποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων λεπτομερειών στον
κατάλληλο ιστότοπο:
-

δικαιούχος της άδειας·

-

Είδος άδειας·

-

Ημερομηνία ισχύος ή, κατά περίπτωση, περίοδος ισχύος·

-

Κράτος μέλος της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής·

Σημειώνεται ότι η προϋπάρχουσα άδεια (έντυπη άδεια που εισάγεται στο σύστημα) δεν μπορεί να κωδικοποιηθεί με το ίδιο
πρότυπο. Το σύστημα θα απορρίψει την εισαγωγή της.

5
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ

-

Αρμόδιο τελωνείο/τελωνείο ελέγχου.

Όταν η τελική απόφαση εξακολουθεί να είναι μη
ευνοϊκή για τον αιτούντα, έχει το δικαίωμα να ασκήσει
προσφυγή κατά της απόφασης. Η συγκεκριμένη
διαδικασία θα αναλυθεί περαιτέρω σε επόμενη
ενότητα.

Μετά τη χορήγηση της άδειας, ο αιτών
καθίσταται δικαιούχος της άδειας.
Αυτές οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται στην
τεκμηρίωση για τη διάκριση της διαχείρισης
των αιτήσεων από τη διαχείριση των
αδειών, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο
αιτών και ο δικαιούχος είναι ένα άτομο.

7.2.4 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Με παρόμοιο τρόπο με τη διαδικασία αποδοχής αίτησης, ο συναλλασσόμενος μπορεί να ζητήσει
ανάκληση της άδειάς του ανά πάσα στιγμή πριν από την απόφαση χορήγησης (ή μη) της άδειας. Όταν
η ανάκληση επιβεβαιώνεται από το σύστημα, δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί σε ανάλυση από τις
τελωνειακές αρχές και δεν μπορεί να αναληφθεί περαιτέρω δράση για τη συγκεκριμένη αίτηση.
Ο συναλλασσόμενος δύναται στη συνέχεια να υποβάλει νέα αίτηση για νέα άδεια - υποβάλλοντας νέα
αίτηση τελωνειακής απόφασης.
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8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
8.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Τελωνειακές αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη.

8.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διαδικασία διαχείρισης προσαρμογών αποτελεί μέρος της διαδικασίας λήψης απόφασης. Στο
Σχήμα 13 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης. Η
διαδικασία διαχείρισης προσαρμογών αποτελεί μία από τις «Επικουρικές δραστηριότητες».

Σχήμα 13: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης

Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, ο συναλλασσόμενος επιτρέπεται να προβεί σε προσαρμογές
προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για τη χορήγηση
της ζητούμενης άδειας. Ο συναλλασσόμενος μπορεί να προτείνει προσαρμογές μετά την αποδοχή της
αίτησης, αλλά πριν από τη λήψη της απόφασης.
Στο Σχήμα 14 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας διαχείρισης
προσαρμογών.
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Σχήμα 14: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας διαχείρισης προσαρμογών

Η διαδικασία διαχείρισης προσαρμογών ξεκινά με την υποβολή των προτεινόμενων προσαρμογών
από τον συναλλασσόμενο. Η προσαρμογή αφορά πληροφορίες σχετικά με τον κάθε έλεγχο που θα
πρέπει να επαληθευτούν από τον τελωνειακό υπάλληλο και οι οποίες συμβάλλουν στη θετική
επικύρωση. Ως σχετικός έλεγχος νοείται κάθε έλεγχος που αναφέρεται στο κεφάλαιο «3. Λήψη
απόφασης». Μαζί με τις προσαρμογές, ο συναλλασσόμενος υποβάλει επίσης μια πρόταση χρονικού
ορίου για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων προσαρμογών. Δεν υπάρχει περιορισμός στην
προτεινόμενη προθεσμία, αλλά θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την
πραγματοποίηση των προτεινόμενων προσαρμογών.
Ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να λάβει την απόφαση σχετικά με τις προτεινόμενες
προσαρμογές. Το αποτέλεσμα της απόφασης μπορεί να είναι κάποιο από τα εξής:
-

Η πρόταση εγκρίνεται – ο τελωνειακός υπάλληλος εγκρίνει τόσο τις προσαρμογές όσο και την
προθεσμία πραγματοποίησής τους·

-

Η πρόταση δεν εγκρίνεται – ο τελωνειακός υπάλληλος δεν εγκρίνει είτε τις προσαρμογές είτε
την προθεσμία πραγματοποίησής τους είτε αμφότερα.

Αν ο τελωνειακός υπάλληλος αποφασίσει να απορρίψει τις προσαρμογές για οποιονδήποτε λόγο, το
γεγονός αυτό καθώς και οι λεπτομέρειες απόρριψης θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στον
συναλλασσόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συναλλασσόμενος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση
προσαρμογών.
Αν εγκριθούν οι προτεινόμενες προσαρμογές, ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να εξετάσει κατά
πόσον απαιτείται παράταση για την προθεσμία λήψης απόφασης. Μπορούν να προκύψουν οι
ακόλουθες καταστάσεις:
-

Ο τελωνειακός υπάλληλος αποφασίζει να παρατείνει την ισχύουσα προθεσμία και καταχωρεί
στο σύστημα τη νέα προθεσμία. Η νέα προθεσμία λήψης απόφασης γνωστοποιείται στον
συναλλασσόμενο.

-

Η προθεσμία παραμένει ως έχει και δεν αποστέλλεται καμία γνωστοποίηση στον
συναλλασσόμενο.

Μόλις παραταθεί η προθεσμία λήψης απόφασης, το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων ελέγχει αν
βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διαβούλευση με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Αν βρίσκεται σε εξέλιξη
τουλάχιστον μία διαβούλευση, ο τελωνειακός υπάλληλος καταγράφει αν θα πρέπει να παραταθεί η
προθεσμία για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Αν αποφασίσει να παρατείνει την προθεσμία, τα
κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά.
Αν ο αιτών δεν πραγματοποιήσει τις προσαρμογές εντός της προθεσμίας, η διαδικασία απλώς
λαμβάνει τέλος.
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Ωστόσο, μόλις ο συναλλασσόμενος πραγματοποιήσει τις προσαρμογές εντός της προθεσμίας,
ενημερώνει τον τελωνειακό υπάλληλο σχετικά με τις προσαρμογές και υποβάλει αποδείξεις σχετικά με
την πραγματοποίησή τους.
Τέλος, ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να επαληθεύσει κατά πόσον οι προσαρμογές που
πραγματοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες. Στη συνέχεια, καταχωρίζει το αποτέλεσμα της
εν λόγω επικύρωσης.
Αν βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον μία διαβούλευση με κράτος/-η μέλος/-η, το/τα κράτος/-η μέλος/-η
ενημερώνεται/-ονται αυτομάτως για τις προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν. Ο τελωνειακός
υπάλληλος του κράτους μέλους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση μπορεί να λάβει το
γεγονός αυτό υπόψη κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων.
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9 ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

9.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Τελωνειακές αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη.

9.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διαδικασία αίτησης παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών αποτελεί μέρος της διαδικασίας
λήψης απόφασης. Στο Σχήμα 15 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας
λήψης απόφασης. Η διαδικασία αίτησης παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών αποτελεί μία από
τις «Επικουρικές δραστηριότητες».

Σχήμα 15: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης

Αν ο τελωνειακός υπάλληλος κρίνει ότι οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του δεν επαρκούν για τη
λήψη απόφασης, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τον συναλλασσόμενο.
Παράλληλα, ο τελωνειακός υπάλληλος παρατείνει την προθεσμία λήψης απόφασης σύμφωνα με την
προθεσμία που έχει δοθεί στον συναλλασσόμενο για την υποβολή των συμπληρωματικών
πληροφοριών.
Στο Σχήμα 16 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας αίτησης παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών.
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Σχήμα 16: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας αίτησης παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών

Η διαδικασία αίτησης παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ξεκινά όταν ο τελωνειακός
υπάλληλος διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για τη λήψη απόφασης. Προκειμένου
να ζητήσει τις εν λόγω πληροφορίες από τον συναλλασσόμενο, ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει
να καθορίσει με σαφήνεια τις ζητούμενες πληροφορίες. Οι ζητούμενες πληροφορίες σχετίζονται με
τους ελέγχους (προϋποθέσεις και κριτήρια) που εκτελούνται από τον τελωνειακό υπάλληλο.
Ταυτόχρονα, ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να ορίσει προθεσμία για την υποβολή των

Δεδομένου ότι έχει ζητηθεί από τον συναλλασσόμενο να υποβάλει τις συμπληρωματικές
πληροφορίες, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να μην είναι σε θέση να προχωρήσει περαιτέρω στην
εξέταση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για τη λήψη απόφασης. Κατά συνέπεια, η προθεσμία λήψης
απόφασης παρατείνεται αυτομάτως σύμφωνα με την προθεσμία που επιβάλλεται στον συναλλασσόμενο.

ζητούμενων πληροφοριών από τον συναλλασσόμενο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προθεσμία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες.
Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται αυτομάτως σχετικά με την αίτηση συμπληρωματικών
πληροφοριών και τη σχετική προθεσμία για την υποβολή τους. Υπάρχουν δύο δυνατότητες, ανάλογα
με τον τρόπο με τον οποίο ο συναλλασσόμενος αντιμετωπίζει την αίτηση για την παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών:
•
•

Ο συναλλασσόμενος ανταποκρίνεται στην αίτηση και παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες
εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Ο συναλλασσόμενος δεν παρέχει εγκαίρως τις απαιτούμενες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει
καθόλου.

Σημειώνεται ότι αν λήξει η προθεσμία λήψης συμπληρωματικών πληροφοριών, αυτό δεν σημαίνει
αυτομάτως ότι η αίτηση θα λάβει μη ευνοϊκή απόφαση. Ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί
να ζητήσει εκ νέου τις συμπληρωματικές πληροφορίες.
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Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών πληροφοριών από τον συναλλασσόμενο, ο τελωνειακός
υπάλληλος ελέγχει αν οι παρεχόμενες πληροφορίες συμμορφώνονται με τις προσδοκίες. Αν οι
παρεχόμενες πληροφορίες είναι ικανοποιητικές, λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης απόφασης
για την επαλήθευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων. Αν οι παρεχόμενες συμπληρωματικές
πληροφορίες δεν αποδειχθούν σωστές ή είναι ανεπαρκείς, ο τελωνειακός υπάλληλος δύναται να
ζητήσει εκ νέου από τον συναλλασσόμενο να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες,
προσδιορίζοντας με ακρίβεια τις αναμενόμενες πληροφορίες.
Αν βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον μία διαβούλευση με κράτος/-η μέλος/-η, το/τα κράτος/-η μέλος/-η
ενημερώνεται/-ονται αυτομάτως σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες από τον
συναλλασσόμενο στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή. Ο τελωνειακός υπάλληλος
του κράτους μέλους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση μπορεί να λάβει το γεγονός αυτό
υπόψη κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων.
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10 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
10.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή.

