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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Σε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης ροής εργασιών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
Όρος

Ορισμός

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). Απαιτείται άδεια από τις τελωνειακές αρχές για
την εφαρμογή καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 211 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ETK.

Οικονομικός φορέας

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

Κάτοχος (της άδειας)

Το/τα νομικό/-ά πρόσωπο/-α ή η/οι οντότητα/-ες στο όνομα των οποίων εκδίδεται μια
απόφαση. Αυτός ο όρος μπορεί να αναφέρεται επίσης στον αντιπρόσωπο του κατόχου
(BPM).

Τελωνειακή αρχή

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

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.

Τελωνείο ελέγχου

Το τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια και είναι εξουσιοδοτημένο να επιτηρεί ειδικό
καθεστώς.

Τελωνείο εξόδου

Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο από τον οποίο τα εμπορεύματα θα εξέλθουν
από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους
της Ένωσης.

Τελωνείο θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα ειδικά καθεστώτα, κάθε τελωνείο που
αναφέρεται σε άδεια όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία εμπορευμάτων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τελωνείο εκκαθάρισης του
καθεστώτος

Κάθε τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια για υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς, το οποίο
είναι αρμόδιο να θέτει εμπορεύματα σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή να δέχεται
διασάφηση ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής για την εκκαθάριση των ειδικών
καθεστώτων.

Τελωνείο εξαγωγής

Το τελωνείο στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις σχετικά με την τελωνειακή
διασάφηση εξαγωγής ή στο οποίο κατατίθεται η διασάφηση επανεξαγωγής για
εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελωνείο υπαγωγής

Κάθε τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια για υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς και έχει την
εξουσία να θέσει τα εμπορεύματα σε ειδικό καθεστώς.

ΒΡΜ

Μοντέλο επιχειρησιακής διεργασίας

CCN, CCN2

Κοινό δίκτυο επικοινωνιών της Επιτροπής

CDS/CDMS

Σύστημα (διαχείρισης) τελωνειακών αποφάσεων

CS/RD2

Σύστημα δεδομένων αναφοράς των κεντρικών υπηρεσιών

EORI

Καταχώριση και αναγνώριση οικονομικών φορέων

EU CTP

Τελωνειακή πύλη για τους συναλλασσόμενους της ΕΕ

INF

Τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών
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Όρος

Ορισμός

IP, IPO

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, εργασία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

ΤΠ

Τεχνολογία των πληροφοριών

OP, OPO

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, εργασία τελειοποίησης προς επανεισαγωγή
Ειδικά καθεστώτα

SP

Με τον όρο INF SP προσδιορίζεται το σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση οι
τελωνειακοί υπάλληλοι
Ειδική πύλη συναλλασσομένων

STP

Το INF STP είναι η διεπαφή χρήστη για τους οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα

TATAFng

Πλαίσιο τεχνικής αρχιτεκτονικής επιβολής δασμών, νέα γενιά

TP

Πύλη συναλλασσομένων
ΕΤΚ, αναφερόμενος ως κώδικας

ΕΤΚ και κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη, εκτελεστική πράξη του
ΕΤΚ

-

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και εκτελεστική πράξη του ETK, αναφερόμενες και ως
-

UUM&DS

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής

Ενιαία διαχείριση χρηστών & ψηφιακή υπογραφή
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο ΠΑΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ
Βασικός στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η δημιουργία οδηγού χρήσης ροής εργασιών του συστήματος
INF. Σκοπός του είναι να παρέχει τεκμηρίωση που θα χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες –τους
τελωνειακούς υπαλλήλους στην περίπτωση του κεντρικού συστήματος INF SP και τους συναλλασσόμενους
στην περίπτωση της πύλης για τους συναλλασσόμενους της ΕΕ (EU CTP)– προκειμένου να διευκολυνθεί η
κατανόηση των επιχειρησιακών πτυχών του Δελτίου Πληροφοριών για Ειδικά Καθεστώτα.
Μετά την πρόσβαση στο σύστημα, οι διάφορες λειτουργίες και ενέργειες εξηγούνται σε φάκελο βοήθειας ή
οδηγό χρήστη, όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει για να δει τι κάνει ένα συγκεκριμένο κουμπί. Ο συγκεκριμένος
αναλυτικός οδηγός χρήσης είναι προσβάσιμος μέσω του ίδιου του συστήματος και μέσω της λειτουργίας
βοήθειας, ή στην κεντρική σελίδα του INF στον δικτυακό τόπο Εuropa.

1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INF;
Το INF είναι η τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διαχείριση τυποποιημένων πληροφοριών οι οποίες
δημιουργούνται για τα καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή. Η τυποποιημένη
ανταλλαγή πληροφοριών διεκπεραιώνεται στο πλαίσιο των διαφόρων ρόλων των τελωνείων (βλ. παρακάτω στη
ροή διαδικασιών). Η διαχείριση των πληροφοριών γίνεται με σκοπό τον υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής,
του ποσού των τελωνειακών δασμών που δεν χρειάζεται να καταβληθούν, την επαλήθευση των κριτηρίων
ισοδυναμίας ή του ότι το κύριο μεταποιημένο προϊόν έχει μεταποιηθεί με τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
Ο κάτοχος της άδειας παρέχει την καταχώριση INF με τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 71-05 της
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ. Άλλα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα,
συμπληρώνονται από το οικείο τελωνείο.
Τα οικεία τελωνεία ανακτούν τις σχετικές πληροφορίες για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών και των
απαλλαγών, π.χ. για την επαλήθευση των ποσοτήτων των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που παραδόθηκαν στο
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Ιστορικό
Πριν από την εισαγωγή του συστήματος INF, τα δελτία πληροφοριών παρέχονταν σε έντυπη μορφή και έπρεπε
να σφραγιστούν από τα τελωνεία.
Προκειμένου να απλουστευθεί η χρήση των δελτίων INF, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα σύστημα ΤΠ INF,
του οποίου η νομική βάση είναι ο ΕΤΚ, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη του ΕΤΚ και η εκτελεστική πράξη του
ΕΤΚ. Το εν λόγω σύστημα INF σχεδιάστηκε επίσης με σκοπό να μειωθεί ο φόρτος εργασίας όσον αφορά την
κατάρτιση εγγράφων, να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ των οικονομικών φορέων, να επιταχυνθούν οι
υλικοτεχνικές εργασίες και οι πράξεις εξαγωγής/εισαγωγής και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η
διαχείριση των ειδικών καθεστώτων από τα τελωνεία.
Δεδομένου ότι ο ΕΤΚ, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη του ΕΤΚ και η εκτελεστική πράξη του ΕΤΚ δεν είχαν
άμεση εφαρμογή για τη ρύθμιση του INF, θεσπίστηκε μεταβατική περίοδος, όπως περιγράφεται στις
μεταβατικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Κατά την περίοδο αυτή, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τέσσερα
είδη εντύπων INF:
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-

-

-

-

το INF1 για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX, το οποίο χρησιμοποιούταν για την παροχή
πληροφοριών στο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος σχετικά με τον υπολογισμό της τελωνειακής
οφειλής, το ποσό της εγγύησης ή την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής·
το INF9 για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX, το οποίο χρησιμοποιούταν για την
επαλήθευση των κριτηρίων ισοδυναμίας ή του ότι το κύριο μεταποιημένο προϊόν έχει μεταποιηθεί με
τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·
το INF5 για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή EX/IM, το οποίο χρησιμοποιούταν για να
επαληθευτεί ότι η ποσότητα των εισαγόμενων μη ενωσιακών εμπορευμάτων αντιστοιχεί στην
ποσότητα των ενωσιακών εμπορευμάτων που ενσωματώνονται στο εξαγόμενο προϊόν και για να
υπολογιστεί το ποσό των τελωνειακών δασμών που δεν χρειάζεται να καταβληθούν·
το INF2 για την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή EX/IM, το οποίο χρησιμοποιούταν για να
επαληθευτεί αν τα κύρια μεταποιημένα εμπορεύματα καλύπτονται από τα εξαγόμενα εμπορεύματα και
για να υπολογιστεί η τελωνειακή οφειλή όταν τα εμπορεύματα υπό καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή εισάγονται στο έδαφος της τελωνειακής ένωσης.

Η μεταβατική περίοδος έληξε την 1η Ιουνίου 2020 και το σύστημα INF τέθηκε σε λειτουργία. Το σύστημα INF
δεν χρησιμοποιεί πλέον την ορολογία των δελτίων INF σε έντυπη μορφή. Από την 1η Ιουνίου 2020 το σύστημα
INF καλύπτει, με ενιαίο ηλεκτρονικό έντυπο, όλες τις περιπτώσεις των οποίων η διαχείριση γινόταν
προηγουμένως με διαφορετικά δελτία INF: INF IP (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή) και INF OP (τελειοποίηση
προς επανεισαγωγή), καθένα για τις περιπτώσεις IM/EX (εισαγωγή ακολουθούμενη από εξαγωγή) και EX/IM
(εξαγωγή ακολουθούμενη από εισαγωγή).
Το παράρτημα 71-05 (της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τον ΕΤΚ) προβαίνει σε διάκριση μεταξύ τμήματος Α
«Δεν απαιτείται ακόμη τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) μεταξύ των τελωνειακών αρχών, αλλά το
τελωνείο ελέγχου παρέχει τα σχετικά στοιχεία INF στο ηλεκτρονικό σύστημα που αφορά την INF» και
τμήματος Β «Απαιτείται τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) μεταξύ τελωνειακών αρχών, αλλά τα
στοιχεία INF δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό σύστημα που αφορά την INF».
Το τμήμα Β αφορά την υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών (μόνο) μεταξύ τελωνειακών αρχών για τον
καθορισμό του ποσού του εισαγωγικού δασμού έπειτα από εργασία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX.
Το άρθρο 181 παράγραφος 1 ορίζει ότι το δελτίο INF δεν είναι υποχρεωτικό για τελειοποίηση προς
επανεξαγωγή IM/EX που περιλαμβάνει ένα κράτος μέλος· ωστόσο, όταν μια τελωνειακή αρχή ζητά
πληροφορίες σχετικά με τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX η οποία περιλαμβάνει ένα κράτος μέλος, το
τελωνείο ελέγχου πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας το σύστημα INF.
Παράδειγμα άδειας που αφορά περισσότερα του ενός κράτη μέλη: άδεια για εργασία τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή IM/EX η οποία ισχύει στο κράτος μέλος ΝΑ και για την οποία η τελωνειακή οφειλή γεννάται στο
κράτος μέλος NB. Το αρμόδιο τελωνείο του NB επικοινωνεί με το τελωνείο ελέγχου στο NΑ χρησιμοποιώντας
INF (τμήμα Β).
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή σημαίνει ότι μη ενωσιακά εμπορεύματα εισάγονται προκειμένου να
μεταποιηθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σε μία ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης (κατασκευή,
επισκευή). Όταν εισάγονται, τα εν λόγω εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, άλλους φόρους
που συνδέονται με την εισαγωγή τους, όπως ΦΠΑ ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και μέτρα εμπορικής
πολιτικής, εφόσον αυτά δεν απαγορεύουν την είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης.
Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
Η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή είναι η μεταποίηση ενωσιακών εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού
εδάφους της Ένωσης και, όταν επιστρέφουν ως μεταποιημένα προϊόντα στην Ένωση, μπορούν να τεθούν σε
ελεύθερη κυκλοφορία. Οι δασμοί καταβάλλονται μόνο επί της προστιθέμενης αξίας εκτός του τελωνειακού
εδάφους της Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως στην περίπτωση επισκευής στο πλαίσιο εγγύησης, η
επανεισαγωγή δεν υπόκειται σε δασμούς.
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1.2.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•

