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Pqneir cia tgm isw tym opoym apaitetai dgloseusg

Jamomislr (EJ) aqih. 2286/2003 tgr Epitqopr, tgr 18gr Dejelbqou 2003, swetij le tgm tqopopogsg tou jamomislo (EOJ) aqih. 2454/93 cia tom jahoqisl
oqislmym diatneym evaqlocr tou jamomislo (EOJ) aqih. 2913/92 tou Sulboukou peq hespseyr joimotijo tekymeiajo jdija (1) .......................................
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(1) Jelemo pou paqousifei emdiavqom cia tom EOW

Oi pqneir oi ttkoi tym opoym woum tupyhe le gllauqa stoiwea apotekom pqneir tqewosgr diaweiqseyr pou woum hespishe
sto pkasio tgr ceyqcijr pokitijr jai emai cemij peqioqislmgr wqomijr iswor.
Oi ttkoi kym tym upokopym pqneym woum tupyhe le laqa stoiwea jai episglamomtai le asteqsjo.
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

απλοποιηθεί το σύστηµα σχετικά µε τις πληροφορίες καταγωγής. Για το σκοπό αυτό πρέπει η διαβίβαση λεπτοµερειών
σχετικών µε τις δεσµευτικές πληροφορίες καταγωγής να
περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

(5)

Από τη θέση σε εφαρµογή του ενιαίου διοικητικού εγγράφου την 1η Ιανουαρίου 1988, η τελωνειακή νοµοθεσία έγινε
το αντικείµενο θεµελιωδών εξελίξεων, λόγω ιδίως της καθιέρωσης της ενιαίας αγοράς την 1η Ιανουαρίου 1993 και της
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, αποκαλούµενου εφεξής «ο κώδικας», από την 1η Ιανουαρίου
1994. Επίσης, η τεχνολογική εξέλιξη και, ιδίως, η όλο και
µεγαλύτερη χρησιµοποίηση σε παγκόσµιο επίπεδο µεθόδων
εκτελωνισµού βασιζόµενων στην εφαρµογή της πληροφορικής κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση των διατάξεων
που διέπουν τη χρήση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου.

(6)

Είναι, εξάλλου, σκόπιµο να συγκεντρωθούν αυτές οι διατάξεις και να πραγµατοποιηθεί νέα δηµοσίευση των εντύπων
του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, τα οποία έχουν τροποποιηθεί µετά την καθιέρωσή τους. Αυτή η αναπροσαρµογή
προϋποθέτει την αντικατάσταση των παραρτηµάτων 31 έως
34, 37 και 38 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(7)

Για να εξασφαλιστεί προς όφελος των οικονοµικών παραγόντων και των τελωνειακών υπηρεσιών στην Κοινότητα η
χρησιµοποίηση όσο το δυνατό περισσότερο εναρµονισµένων
και απλουστευµένων εγγράφων, υπάρχει προφανώς η ανάγκη
να πραγµατοποιείται, στο πλαίσιο τακτικών διαβουλεύσεων
µε τους εκπροσώπους των ενδιαφερόµενων εµπορικών
κύκλων, τακτική επανεξέταση των απαιτήσεων που συνδέονται µε τη χρήση του εντύπου, λαµβανοµένης υπόψη της
εξέλιξης των εµπορικών πρακτικών καθώς και των εργασιών
που αναλαµβάνονται στον τοµέα αυτό στο πλαίσιο των
αρµοδίων διεθνών φορέων.

(8)

Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να
προετοιµαστούν επαρκώς για την εφαρµογή της νέας
ρύθµισης σχετικά µε το Ε∆Ε, πρέπει να προβλεφθεί ότι η εν
λόγω ρύθµιση θα εφαρµοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006.
Ωστόσο, ορισµένα κράτη µέλη επιθυµούν να θεσπίσουν τα
νέα µέτρα το ταχύτερο δυνατό, είναι συνεπώς σκόπιµο να
επιτραπεί η πρόωρη εφαρµογή.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που εκδίδονται
από τα κράτη µέλη υπέρ των οικονοµικών φορέων και περιέχουν εµπιστευτικά και µη εµπιστευτικά στοιχεία, διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 της Επιτροπής (2) και αποθηκεύονται σε κεντρική
βάση δεδοµένων που διαχειρίζεται η Επιτροπή η οποία είναι
προσιτή σε όλες τις εθνικές υπηρεσίες. Στο παρελθόν η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση του κοινού CD-ROM που περιείχε
αποσπάσµατα από τη βάση δεδοµένων, δίχως εµπιστευτικά
στοιχεία. Σήµερα έχει ανασταλεί η έκδοση αυτού του CDROM για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους.
Εφόσον, τόσο το κοινό όσο και οι υποψήφιες χώρες χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, η
Επιτροπή αναµένεται να χορηγήσει την πρόσβαση αυτή
δηµοσιεύοντας απόσπασµα από τη βάση δεδοµένων για
δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες (βάση δεδοµένων
ΕΣ∆∆Π) στον ιστοχώρο της, δίχως να παρουσιάζει εµπιστευτικά στοιχεία όπως τα στοιχεία για τον κάτοχο ή εµπιστευτικές πληροφορίες για τη σύνθεση των αγαθών. Αντίθετα
από το CD-ROM, αυτό το απόσπασµα θα περιλαµβάνει
επίσης εικόνες, εφόσον διατίθενται.