10.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διαδικασία παράτασης προθεσμίας αποτελεί μέρος της διαδικασίας λήψης απόφασης. Στο Σχήμα 17
παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης. Η διαδικασία
παράτασης προθεσμίας αποτελεί μία από τις «Επικουρικές δραστηριότητες».

Σχήμα 17: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης

Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να ζητήσει παράταση της
προθεσμίας όταν δεν είναι σε θέση να λάβει την απόφαση εντός της προθεσμίας των 30 έως 120
ημερολογιακών ημερών (όπως παρουσιάζεται στην ενότητα που αναφέρεται στη διαδικασία «Λήψη
απόφασης»), που προβλέπεται για τη διαδικασία λήψης απόφασης.
Στο Σχήμα 18 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας παράτασης
προθεσμίας.
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Σχήμα 18 – Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας παράτασης προθεσμίας

Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση εντός της κανονικής προθεσμίας
των 30 έως 120 ημερολογιακών ημερών, μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση της προθεσμίας
για τη λήψη απόφασης. Είναι δυνατές οι ακόλουθες περιπτώσεις:
-

Ο τελωνειακός υπάλληλος ζητεί παράταση της προθεσμίας, εφόσον δεν είναι σε θέση να λάβει
απόφαση εντός της κανονικής προθεσμίας λήψης απόφασης.

-

Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπόνοιας παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας και ο
τελωνειακός υπάλληλος διενεργεί έρευνες σε σχέση με τον συναλλασσόμενο, ο τελωνειακός
υπάλληλος μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας για τις εν εξελίξει έρευνες.

Οι προθεσμίες για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις διαφέρουν. Ο Πίνακας 100 παραθέτει τις
μέγιστες προθεσμίες για διάφορα είδη παράτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης.
Είδος παράτασης

Προθεσμία

Η παράταση της προθεσμίας ζητείται από τον τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος
δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση εντός της κανονικής προθεσμίας

30 ημέρες κατ’
ανώτατο όριο.

Η παράταση της προθεσμίας ζητείται από τον τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος
διενεργεί έρευνες σε σχέση με τον συναλλασσόμενο

9 μήνες κατ’
ανώτατο όριο.

Πίνακας 100: Επισκόπηση των προθεσμιών για διάφορα είδη παράτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης
απόφασης

Η παράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης μπορεί να ζητηθεί αρκετές φορές, αλλά η συνολική
προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τιμές που ορίζονται στον Πίνακας 100. Η διαχείριση της
αξιολόγησης και της έγκρισης των προθεσμιών γίνεται από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων. Αν
η συνολική παράταση της προθεσμίας για συγκεκριμένη διαδικασία λήψης απόφασης είναι μικρότερη
από αυτήν που ορίζεται στον Πίνακας 100, η αίτηση παράτασης της προθεσμίας εγκρίνεται από το
σύστημα. Διαφορετικά, η αίτηση παράτασης της προθεσμίας απορρίπτεται. Και στις δύο περιπτώσεις,
ο τελωνειακός υπάλληλος ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα.
Μετά την έγκριση της αίτησης παράτασης της προθεσμίας, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά
με τους λόγους παράτασης της προθεσμίας λήψης απόφασης, καθώς και σχετικά με τη νέα διάρκεια
της προθεσμίας για τη λήψη της απόφασης.
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Εξαίρεση σχετικά με τη γνωστοποίηση προς τον συναλλασσόμενο
-

Αν ο τελωνειακός υπάλληλος διεξάγει έρευνες, θα πρέπει να διαπιστώσει κατά πόσον η
γνωστοποίηση προς τον συναλλασσομένου θα θέσει σε κίνδυνο την έρευνα. Αν η
γνωστοποίηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις διεξαγόμενες έρευνες, ο
συναλλασσόμενος δεν θα ενημερωθεί σχετικά με την παράταση της προθεσμίας.
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11 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
(ΕΙΔΟΣ I)
11.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Τελωνειακές αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη.

11.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διαδικασία διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη αποτελεί μέρος της διαδικασίας λήψης
απόφασης. Στο Σχήμα 19 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης
απόφασης. Η διαδικασία διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη αποτελεί μία από τις
«Επικουρικές δραστηριότητες».

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση (είδος I) εφαρμόζεται μόνο για τις άδειες:
της ομάδας συνήθους διαδικασίας, με την εξαίρεση της συνολικής εγγύησης·
της ομάδας υπαγωγής των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς και προσωρινής
εναπόθεσης, με την εξαίρεση του κεντρικού τελωνισμού και της προσωρινής εναπόθεσης·
της ομάδας τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς·
εγκεκριμένου εκδότη, ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς και απλουστευμένης διασάφησης με
μειωμένο σύνολο δεδομένων.
-

Επιπροσθέτως, η διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη είναι προαιρετική ή υποχρεωτική ανάλογα
με το είδος άδειας. Η διαβούλευση (είδος I) είναι υποχρεωτική σε περίπτωση τακτικής γραμμής
θαλάσσιας μεταφοράς και ETD. Στις άλλες περιπτώσεις, είναι προαιρετική.
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Σχήμα 19: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης

Όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη εμπλέκονται στην τελωνειακή απόφαση (πέραν της DTCA), ο
τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να διαβουλευθεί με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη σχετικά με την
επαλήθευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη είναι αυτά που
ορίζονται από τον αιτούντα, στην αίτηση τελωνειακής απόφασης, στο στοιχείο «Γεωγραφική ισχύς».
Για τα είδη αδειών για τα οποία η διαβούλευση είναι προαιρετική, τα κράτη μέλη προς διαβούλευση θα
πρέπει να επιλεγούν από τον τελωνειακό υπάλληλο από τον κατάλογο των εμπλεκομένων κρατών
μελών. Για τα είδη αδειών για τα οποία η διαβούλευση είναι υποχρεωτική, πραγματοποιείται αυτόματα
διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.
Η αίτηση διαβούλευσης περιέχει έναν κατάλογο προϋποθέσεων και κριτηρίων προς επαλήθευση,
καθώς και τις σχετικές προθεσμίες για την παροχή του αποτελέσματος της διαβούλευσης. Η
προθεσμία καθορίζεται εκ του νόμου σε 45 ημέρες για τα προαναφερθέντα είδη αδειών, με την
εξαίρεση της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς, για την οποία η προθεσμία ορίζεται σε 15
ημέρες.
Στο Σχήμα 20 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα
εμπλεκόμενα κράτη μέλη.
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Σχήμα 20: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη

Η διαδικασία ξεκινά κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, όταν ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να
διαβουλευθεί με το εμπλεκόμενο κράτος μέλος σχετικά με την επαλήθευση των προϋποθέσεων και
των κριτηρίων. Η αίτηση διαβούλευσης που υποβάλλεται στον τελωνειακό υπάλληλο του
εμπλεκόμενου κράτους μέλους περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Αριθμός αναφοράς αίτησης για την οποία θα πρέπει να παρασχεθεί το αποτέλεσμα της
διαβούλευσης·

-

Προϋποθέσεις και κριτήρια προς επαλήθευση·

-

Προθεσμία ολοκλήρωσης της διαβούλευσης.

Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο τελωνειακός υπάλληλος της τελωνειακής αρχής της οποίας ζητείται
η γνώμη ξεκινά να ελέγχει τις σχετικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια.
Υπάρχουν δύο πιθανά αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη επαλήθευση:
-

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια πληρούνται·

-

Τουλάχιστον ένα από τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια δεν πληρούται.

Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, το αποτέλεσμα της διαβούλευσης - που περιλαμβάνει την
επαλήθευση όλων των απαιτούμενων ελέγχων - διαβιβάζεται αυτομάτως στον τελωνειακό υπάλληλο
της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής.
Όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαβουλεύσεις, ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει το τελικό
αποτέλεσμα διαβούλευσης (θετικό ή αρνητικό) μαζί με την αιτιολόγηση. Στη συνέχεια, θα είναι σε θέση
να συνεχίσει την επαλήθευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, με τη βοήθεια των μεμονωμένων
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης.
Αν, κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και
των κριτηρίων, οι αρχές των οποίων ζητείται η
γνώμη διαπιστώσουν ότι η προτεινόμενη
προθεσμία δεν επαρκεί για την επαλήθευση, ο
τελωνειακός υπάλληλος της τελωνειακής αρχής
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της οποίας ζητείται η γνώμη μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας από την αρμόδια για τη
λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή. Η συγκεκριμένη αίτηση θα γνωστοποιηθεί στον τελωνειακό
υπάλληλο της DTCA, την οποία είτε θα εγκρίνει είτε θα απορρίψει.
Αν ο τελωνειακός υπάλληλος εγκρίνει την αίτηση παράτασης της προθεσμίας, το σύστημα
τελωνειακών αποφάσεων παρατείνει αυτόματα την προθεσμία διαβούλευσης με το κράτος μέλος. Στη
συνέχεια, ο τελωνειακός υπάλληλος του κράτους μέλους του οποίου ζητείται η γνώμη θα ενημερωθεί
σχετικά με το αποτέλεσμα της αίτησης παράτασης της προθεσμίας. Η γνωστοποίηση μπορεί να είναι
μία από τις ακόλουθες:
-

Η αίτηση παράτασης της προθεσμίας εγκρίνεται. Η γνωστοποίηση περιέχει επίσης πληροφορίες
σχετικά με την παράταση (αριθμός ημερών) και τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της
διαδικασίας διαβούλευσης.

-

Η αίτηση παράτασης της προθεσμίας απορρίπτεται. Η γνωστοποίηση περιγράφει επίσης τον
λόγο απόρριψης.