Κατάργηση των ελέγχων βάσει εντύπων
Χειρισμός των IPO, OPO IM/EX και EX/IM
Εναρμόνιση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται και των απαιτήσεων περί δεδομένων, που
καθορίζονται στα BPM
Χρήση ενιαίου συστήματος και πύλης συναλλασσομένων για τους οικονομικούς φορείς και άλλα
πρόσωπα

1.2.2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1.2.2.1 Νομικά κείμενα αναφοράς
•
•
•
•
•
•
•

ΕΤΚ, κεφάλαιο 2, τμήμα 1, άρθρο 6: μέσα για την ανταλλαγή και τη διατήρηση πληροφοριών και
κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων
ΕΤΚ, τίτλος III, κεφάλαιο 1, τμήμα 2, άρθρο 86: ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του
εισαγωγικού δασμού
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, άρθρο 176: τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών και υποχρεώσεις του
κατόχου άδειας για την εφαρμογή καθεστώτος τελειοποίησης
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, άρθρο 181: τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών
Εκτελεστική πράξη, άρθρο 271: ηλεκτρονικό σύστημα σχετικό με την τυποποιημένη ανταλλαγή
πληροφοριών
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, παράρτημα 71-05: στοιχεία για την εκτέλεση της επεξεργασίας ενός
δελτίου INF
ETK, άρθρο 88: Εξουσιοδότηση (α)

1.2.2.2 Πλαίσια αναφοράς
•

•

Αναφορά στην αρχική σελίδα του INF SP
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
o Τι είδους πληροφορίες διατίθενται: έγγραφα καθοδήγησης, BPM, ερωταπαντήσεις, αναφορές
στο σύστημα
Αναφορές στα BPM L4 (επιπέδου 4)
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee

1.3 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ;
Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε αναγνώστες με διάφορα υπόβαθρα και επιχειρησιακούς ρόλους στο πλαίσιο
του τομέα συστημάτων που σχετίζεται με το INF SP. Οι εν λόγω αναγνώστες μπορεί να είναι:
• εθνικές διοικήσεις της ΕΕ·
• υπάλληλοι της ΕΕ·
• τελωνειακοί υπάλληλοι εντός της ΕΕ – ως χρήστες του συστήματος INF SP·
• εμπορική κοινότητα της ΕΕ – ως χρήστες της EU CTP/του συστήματος INF STP.
Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η παράθεση των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων που αποτελούν τους
τελικούς χρήστες του συστήματος INF SP.
Οι χρήστες της πύλης για τους συναλλασσόμενους (EU CTP, INF STP):
•

ο συναλλασσόμενος, αποκαλούμενος επίσης οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι ο κάτοχος της άδειας
στο πλαίσιο αυτό·
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•

ο αντιπρόσωπος, ένα πρόσωπο που δύναται να ενεργεί για λογαριασμό του συναλλασσόμενου.
Σύμφωνα
με
τις
οδηγίες
για
τα
κράτη
μέλη
και
τους
συναλλασσόμενους
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df), μόνο ο κάτοχος της άδειας ή ο άμεσος αντιπρόσωπός του μπορεί να υπαγάγει τα εμπορεύματα,
όπως εξηγείται στην ενότητα «Δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Οι χρήστες του (κεντρικού) συστήματος INF SP:
•
•

ο τελωνειακός υπάλληλος της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής (DTCA)
ο τελωνειακός υπάλληλος ενός από τα άλλα τελωνεία που αναφέρονται στις άδειες για εργασία
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή/επανεισαγωγή, πλην της DTCA

1.4 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;
Το σύστημα INF SP είναι ένα κεντρικό σύστημα, δηλαδή το σύστημα αναπτύσσεται σε επίπεδο Ένωσης και
τίθεται στη διάθεση όλων των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα το οποίο έχει
καταστεί διαθέσιμο και πρόκειται να είναι προσβάσιμο από τους συναλλασσόμενους και τους τελωνειακούς
υπαλλήλους από ένα ενιαίο σημείο εισόδου.
Στο ακόλουθο γράφημα απεικονίζονται τα διάφορα στοιχεία του συστήματος:
Τελωνειακή πύλη για τους
συναλλασσόμενους της ΕΕ

eAEO

UUM&DS

INF SP

STP

eBTI

STP

INF

STP

CCN2
CS/RD2

EOS

CDMS
TATAFng

•

•

•
•
•
•

Ο οικονομικός φορέας (χρήστης αριστερά) πρέπει να διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI, του οποίου η
διαχείριση γίνεται στο σύστημα EOS. Τα διαπιστευτήρια και οι ρόλοι του καθορίζονται στο
UUM&DS.
Ο οικονομικός φορέας αποκτά μέσω του UUM&DS πρόσβαση στην EU CTP, η οποία χρησιμοποιείται
ως ενιαίο σημείο εισόδου για διάφορα άλλα συστήματα και σκοπός της είναι να παρέχει πρόσβαση και
σε άλλα συστήματα στο εγγύς μέλλον.
Το INF STP, το οποίο αποτελεί ειδική ενότητα ή λειτουργία που καθορίζεται στο πλαίσιο της EU CTP.
Η πρόσβαση στο INF STP πρέπει πάντα να γίνεται μέσω της EU CTP.
Ο χρήστης του τελωνείου (χρήστης δεξιά) καθορίζεται στο CCN2 και ο ρόλος του τελωνείου του
καθορίζεται στο CS/RD2.
Ο τελωνειακός υπάλληλος αποκτά πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη του INF SP μέσω των
διαπιστευτηρίων CCN2.
Το κεντρικό σύστημα INF SP αλληλεπιδρά με τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο σύστημα
τελωνειακών αποφάσεων και στο TATAFng.
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Δεν υπάρχουν εθνικά στοιχεία.
Η στρατηγική του συστήματος INF SP συνίσταται στη χρήση κεντρικής προσέγγισης, στο πλαίσιο της οποίας τα
κράτη μέλη χρησιμοποιούν μόνο την εφαρμογή της ΕΕ. Οι πληροφορίες που προέρχονται από το σύστημα
τελωνειακών αποφάσεων, σε περίπτωση που το κράτος μέλος έχει επιλέξει εθνική προσέγγιση και αποθηκεύει
τις άδειές του στο οικείο εθνικό σύστημα ή υβριδική προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιείται ένας
συνδυασμός εθνικών και ενωσιακών αδειών, δεν θα διασυνδέονται αυτόματα μεταξύ των δύο συστημάτων. Το
ίδιο ισχύει για τα εθνικά συστήματα εισαγωγών και εξαγωγών στα οποία τηρούνται οι διασαφήσεις. Δεν
προβλέπεται διασυστημική προσέγγιση για τη σύνδεση των συστημάτων αυτών κατά την πρώτη φάση του
έργου, όπως καθορίζεται στο έγγραφο γενικής θεώρησης.

1.5 ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι υψηλού επιπέδου και επιχειρησιακές απαιτήσεις εκπονήθηκαν και δημοσιεύθηκαν ως BPM επιπέδου 2 και
επιπέδου 3 στα μέσα του 2016.
Με βάση την εγκριθείσα έκδοση της εκτελεστικής πράξης και της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του Δεκεμβρίου
2015, εκπονήθηκαν οι αρχικές λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν έως το τέλος του 2016 ως
BPM επιπέδου 4.
Η ανάπτυξη του συστήματος για την πιλοτική φάση βασίστηκε σε αυτές τις αρχικές λειτουργικές απαιτήσεις.
Δρομολογήθηκε πιλοτική φάση για 7 κράτη μέλη και ορισμένους συναλλασσόμενους, προκειμένου να
χρησιμοποιήσουν το σύστημα στο πλαίσιο της προ- παραγωγής φάσης· όλα τα άλλα κράτη μέλη θα
συμμετάσχουν στο σύστημα κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του.
Κατά τη διάρκεια αυτής της πιλοτικής φάσης, οι συστάσεις και οι διορθώσεις από τα πιλοτικά μέλη
μετουσιώθηκαν σε επικαιροποιημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και σε λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτό
οδήγησε σε αιτήματα αλλαγών και επικαιροποιημένα διαγράμματα της BPM επιπέδου 4, καθώς και σε
επικαιροποιήσεις του συστήματος για την τελική ημερομηνία παραγωγής.
Η έναρξη λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου 2020, οπότε και θα λήξει η μεταβατική
περίοδος.
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Επιπλέον, έχει συσταθεί ομάδα επιχειρησιακού έργου με ορισμένα κράτη μέλη (κυρίως εκείνα που συμμετείχαν
στο πιλοτικό έργο) και μέλη της ομάδας εμπορικών επαφών. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι να εκπονήσει το
επικοινωνιακό υλικό και να βελτιώσει το σύστημα με συστάσεις, καθώς και να συζητήσει σε επίπεδο τακτικής
την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικασίας. Τα ανωτέρω θα πρέπει επίσης να οδηγήσουν στη χάραξη και
υλοποίηση της δεύτερης φάσης του συστήματος, όπως περιγράφεται στο έγγραφο γενικής θεώρησης.