(3)

Οι οικονοµικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση για τις
δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες πρέπει να ενηµερωθούν σχετικά µε τη χρήση των στοιχείων που αποθηκεύονται
στη βάση δεδοµένων και συνεπώς ενδείκνυται να προσαρµοστεί η «σηµαντική σηµείωση» για την αίτηση για τις δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες και το σχετικό έντυπο.

(4)

Επιπλέον, για λόγους σαφήνειας, ενδείκνυται να αναδιατυπωθoύν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Με την ίδια ευκαιρία θα πρέπει να

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1335/2003 (ΕΕ L 187 της
26.7.2003, σ. 16).
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

EL
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Είναι σκόπιµο να αξιολογηθούν τα προγράµµατα θέσης σε
εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων από τα κράτη µέλη
και, σε αυτή τη βάση, να προβλεφθεί η δυνατότητα να συµφωνηθεί η µετάθεση υπό ορισµένους όρους της ηµεροµηνίας
θέσης σε εφαρµογή.
Το άρθρο 292 παράγραφος 5 και το άρθρο 500 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, καθορίζουν
τις αρµόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι
αιτήσεις για την έκδοση ενιαίων αδειών. Με εξαίρεση την
προσωρινή εισαγωγή, οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές που έχουν οριστεί για τον
τόπο στον οποίο ο αιτών διατηρεί τις κύριες λογιστικές του
καταχωρίσεις και στον οποίο διενεργείται ένα τουλάχιστον
µέρος από τις εργασίες που καλύπτει η άδεια. ∆ιαπιστώθηκε
στην πράξη, ότι τα ισχύοντα κριτήρια για τον καθορισµό
των αρµοδίων αρχών δεν είναι επαρκή για την κάλυψη όλων
των περιπτώσεων που θα ήταν δυνατό να προκύψουν. Είναι,
συνεπώς, σκόπιµο να προβλεφθεί ότι, όταν οι αρµόδιες
αρχές δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανόνες, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στις
τελωνειακές αρχές που είναι αρµόδιες για τον τόπο όπου ο
αιτών τηρεί τις κύριες λογιστικές του καταχωρίσεις.
Με τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθιερώθηκε το
έτος 1997 σύστηµα επιτήρησης των εισαγωγών. Η σηµαντική και ταχεία αύξηση των εξαγωγών ορισµένων προϊόντων
για τα οποία παρέχονται επιστροφές, αφενός, και το επίπεδο
προτιµησιακών εισαγωγών για τα εν λόγω προϊόντα, αφετέρου, φαίνονται µερικές φορές ότι αποτελούν τεχνητή κατάσταση. Προκειµένου να καταπολεµηθούν οι καταχρήσεις που
έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη ροή εµπορευµάτων θα ήταν
σκόπιµο το σύστηµα επιτήρησης, που συνήθως περιορίζεται
στα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, να
επεκταθεί και στις εξαγωγές.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, προβλέπει διατάξεις
για τη χρησιµοποίηση των µεταφορικών µέσων στο πλαίσιο
της διαδικασίας προσωρινής εισαγωγής. Η δωρεάν µεταφορά
ατόµων στο πλαίσιο της οικονοµικής δραστηριότητας µιας
επιχείρησης ορίζεται ως «εµπορική χρήση» των µεταφορικών
µέσων. Εντούτοις, «εµπορική χρήση» σύµφωνα µε τη
σύµβαση της Κωνσταντινούπολης σηµαίνει τη µεταφορά
ατόµων εξ επαχθούς αιτίας. Οι διαφορετικοί ορισµοί του
όρου «εµπορική χρήση» δεν δικαιολογούνται. Ως εκ τούτου,
είναι σκόπιµο να αναθεωρηθεί ο εν λόγω όρος.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει ειδικές
διατάξεις για τη χρήση ισοδύναµων εµπορευµάτων στο
γαλακτοκοµικό τοµέα. Από την εφαρµογή αυτών των διατάξεων έχουν προκύψει ορισµένα πρακτικά προβλήµατα. Ως εκ
τούτου, είναι σκόπιµο να απλουστευθεί η χρήση ισοδύναµων
εµπορευµάτων στον γαλακτοκοµικό τοµέα.
Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σε ορισµένες περιπτώσεις, για να καθοριστεί η εν λόγω τελωνειακή οφειλή, τα
παράγωγα προϊόντα υπόκεινται στους εισαγωγικούς
δασµούς που τους αναλογούν. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στο άρθρο 548 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σε συνδυασµό µε το παράρτηµα 75
του εν λόγω κανονισµού. Σύµφωνα µε τη γενική
παρατήρηση που προηγείται του πίνακα που περιέχεται στο
παράρτηµα 75, το τελωνείο ελέγχου µπορεί να επιτρέψει
την εφαρµογή του άρθρου 548 παράγραφος 1 και στα