Όταν δεν έχει διαβιβαστεί το αποτέλεσμα διαβούλευσης από το κράτος μέλος του οποίου ζητείται η
γνώμη εντός της προθεσμίας, θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκ μέρους του
συγκεκριμένου κράτους μέλους του οποίου ζητήθηκε η γνώμη.
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12 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
(ΕΙΔΟΣ II)
12.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη / Τελωνειακές αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη.

12.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διαδικασία διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη αποτελεί μέρος της διαδικασίας λήψης
απόφασης. Στο Σχήμα 21 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης
απόφασης. Η διαδικασία διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη αποτελεί μία από τις
«Επικουρικές δραστηριότητες».

-

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση (είδος II) εφαρμόζεται μόνο για τις άδειες:
της ομάδας ειδικών καθεστώτων·
κεντρικού τελωνισμού και προσωρινής εναπόθεσης·
συνολικής εγγύησης.

Επιπροσθέτως, η διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη είναι προαιρετική ή υποχρεωτική ανάλογα
με το είδος άδειας. Η διαβούλευση (είδος II) είναι υποχρεωτική σε περίπτωση CCL και TST. Στις άλλες
περιπτώσεις, είναι προαιρετική.
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Σχήμα 21: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης απόφασης
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Όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη εμπλέκονται στην τελωνειακή απόφαση (πέραν της DTCA), ο
τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να ζητήσει την επαλήθευση του σχεδίου άδειας από το/τα
εμπλεκόμενο/-α κράτος/-η μέλος/-η. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη είναι αυτά που ορίζονται από τον
αιτούντα, στην αίτηση τελωνειακής απόφασης, στο στοιχείο «Γεωγραφική ισχύς». Για τα είδη αδειών
για τα οποία η διαβούλευση είναι προαιρετική, τα κράτη μέλη προς διαβούλευση θα πρέπει να
επιλεγούν από τον τελωνειακό υπάλληλο από τον κατάλογο των εμπλεκομένων κρατών μελών. Για τα
είδη αδειών για τα οποία η διαβούλευση είναι υποχρεωτική, πραγματοποιείται αυτόματα διαβούλευση
με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.
Στο Σχήμα 22 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα
εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Σχήμα 22: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη

Η διαδικασία ξεκινά διαφορετικά για τα προαναφερθέντα είδη αδειών:
-

Κεντρικός τελωνισμός και προσωρινή εναπόθεση – τα κράτη μέλη προς διαβούλευση
ταυτοποιούνται από το σύστημα.

-

Ειδικά καθεστώτα και συνολική εγγύηση - ο τελωνειακός υπάλληλος καταγράφει για κάθε
εμπλεκόμενο κράτος μέλος κατά πόσον έχει συμφωνηθεί η αντικατάσταση της προηγούμενης
συμφωνίας, καθώς και των πληροφοριών προς υποβολή, ή κατά πόσον υπάρχει συμφωνία να
μην προβεί σε διαβουλεύσεις. Είναι δυνατά τα ακόλουθα αποτελέσματα:
o Για κάθε κράτος μέλος για το οποίο έχει συμφωνηθεί να αντικατασταθεί η
προηγούμενη συμφωνία και οι πληροφορίες προς υποβολή, θα αποσταλεί απλή
γνωστοποίηση της «μελλοντικής» άδειας και δεν απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση.
o Για κάθε κράτος μέλος για το οποίο έχει συμφωνηθεί να μην προβεί σε διαβούλευση, η
διαδικασία θα λήξει.
o Για κάθε άλλο κράτος μέλος που πρόκειται να λάβει μέρος στη διαβούλευση, η
διαδικασία θα συνεχιστεί.
100
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Αν η διαδικασία διαβούλευσης συνεχιστεί, ο τελωνειακός υπάλληλος ζητά από τα εμπλεκόμενα κράτη
μέλη να εγκρίνουν το σχέδιο άδειας ή να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με αυτό. Η αίτηση
διαβούλευσης που υποβάλλεται στον τελωνειακό υπάλληλο του/των κράτους/-ών μέλους/-ών του/των
οποίου/-ων ζητείται η γνώμη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (ενδεικτικά):
-

Αποδοχή άδειας·

-

Σχέδιο άδειας·

-

Σχέδιο ελέγχου, κατά περίπτωση·

-

Προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας ή τη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με το σχέδιο
άδειας.

Ο τελωνειακός υπάλληλος του κράτους μέλους του οποίου ζητείται η γνώμη θα πρέπει να συμφωνήσει
ή να διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με το σχέδιο άδειας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η
προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας ή την υποβολή αντιρρήσεων σχετικά με το σχέδιο άδειας
ορίζεται νομικά και ποικίλλει ανάλογα με το είδος της άδειας όπως απεικονίζεται στον Πίνακας 101.

Προθεσμία επίτευξης
συμφωνίας/διατύπωσης
αντιρρήσεων (ημέρες)

Είδος άδειας

Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς και προσωρινή εναπόθεση
Άδεια για κεντρικό τελωνισμό

45

Άδεια για προσωρινή εναπόθεση

30

Ειδικά καθεστώτα
Όλες οι άδειες

30

Συνήθη καθεστώτα
Άδεια για συνολική εγγύηση

30

Πίνακας 101: Προθεσμία επίτευξης συμφωνίας/διατύπωσης ενστάσεων

Μόλις ο τελωνειακός υπάλληλος του εμπλεκόμενου κράτους μέλους λάβει την αίτηση διαβούλευσης,
θα πρέπει να ενεργήσει ως εξής:
-

Συμφωνεί με το προσχέδιο άδειας· ή

-

Διατυπώνει αντιρρήσεις σχετικά με το σχέδιο άδειας.

Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος του εμπλεκόμενου κράτους μέλους δεν συμφωνήσει ή δεν διατυπώσει
αντιρρήσεις σχετικά με το σχέδιο άδειας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το σχέδιο άδειας
θεωρείται αυτομάτως αποδεκτό από το κράτος μέλος του οποίου ζητείται η γνώμη.
Αν ο τελωνειακός υπάλληλος του εμπλεκόμενου κράτους μέλους συμφωνήσει σχετικά με το
προτεινόμενο σχέδιο άδειας, ενημερώνει σχετικά την DTCA και, στη συνέχεια, δεν χρειάζεται να
προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια. Ο τελωνειακός υπάλληλος της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης
τελωνειακής αρχής ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.
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Αν ο τελωνειακός υπάλληλος του κράτους μέλους του οποίου ζητείται η γνώμη δεν συμφωνεί με το
σχέδιο άδειας, θα πρέπει να διατυπώσει αντιρρήσεις και να τις διαβιβάσει στον τελωνειακό υπάλληλο
ή την αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή.
Μετά την παραλαβή των αντιρρήσεων από αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή, ο
τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να αποφασίσει αν οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν είναι
αποδεκτές ή όχι και να προβεί σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
-

Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, ο τελωνειακός υπάλληλος αποφασίζει να
επικαιροποιήσει το σχέδιο άδειας. Ο τελωνειακός υπάλληλος επιλέγει τα κράτη μέλη τα οποία
θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με την αλλαγή και το σχέδιο άδειας υποβάλλεται στη
συνέχεια στους τελωνειακούς υπαλλήλους των εν λόγω κρατών μελών.

-

Ο τελωνειακός υπάλληλος αποφασίζει να μην επικαιροποιήσει το σχέδιο άδειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίτευξη συμφωνίας αποτελεί μια επαναληπτική διαδικασία. Είναι δυνατές
περισσότερες ανταλλαγές μεταξύ της DTCA και των εμπλεκόμενων τελωνειακών υπαλλήλων.

Για την επίτευξη συμφωνίας, η νομοθεσία προβλέπει προθεσμία. Η προθεσμία εξαρτάται από το είδος
άδειας και απεικονίζεται στον Πίνακας 102.

Προθεσμία επίτευξης
συμφωνίας (ημέρες)

Είδος άδειας

Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς και προσωρινή εναπόθεση
Άδεια για κεντρικό τελωνισμό

90

Άδεια για προσωρινή εναπόθεση

60

Ειδικά καθεστώτα
Όλες οι άδειες

60

Συνήθη καθεστώτα
Άδεια για συνολική εγγύηση

60

Πίνακας 102: Προθεσμία επίτευξης συμφωνίας

Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος του
κράτους μέλους του οποίου ζητείται η
γνώμη εκφράζει αντιρρήσεις και δεν
επιτευχθεί συμφωνία εντός της σχετικής
προθεσμίας που απεικονίζεται στον
Πίνακας 102, η άδεια χορηγείται για το
μέρος για το οποίο δεν έχουν διατυπωθεί
αντιρρήσεις.

Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στο
παρόν έγγραφο είναι σταθερές και δεν υπάρχει
δυνατότητά παράτασής τους.
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12.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Άδεια

Είδος

Διαβούλευση

Προθεσμία επίτευξης
συμφωνίας/διατύπωσης
αντιρρήσεων (ημέρες)

Προθεσμία επίτευξης
συμφωνίας (ημέρες)

ACE

Α/Α

Όχι

Α/Α

Α/Α

ACP

I

Προαιρετική

45

Α/Α

ACR

Α/Α

Όχι

Α/Α

Α/Α

ACT

Α/Α

Όχι

Α/Α

Α/Α

AWB

I

Προαιρετική

45

Α/Α

CCL

II

Υποχρεωτική

45

90

CGU

II

Προαιρετική

30

60

CVA

I

Προαιρετική

45

Α/Α

CW

II

Προαιρετική

30

60

DPO

I

Προαιρετική

45

Α/Α

EIR

I

Προαιρετική

45

Α/Α

ETD

I

Υποχρεωτική

45

Α/Α

EUS

II

Προαιρετική

30

60

IPO

II

Προαιρετική

30

60

OPO

II

Προαιρετική

30

60

RSS

I

Υποχρεωτική

15

Α/Α

SAS

I

Προαιρετική

45

Α/Α

SDE

I

Προαιρετική

45

Α/Α

SSE

Α/Α

Όχι

Α/Α

Α/Α

TEA

II

Προαιρετική

30

60

TRD

I

Προαιρετική

45

Α/Α

TST

II

Υποχρεωτική

30

60

Πίνακας 103 Περίληψη της διαβούλευσης ανά είδος άδειας
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13 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
13.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

13.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την υποβολή της αίτησης, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει. Η
ανάκληση μιας αίτησης είναι δυνατή είτε κατά την αποδοχή της αίτησης είτε κατά τη διαδικασία λήψης
της απόφασης, αλλά πριν από τη λήψη της απόφασης χορήγησης (ή μη) της άδειας.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων, η ανάκληση
ανήκει στο πρώτο μέρος της διαδικασίας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 23.