1.6 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στόχος του συστήματος INF SP είναι ο χειρισμός των ειδικών καθεστώτων με ενιαίο τρόπο, με χρήση του ίδιου
ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών.
Τα ακόλουθα, τα οποία είναι γνωστά ως τμήμα Α, περιλαμβάνονται κατόπιν υποβολής αιτήματος INF από τον
συναλλασσόμενο:
•
•
•
•

τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός κράτη μέλη·
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή EX/IM που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
τελειοποίηση προς επανεισαγωγή EX/IM που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
τελειοποίηση προς επανεισαγωγή IM/EX που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Ειδική λειτουργία του συστήματος INF SP, η οποία είναι γνωστή ως τμήμα Β, επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ
τελωνειακών υπαλλήλων (χωρίς την εισαγωγή αιτήματος INF από τον συναλλασσόμενο):
•

τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX που περιλαμβάνει μόνο ένα κράτος μέλος.

Όπως αναφέρεται στη διαμόρφωση του συστήματος, το INF σχετίζεται με τις τελωνειακές αποφάσεις ή την
άδεια και μπορεί να είναι και εθνικού επιπέδου.
Οι κύριες επιχειρησιακές διαδικασίες του INF SP είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

αίτημα INF για την παρακολούθηση ειδικών καθεστώτων·
δημιουργία INF για την παρακολούθηση ειδικού καθεστώτος·
αίτημα INF για τον καθορισμό δασμών ή μέτρων εμπορικής πολιτικής·
επεξεργασία INF·
τροποποίηση INF·
ακύρωση INF·
παροχή πληροφοριών INF στον κάτοχο της άδειας·
ανάγνωση INF.
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2 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;
2.1 Η EU CTP ΚΑΙ ΤΟ INF STP
Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη χρήση του συστήματος από έναν οικονομικό φορέα;
Η πρώτη προϋπόθεση για να μπορεί ένας οικονομικός φορέας να χρησιμοποιήσει το σύστημα INF είναι να
διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI. Για να αποκτήσει αριθμό EORI, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να
επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή για την καταχώριση του EORI στη χώρα όπου θα λάβουν χώρα οι κύριες
τελωνειακές δραστηριότητες, όπως η άδεια εφαρμογής των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και/ή
επανεισαγωγή.
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να ταυτοποιείται από το σύστημα UUM&DS, το οποίο είναι 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 οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο INF STP ως ενότητα της EU CTP μέσω του διαδικτύου.
Οι οικονομικοί φορείς ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν μόνο να εισάγουν, να θέτουν ερωτήματα, να
συμβουλεύονται ή να τροποποιούν τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα αντίστοιχα αιτήματά τους INF, και να
παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες όταν ζητούνται.

2.1.1 ΠΟΙΑ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ;

Ο οικονομικός φορέας μπορεί είτε να αποκτήσει πρόσβαση και να εισαγάγει τις πληροφορίες στο σύστημα ο
ίδιος είτε να αναθέσει το καθήκον διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων σε κάποιον άλλο.
Το σύστημα επιτρέπει την ακόλουθη αντιπροσώπευση:
•

•

ο οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων σε
τελωνειακό αντιπρόσωπο και στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας εξακολουθεί να είναι
υπεύθυνος για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο τελωνειακός αντιπρόσωπος (εξουσιοδοτημένη
οντότητα) στο όνομα του οικονομικού φορέα·
η ανάθεση σε υπαλλήλους αποτελεί πάντα «εντολή». Ο οικονομικός φορέας ή ο τελωνειακός
αντιπρόσωπος παραμένει υπεύθυνος για τις ενέργειες των υπαλλήλων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της διεκπεραίωσης τελωνειακών διατυπώσεων,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο https://ec.europa.eu στη σελίδα για τον AEO (εγκεκριμένο οικονομικό φορέα).

2.1.2 ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ;
•
•

•

Ρόλος ανάγνωσης
o Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τον συναλλασσόμενο
Διοικητικός ρόλος
o Χρησιμοποιείται για την κατάρτιση και τη διαχείριση σχεδίων,
o την αναφόρτωση και τη διαγραφή συνημμένων σε σχέδια,
o την εκτύπωση στοιχείων και
o τη διαχείριση ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ρόλος υποβολής
o Ίδιος με τον διοικητικό ρόλο και
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o

μπορεί να υποβάλλει τα αιτήματα INF και να εκτελεί ενέργειες που σχετίζονται με τα
αιτήματα

2.1.3 ΠΩΣ

ΑΠΟΚΤΑΤΕ
ΦΟΡΕΑΣ;

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Σε περίπτωση που (ως οικονομικός φορέας) πρέπει να έχετε πρόσβαση στο σύστημα, θα πρέπει πρώτα να
επικοινωνήσετε με τις εθνικές τελωνειακές αρχές, οι οποίες μπορούν να σας δώσουν τα διαπιστευτήρια για να
αποκτήσετε πρόσβαση στην EU CTP με χρήση του συστήματος UUM&DS.

2.2 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INF SP
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα INF SP, πρέπει να ταυτοποιούνται από την
υποδομή 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 INF
SP μέσω του CCN2.
Ο έλεγχος της πρόσβασης στις λειτουργίες του INF 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 συγκεκριμένων εργασιών. Ο ρόλος χρήστη
παρέχει εξουσιοδότηση για όλα τα στοιχεία που ανήκουν στο κράτος μέλος του τελωνειακού υπαλλήλου.

2.2.1 ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ;
•
•
•
•

Δημιουργία
Τροποποίηση
Ακύρωση
Διαχείριση INF

2.2.2 ΠΩΣ

ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ;

Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω του CCN2: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

2.3 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
Στην αγορά υπάρχουν διάφορα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και εξαιτίας αυτής της ποικιλομορφίας
δεν είναι πάντα δυνατή η ανάπτυξη του συστήματος κατά τρόπο ώστε να συμπεριφέρεται με τον βέλτιστο τρόπο
για κάθε χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, λόγω του γεγονότος ότι δεν αρκεί η εμφάνιση των
πληροφοριών στην οθόνη, αλλά απαιτείται επίσης υποβολή στοιχείων από τον τελικό χρήστη και
αλληλεπίδραση μαζί του.
Τα προγράμματα περιήγησης ιστού που υποστηρίζονται από την Επιτροπή και, ως εκ τούτου, συνιστώνται για
χρήση με το σύστημα INF είτε πρόκειται για πρόσβαση στην πύλη για τους συναλλασσόμενους είτε στη
διεπαφή του κεντρικού συστήματος INF SP, είναι τα εξής:
•
•
•

Google Chrome, από την έκδοση 80.0 και εξής
Microsoft Edge, έκδοση 44 και νεότερες εκδόσεις
Mozilla Firefox, έκδοση 73.0 και νεότερες εκδόσεις
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Τα προγράμματα περιήγησης που βασίζονται σε παλαιότερη τεχνολογία, όπως το πρόγραμμα Microsoft Internet
Explorer, μπορεί να εμφανίζουν μέρος των πληροφοριών ορθά, αλλά δεν θα πραγματοποιούν πάντα ορθή
επεξεργασία ούτε θα παρουσιάζουν με ορθό τρόπο το αποτέλεσμα των επεξεργασμένων πληροφοριών· ως εκ
τούτου, δεν υποστηρίζονται πλέον.

2.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ INF
Πριν ξεκινήσουν να εισάγουν INF, οι χρήστες πρέπει να κατανοούν τα σχετικά συστήματα πληροφοριών, τις
σχετικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο INF. Το INF συνδέεται στενά με τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•

πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
την άδεια για την οποία εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς
σε περίπτωση που τα εμπορεύματα ή οι πρώτες ύλες εισάγονται για μεταποίηση υπό ειδικό καθεστώς ή
τα μεταποιημένα προϊόντα εισέρχονται εκ νέου υπό ειδικό καθεστώς, τις πληροφορίες που
αναγράφονται στην τελωνειακή διασάφηση
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3 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Για λόγους ευκολίας, ο οικονομικός φορέας ή ο εκπρόσωπός του, υπάλληλος, αντιπρόσωπος, θα αναφέρεται ως
«οικονομικός φορέας» σε ολόκληρο τον παρόντα οδηγό.

3.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2.1, ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI για να
εισέλθει στο σύστημα EU CTP. Το σύστημα της πύλης είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από την αρχική σελίδα της EU CTP από τον δικτυακό τόπο Europa, καθώς ο
σύνδεσμος ενδέχεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον (η εφαρμογή ονομάζεται EU CTP, ενώ προηγουμένως
ονομαζόταν GTP, γενική πύλη για τους συναλλασσομένους)
Καθώς η ταυτοποίησή σας θα γίνει μέσω του UUM&DS, η πρώτη σελίδα που θα δείτε είναι η σελίδα «Από πού
προέρχεστε» (wayf).

Επιλέξτε «Customs» (Τελωνεία) ως τομέα, καθώς και τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να ταυτοποιηθείτε. Ως
είδος χρήστη, επιλέξτε αν πραγματοποιείτε είσοδο στο σύστημα ως οικονομικός φορέας ή αν έχετε
εξουσιοδοτηθεί από τον οικονομικό φορέα.
Οι διάφορες επιλογές είναι:
•
•

Είδος χρήστη = Οικονομικός φορέας· Ενεργώ για λογαριασμό μου
Εξουσιοδότηση πρώτου επιπέδου:
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o
o

Είδος χρήστη = Υπάλληλος· Ενεργώ για λογαριασμού του παρακάτω φυσικού/νομικού
προσώπου με οικονομικό φορέα (άμεσα)
Είδος χρήστη = Υπάλληλος· Ενεργώ για λογαριασμό του παρακάτω φυσικού/νομικού
προσώπου με τελωνειακό αντιπρόσωπο (άμεσα)

Ο συναλλασσόμενος θα συνδεθεί μέσω της EU CTP. Από το αριστερό μενού, είναι δυνατή η πρόσβαση στα
διάφορα STP, όπως το INF STP. Για όλα τα διαφορετικά STP εμφανίζονται ειδοποιήσεις από όλες τις
εφαρμογές υποστήριξης.