Σχήμα 23: Διαδικασία λήψης απόφασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων

Στο Σχήμα 24 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας ανάκλησης.
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Not Granted

Application
Received

Grant
Authorisation

Granted

Application Withdrawn

Request
Withdrawal

Withdraw
Application and
Notify

Σχήμα 24: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας ανάκλησης

Μετά την υποβολή της αίτησης ανάκλησης από τον συναλλασσόμενο, αυτή γίνεται δεκτή αυτομάτως
και η έγκριση γνωστοποιείται στον συναλλασσόμενο. Η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε
«Ανακληθείσα».
Αν συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης απόφασης, θα πρέπει να
ενημερώνονται σχετικά με την ανάκληση. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη προσδιορίζονται με βάση τη
«Γεωγραφική ισχύ» της αίτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η αίτηση δεν είχε γίνει ακόμη δεκτή (βρίσκεται σε κατάσταση
«Καταχωρισθείσα»), η ανάκληση δεν χρειάζεται να γνωστοποιηθεί στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη,
δεδομένου ότι δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη σε σχέση με την ίδια την αίτηση.

Μόλις η αίτηση ανακληθεί επιτυχώς, ο συναλλασσόμενος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση.

105

ΕΚΔ: 5.00

Customs Decisions Business User Guide
Δικαίωμα προσφυγής

14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
14.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

14.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο συναλλασσόμενος έχει το δικαίωμα προσφυγής εναντίον οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί από
τις τελωνειακές αρχές σε σχέση με μια αίτηση ή απόφαση.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων, η διαδικασία
λήψης απόφασης ανήκει στο πρώτο μέρος της διαδικασίας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 25.

Σχήμα 25: Διαδικασία λήψης απόφασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων

Στο Σχήμα 26 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας του δικαιώματος
προσφυγής.
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Time limit to take
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Authorisation not
granted
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Not Granted
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Take Decision and
Notify
Granted

Authorisation
annulled

Σχήμα 26: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας του δικαιώματος προσφυγής

Το δικαίωμα προσφυγής υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς και, ως εκ τούτου, ασκείται εκτός του
συστήματος τελωνειακών αποφάσεων. Μόνο το αποτέλεσμα του δικαιώματος προσφυγής
καταγράφεται στο σύστημα.
Ο συναλλασσόμενος έχει το δικαίωμα προσφυγής στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
-

Η απόφαση έχει ληφθεί και είναι μη ευνοϊκή για τον αιτούντα.

-

Δεν ελήφθη από τον συναλλασσόμενο απόφαση σχετικά με την αίτηση εντός της προθεσμίας
λήψης απόφασης.

Όπως επισημάνθηκε στο Σχήμα 26, ο συναλλασσόμενος μπορεί επίσης να ασκήσει προσφυγή κατά
της ανάκλησης ή της ακύρωσης. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στο σύστημα CDMS
και πρόκειται να συμπεριληφθεί σε μελλοντική βελτίωση.

Όταν ο συναλλασσόμενος ασκεί προσφυγή, ο τελωνειακός υπάλληλος καταγράφει στο σύστημα την
ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας και τον λόγο της προσφυγής.
Όταν ολοκληρωθεί η άσκηση του δικαιώματος προσφυγής, ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει τις
λεπτομέρειες του αποτελέσματος μαζί με την αιτιολόγηση.
Σε περίπτωση που είχε χορηγηθεί η άδεια και αν το αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος
προσφυγής είναι ευνοϊκό, η κατάσταση απόφασης επιστρέφει σε «ενεργή» και ο συναλλασσόμενος
και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά.
Σε περίπτωση που είχε χορηγηθεί η άδεια και αν το αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος
προσφυγής είναι μη ευνοϊκό, η άδεια παραμένει αμετάβλητη. Κανένας φορέας δεν ενημερώνεται.
Αν η αιτία της προσφυγής ήταν η λήξη της προθεσμίας λήψης απόφασης ή η λήψη μη ευνοϊκής
απόφασης και αν το αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος προσφυγής είναι ευνοϊκό, αποδίδεται
στην άδεια ο αριθμός αναφοράς της απόφασης. Στη συνέχεια, ο συναλλασσόμενος και τα
εμπλεκόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά.
Αν η αιτία της προσφυγής ήταν η λήξη της προθεσμίας λήψης απόφασης ή η λήψη μη ευνοϊκής
απόφασης και αν το αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος προσφυγής εξακολουθεί να είναι μη
ευνοϊκό, τότε ο συναλλασσόμενος και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά.
Εφόσον η έκβαση της άσκησης του δικαιώματος προσφυγής είναι θετική, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί
στο κράτος μέλος και εφόσον έχει ληφθεί η συναίνεση του συναλλασσομένου για τη δημοσίευση της
απόφασης, η απόφαση δημοσιεύεται αυτομάτως στον κατάλληλο ιστότοπο στο διαδίκτυο με
προσθήκη του συναλλασσομένου στον κατάλογο των δικαιούχων.
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15 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
15.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

15.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μια απόφαση μπορεί να τεθεί σε αναστολή. Κατά συνέπεια, η
απόφαση δεν ισχύει πλέον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αναστολή μπορεί να ζητηθεί είτε
από την τελωνειακή αρχή είτε από τον δικαιούχο.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων (Σχήμα 27),
η αναστολή αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών, όπως απεικονίζεται στο
Σχήμα 28.

ApplicatiAn fAr
CustAms DecisiAn

Grant
AuthArisatiAn
ApplicatiAn
Aanagement

AuthArisatiAn is
Granted?

Yes

Ianage
Iuthorisation

And Af Validity Af
AuthArisatiAn

Iuthorisation
Ianagement

NA

And

Σχήμα 27: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων
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Σχήμα 28: Η αναστολή απόφασης αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών

Η τελωνειακή αρχή κινεί τη διαδικασία αναστολής όταν:
-

συντρέχουν επαρκείς λόγοι ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης, αλλά
απαιτούνται περαιτέρω έρευνες·

-

ο δικαιούχος της απόφασης δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά την εν λόγω απόφαση, αλλά δύναται να λάβει μέτρα ώστε
να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση·

-

κατόπιν της επανεξέτασης, ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώνει ότι η απόφαση πρέπει να
τεθεί σε αναστολή.

Ο δικαιούχος της απόφασης μπορεί να ζητήσει οικειοθελώς την αναστολή όταν:
-

προσωρινά δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της απόφασης ή να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της εν λόγω απόφασης. Σε αυτήν την
περίπτωση, ο δικαιούχος θα πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά τις τελωνειακές αρχές και να τις
ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, καθώς και για το πόσο χρόνο θα
χρειαστεί για να τα εφαρμόσει.
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Είναι προς το συμφέρον του δικαιούχου να υποβάλει οικειοθελώς αίτηση αναστολής απόφασης.
Για παράδειγμα, ο δικαιούχος διαπιστώνει ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις μιας ενεργής άδειας.
Μπορεί να ζητήσει την αναστολή της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, η αναστολή μπορεί να διακοπεί
μόλις αρχίσει και πάλι να πληροί τις προϋποθέσεις.
Ωστόσο, αν η τελωνειακή αρχή διαπιστώσει, πριν από τον συναλλασσόμενο, ότι ο συναλλασσόμενος δεν
συμμορφώνεται πλέον με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης, μπορεί να κινήσει τη
διαδικασία ανάκλησης.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο δικαιούχος μπορεί να χάσει την άδειά του και το δικαίωμα να υποβάλει εκ
νέου αίτηση για την ίδια άδεια για το επόμενο (1) έτος.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση
για την ίδια άδεια για τα επόμενα 3 έτη.

Ανάλογα με τον λόγο της αναστολής, ενεργοποιείται μία από τις δύο ακόλουθες διαδικασίες:
-

Αναστολή απόφασης – Βασική διαδικασία (περιγράφεται στην ενότητα 15.2.1)·

-

Αναστολή απόφασης – Λήψη μέτρων (περιγράφεται στην ενότητα 15.2.2).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα δεν επιτρέπει την αλλαγή της κατάστασης χορήγησης άδειας
περισσότερες από μία φορές ημερησίως. Συνεπώς, η διαδικασία αναστολής μπορεί να ξεκινήσει μόλις
χορηγηθεί η άδεια, αλλά το σύστημα θα εμποδίσει τον χρήστη να επιβεβαιώσει την αλλαγή
κατάστασης σε «Ανασταλείσα» αν η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας είναι την ίδια ημέρα ή αν η
κατάσταση της άδειας άλλαξε ήδη μία φορά την ίδια ημέρα. Μια προειδοποίηση θα ζητά από τον
χρήστη να συνεχίσει την επόμενη ημέρα το νωρίτερο.

15.2.1

ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αναστολή απόφασης αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών. Στο Σχήμα 29
απεικονίζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της βασικής διαδικασίας αναστολής απόφασης.
Not Valid

Authorisation
Granted

Manage
Authorisation

Request
Suspension

Valid

Request
Suspension

Suspension to
be ended

Suspend Decision
and Notify

Decision to be
annulled
End Suspension
Decision to be
amended

Right To Be Heard

Decision to be
revoked

Σχήμα 29: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της βασικής διαδικασίας αναστολής απόφασης

Η διαδικασία αναστολής απόφασης ενεργοποιείται όταν η τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι ενδέχεται να
συντρέχουν επαρκείς λόγοι ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης, αλλά δεν διαθέτει
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ακόμη όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να λάβει απόφαση ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης.
Επίσης, η διαδικασία μπορεί να κινηθεί αυτόματα κατά την επανεξέταση της απόφασης που οδήγησε
στην αναστολή.
Ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει τον λόγο αναστολής και καταχωρίζει επίσης αν ο λόγος
αναστολής εμπίπτει στην ένδειξη μη εκπληρούμενης προϋπόθεσης «Ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει
σοβαρό ποινικό αδίκημα ή σοβαρές παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών
κανόνων».
Αφού ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίσει τον λόγο αναστολής, οι λόγοι της σχεδιαζόμενης
αναστολής γνωστοποιούνται στον συναλλασσόμενο (μέσω της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος
ακρόασης). Στη συνέχεια, ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του 30 ημερολογιακές ημέρες για να εκφράσει
την άποψή του. Αφού γίνει αυτό, η τελωνειακή αρχή μπορεί να αξιολογήσει την αιτιολόγηση που
παρασχέθηκε από τον δικαιούχο και κρίνει κατά πόσον η απόφαση πρόκειται εν τέλει να τεθεί σε
αναστολή ή όχι.
Αν η απόφαση πρόκειται να τεθεί σε αναστολή, η διάρκεια της αναστολής αντιστοιχεί στη χρονική
περίοδο που χρειάζεται η τελωνειακή αρχή για να διαπιστώσει κατά πόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης.
Γενικά, η εν λόγω χρονική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες. Ωστόσο,
αν η τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι ο δικαιούχος της απόφασης μπορεί να μην εκπληρώνει τα κριτήρια
διότι διέπραξε σοβαρές παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, δεν υφίσταται χρονικός
περιορισμός και η αναστολή συνεχίζεται έως τη λήψη δικαστικής απόφασης.
Μόλις επιβεβαιωθεί η αναστολή από τον τελωνειακό υπάλληλο, τόσο ο δικαιούχος όσο και τα
εμπλεκόμενα κράτη μέλη (εφόσον συντρέχει περίπτωση) ενημερώνονται για την αναστολή. Η
κατάσταση της απόφασης επικαιροποιείται σε «Ανασταλείσα».
Στη συνέχεια, τρία είναι τα πιθανά σενάρια:
1. Στην περίπτωση που οι μη εκπληρούμενες προϋποθέσεις αφορούν σοβαρό ποινικό αδίκημα
ή σοβαρή παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας, η απόφαση αναστέλλεται έως να
παρασχεθεί στην τελωνειακή αρχή απόφαση από τις δικαστικές αρχές.
Η εν λόγω απόφαση μπορεί να αφορά:
•

τη διακοπή της αναστολής και τη διατήρηση της απόφασης ως ενεργής·

•

την τροποποίηση της απόφασης·

•

την ακύρωση της απόφασης·

•

την ανάκληση της απόφασης.

2. Στην περίπτωση που οι μη εκπληρούμενες προϋποθέσεις δεν αφορούν την προηγούμενη
περίπτωση, ο τελωνειακός υπάλληλος αναλύει το κατά πόσον η απόφαση πρέπει να
τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να ανακληθεί. Αν δεν απαιτείται κάτι από αυτά, η αναστολή
διακόπτεται και η απόφαση παραμένει ενεργή, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, ξεκινά η
αντίστοιχη διαδικασία.
3. Εφόσον λήξει η προθεσμία για τον καθορισμό του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
τροποποίησης, ακύρωσης ή ανάκλησης, η αναστολή διακόπτεται απευθείας.
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15.2.2

ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

Η διαδικασία αναστολής απόφασης – λήψης μέτρων αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης
χορήγησης αδειών. Στο σχήμα 4 απεικονίζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της εν λόγω
διαδικασίας.

Σχήμα 30: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας αναστολής απόφασης – λήψης μέτρων

Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται όταν:
-

-

η τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω απόφαση ή ότι
ο δικαιούχος της απόφασης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει
της απόφασης αυτής, και κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στον δικαιούχο της απόφασης να λάβει
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με
τις υποχρεώσεις·
ο δικαιούχος απέστειλε αυθόρμητο αίτημα για αναστολή της απόφασης διότι προσωρινά δεν
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει πρόταση για
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και την προθεσμία για τη λήψη των εν λόγω μέτρων.

Όταν η εκπλήρωση μίας ή περισσότερων προϋποθέσεων ή όταν η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις
μπορεί να διασφαλιστεί από τον δικαιούχο με τη λήψη μέτρων, ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει
τον λόγο αναστολής της απόφασης – συμπεριλαμβανομένων των ζητούμενων μέτρων που πρέπει να
ληφθούν. Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά. Μόλις λάβει την εν λόγω γνωστοποίηση, ο
συναλλασσόμενος έχει δικαίωμα ακρόασης. Ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας άσκησης του
δικαιώματος ακρόασης, η αναστολή της απόφασης μπορεί να ματαιωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, με
βάση το αίτημα της τελωνειακής αρχής, ο δικαιούχος πρέπει να προτείνει μέτρα που πρόκειται να
λάβει, καθώς και προθεσμία για τη λήψη των εν λόγω μέτρων.
Κατά την αναμονή για την υποβολή των μέτρων, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να κρίνει ότι ο
συναλλασσόμενος δεν πρόκειται να τα υποβάλει ποτέ. Εν συνεχεία, μπορεί να αποφασίσει να μην
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περιμένει άλλο και να διακόψει τη διαδικασία. Κατά συνέπεια, καταχωρίζει αν η απόφαση θα πρέπει
να παραμείνει ενεργή, να ακυρωθεί, να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί.
Όταν υποβληθούν, τα προτεινόμενα μέτρα και η προθεσμία λήψης τους (είτε αυθόρμητα είτε κατόπιν
αιτήματος του τελωνειακού υπαλλήλου) αξιολογούνται από τον τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος
δύναται να απορρίψει τα μέτρα και/ή την προθεσμία για τη λήψη των μέτρων και, ως εκ τούτου, να
αποφασίσει να ακυρώσει, να ανακαλέσει, να τροποποιήσει την απόφαση ή να τη διατηρήσει ενεργή.
Αν τα προτεινόμενα μέτρα και η προθεσμία λήψης τους γίνουν αποδεκτά, ο τελωνειακός υπάλληλος
καθορίζει τη διάρκεια της αναστολής, η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στην προθεσμία που
κοινοποιήθηκε από τον δικαιούχο της απόφασης.
Μόλις επιβεβαιωθεί η αναστολή από τον τελωνειακό υπάλληλο, τόσο ο δικαιούχος όσο και τα
εμπλεκόμενα κράτη μέλη (εφόσον συντρέχει περίπτωση) ενημερώνονται για την αναστολή. Η
κατάσταση της απόφασης επικαιροποιείται σε «Ανασταλείσα».
Στη συνέχεια, τρεις είναι οι πιθανές εκβάσεις:
- ο δικαιούχος λαμβάνει τα μέτρα που ήταν αναγκαία ώστε να συμμορφωθεί εντός της
προθεσμίας·
- ο δικαιούχος ζητά παράταση της προθεσμίας για τη λήψη των μέτρων·
- η προθεσμία για τη λήψη των μέτρων λήγει.
Αν ο δικαιούχος ολοκληρώσει τα μέτρα εγκαίρως, τα μέτρα αξιολογούνται από τον τελωνειακό
υπάλληλο. Αν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, η αναστολή διακόπτεται. Αν όμως τα μέτρα δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις, ο τελωνειακός υπάλληλος
πρέπει να αποφασίσει αν η απόφαση θα ακυρωθεί, θα ανακληθεί ή θα τροποποιηθεί. Στη συνέχεια,
ξεκινά η κατάλληλη διαδικασία.
Αν ο δικαιούχος ζητήσει παράταση της προθεσμίας για τη λήψη των μέτρων, ο τελωνειακός
υπάλληλος αξιολογεί αν η προθεσμία μπορεί να παραταθεί και αποστέλλεται σχετική γνωστοποίηση
στον δικαιούχο, μέσω της οποίας ενημερώνεται για την αποδοχή ή μη της παράτασης της
προθεσμίας.
Αν η προθεσμία για τη λήψη των μέτρων λήξει, η απόφαση ανακαλείται και ξεκινά αυτόματα η
διαδικασία ανάκλησης.

15.2.3

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ;

Ως ανακεφαλαίωση των προηγούμενων ενοτήτων, η αναστολή μπορεί να διακοπεί με διάφορους
τρόπους.
1) Όταν η αναστολή έχει ως στόχο να διερευνηθεί το κατά πόσον η απόφαση θα πρέπει να
ακυρωθεί, να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί διότι συντρέχουν επαρκείς λόγοι που θα
μπορούσαν να το αποδείξουν:
α. ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει την απόφαση· σε
αυτήν την περίπτωση —κατόπιν τροποποίησης της απόφασης— η αναστολή
διακόπτεται και η άδεια συνεχίζει να είναι ενεργή·
β. ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει την απόφαση· σε
αυτήν την περίπτωση, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα με την ακύρωση της
απόφασης·
γ. ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει να ανακαλέσει την απόφαση· σε
αυτήν την περίπτωση, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα με την ανάκληση της
απόφασης·
δ. η προθεσμία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων ακύρωσης, ανάκλησης ή
τροποποίησης έληξε· σε αυτήν την περίπτωση, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα και
η απόφαση είναι εκ νέου ενεργή.
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2) Όταν η αναστολή βασίστηκε στο γεγονός ότι ο δικαιούχος είχε προβεί σε παραβιάσεις της
τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων, και έχει ως στόχο την παροχή
χρονικού διαστήματος για λήψη απόφασης από δικαστήριο ή άλλη δικαστή αρχή:
α. οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν την τροποποίηση της απόφασης· σε αυτήν την
περίπτωση —κατόπιν τροποποίησης της απόφασης— η αναστολή διακόπτεται και η
άδεια συνεχίζει να είναι ενεργή·
β. οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν την ακύρωση της απόφασης· σε αυτήν την
περίπτωση, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα με την ακύρωση της απόφασης·
γ. οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν την ανάκληση της απόφασης· σε αυτήν την
περίπτωση, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα με την ανάκληση της απόφασης·
δ. οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν να διατηρηθεί ενεργή η απόφαση και, συνεπώς, η
αναστολή διακόπτεται αυτόματα και η απόφαση είναι εκ νέου ενεργή.
3) Όταν η αναστολή έχει ως στόχο την παροχή του απαραίτητου χρόνου στον συναλλασσόμενο
ώστε να λάβει μέτρα:
α. η προθεσμία για τη λήψη των μέτρων μπορεί να λήξει· σε αυτήν την περίπτωση, η
αναστολή διακόπτεται και η απόφαση ανακαλείται·
β. ο τελωνειακός υπάλληλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για
τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δεν είναι ικανοποιητικά και αποφασίζει την
τροποποίηση της απόφασης· σε αυτήν την περίπτωση —κατόπιν τροποποίησης της
απόφασης— η αναστολή διακόπτεται και η άδεια συνεχίζει να είναι ενεργή·
γ. ο τελωνειακός υπάλληλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για
τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δεν είναι ικανοποιητικά και αποφασίζει την
ακύρωση της απόφασης· σε αυτήν την περίπτωση, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα
με την ακύρωση της απόφασης·
δ. ο τελωνειακός υπάλληλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για
τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δεν είναι ικανοποιητικά και αποφασίζει την
ανάκληση της απόφασης· σε αυτήν την περίπτωση, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα
με την ανάκληση της απόφασης·
ε. ο τελωνειακός υπάλληλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που λήφθηκαν
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις, η αναστολή διακόπτεται αυτόματα και,
συνεπώς, η άδεια καθίσταται εκ νέου ενεργή·
στ. η προθεσμία για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα ληφθέντα μέτρα πληρούν τις
προϋποθέσεις ή συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις λήγει· η αναστολή διακόπτεται
αυτόματα και σε αυτήν την περίπτωση, και η άδεια είναι εκ νέου ενεργή.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν η αναστολή διακόπτεται και η απόφαση είναι εκ νέου
ενεργή, ο δικαιούχος ενημερώνεται αυτόματα για τη διακοπή της αναστολής. Σε περίπτωση που
υπάρχουν περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα κράτη μέλη στην άδεια, τα εν λόγω κράτη μέλη
ενημερώνονται επίσης σχετικά.
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16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
16.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