Το σύστημα INF STP ανοίγει εντός της EU CTP από όπου μπορούν να υποβληθούν, να προβληθούν κ.λπ.
αιτήματα INF.

3.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ INF
Στο πλαίσιο των περιπτώσεων INF που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 1.6, ο οικονομικός φορέας μπορεί να
υποβάλει αίτημα INF, όπου θα πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες, και το INF μπορεί να υποβληθεί σε
περαιτέρω επεξεργασία από το τελωνείο ελέγχου.

3.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Με την παροχή των στοιχείων αναφοράς της άδειας, από την τελωνειακή απόφαση προκύπτουν οι ακόλουθες
πληροφορίες:
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•
•

η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή από την οποία χορηγήθηκε η άδεια·
η άδεια περιέχει τα στοιχεία του κατόχου της άδειας και του αντιπροσώπου

Όταν ο αριθμός αναφοράς της άδειας έχει καταχωριστεί στο έντυπο, οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να
ανακτηθούν αυτόματα από την άδεια εφόσον είναι δυνατή η σύνδεση του συστήματος με το σύστημα
τελωνειακών αποφάσεων.

3.2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ανάλογα με τις διαφορετικές περιπτώσεις τελειοποίησης (προς επανεξαγωγή ή προς επανεισαγωγή),
συμπληρώνονται τα εμπορεύματα και, τέλος, τα μεταποιημένα προϊόντα. Στην περίπτωση τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή EX/IM και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή IM/EX, πρώτα εισάγονται ή εξάγονται τα
μεταποιημένα προϊόντα, ενώ αργότερα προσκομίζονται τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή/επανεισαγωγή, σε αντίθεση με την περίπτωση τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή IM/EX και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή EX/IM. Οι πληροφορίες αυτές εισάγονται στο
έντυπο για τα εμπορεύματα και τα μεταποιημένα προϊόντα.

3.2.3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μετά τη δημιουργία αιτήματος INF, το τελωνείο ανοίγει το αίτημα και, εάν απαιτείται, ζητά στοιχεία (όταν οι
πληροφορίες που παρέχονται στο αίτημα INF δεν επαρκούν για τη διεκπεραίωση του αιτήματος). Όταν
ζητούνται τέτοια στοιχεία από το τελωνείο, εμφανίζεται πρόσθετη εργασία στην EU CTP, με ειδοποίηση για
παροχή στοιχείων για το συγκεκριμένο αίτημα. Με το άνοιγμα της εργασίας, η δραστηριότητα μπορεί να
συνεχιστεί σε διμερή βάση (το τελωνείο θα λάβει μια εργασία όταν ολοκληρωθεί κ.λπ.).

3.3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ INF
Για τα INF που αφορούν: τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (IM/EX), τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (EX/IM),
τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (EX/IM) και τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (IM/EX), υπάρχουν κανόνες
και όροι για τους οποίους συγκεκριμένες πληροφορίες ή πεδία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Στην παρούσα
ενότητα περιγράφονται λεπτομερώς οι απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε περίπτωση.
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3.4 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
Όταν το αίτημά σας INF καταχωριστεί επιτυχώς, λαμβάνετε ειδοποίηση και τον αριθμό αναφοράς υποβολής.

Όταν το INF δημιουργείται από το τελωνείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει τον αριθμό του INF. Ο
συγκεκριμένος αριθμός του INF θα πρέπει να παρέχεται σε όλες τις επακόλουθες τελωνειακές διασαφήσεις ως
πρόσθετο έγγραφο (κωδικός C710).
Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η τελωνειακή διασάφηση δεν περιλαμβάνει αναφορά στο INF, παρόλο που το
INF έχει ζητηθεί και δημιουργηθεί; Η τελωνειακή διασάφηση που θα πρέπει να περιέχει την αναφορά στο INF
μπορεί να συμπληρωθεί αργότερα όταν γίνει γνωστός ο αριθμός του INF.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί επίσης να επιθυμεί να γνωρίζει αν το INF μπορεί να ζητηθεί και να δημιουργηθεί
αναδρομικά και, εάν ναι, σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί σε σχέση με την τελωνειακή διασάφηση ή τις
τελωνειακές διασαφήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, εφόσον υπάρχουν, και εάν η απάντηση είναι αρνητική, ο
οικονομικός φορέας σίγουρα επιθυμεί να γνωρίζει τι συμβαίνει τότε (ακυρώνεται η τελωνειακή διασάφηση ή
εξακολουθεί να ισχύει αλλά δεν χορηγείται δασμολογικό πλεονέκτημα ή, ενδεχομένως, δεν συμβαίνει τίποτα;)
Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν ανακεφαλαιωτικά INF, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η επιλογή; (π.χ.
συνδυασμός περισσότερων INF σε ένα INF σε μεταγενέστερο στάδιο, για παράδειγμα συνδυασμός
περισσότερων INF σχετικών με τελειοποίηση προς επανεισαγωγή EX/IM μετά την έξοδο των εμπορευμάτων σε
ένα ανακεφαλαιωτικό INF σχετικό με τελειοποίηση προς επανεισαγωγή EX/IM, το οποίο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί κατά τη θέση του μεταποιημένου προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ).
Για λεπτομερή επεξήγηση των πεδίων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα, ανατρέξτε στον διαδικτυακό οδηγό
βοήθειας που διατίθεται στο σύστημα, ή στην ιστοσελίδα του INF SP, στην ενότητα «Relevant background
material» (Σχετικό πληροφοριακό υλικό).
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4 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
4.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το INF SP ως τελωνειακός υπάλληλος, ο λογαριασμός σας θα πρέπει να
ετοιμαστεί για πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής. Ο λογαριασμός σας πρέπει να διαμορφωθεί από την εθνική
σας διοίκηση σε επίπεδο CCN2 και CS/RD2.
Σε επίπεδο CCN2 μπορούν να ανατεθούν οι ακόλουθοι ρόλοι, με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης στη
διαχείριση των INF:
Ο ρόλος αρχίζει με το CCN2.Role.INF.
Ρόλος

Περιγραφή

Ανάγνωση

Με αυτόν τον ρόλο, είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ή σε ορισμένα
στοιχεία των δεδομένων μόνο για ανάγνωση και δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν ενέργειες επεξεργασίας

INFRequestA

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αίτημα INF τύπου A

INFRequestB

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αίτημα INF τύπου Β μεταξύ διαφορετικών
τελωνείων για τον υπολογισμό των δασμών

INF

Ο ρόλος αυτός συνίστατο στην εισαγωγή INF βάσει υφιστάμενων εντύπων από
συναλλασσόμενους, εκτός από τη δημιουργία INF κατόπιν αιτήματος

Επεξεργασία

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει και να επεξεργαστεί τα διάφορα INF

Σε επίπεδο CS/RD2 μπορούν να ανατεθούν οι ακόλουθοι ρόλοι, ανάλογα με το είδος του ρόλου του τελωνείου
στην επεξεργασία των INF:
Ρόλος

Περιγραφή

DIS

Τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος

EXP

Τελωνείο εξαγωγής

EXT

Τελωνείο εξόδου

PLA

Τελωνείο υπαγωγής

RFC

Τελωνείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

SCO

Τελωνείο ελέγχου

Οι ρόλοι των τελωνείων δεν ακολουθούν ιεραρχική δομή. Λάβετε υπόψη ότι οι ρόλοι EXT και EXP είναι ίδιοι
με εκείνους του συστήματος ελέγχου εξαγωγών (ECS), οπότε τυχόν αλλαγές στους ρόλους EXT και EXP του
τελωνείου για το INF SP θα έχουν επίσης αντίκτυπο στο ECS.
Για τη χρήση του συστήματος INF SP από τις τελωνειακές διοικήσεις διατίθεται αυτόνομη εφαρμογή η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης URL:
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https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp

4.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

EX/IM EX/IM IM/EX

Τελωνείο υπαγωγής

Τελωνείο
εκκαθάρισης του
καθεστώτος

Τελωνείο εξόδου

Τελωνείο εξαγωγής

Τελωνείο εξόδου

Τελωνείο
υπαγωγής

Τελωνείο υπαγωγής

Τελωνείο εξόδου

Τελωνείο θέσης σε
ελεύθερη
κυκλοφορία

Τελωνείο υπαγωγής

Τελωνείο
ελέγχου
Τελωνείο θέσης σε
ελεύθερη
κυκλοφορία

IM/EX

OP

IP

Η διαχείριση του INF στα διάφορα τελωνεία μπορεί να συνοψιστεί ως εξής για τα είδη INF:

Τελωνείο εξόδου

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο ρόλος των διαφόρων τελωνείων στο σύστημα INF:
Το τελωνείο ελέγχου (SCO) είναι το τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια
και είναι εξουσιοδοτημένο να επιτηρεί ειδικό καθεστώς. Στην πράξη, το
τελωνείο αυτό θα μπορούσε να είναι το τελωνείο που αναφέρεται στην
άδεια ως το τελωνείο που ενέκρινε την απόφαση (το τελωνείο που
χορήγησε την άδεια). Το τελωνείο αυτό θα εμφανίζεται στο INF ως το
τελωνείο ελέγχου. Το SCO θα είναι καταρχήν αρμόδιο για:

Τελωνείο
ελέγχου

•
•

•

τη διεκπεραίωση του αιτήματος INF και την ολοκλήρωση της
επικύρωσής του
την επαλήθευση της τροποποίησης των κριτηρίων INF, αν και
αυτό μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από τους ρόλους των
τελωνείων, ανάλογα με τα κριτήρια
την ακύρωση του INF

Το SCO αναφέρεται στην άδεια ως στοιχείο 4/13 σύμφωνα με το
παράρτημα A της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ.