16.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά τη χορήγηση της άδειας, είτε ο συναλλασσόμενος είτε ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να
ζητήσει τροποποίηση της απόφασης. Η τροποποίηση μπορεί να προκύψει επίσης από τη διαδικασία
επανεξέτασης της απόφασης, τη διαδικασία αναστολής απόφασης ή τη διαδικασία ακύρωσης της
απόφασης ως εξής:
-

Κατά τη διαδικασία επανεξέτασης ο τελωνειακός υπάλληλος διερευνά αν εξακολουθούν να
πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Αν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια δεν
πληρούνται πλέον, μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες τροποποίησης.

-

Αν συντρέχουν ικανοί λόγοι ώστε ο τελωνειακός υπάλληλος να πιστεύει ότι μια απόφαση θα
πρέπει να τροποποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες, η απόφαση μπορεί να τεθεί σε αναστολή πριν από την τροποποίηση.

-

Μετά την ακύρωση της απόφασης, δεν είναι πλέον δυνατή η τροποποίησή της. Ωστόσο, αν η
απόφαση δεν ακυρωθεί κατά τη διαδικασία ακύρωσης, εξακολουθεί να είναι δυνατή η
τροποποίησή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα δεν επιτρέπει την αλλαγή της κατάστασης χορήγησης άδειας
περισσότερες από μία φορές ημερησίως. Συνεπώς, η διαδικασία τροποποίησης μπορεί να ξεκινήσει
μόλις χορηγηθεί η άδεια, αλλά το σύστημα θα εμποδίσει τον τελωνειακό υπάλληλο να επιβεβαιώσει
την τροποποίηση6 αν η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας είναι την ίδια ημέρα ή αν η κατάσταση
της άδειας άλλαξε ήδη μία φορά την ίδια ημέρα. Μια προειδοποίηση θα ζητά από τον χρήστη να
συνεχίσει την επόμενη ημέρα το νωρίτερο. Επιπλέον, ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει μεταγενέστερες
τροποποιήσεις μόνο αν η τροποποίηση που είχε προηγουμένως ζητηθεί έχει ολοκληρωθεί.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων (Σχήμα 31),
η τροποποίηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών, όπως απεικονίζεται
στο Σχήμα 32.

6
Από άποψη ροής εργασιών, η κατάσταση δεν αλλάζει ουσιαστικά για μια τυπική τροποποίηση: η άδεια παραμένει ενεργή.
Ωστόσο, από τεχνική άποψη, ο περιορισμός πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς η τροποποίηση συνίσταται στη δημιουργία μιας
νέας «ενεργής» κατάστασης, η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα.

115

ΕΚΔ: 5.00

Customs Decisions Business User Guide
Τροποποίηση απόφασης

Σχήμα 31: Διαδικασία διαχείρισης χορήγησης αδειών, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών
αποφάσεων
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Σχήμα 32: Τροποποίηση απόφασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών

Στο Σχήμα 33 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας τροποποίησης.

Σχήμα 33: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας τροποποίησης
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Η διαδικασία τροποποίησης προκύπτει από την ανάγκη τροποποίησης, η οποία προέρχεται από
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Στον Πίνακας 104 παρατίθενται όλοι οι λόγοι τροποποίησης με
τον επισημασμένο εντολέα.
Αιτιολόγηση της τροποποίησης

Εντολέας

Ο δικαιούχος της άδειας επιθυμεί να τροποποιήσει την απόφαση

Συναλλασσόμενος

Ο δικαιούχος υποβάλλει πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη
συνέχιση ή το περιεχόμενο της απόφασης

Συναλλασσόμενος

Μία ή περισσότερες προϋποθέσεις δεν πληρούνταν ή δεν πληρούνται πλέον

Τελωνειακός
υπάλληλος

Η απόφαση δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία

Τελωνειακός
υπάλληλος

Η διαδικασία επανεξέτασης της απόφασης, αναστολής της απόφασης ή
ακύρωσης της απόφασης λήγει και απαιτείται τροποποίηση

Σύστημα
τελωνειακών
αποφάσεων

Πίνακας 104: Λόγοι τροποποίησης της άδειας

Όταν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας δεν πληρούνταν ή δεν πληρούνται
πλέον ή όταν μια απόφαση δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, ο τελωνειακός
υπάλληλος καταχωρίζει τους λόγους για την πρόθεση τροποποίησης της απόφασης καθώς και την
σκοπούμενη τροποποίηση. Επιπροσθέτως, ο τελωνειακός υπάλληλος επισημαίνει αν η τροποποίηση
είναι ήσσονος σημασίας· αν είναι, δεν ενεργοποιείται ούτε η διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα κράτη
μέλη ούτε το δικαίωμα ακρόασης κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης διαδικασίας. Σε διαφορετική
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Εναπόκειται στον τελωνειακό υπάλληλο να κρίνει κατά πόσον η τροποποίηση είναι ή δεν
είναι ήσσονος σημασίας.
Καμία προϋπόθεση δεν επαληθεύεται από το σύστημα.
Αν εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει
να διαβουλευθεί με αυτά. Μετά την (ενδεχόμενη) διαδικασία διαβούλευσης, ο τελωνειακός υπάλληλος
καταγράφει αν η απόφαση πρόκειται ακόμη να τροποποιηθεί ή όχι. Αν δεν απαιτείται τροποποίηση και
δεν ζητήθηκε από τον συναλλασσόμενο, τα κράτη μέλη των οποίων ζητείται η γνώμη ενημερώνονται
ότι η άδεια θα παραμείνει ως έχει.
Αν η τροποποίηση απαιτείται και δεν ζητήθηκε από τον συναλλασσόμενο, η διαδικασία συνεχίζεται με
τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης, προκειμένου να επιτραπεί στον συναλλασσόμενο
να εκφράσει την άποψή του. Μετά τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης ο τελωνειακός
υπάλληλος καταγράφει αν η απόφαση πρόκειται ακόμη να τροποποιηθεί ή όχι. Αν δεν απαιτείται
τροποποίηση, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται ότι η απόφαση παραμένει ενεργή.
Όταν η απόφαση πρόκειται να τροποποιηθεί, ο τελωνειακός υπάλληλος καταγράφει την
τροποποιημένη απόφαση. Όταν το απαιτούν τα νόμιμα συμφέροντα του συναλλασσομένου, ο
τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης έως
ένα έτος. Στις άλλες περιπτώσεις, η τροποποίηση τίθεται άμεσα σε ισχύ.
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Μετά την τροποποίηση της απόφασης, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται αυτομάτως για την
τροποποίηση. Αν συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης απόφασης,
ενημερώνονται επίσης αυτομάτως σχετικά με την τροποποίηση.

Για την περίπτωση της τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς, σε περίπτωση
τροποποίησης που αφορά ονόματα πλοίων και/ή πρώτου λιμένα και/ή λιμένων προσέγγισης, η
ημερομηνία έναρξης ισχύος θα πρέπει να είναι το πολύ μία εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή
της αίτησης. Ως εκ τούτου, μόλις ο συναλλασσόμενος ζητήσει την τροποποίηση, τίθεται σε ισχύ
αμέσως (χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση από τις τελωνειακές αρχές).

Όταν η τροποποίηση επηρεάζει μια ανασταλείσα απόφαση, η αναστολή λαμβάνει τέλος
και η κατάσταση της άδειας ανανεώνεται σε «ενεργή» μόλις λήξει η διαδικασία τροποποίησης.
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17 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
17.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

17.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά τη χορήγηση της άδειας, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει την
απόφαση. Η ακύρωση μπορεί να προκύψει επίσης από τη διαδικασία επανεξέτασης της απόφασης ή
τη διαδικασία αναστολής ως εξής:
-

Κατά τη διαδικασία επανεξέτασης ο τελωνειακός υπάλληλος διερευνά αν εξακολουθούν να
πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Αν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια δεν
πληρούνται πλέον, μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες ακύρωσης, τροποποίησης, ανάκλησης
ή αναστολής.

-

Αν συντρέχουν ικανοί λόγοι ώστε ο τελωνειακός υπάλληλος να πιστεύει ότι μια απόφαση θα
πρέπει να ακυρωθεί, αλλά δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες,
η απόφαση μπορεί να τεθεί σε αναστολή πριν από την ακύρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα δεν επιτρέπει την αλλαγή της κατάστασης χορήγησης άδειας
περισσότερες από μία φορές ημερησίως. Συνεπώς, η διαδικασία ακύρωσης μπορεί να ξεκινήσει μόλις
χορηγηθεί η άδεια, αλλά το σύστημα θα εμποδίσει τον χρήστη να επιβεβαιώσει την αλλαγή
κατάστασης σε «Ακυρωθείσα» αν η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας είναι την ίδια ημέρα ή αν η
κατάσταση της άδειας άλλαξε ήδη μία φορά την ίδια ημέρα. Μια προειδοποίηση θα ζητά από τον
χρήστη να συνεχίσει την επόμενη ημέρα το νωρίτερο.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων (Σχήμα 34),
η ακύρωση αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών, όπως απεικονίζεται
στο Σχήμα 35.
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Σχήμα 34: Διαδικασία διαχείρισης χορήγησης αδειών, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών
αποφάσεων

Σχήμα 35: Ακύρωση απόφασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών

Στο Σχήμα 36 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας ακύρωσης.
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Σχήμα 36: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας ακύρωσης

Η διαδικασία ακύρωσης προκύπτει από την ανάγκη ακύρωσης, η οποία προέρχεται από τον
τελωνειακό υπάλληλο ή κάποια άλλη διαδικασία. Στον Πίνακας 105 παρατίθενται όλοι οι λόγοι
ακύρωσης με τον επισημασμένο εντολέα.

Λόγος ακύρωσης

Εντολέας

Η απόφαση δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία

Τελωνειακός
υπάλληλος

Η απόφαση βασίζεται σε ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες αιτούντος και ο
αιτών γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες ήταν
εσφαλμένες ή ελλιπείς, καθώς και ότι η απόφαση θα ήταν διαφορετική αν οι
πληροφορίες ήταν σωστές/πλήρεις

Τελωνειακός
υπάλληλος

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης ή αναστολής υποδεικνύει ότι η
απόφαση θα πρέπει να ακυρωθεί

Σύστημα
τελωνειακών
αποφάσεων

Πίνακας 105: Λόγοι ακύρωσης της απόφασης

Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος καταγράφει την πρόθεσή του να ακυρώσει την απόφαση, υποδεικνύει
τον λόγο της πρόθεσης ακυρώσεως, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ότι η απόφαση δεν συμμορφώνεται
πλέον με την τελωνειακή νομοθεσία είτε ότι η απόφαση βασίζεται σε ανακριβείς/ελλιπείς πληροφορίες
αίτησης και η απόφαση θα ήταν διαφορετική αν οι πληροφορίες ήταν σωστές/πλήρεις.
Μόλις καταχωριστεί η πρόθεση ακύρωσης, ξεκινά η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης
για να δοθεί στον συναλλασσόμενο η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του σχετικά με την
ακύρωση. Βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος ακρόασης, ο
τελωνειακός υπάλληλος αποφασίζει αν εξακολουθεί να απαιτείται ακύρωση της απόφασης, αν
απαιτείται τροποποίηση ή ανάκληση της τελωνειακής απόφασης ή αν η απόφαση μπορεί να
παραμείνει σε ισχύ. Όταν η απαιτείται ακύρωση, η απόφαση ακυρώνεται. Σε περίπτωση που δεν
απαιτείται ακύρωση, η απόφαση μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ή να ξεκινήσει η διαδικασία
τροποποίησης ή ανάκλησης της απόφασης - ανάλογα με την απόφαση του τελωνειακού υπαλλήλου.
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Μετά την ακύρωση της απόφασης, δεν είναι πλέον δυνατή η διαχείρισή της. Ο συναλλασσόμενος
ενημερώνεται αυτομάτως για την ακύρωση. Αν συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη στη
διαδικασία λήψης απόφασης, θα ενημερώνονται επίσης αυτομάτως σχετικά με την ακύρωση.

Υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ της διαδικασίας ανάκλησης και της ακύρωσης. Η διαφορά
μεταξύ τους είναι ότι μετά την ανάκληση, η απόφαση δεν ισχύει πλέον, ενώ μετά την ακύρωση η
απόφαση είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ.

Μετά την ακύρωση της άδειας, ο συναλλασσόμενος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για την ίδια
απόφαση για τρία έτη, αν ο λόγος ακύρωσης ήταν ότι ο συναλλασσόμενος δεν εκπλήρωσε
υποχρέωση που επιβλήθηκε από την εν λόγω απόφαση.
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18 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
18.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

18.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά τη χορήγηση της άδειας, είτε ο συναλλασσόμενος είτε ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να
ζητήσει ανάκληση της απόφασης. Η ανάκληση της απόφασης μπορεί να προκύψει επίσης από τη
διαδικασία επανεξέτασης της απόφασης, τη διαδικασία αναστολής ή τη διαδικασία ακύρωσης
απόφασης ως εξής:
-

Κατά τη διαδικασία επανεξέτασης ο τελωνειακός υπάλληλος διερευνά αν εξακολουθούν να
πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Αν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια δεν
πληρούνται πλέον, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης.

-

Αν συντρέχουν ικανοί λόγοι ώστε ο τελωνειακός υπάλληλος να πιστεύει ότι μια απόφαση θα
πρέπει να ανακληθεί, αλλά δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες,
η απόφαση μπορεί να τεθεί σε αναστολή πριν από την ανάκληση.

-

Μετά την ακύρωση της απόφασης, δεν είναι πλέον δυνατή η ανάκλησή της. Ωστόσο, αν η
απόφαση δεν ακυρωθεί κατά τη διαδικασία ακύρωσης, εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάκλησή
της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα δεν επιτρέπει την αλλαγή της κατάστασης χορήγησης άδειας
περισσότερες από μία φορές ημερησίως. Συνεπώς, η διαδικασία ανάκλησης μπορεί να ξεκινήσει μόλις
χορηγηθεί η άδεια, αλλά το σύστημα θα εμποδίσει τον χρήστη να επιβεβαιώσει την αλλαγή
κατάστασης σε «Ανακληθείσα» αν η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας είναι την ίδια ημέρα ή αν η
κατάσταση της άδειας άλλαξε ήδη μία φορά την ίδια ημέρα. Μια προειδοποίηση θα ζητά από τον
χρήστη να συνεχίσει την επόμενη ημέρα το νωρίτερο.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων (Σχήμα 37),
η ανάκληση αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών, όπως απεικονίζεται
στο Σχήμα 38.
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Σχήμα 37: Διαδικασία διαχείρισης χορήγησης αδειών, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών
αποφάσεων

Σχήμα 38: Ανάκληση απόφασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών
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Στο Σχήμα 39 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας ανάκλησης.

Σχήμα 39: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας ανάκλησης

Η διαδικασία ανάκλησης προκύπτει από την ανάγκη ανάκλησης, η οποία προέρχεται από διάφορους
ενδιαφερόμενους φορείς. Στον Πίνακας 106 παρατίθενται όλοι οι λόγοι ανάκλησης με τον
επισημασμένο εντολέα.

Λόγος ανάκλησης

Εντολέας

Ο δικαιούχος της απόφασης ζητεί την ανάκληση της απόφασης

Συναλλασσόμενος

Ο δικαιούχος δεν είναι πλέον εγγεγραμμένος σύμφωνα με το άρθρο. 9 σημείο
1 του ΕΤΚ και ο αριθμός EORI δεν είναι έγκυρος

Τελωνειακός
υπάλληλος

Ο δικαιούχος της απόφασης δεν λαμβάνει, εντός της ορισθείσας προθεσμίας,
τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η
απόφαση ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
εν λόγω απόφαση

Τελωνειακός
υπάλληλος

Η απόφαση δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία

Τελωνειακός
υπάλληλος

Μία ή περισσότερες προϋποθέσεις δεν πληρούνταν ή δεν πληρούνται πλέον

Τελωνειακός
υπάλληλος

Η διαδικασία επανεξέτασης της απόφασης, αναστολής της απόφασης ή
ακύρωσης της απόφασης λήγει και απαιτείται ανάκληση

Σύστημα
τελωνειακών
αποφάσεων

Πίνακας 106: Λόγοι ανάκλησης χορήγησης άδειας

Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι ανάκλησης, ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να διερευνήσει
αν ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να εξακολουθεί να δικαιούται τη συγκεκριμένη άδεια. Ο τελωνειακός
υπάλληλος διαπιστώνει αν απαιτείται ανάκληση. Σε περίπτωση που απαιτείται η ανάκληση, ο
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τελωνειακός υπάλληλος καταγράφει την πρόθεση ανάκλησης της άδειας. Ο τελωνειακός υπάλληλος
καταγράφει επίσης τον λόγο για τον οποίο προτίθεται να ανακαλέσει μια απόφαση.
Αν η αίτηση ανάκλησης δεν προέρχεται από τον συναλλασσόμενο και η απόφαση δεν ανασταλεί, η
διαδικασία συνεχίζεται με τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης, προκειμένου να
επιτραπεί στον συναλλασσόμενο να εκφράσει την άποψή του. Εν συνεχεία, ο τελωνειακός υπάλληλος
θα πρέπει να καταγράψει αν η απόφαση πρόκειται να ανακληθεί ή όχι. Αν δεν απαιτείται ανάκληση, ο
συναλλασσόμενος ενημερώνεται ότι η απόφαση δεν θα ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της
απόφασης, ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης.
Όταν το απαιτούν τα νόμιμα συμφέροντα του συναλλασσομένου, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να
αναβάλει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης έως ένα έτος. Σε άλλες περιπτώσεις, η
ανάκληση τίθεται αμέσως σε ισχύ.
Μετά την ανάκληση της απόφασης, δεν είναι πλέον δυνατή η διαχείρισή της. Ο συναλλασσόμενος
ενημερώνεται αυτομάτως για την ανάκληση. Αν συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη στη
διαδικασία λήψης απόφασης, θα ενημερώνονται επίσης αυτομάτως σχετικά με την ανάκληση.

Υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ της διαδικασίας ανάκλησης και της ακύρωσης. Η διαφορά μεταξύ
τους είναι ότι μετά την ανάκληση, η απόφαση δεν ισχύει πλέον, ενώ μετά την ακύρωση η
απόφαση είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ.

Μετά την ανάκληση της άδειας, ο συναλλασσόμενος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για την ίδια
απόφαση για ένα έτος, αν ο λόγος ανάκλησης ήταν ότι ο συναλλασσόμενος δεν εκπλήρωσε
υποχρέωση που επιβλήθηκε από την εν λόγω απόφαση.

127

ΕΚΔ: 5.00

Customs Decisions Business User Guide
Επανεξέταση απόφασης

19 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
19.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή·
• Εμπλεκόμενα κράτη μέλη·
• Άλλη αρχή.

19.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά τη χορήγηση της άδειας, ο συναλλασσόμενος, ο τελωνειακός υπάλληλος της αρμόδιας για τη
λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής, οι τελωνειακοί υπάλληλοι των εμπλεκόμενων κρατών μελών ή
άλλες αρχές μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της απόφασης.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων (Σχήμα 40),
η επανεξέταση αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών, όπως απεικονίζεται
στο Σχήμα 41.