Τελωνείο
υπαγωγής
Τελωνείο
εκκαθάρισης
του
καθεστώτος

Το τελωνείο υπαγωγής (COoP) έχει την εξουσία να θέσει τα εμπορεύματα
σε ειδικό καθεστώς.
Το COoP αναφέρεται στην άδεια ως στοιχείο 4/10 σύμφωνα με το
παράρτημα A της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ.
Στην περίπτωση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX, το τελωνείο
εκκαθάρισης του καθεστώτος (COoD) είναι αρμόδιο να θέτει
εμπορεύματα σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή να δέχεται
διασάφηση/γνωστοποίηση επανεξαγωγής. Το τελωνείο επαληθεύει αν
υπάρχουν εμπορεύματα σε αρχική κατάσταση και/ή ενδιάμεσα προϊόντα
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στην τελωνειακή διασάφηση και εξακριβώνει αν έχουν καλυφθεί οι
ποσότητες για τα είδη εμπορευμάτων και τα μεταποιημένα προϊόντα.
Το COoD αναφέρεται στην άδεια ως στοιχείο 4/11 σύμφωνα με το
παράρτημα A της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ.

Τελωνείο
εξόδου

Το τελωνείο εξόδου (COoE) είναι το τελωνείο από το οποίο τα
εμπορεύματα θα εξέλθουν από την ΕΕ και στο οποίο καταγράφονται τα
αποτελέσματα εξόδου.

Τελωνείο
εξαγωγής

Το τελωνείο εξαγωγής (COoExp) είναι το τελωνείο που διεκπεραιώνει τις
διατυπώσεις για τις διασαφήσεις εξαγωγής για εμπορεύματα που
εξέρχονται από την ΕΕ. Οι ποσότητες της τελωνειακής διασάφησης
εξαγωγής επικυρώνονται βάσει των ποσοτήτων στα στοιχεία του INF.

Τελωνείο
θέσης σε
ελεύθερη
κυκλοφορία

4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (COfR) διεκπεραιώνει τις
διατυπώσεις για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ και τίθενται σε
ελεύθερη κυκλοφορία.

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

INF

ΓΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΟΥ

ΚΑΤΟΧΟΥ
Το σύστημα παρέχει στον τελωνειακό υπάλληλο τη δυνατότητα να δημιουργήσει αίτημα INF για λογαριασμό
του κατόχου της άδειας. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η πύλη για τους
συναλλασσομένους και οι πληροφορίες αποστέλλονται με διαφορετικό τρόπο στο τελωνείο. Κάθε κράτος μέλος
καθορίζει την ακριβή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αν ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να
δημιουργήσει αίτημα INF για λογαριασμό του κατόχου της άδειας.
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες είναι παρόμοιες με εκείνες που εισάγει ο κάτοχος της άδειας
όταν υποβάλλει αίτημα INF μέσω της EU CTP (και του συστήματος INF STP που αποτελεί συνιστώσα της):

-

-

Γλώσσα του εντύπου
Ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
Ο αριθμός άδειας ή ο αριθμός διασάφησης σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμη άδεια λόγω
μεταγενέστερης υποβολής σχετικής αίτησης με την παροχή πρόσθετων στοιχείων σχετικά με την
τελωνειακή διασάφηση. Ανατρέξτε στο ειδικό κεφάλαιο «5.4 Τελωνειακή διασάφηση χρησιμοποιείται
ως αίτηση για τη χορήγηση άδειας» για τον τρόπο χρήσης των αναφορών στην τελωνειακή διασάφηση
και/ή στο INF
Αριθμός EORI του κατόχου και/ή του αντιπροσώπου
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Τα στοιχεία του κατόχου και του αντιπροσώπου ανακτώνται από το σύστημα, αφού συμπληρωθεί ο αριθμός
EORI. Το σύστημα προσυμπληρώνει τα στοιχεία του κατόχου, μόλις εισαχθεί ο αριθμός της άδειας, εφόσον η
άδεια μπορεί να ανακτηθεί από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS). Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η εύρεση του αριθμού της άδειας από το CDS, τα στοιχεία EORI πρέπει να συμπληρωθούν με μη
αυτόματο τρόπο. Σε περίπτωση που η άδεια χορηγείται μέσω της τελωνειακής διασάφησης, τα στοιχεία EORI
πρέπει επίσης να προστεθούν με μη αυτόματο τρόπο (καθώς οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να ανακτηθούν
από τα εθνικά συστήματα).

Επιπλέον, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να προσθέσει τα εμπορεύματα και τα μεταποιημένα προϊόντα που
καλύπτονται από το αίτημα INF, καθώς και τις ποσότητες και τις αξίες τους.
Διατίθενται υποδείγματα αναφόρτωσης υπό μορφή μαζικού αρχείου για την αναφόρτωση πολλαπλών στοιχείων
σε εξωτερικό αρχείο και την εισαγωγή τους στην εφαρμογή INF SP. Αυτά τα υποδείγματα Excel είναι
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προσβάσιμα μέσω του συστήματος και περιέχουν στο πρώτο φύλλο επεξηγηματικό κείμενο σχετικά με τον
τρόπο συμπλήρωσης των φύλλων αναφόρτωσης υπό μορφή μαζικού αρχείου: τρόπος συμπλήρωσης του
εντύπου, τρόπος εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων σε αρχείο CSV. Τα εν λόγω υποδείγματα περιέχουν τα
ακόλουθα πεδία που πρέπει να παρέχονται για κάθε συγκεκριμένο στοιχείο:
•
•
•
•

κωδικός εμπορευμάτων, έως 14 ψηφία·
περιγραφή των εμπορευμάτων·
ποσότητα των εμπορευμάτων και σχετική μονάδα μέτρησης·
αξία (ποσό και νόμισμα) των εμπορευμάτων·

και προαιρετικά:
•
•

στοιχεία για την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής·
ισοδύναμα εμπορεύματα.

Αφού συμπληρωθούν οι πληροφορίες, το αρχείο πρέπει να μετατραπεί (λειτουργία εξαγωγής) σε αρχείο αρχείο
τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV), ώστε να μπορεί να αναφορτωθεί στο σύστημα.

4.4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ INF ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ INF
Όταν λαμβάνεται το αίτημα INF, το αίτημα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εργασία της αποδοχής της
δημιουργίας INF. Ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει και να δημιουργήσει το INF επιλέγοντας
«Ναι» από την επιλογή στο κάτω μέρος του αιτήματος. Πριν λάβει την απόφαση για τη δημιουργία του INF, ο
τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να δει το περιεχόμενο του αιτήματος INF κάνοντας κλικ στην καρτέλα «INF
Data» (Δεδομένα INF). Αποστέλλεται μέσω του συστήματος ειδοποίηση στον κάτοχο της άδειας σχετικά με την
αποδοχή του αιτήματος INF από το τελωνείο ελέγχου.
Η επιλογή «Όχι» συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος INF. Ο κάτοχος της άδειας λαμβάνει ειδοποίηση
μέσω του συστήματος INF σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος INF από το τελωνείο ελέγχου.

Πριν επικυρώσει το αίτημα INF τύπου A για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή EX/IM ή τελειοποίηση προς
επανεισαγωγή IM/EX, ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να ελέγξει αν ο οικονομικός φορέας έχει συμπεριλάβει
στο αίτημα πληροφορίες σχετικά με τα ισοδύναμα εμπορεύματα. Κατά την προβολή των πληροφοριών, η
ένδειξη «√» εμφανίζεται μπροστά από μια σειρά που περιλαμβάνει ισοδύναμα εμπορεύματα και η ένδειξη «x»
εμφανίζεται μπροστά από μια σειρά που δεν περιλαμβάνει ισοδύναμα εμπορεύματα.
Εάν στο INF περιλαμβάνονται ισοδύναμα εμπορεύματα, τότε στα επόμενα στάδια της επεξεργασίας του INF
ορισμένα πεδία δεδομένων θα συμπληρωθούν αυτόματα. Εάν στο INF δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες
σχετικά με ισοδύναμα εμπορεύματα, το τελωνείο ελέγχου μπορεί να τροποποιήσει το INF σε μεταγενέστερο
στάδιο με τη διαδικασία τροποποίησης.
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4.5 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ IM/EX
Η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή IM/EX είναι τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου μη ενωσιακά
εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, στη συνέχεια υποβάλλονται σε
τελειοποίηση και ακολούθως γίνεται εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με
επανεξαγωγή των εμπορευμάτων σε αρχική κατάσταση, των ενδιάμεσων προϊόντων ή των μεταποιημένων
προϊόντων. Εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μπορεί επίσης να γίνει με την
υπαγωγή των εμπορευμάτων σε αρχική κατάσταση, των ενδιάμεσων προϊόντων ή των μεταποιημένων
προϊόντων σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς (η συγκεκριμένη επιλογή δεν εφαρμόζεται ακόμη).
Σε περίπτωση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός κράτη μέλη,
απαιτείται INF IP IM/EX. Μετά τη δημιουργία του INF στο τελωνείο ελέγχου, η επεξεργασία του INF στο
σύστημα INF γίνεται ως εξής:
Τελωνείο
ελέγχου

-

Τελωνείο
εκκαθάρισης
του
καθεστώτος

Τελωνείο
υπαγωγής

Τελωνείο
εξόδου

Κάθε ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα συγκεκριμένο τελωνείο είναι διαθέσιμη στην
πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του καθεστώτος
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX

4.5.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
(κωδικός ζητούμενου τελωνειακού καθεστώτος: 51) αναφέρεται σε INF με τον πρόσθετο κωδικό εγγράφου
C710 συνοδευόμενο από τον αριθμό του INF, ο τελωνειακός υπάλληλος συνδέεται στο σύστημα INF SP και
πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search for INF» (Αναζήτηση INF) στο αριστερό
μενού προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον δηλωθέντα αριθμό INF.
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Εάν η κατάσταση του INF είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη
διαδικασία υπαγωγής στο σύστημα INF κάνοντας κλικ στο κουμπί «Place goods» (Υπαγωγή εμπορευμάτων).

Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία από την τελωνειακή διασάφηση:
-

MRN
Είδος διασάφησης
Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος

Προστίθενται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

-

Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, κωδικός
εμπορευμάτων, περιγραφή των εμπορευμάτων, ποσότητα και αξία των εμπορευμάτων. Ο MRN που
εισήχθη ανωτέρω μεταφέρεται αυτόματα και σε αυτό το πεδίο.
Επιλέξτε την πραγματική ημερομηνία υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς και την τελευταία
ημερομηνία για εκκαθάριση του καθεστώτος. Η πραγματική ημερομηνία υπαγωγής των εμπορευμάτων
στο καθεστώς μπορεί να είναι η τρέχουσα ημερομηνία ή οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία.

4.5.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ

INF

ΚΑΤΑ

ΤΟ

ΣΤΑΔΙΟ

ΤΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση για την επανεξαγωγή εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή αναφέρεται σε INF με τον πρόσθετο κωδικό εγγράφου C710 συνοδευόμενο
από τον αριθμό του INF, ο τελωνειακός υπάλληλος του τελωνείου εκκαθάρισης του καθεστώτος συνδέεται στο
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σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search for INF» (Αναζήτηση
INF) στο αριστερό μενού προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον δηλωθέντα αριθμό INF.

Εάν η κατάσταση του INF είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη
διαδικασία εκκαθάρισης του καθεστώτος στο σύστημα INF. Ο τελωνειακός υπάλληλος του τελωνείου
εκκαθάρισης του καθεστώτος θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Εκκαθάριση» προκειμένου να μεταφερθεί στην
επόμενη σελίδα για να προχωρήσει στην εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών.

Εισαγωγή της πραγματικής ημερομηνίας εκκαθάρισης. Όταν έχει παρέλθει η προθεσμία εκκαθάρισης από το
προηγούμενο στάδιο, ο τελωνειακός υπάλληλος μεταφέρεται στη σελίδα όπου αποφασίζει αν θα προβεί στην
εκκαθάριση παρά την παρέλευση της προθεσμίας. Σε επόμενη έκδοση θα προστεθεί επιπλέον πεδίο
αιτιολόγησης.

Μια θετική απόφαση επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας εκκαθάρισης του καθεστώτος στο σύστημα INF.
Η επόμενη ενέργεια είναι η παροχή συγκεκριμένων στοιχείων:
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-

-

αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης (MRN)
τα μεταποιημένα προϊόντα που πράγματι λήφθηκαν στο πλαίσιο της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
(κωδικός εμπορευμάτων, περιγραφή προϊόντων, ποσότητα προϊόντων και μονάδα μέτρησης, αξία
προϊόντων και νόμισμα)
προαιρετικό τετραγωνίδιο για συμπλήρωση των εμπορευμάτων σε αρχική κατάσταση και/ή των
ενδιάμεσων προϊόντων. Όταν επιλέγεται μία από τις επιλογές αυτές, εισάγονται συμπληρωματικές
πληροφορίες στο σύστημα INF αναλόγως.

Σημείωση
Μετά την επεξεργασία του INF κατά το στάδιο της εκκαθάρισης καθεστώτος, το INF μπορεί να υποβληθεί σε
περαιτέρω επεξεργασία στο στάδιο της εξόδου. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το INF δεν θα
υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία στο στάδιο της εξόδου.

4.5.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του INF στην τελωνειακή διασάφηση, ο τελωνειακός
υπάλληλος του τελωνείου εξόδου συνδέεται με το σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον αναφερόμενο αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του
INF είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία
εξόδου στο σύστημα INF. Θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Έξοδος» προκειμένου να προχωρήσει
στην καταχώριση ενός αποτελέσματος εξόδου. Μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα όπου μπορεί να
καταχωρίσει αποτέλεσμα εξόδου για τον συγκεκριμένο MRN βάσει της διαδικασίας που
υποδεικνύεται στο σημείο 4.5.2.
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Σε περίπτωση που επιλεγεί η διαδικασία εξόδου, πρέπει να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

ο MRN από ένα αναπτυσσόμενο πεδίο που περιέχει MRN από προηγούμενες πράξεις εκκαθάρισης
καθεστώτος
κωδικός αποτελέσματος ελέγχου
σε περίπτωση ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία εξόδου
σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία διακοπής της εξόδου
προαιρετικά η κατάσταση των σφραγίδων

4.6 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ EX/IM
Η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή EX/IM είναι τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου τα μεταποιημένα
προϊόντα που παράγονται από ενωσιακά εμπορεύματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως ισοδύναμα εμπορεύματα,
υπάγονται πρώτα στο καθεστώς προκαταβολικής εξαγωγής και στη συνέχεια τα μη ενωσιακά εμπορεύματα, αντί
των οποίων τα ενωσιακά εμπορεύματα χρησιμοποιήθηκαν ως ισοδύναμα εμπορεύματα, λαμβάνουν διασάφηση
για υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
Σε περίπτωση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΕΧ/ΙΜ, απαιτείται πάντα INF IP EX/IM. Μετά τη δημιουργία
του INF στο τελωνείο ελέγχου, η επεξεργασία του INF στο σύστημα INF γίνεται ως εξής:

Τελωνείο
ελέγχου

Τελωνείο
εξαγωγής

Τελωνείο
εξόδου

Τελωνείο
υπαγωγής

Κάθε ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα συγκεκριμένο τελωνείο είναι διαθέσιμη στην πάνω δεξιά
γωνία της οθόνης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της διαδικασίας IP EX/IM:
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4.6.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση που αφορά μεταποιημένα προϊόντα τα οποία λήφθηκαν στο πλαίσιο
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (κωδικός ζητούμενου τελωνειακού καθεστώτος: 11)
αναφέρεται σε INF IP EX/IM με τον πρόσθετο κωδικό εγγράφου C710 συνοδευόμενο από τον αριθμό
του INF, ο τελωνειακός υπάλληλος συνδέεται στο σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search for INF» (Αναζήτηση INF) στο αριστερό μενού προκειμένου
να βρει το INF που αντιστοιχεί στον δηλωθέντα αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του INF είναι
«Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος του COoExp μπορεί να προχωρήσει στη
διαδικασία στο σύστημα INF.

Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία από την τελωνειακή διασάφηση:
•

•
•
•

τα μεταποιημένα προϊόντα που πράγματι λήφθηκαν στο πλαίσιο της τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή και αποτελούν αντικείμενο προκαταβολικής εξαγωγής (κωδικός εμπορευμάτων,
περιγραφή προϊόντων, ποσότητα προϊόντων και μονάδα μέτρησης, αξία προϊόντων και νόμισμα)
ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή EX/IM
αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης (MRN)
προστίθενται επίσης πληροφορίες σχετικά με τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που μπορούν να
υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IP EX/IM:
o ο κωδικός εμπορεύματος ισοδύναμων εμπορευμάτων,
o εμπορική ποιότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά των ισοδύναμων εμπορευμάτων,
o εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων,
o διευκρίνιση σχετικά με το αν τα μη ενωσιακά εμπορεύματα υπόκεινται σε δασμό
αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικό δασμό, δασμό διασφάλισης ή οποιονδήποτε πρόσθετο
δασμό που προκύπτει από αναστολή των παραχωρήσεων,
o κωδικός εμπορευμάτων των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που μπορούν να υπαχθούν στο
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IP EX/IM βάσει της τελωνειακής
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o

διασάφησης με ένδειξη MRN, περιγραφή, ποσότητα με μονάδα μέτρησης, αξία με
νόμισμα,
τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία
αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή.

Ισοδύναμα εμπορεύματα και εμπορεύματα
Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή EX/IM ρυθμίζει την έξοδο προϊόντων που μεταποιήθηκαν στην
Ένωση με τη χρήση ενωσιακών εμπορευμάτων στην παραγωγή ως ισοδύναμων εμπορευμάτων, ενώ η εισαγωγή
μη ενωσιακών εμπορευμάτων ρυθμίζεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Στο πλαίσιο της τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή IM/EX, τα μη ενωσιακά εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,
αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής αναμένει τη μεταποίηση των μη ενωσιακών
εμπορευμάτων. Για υλικοτεχνικούς και οικονομικούς λόγους, ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ως ισοδύναμα εμπορεύματα αντί μη ενωσιακών εμπορευμάτων για
τη συνέχιση της μεταποίησης των προϊόντων στο εργοστάσιο· ακολούθως, εξασφαλίζεται η επανεξισορρόπηση
αυτών των ενωσιακών εμπορευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως ισοδύναμα εμπορεύματα μέσω της υπαγωγής
παρόμοιας ποσότητας μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο καθεστώς.

4.6.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του INF στην τελωνειακή διασάφηση, ο τελωνειακός
υπάλληλος του τελωνείου εξόδου συνδέεται με το σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον αναφερόμενο αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του
INF είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία
εξόδου στο σύστημα INF. Θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Έξοδος» προκειμένου να προχωρήσει
στην καταχώριση ενός αποτελέσματος εξόδου. Μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα όπου μπορεί να
καταχωρίσει αποτέλεσμα εξόδου για τον συγκεκριμένο MRN βάσει της διαδικασίας που
υποδεικνύεται στο σημείο 4.6.1.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η διαδικασία εξόδου, πρέπει να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
• ο MRN από ένα αναπτυσσόμενο πεδίο που περιέχει MRN από προηγούμενες πράξεις
εξαγωγής
• κωδικός αποτελέσματος ελέγχου
• σε περίπτωση ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία εξόδου
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• σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία διακοπής της εξόδου
• προαιρετικά η κατάσταση των σφραγίδων

4.6.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή (μη ενωσιακών) εμπορευμάτων σε καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (κωδικός ζητούμενου τελωνειακού καθεστώτος: 5111) αναφέρεται
σε INF με τον πρόσθετο κωδικό εγγράφου C710 συνοδευόμενο από τον αριθμό του INF, ο
τελωνειακός υπάλληλος συνδέεται στο σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search for INF» (Αναζήτηση INF) στο αριστερό μενού προκειμένου
να βρει το INF που αντιστοιχεί στον δηλωθέντα αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του INF είναι
«Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία υπαγωγής
στο σύστημα INF κάνοντας κλικ στο κουμπί «Place goods» (Υπαγωγή εμπορευμάτων).

Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία από την τελωνειακή διασάφηση:
•

Ημερομηνία υπαγωγής όπως αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση

•

Αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης (MRN)

•

Είδος διασάφησης

•

Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος

•

Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος

Προστίθενται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που
υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IP EX/IM:
•

ο κωδικός εμπορεύματος ισοδύναμων εμπορευμάτων,
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•

εμπορική ποιότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά των ισοδύναμων εμπορευμάτων,

•

εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων,

•

διευκρίνιση σχετικά με το αν τα μη ενωσιακά εμπορεύματα υπόκεινται σε δασμό
αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικό δασμό, δασμό διασφάλισης ή οποιονδήποτε πρόσθετο δασμό
που προκύπτει από αναστολή των παραχωρήσεων,

•

κωδικός εμπορευμάτων των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IP EX/IM βάσει της τελωνειακής διασάφησης με ένδειξη
MRN, περιγραφή, ποσότητα με μονάδα μέτρησης, αξία με νόμισμα.

4.7 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ EX/IM
Η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή EX/IM είναι τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου τα ενωσιακά
εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για μεταποίηση σε τρίτη χώρα εκτός
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και στη συνέχεια επανεισάγονται και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία
με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό.
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Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή EX/IM καλύπτει τόσο την «κανονική» μεταποίηση όσο και την
επισκευή, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συστήματος σταθερών ανταλλαγών με προϊόντα αντικατάστασης.
(σημείωση: στην περίπτωση ιδιωτών που επισκευάζουν τα προϊόντα τους, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για το
σύστημα INF)
Σε περίπτωση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή EX/IM απαιτείται πάντα INF OP EX/IM. Μετά τη δημιουργία
του INF στο τελωνείο ελέγχου, η επεξεργασία του INF στο σύστημα INF γίνεται ως εξής:

Τελωνείο
ελέγχου

Τελωνείο
υπαγωγής

Τελωνείο
εξόδου

Τελωνείο θέσης
σε ελεύθερη
κυκλοφορία

Κάθε ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα συγκεκριμένο τελωνείο είναι διαθέσιμη στην πάνω δεξιά
γωνία της οθόνης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της διαδικασίας OP EX/IM:

4.7.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή (κωδικός ζητούμενου τελωνειακού καθεστώτος: 21) αναφέρεται σε INF με τον πρόσθετο κωδικό
εγγράφου C710 συνοδευόμενο από τον αριθμό INF, ο τελωνειακός υπάλληλος συνδέεται στο σύστημα INF SP
και πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search for INF» (Αναζήτηση INF) στο αριστερό
μενού προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον δηλωθέντα αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του INF
είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία υπαγωγής στο
σύστημα INF κάνοντας κλικ στο κουμπί «Place goods» (Υπαγωγή εμπορευμάτων).
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Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία από την τελωνειακή διασάφηση:
-

Αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης (MRN)
Είδος διασάφησης
Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος

Προστίθενται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

-

στοιχεία των ενωσιακών εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή με τον οικείο κωδικό εμπορευμάτων, περιγραφή των εμπορευμάτων, ποσότητα με τη
μονάδα μέτρησης των εμπορευμάτων και αξία με το νόμισμα των εμπορευμάτων
επιλέγεται η τελευταία ημερομηνία επανεισαγωγής των ληφθέντων μεταποιημένων προϊόντων

4.7.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του INF στην τελωνειακή διασάφηση, ο τελωνειακός
υπάλληλος του τελωνείου εξόδου συνδέεται με το σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον αναφερόμενο αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του
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INF είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία
εξόδου στο σύστημα INF. Θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Έξοδος» προκειμένου να προχωρήσει
στην καταχώριση ενός αποτελέσματος εξόδου. Μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα όπου μπορεί να
καταχωρίσει αποτέλεσμα εξόδου για τον συγκεκριμένο MRN βάσει της διαδικασίας που
υποδεικνύεται στο σημείο 4.7.1.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η διαδικασία εξόδου, πρέπει να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

ο MRN από ένα αναπτυσσόμενο πεδίο που περιέχει MRN από προηγούμενες πράξεις υπαγωγής
κωδικός αποτελέσματος ελέγχου
σε περίπτωση ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία εξόδου
σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία διακοπής της εξόδου
προαιρετικά η κατάσταση των σφραγίδων

4.7.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

INF

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση για την επανεισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που λήφθηκαν στο
πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (κωδικός ζητούμενου τελωνειακού
καθεστώτος: 6121) αναφέρεται σε INF με τον πρόσθετο κωδικό εγγράφου C710 συνοδευόμενο από
τον αριθμό του INF, ο τελωνειακός υπάλληλος του τελωνείου θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία
συνδέεται στο σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search
for INF» (Αναζήτηση INF) στο αριστερό μενού προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον
δηλωθέντα αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του INF είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός
υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία παράδοσης στο σύστημα INF. Ο τελωνειακός
υπάλληλος θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Παράδοση» προκειμένου να μεταφερθεί στην επόμενη
σελίδα για να προχωρήσει στην εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών.
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Ο τελωνειακός υπάλληλος εισάγει την πραγματική ημερομηνία επανεισαγωγής των μεταποιημένων προϊόντων

Όταν έχει παρέλθει η προθεσμία επανεισαγωγής των μεταποιημένων προϊόντων από το προηγούμενο στάδιο, ο
τελωνειακός υπάλληλος μεταφέρεται στη σελίδα όπου αποφασίζει αν θα προβεί στην παράδοση παρά την
παρέλευση της προθεσμίας. Σε επικείμενη έκδοση θα πρέπει να παρέχεται αιτιολόγηση.

Το επόμενο βήμα είναι η καταχώριση των προϊόντων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία από την τελωνειακή διασάφηση:
-

Αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης (MRN)
Είδος διασάφησης
Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος
Η ημερομηνία επανεισαγωγής αναφέρεται μόνο για ανάγνωση σύμφωνα με ό,τι επιλέχθηκε κατά το
πρώτο στάδιο της διαδικασίας παράδοσης στο σύστημα INF.
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Προστίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

πληροφορίες σχετικά με τα μεταποιημένα προϊόντα για επανεισαγωγή: κωδικός εμπορευμάτων,
περιγραφή των προϊόντων, ποσότητα (και μονάδα μέτρησης) και αξία (και νόμισμα) των
μεταποιημένων προϊόντων

4.8 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ IM/EX
Η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή IM/EX είναι τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου τα
μεταποιημένα προϊόντα με μη ενωσιακό χαρακτήρα που παράγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους
της Ένωσης από ισοδύναμα εμπορεύματα τίθενται για πρώτη φορά σε ελεύθερη κυκλοφορία στο
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης του καθεστώτος, τα
ενωσιακά εμπορεύματα, αντί των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα ισοδύναμα εμπορεύματα, υπάγονται
στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή προκειμένου να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος
της Ένωσης. Κατά τη θέση των μεταποιημένων προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να
απαιτηθεί εγγύηση. Το ποσό της εγγύησης καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της εισαγωγής στο
πλαίσιο του συνήθους erga omnes δασμού και της εισαγωγής στο πλαίσιο του καθεστώτος
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή IM/EX καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες
χρησιμοποιούνται ισοδύναμα εμπορεύματα. Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή IM/EX
δεν αφορά την προκαταβολική εισαγωγή προϊόντων αντικατάστασης στο πλαίσιο συστήματος
σταθερών ανταλλαγών.
Σε περίπτωση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή IM/EX που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός
κράτη μέλη, απαιτείται πάντα INF OP IM/EX. Μετά τη δημιουργία του INF στο τελωνείο ελέγχου, η
επεξεργασία του INF στο σύστημα INF γίνεται ως εξής:
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Τελωνείο
ελέγχου

4.8.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τελωνείο θέσης
σε ελεύθερη
κυκλοφορία

ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Τελωνείο
υπαγωγής

INF

Τελωνείο
εξόδου

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση σχετικά με μεταποιημένα προϊόντα τα οποία λήφθηκαν στο πλαίσιο
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (κωδικός ζητούμενου τελωνειακού καθεστώτος: 46 ή,
μέχρι την επικαιροποίηση των εθνικών συστημάτων εισαγωγών σύμφωνα με τον ΕΤΚ, 48 B07,)
αναφέρεται σε INF με τον πρόσθετο κωδικό εγγράφου C710 συνοδευόμενο από τον αριθμό INF, ο
τελωνειακός υπάλληλος συνδέεται στο σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search for INF» (Αναζήτηση INF) στο αριστερό μενού προκειμένου
να βρει το INF που αντιστοιχεί στον δηλωθέντα αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του INF είναι
«Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος του τελωνείου θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία
μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία στο σύστημα INF κάνοντας κλικ στο κουμπί «Release» (Θέση
σε ελεύθερη κυκλοφορία).

Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία από την τελωνειακή διασάφηση:
-

Αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης (MRN)
Είδος διασάφησης
Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος
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Προστίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

τα μεταποιημένα προϊόντα που πράγματι λήφθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή και αποτελούν αντικείμενο προκαταβολικής εισαγωγής (κωδικός εμπορευμάτων,
περιγραφή προϊόντων, ποσότητα προϊόντων και μονάδα μέτρησης, αξία προϊόντων και νόμισμα)

-

τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των ενωσιακών εμπορευμάτων που αντικαταστάθηκαν από
ισοδύναμα μη ενωσιακά εμπορεύματα στην παραγωγή των μεταποιημένων προϊόντων, στο πλαίσιο του
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

-

Σε περίπτωση που απαιτείται εγγύηση, σημειώνεται το σχετικό τετραγωνίδιο και παρέχονται οι
ακόλουθες πληροφορίες:
o αριθμός αναφοράς της εγγύησης (GRN)
o ποσό της εγγύησης
o νόμισμα
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4.8.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Όταν η τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων στο καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή IM/EX (κωδικός ζητούμενου τελωνειακού καθεστώτος: 2146 ή,
μέχρι την επικαιροποίηση των εθνικών συστημάτων εισαγωγών σύμφωνα με τον ΕΤΚ, 2148)
αναφέρεται σε INF με τον πρόσθετο κωδικό εγγράφου C710 συνοδευόμενο από τον αριθμό INF, ο
τελωνειακός υπάλληλος συνδέεται στο σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
χρησιμοποιώντας την ενότητα «Search for INF» (Αναζήτηση INF) στο αριστερό μενού προκειμένου
να βρει το INF που αντιστοιχεί στον δηλωθέντα αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του INF είναι
«Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία υπαγωγής
στο σύστημα INF κάνοντας κλικ στο κουμπί «Place goods» (Υπαγωγή εμπορευμάτων).