ApplicatiAn fAr
CustAms DecisiAn

Grant
AuthArisatiAn
ApplicatiAn
Aanagement

AuthArisatiAn is
Granted?

Aes

Ianage
IuthIrisatiIn

And Af Validity Af
AuthArisatiAn

IuthIrisatiIn
Ianagement

NA

And

Σχήμα 40: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων
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Σχήμα 41: Η επανεξέταση απόφασης αποτελεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χορήγησης αδειών

Στο Σχήμα 42 παρουσιάζεται η υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας επανεξέτασης
απόφασης.
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Request
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Authorisation
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Submit Information
Which May Influence
the Continuation or
the Content of a
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Σχήμα 42: Υψηλού επιπέδου επισκόπηση διαδικασίας επανεξέτασης απόφασης
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Η διαδικασία επανεξέτασης προκύπτει από την ανάγκη επανεξέτασης, η οποία προέρχεται από
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Στον Πίνακας 107 παρατίθενται όλοι οι λόγοι επανεξέτασης με
τον επισημασμένο εντολέα.

Λόγος επανεξέτασης

Εντολέας

Ο δικαιούχος υποβάλλει πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη
συνέχιση ή το περιεχόμενο της απόφασης

Συναλλασσόμενος

Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία

Τελωνειακός
υπάλληλος

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης υποδεικνύουν ότι η απόφαση θα
πρέπει να επανεξεταστεί

Τελωνειακός
υπάλληλος

Το εμπλεκόμενο κράτος μέλος υποβάλλει πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τη συνέχιση ή το περιεχόμενο της απόφασης

Εμπλεκόμενο κράτος
μέλος

Η άλλη αρχή υποβάλλει πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη
συνέχιση ή το περιεχόμενο της απόφασης

Άλλη αρχή
Σύστημα
τελωνειακών
αποφάσεων

Ανακληθείσα άδεια ΑΕΟ7

Πίνακας 107: Λόγοι επανεξέτασης της άδειας

Η διαδικασία επανεξέτασης μπορεί να κινηθεί μόνον αν η κατάσταση της απόφασης είναι
.
Αν η διαδικασία δεν κινηθεί από τον τελωνειακό υπάλληλο, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσει ότι οι
ληφθείσες πληροφορίες απαιτούν επανεξέταση. Αν όχι, μπορεί να λάβει την απόφαση να κινήσει μια
άλλη διαδικασία (τροποποίηση, ακύρωση, ανάκληση, αναστολή).
Αν η διαδικασία κινηθεί από τον τελωνειακό υπάλληλο, καταχωρίζει την πρόθεσή του για επανεξέταση,
μαζί με τον λόγο επανεξέτασης.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται στη συνέχεια σχετικά με την
επανεξέταση.
Στη συνέχεια, ο τελωνειακός υπάλληλος ελέγχει αν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα
κριτήρια που επαληθεύτηκαν πριν από τη χορήγηση της απόφασης. Επίσης, αν εμπλέκονται
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει
σε διαβούλευση μαζί τους (η διαδικασία διαβούλευσης περιγράφεται στους οδηγούς χρήσης
«Διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη»).
Μετά την επαλήθευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων και τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων
(κατά περίπτωση), ο τελωνειακός υπάλληλος της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής
έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία για να κρίνει κατά πόσον η απόφαση πρόκειται να παραμένει

7

Αυτό ισχύει μόνο στο πλαίσιο της «Υπαγωγής των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς και της προσωρινής εναπόθεσης»
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ενεργή, να ανακληθεί, να ακυρωθεί, να ανασταλεί ή να τροποποιηθεί. Εν συνεχεία, καταχωρίζει το
αποτέλεσμα της επανεξέτασης μαζί με την ισχύ της απόφασης (εφόσον συντρέχει περίπτωση).
Αν ο τελωνειακός υπάλληλος κρίνει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
και το αποτέλεσμα της επανεξέτασης είναι η διατήρηση της απόφασης ως ενεργής, ο δικαιούχος
ενημερώνεται σχετικά.
Διαφορετικά, αν η απόφαση πρόκειται να ανακληθεί, να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή να ακυρωθεί,
κινείται η αντίστοιχη διαδικασία. Ο δικαιούχος της άδειας θα ενημερωθεί σχετικά με την κατάλληλη
διαδικασία.
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20 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
20.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Συναλλασσόμενος·
• Αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή.

20.2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης κινείται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόθεση
λήψης μιας απόφασης η οποία θα επηρέαζε δυσμενώς τον συναλλασσόμενο, και παρέχει στον
συναλλασσόμενο τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του/να ασκήσει προσφυγή σε σχέση με το
αποτέλεσμα της εν λόγω απόφασης.
Από την υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων, η διαδικασία
άσκησης του δικαιώματος ακρόασης ανήκει στα μέρη της διαδικασίας που αφορούν τη χορήγηση και
τη διαχείριση της άδειας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 43.

Σχήμα 43: Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης τελωνειακών
αποφάσεων

Το Σχήμα 44 παρουσιάζει τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία άσκησης
του δικαιώματος ακρόασης.
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Σχήμα 44: Καταστάσεις εφαρμογής της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος ακρόασης

Η διαδικασία κινείται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο συναλλασσόμενος έχει δικαίωμα
ακρόασης. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και γνωστοποίησης, τη
διαδικασία τροποποίησης της απόφασης, τη διαδικασία ακύρωσης της απόφασης, τη διαδικασία
ανάκλησης της απόφασης και τη διαδικασία αναστολής της απόφασης. Ο Πίνακας 108 παραθέτει όλες
τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης.

Καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος
ακρόασης
Διαδικασία λήψης απόφασης
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος έχει ελέγξει όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια και προτίθεται να
λάβει μη ευνοϊκή απόφαση.
Διαδικασία αναστολής της απόφασης
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι η απόφαση θα πρέπει να
ακυρωθεί, να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί, κινείται η διαδικασία αναστολής της απόφασης·
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώσει ότι η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη της
απόφασης ή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μπορεί να διασφαλιστεί με τη λήψη μέτρων από τον
δικαιούχο, κινείται η διαδικασία αναστολής της απόφασης·
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης· κινείται η διαδικασία αναστολής της απόφασης.
Διαδικασία τροποποίησης της απόφασης
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώσει ότι μία ή περισσότερες προϋποθέσεις δεν πληρούνταν ή
δεν πληρούνται πλέον, κινείται η διαδικασία τροποποίησης της απόφασης.
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα
νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του ΕΤΚ, κινείται η διαδικασία τροποποίησης της
απόφασης·
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης· κινείται η διαδικασία τροποποίησης της απόφασης·
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναστολής· κινείται η διαδικασία τροποποίησης της απόφασης·
Ως αποτέλεσμα μη περατωθείσας διαδικασίας ακύρωσης· κινείται η διαδικασία τροποποίησης της
απόφασης.
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Καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος
ακρόασης
Διαδικασία ακύρωσης της απόφασης
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν συμμορφώνεται με την τελωνειακή
νομοθεσία, κινείται η διαδικασία ακύρωσης της απόφασης·
Όταν η απόφαση βασίστηκε σε ανακριβείς/ελλιπείς πληροφορίες και ο αιτών γνώριζε ή όφειλε
ευλόγως να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες ήταν εσφαλμένες ή ελλιπείς, καθώς και ότι η απόφαση θα
ήταν διαφορετική αν οι πληροφορίες ήταν σωστές/πλήρεις, κινείται η διαδικασία ακύρωσης της
απόφασης·
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης· κινείται η διαδικασία ακύρωσης της απόφασης·
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναστολής· κινείται η διαδικασία ακύρωσης της απόφασης·
Διαδικασία ανάκλησης της απόφασης
Όταν ο δικαιούχος δεν είναι πλέον καταχωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΕΤΚ
και ο αριθμός EORI δεν είναι έγκυρος, κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης.
Όταν ο δικαιούχος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός της ορισθείσας προθεσμίας για την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης·
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώσει ότι η απόφαση δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα
νομοθεσία, κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης·
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώσει ότι μία ή περισσότερες προϋποθέσεις δεν πληρούνταν ή
δεν πληρούνται πλέον, πλην των προϋποθέσεων που απαιτούν ακύρωση της απόφασης, κινείται η
διαδικασία ανάκλησης της απόφασης·
Όταν ο τελωνειακός υπάλληλος διαπιστώσει ότι ο εγκεκριμένος αποστολέας δεν διαθέτει πλέον
έγκυρη άδεια για τη χρησιμοποίηση συνολικής εγγύησης ή την απαλλαγή από την υποχρέωση
σύστασης εγγύησης, κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης8·
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης· κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης·
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναστολής· κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης·
Ως αποτέλεσμα μη περατωθείσας διαδικασίας ακύρωσης· κινείται η διαδικασία ανάκλησης της
απόφασης.
Πίνακας 108: Καταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης

Ο τελωνειακός υπάλληλος γνωστοποιεί αρχικά στον συναλλασσόμενο τους λόγους σχετικά με την
προβλεπόμενη
απόφαση
(προβλεπόμενη
άδεια
/
λόγοι
αναστολής/τροποποίησης/ακύρωσης/ανάκλησης). Ο συναλλασσόμενος έχει στη διάθεσή του
προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει σχετικά με τους λόγους της προβλεπόμενης απόφασης. Ο
συναλλασσόμενος αναμένεται να εκφράσει την άποψή του εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.
Αν η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης ασκείται στο πλαίσιο της αίτησης για λήψη
απόφασης, η προθεσμία λήψης απόφασης παρατείνεται κατά 30 ημέρες.
8

Ισχύει μόνο για την άδεια για το καθεστώς εγκεκριμένου αποστολέα
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Όταν ο συναλλασσόμενος υποβάλει στον τελωνειακό υπάλληλο την άποψή του, μπορεί να υποδείξει
ότι θα αναπτύξει περαιτέρω την άποψή του σε δεύτερο μήνυμα. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν έχει
καμία επίπτωση στην προαναφερθείσα προθεσμία. Η περαιτέρω ανάπτυξη της άποψής του θα πρέπει
να παρέχεται εντός της ίδιας προθεσμίας.
Μόλις ο τελωνειακός υπάλληλος λάβει την άποψη του συναλλασσομένου, αυτή θα χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο της διαδικασίας η οποία κίνησε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ακρόασης.
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