Πρώτα ο τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να επιλέξει την πραγματική ημερομηνία υπαγωγής των ενωσιακών
εμπορευμάτων στο καθεστώς.

Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία από την τελωνειακή διασάφηση:
-

Αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης (MRN)
Είδος διασάφησης
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-

Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος

Επιλέξτε την επιλογή σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν ισοδύναμα εμπορεύματα και τα αντίστοιχα στοιχεία.

Προστίθενται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

τα ενωσιακά εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή με τον οικείο αριθμό αναφοράς διασάφησης, κωδικό εμπορεύματος, περιγραφή των
εμπορευμάτων, ποσότητα και αξία των εμπορευμάτων.

4.8.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INF ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του INF στην τελωνειακή διασάφηση, ο τελωνειακός
υπάλληλος του τελωνείου εξόδου συνδέεται με το σύστημα INF SP και πραγματοποιεί αναζήτηση
προκειμένου να βρει το INF που αντιστοιχεί στον αναφερόμενο αριθμό INF. Εάν η κατάσταση του
INF είναι «Available» (Διαθέσιμο), ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία
εξόδου στο σύστημα INF. Θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Έξοδος» προκειμένου να προχωρήσει
στην καταχώριση ενός αποτελέσματος εξόδου. Μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα όπου μπορεί να
καταχωρίσει αποτέλεσμα εξόδου για τον συγκεκριμένο MRN βάσει της διαδικασίας που
υποδεικνύεται στο σημείο 4.8.2.
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Σε περίπτωση που επιλεγεί η έξοδος, πρέπει να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
-

ο MRN από ένα αναπτυσσόμενο πεδίο που περιέχει MRN από προηγούμενες πράξεις υπαγωγής
κωδικός αποτελέσματος ελέγχου
σε περίπτωση ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία εξόδου
σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, η ημερομηνία διακοπής της εξόδου
προαιρετικά η κατάσταση των σφραγίδων
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5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
5.1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Μεταξύ άλλων, η επαλήθευση της κατάστασης των τελωνειακών σφραγίδων αποτελεί στοιχείο που έχει
καθοριστεί στο BPM L4 ως μέρος του αποτελέσματος εξόδου. Στο αποτέλεσμα εξόδου πρέπει να εισάγονται η
ημερομηνία εξόδου και το αποτέλεσμα εξόδου, ενώ προαιρετικό στοιχείο είναι η κατάσταση της σφραγίδας ή
των σφραγίδων, επειδή οι σφραγίδες συνδέονται κατά βάση με τους κανόνες εξαγωγής και όχι με το INF.
Υπό ειδικές περιστάσεις, το τελωνείο στο σημείο αναχώρησης μπορεί να αποφασίσει να τοποθετήσει
τελωνειακές σφραγίδες σε προϊόντα υψηλής αξίας ή μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος (όπως εμπορεύματα
με υψηλούς δασμούς ή χρήζοντα προστασίας, όπως έργα τέχνης ή ευαίσθητα υλικά): στο σημείο εξόδου από την
ΕΕ, διενεργείται φυσικός έλεγχος των εν λόγω σφραγίδων. Το αποτέλεσμα αυτής της επαλήθευσης εισάγεται
στο σύστημα.
Εάν όλα τα στοιχεία είναι συνεπή, πραγματοποιείται η εξαγωγή και επικυρώνεται το INF.
Εάν όχι, η εξαγωγή ακυρώνεται και δεν εκδίδεται INF.
Σε περίπτωση εντοπισμού τελωνειακών σφραγίδων κατά τη διαδικασία εξαγωγής, π.χ. στο πλαίσιο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή όταν το τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος (και εξαγωγής) θέτει
ορισμένες τελωνειακές σφραγίδες στα μεταποιημένα εμπορεύματα επειδή τα εμπορεύματα αυτά θα μπορούσαν
να κλαπούν κατά τη μεταφορά στο σημείο εξόδου, η κατάσταση των σφραγίδων εισάγεται στο σύστημα. Σε
περίπτωση ρήξης των σφραγίδων, το τελωνείο ελέγχει τον λόγο και εάν ο λόγος είναι αποδεκτός (π.χ. τροχαίο
ατύχημα) μπορεί να αποκαταστήσει τις σφραγίδες και να επιτρέψει την επανεξαγωγή.
Δεδομένου ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί/ενδέχεται να χρησιμοποιήσει δικές του σφραγίδες, το τελωνείο
μπορεί να αποφασίσει να θέσει τις δικές του σφραγίδες στην αποστολή.
Σε περίπτωση που η παρτίδα εξαγωγής σφραγίζεται με τις σφραγίδες του οικονομικού φορέα, η κατάστασή τους
δεν αφορά το INF.

5.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Παράδειγμα: τα εμπορεύματα υπάχθηκαν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX με σκοπό την
επανεξαγωγή τους ως μεταποιημένα προϊόντα, αλλά τα σχέδια άλλαξαν και τα μεταποιημένα ή ενδιάμεσα
προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Το αίτημα INF υποβλήθηκε και διεκπεραιώθηκε στο τελωνείο
υπαγωγής, αλλά κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος το INF πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Ο
διασαφιστής αναφέρει τον αριθμό του INF στη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και το INF
τροποποιείται αναλόγως από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Σημείωση: αυτό συνάδει με
•

•

το άρθρο 176 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ: όταν
υποβάλλονται τελωνειακές διασαφήσεις για εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης, αναφέρουν
τον σχετικό αριθμό του INF και
το άρθρο 181 παράγραφος 3 της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ: «Όταν τελωνειακή διασάφηση
[...] αναφέρεται σε INF, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία
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δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα 71-05 τμήμα Α στο ηλεκτρονικό σύστημα που έχει
δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα για τους σκοπούς του INF.».

5.3 Η ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INF SP
Τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στο πλαίσιο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IP EX/IM τη χρονική στιγμή της
υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς, εάν διαπιστωθεί ότι η έξοδος δεν έχει επιβεβαιωθεί στο σύστημα
INF SP αλλά η έξοδος μπορεί να επιβεβαιωθεί από την πραγματική τελωνειακή διασάφηση;
Εναπόκειται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή να επιλύσει την περίπτωση αυτή.
Ο διασαφιστής πληροί τις προϋποθέσεις καθώς ζήτησε τη δημιουργία του INF και παρείχε όλα τα απαραίτητα
δεδομένα. Η τελωνειακή αρχή πρέπει να αποφασίσει αν θα επικαιροποιήσει ή όχι το INF αφού επιβεβαιώσει ή
όχι την έξοδο των εμπορευμάτων. Το τετραγωνίδιο αυτό πρέπει πάντα να συμπληρώνεται από τις τελωνειακές
αρχές και όχι από τον κάτοχο του δελτίου INF.

5.4 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Η περίπτωση αυτή είναι σπάνια και αντιμετωπίζεται κυρίως από τις τελωνειακές αρχές σε εθνικό επίπεδο. Μόνο
στο πλαίσιο τελειοποίησης προς επανεισαγωγή EX/IM θα μπορούσε να επιτραπεί μια τέτοια διασάφηση ως
άδεια (πράγματι, η επιλογή αυτή αποτελεί σαφώς εξαίρεση αν ληφθούν υπόψη το άρθρο 163 παράγραφος 2
στοιχείο ε) και το άρθρο 163 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ)
Όταν η τελωνειακή διασάφηση χρησιμοποιείται ως αίτηση για τη χορήγηση άδειας και πρέπει να γίνει αναφορά
στη διασάφηση, υπάρχουν δύο πιθανές λύσεις:
1.

2.

Πρέπει πρώτα να παρασχεθεί ο αριθμός των τελωνειακών διασαφήσεων στο αίτημα INF στο πεδίο
«Authorisation/Declaration Number» (Αριθμός άδειας/διασάφησης). Στη συνέχεια, η τελωνειακή
διασάφηση πρέπει να τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ώστε να συμπεριληφθεί στο τετραγωνίδιο
44 ο αριθμός αναφοράς του INF που δημιουργείται από το σύστημα INF.
Ο συναλλασσόμενος εισάγει τον LRN (τοπικός αριθμός αναφοράς) από το τετραγωνίδιο 7 της
τελωνειακής
διασάφησης
στο
πεδίο
«Authorisation/Declaration
Number»
(Αριθμός
άδειας/διασάφησης) με την προσθήκη μηδενικών αν είναι μικρότερος από 18 χαρακτήρες. Μετά την
αποδοχή του αιτήματος INF, ο αριθμός του INF εισάγεται από τον συναλλασσόμενο στο τετραγωνίδιο
44 της τελωνειακής διασάφησης. Μετά από έλεγχο συμμόρφωσης των δεδομένων του INF με την
τελωνειακή διασάφηση, ο τελωνειακός υπάλληλος εισάγει τον αριθμό τελωνειακής διασάφησης στο
πεδίο «MRN».

Οι λύσεις αυτές έχουν συζητηθεί και εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να επιλέξει μία από τις δύο επιλογές,
έως ότου εφαρμοστεί τελική λύση στο σύστημα ΤΠ.

5.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «INSERT INF» (ΕΙΣΑΓΩΓΗ INF)
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση του τμήματος Β για την τυποποιημένη ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών όταν τα στοιχεία του INF δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό
σύστημα που αφορά το INF.

5.6 ΑΚΥΡΩΣΗ INF
Θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω παραδείγματα ακύρωσης INF.

43

Επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήματος INF από τον κάτοχο και πρέπει να
καταχωριστεί νέο αίτημα INF.
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6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οικονομικός φορέας
-

Δημιουργία του αιτήματος INF L4-INF-01-01

Τελωνειακός υπάλληλος
-

Τροποποίηση του INF: L4-INF-01-03
Ακύρωση: L4-INF-01-10
Επεξεργασία του INF σε επίπεδο COoP: L4-INF-01-04
Επεξεργασία του INF σε επίπεδο COoE: L4-INF-01-05
Επεξεργασία του INF σε επίπεδο COfR: L4-INF-01-06
Επεξεργασία του INF σε επίπεδο COoD: L4-INF-01-07
Επεξεργασία INF σε επίπεδο COoExp: L4-INF-01-08
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