απόβλητα, θραύσµατα, κατάλοιπα, απορρίµµατα, και υπολείµµατα διαφορετικά από αυτά που απαριθµούνται στον εν
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λόγω πίνακα. Τα κράτη µέλη δεν χρειάζεται πλέον να
ενηµερώνουν την Επιτροπή για τέτοιες πρόσθετες περιπτώσεις. Είναι συνεπώς σκόπιµο να απλουστευθεί ο εν λόγω
πίνακας.
(15)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 Α, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«ια) αποδοχή ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες µπορούν να
αποθηκευτούν σε βάση δεδοµένων της Επιτροπής και ότι
τα στοιχεία των δεσµευτικών δασµολογικών πληροφοριών,
συµπεριλαµβανοµένης οιασδήποτε φωτογραφίας(-ιών),
σχεδίου(-ίων), φυλλαδίου(-ίων) κ.λπ., είναι δυνατόν να
δηµοσιοποιηθούν µέσω του ∆ιαδικτύου, µε εξαίρεση τις
πληροφορίες που ο αιτών έχει χαρακτηρίσει εµπιστευτικές
ισχύουν οι υφιστάµενες διατάξεις περί προστασίας των
πληροφοριών.».
2. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
1.
Όσον αφορά τις δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες,
οι τελωνειακές αρχές των κρατών µελών διαβιβάζουν χωρίς
καθυστέρηση στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
α) αντίγραφο της αίτησης για τις δεσµευτικές δασµολογικές
πληροφορίες (παρατίθεται στο παράρτηµα 1Β)·
β) αντίγραφο για τις κοινοποιούµενες δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες (αντίτυπο 2 που παρατίθεται στο
παράρτηµα 1)·
γ) τα στοιχεία όπως δίνονται στο αντίτυπο 4 που παρατίθεται
στο παράρτηµα 1.
Όσον αφορά τις δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες σχετικά µε την καταγωγή, οι τελωνειακές αρχές διαβιβάζουν τα
προσήκοντα στοιχεία σχετικά µε τις κοινοποιούµενες δεσµευτικές πληροφορίες ως προς την καταγωγή το ταχύτερο
δυνατό.
Η διαβίβαση αυτή γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα.
2.
Όταν το ζητά κράτος µέλος, η Επιτροπή του διαβιβάζει
χωρίς καθυστέρηση τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 1. Η διαβίβαση αυτή γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα.
3.
Τα στοιχεία της αίτησης για τις δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες, οι κοινοποιούµενες δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες και τα στοιχεία του αντιγράφου αριθ. 4 του
παραρτήµατος 1 που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά, αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδοµένων της Επιτροπής. Τα στοιχεία των δεσµευτικών δασµολογικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης οιασδήποτε φωτογραφίας(-ιών), σχεδίου(-ίων),
φυλλαδίου(-ίων) κ.λπ., µπορούν να αποκαλυφθούν στο κοινό
µέσω του ∆ιαδικτύου, µε εξαίρεση τις εµπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στους πίνακες 3 και 8 των κοινοποιούµενων δασµολογικών πληροφοριών.».
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3. Στο άρθρο 212 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κατάσταση των στοιχείων που απαιτούν για καθεµία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτηµα 37. Η Επιτροπή δηµοσιεύει την κατάσταση των εν λόγω στοιχείων.».
4. Στο άρθρο 213, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κατάσταση
των εθνικών κωδικών που χρησιµοποιούνται για τη θέση 37
δεύτερη υποδιαίρεση, τη θέση 44 και τη θέση 47 πρώτη υποδιαίρεση. Η Επιτροπή δηµοσιεύει την κατάσταση των εν λόγω
κωδικών.».
5. Το άρθρο 216 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 216
Η κατάσταση των θέσεων που πρέπει να συµπληρώνονται όταν
υπάρχει διασάφηση υπαγωγής σε συγκεκριµένο τελωνειακό
καθεστώς σε περίπτωση που χρησιµοποιείται το ενιαίο διοικητικό έγγραφο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 37.».
6. Στο άρθρο 254, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Οι διασαφήσεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τις οποίες οι
τελωνειακές αρχές δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή,
να αποδεχθούν, χωρίς να αναγράφονται σε αυτές ορισµένα από
τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα 37, πρέπει να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στις
θέσεις 1 (πρώτη και δεύτερη υποδιαίρεση), 14, 21 (εθνικότητα), 31, 37, 40 και 54 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου
καθώς και:».
7. Στο άρθρο 269, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1
δεύτερη περίπτωση εφαρµόζεται στις αποθήκες τύπου Β µε
εξαίρεση οπωσδήποτε της δυνατότητας χρησιµοποίησης εµπορικού εγγράφου. Όταν το ενιαίο διοικητικό έγγραφο δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 37 τίτλος Ι
µέρος Β, τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχονται στην αίτηση
υπαγωγής στο καθεστώς που συνοδεύει το έγγραφο.».
8. Στο άρθρο 275, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Οι διασαφήσεις υπαγωγής σε οικονοµικό τελωνειακό
καθεστώς εκτός από την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ή
την τελωνειακή αποταµίευση που µπορεί να αποδεχθεί το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή χωρίς να αναγράφονται σε αυτές τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα 37 ή χωρίς να επισυνάπτονται ορισµένα
από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 220, πρέπει να
περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στις
θέσεις 1 (πρώτη και δεύτερη υποδιαίρεση) 14, 21 (εθνικότητα), 31, 37, 40 και 54 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου
και, στη θέση 44, την αναφορά στην άδεια ή στην αίτηση σε
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 508 παράγραφος 1.».
9. Στο άρθρο 280, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείµενο:
«1. Οι διασαφήσεις εξαγωγής που δύναται, κατόπιν
αιτήσεως του διασαφιστή, να αποδεχθεί η τελωνειακή υπηρεσία
χωρίς να περιλαµβάνονται σε αυτές ορισµένα από τα στοιχεία
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που απαριθµούνται στο παράρτηµα 37, πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στις θέσεις 1
(πρώτη και δεύτερη υποδιαίρεση), 2, 14, 17α, 31, 33, 38, 44
και 54 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου καθώς και όλα τα
λοιπά στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την εξακρίβωση
της ταυτότητας των εµπορευµάτων και για την εφαρµογή των
διατάξεων που διέπουν την εξαγωγή, καθώς και για τον προσδιορισµό της εγγύησης, η σύσταση της οποίας είναι δυνατό
να απαιτείται για την εξαγωγή των εµπορευµάτων.
Εξάλλου, όταν πρόκειται για εµπορεύµατα που υπόκεινται σε
εξαγωγικούς δασµούς ή σε κάθε άλλο µέτρο που προβλέπεται
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, περιλαµβάνουν
όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν την ορθή εφαρµογή των εν
λόγω δασµών ή µέτρων.
2.
Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να απαλλάσσουν το διασαφιστή από την υποχρέωση συµπλήρωσης των θέσεων αριθ.
17α και 33, υπό τον όρο ότι αυτός δηλώνει ότι η εξαγωγή
των συγκεκριµένων εµπορευµάτων δεν υπόκειται σε περιοριστικά ή απαγορευτικά µέτρα, ότι οι τελωνειακές αρχές δεν
διατηρούν καµία αµφιβολία σχετικά και ότι η περιγραφή των
εµπορευµάτων επιτρέπει να καθορίζεται αµέσως και µε σαφήνεια η δασµολογική κατάταξη.».
10. Στο άρθρο 292 παράγραφος 5, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— στις άλλες περιπτώσεις, στον τόπο στον οποίο τηρούνται
οι κύριες λογιστικές εγγραφές του αιτούντος, ώστε να
διευκολύνεται η βάσει λογιστικών ελέγχων παρακολούθηση της εφαρµογής του καθεστώτος.».
11. Στο δεύτερο Μέρος τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 3 τµήµα 2, ο τίτλος
αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση:
«Κοινοτική επιτήρηση».
12. Το άρθρο 308δ παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«1. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται κοινοτική επιτήρηση,
τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή µία φορά τουλάχιστον το µήνα εκθέσεις επιτήρησης που περιλαµβάνουν
λεπτοµέρειες για τις ποσότητες των προϊόντων που τέθηκαν σε
ελεύθερη κυκλοφορία ή εξήχθησαν. Όσον αφορά τις εισαγωγές
και κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα κράτη µέλη περιορίζουν τα εν λόγω στοιχεία στις εισαγωγές που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο δασµολογικών προτιµήσεων.
2.
Στις εκθέσεις επιτήρησης των κρατών µελών αναγράφονται οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων που τέθηκαν σε
ελεύθερη κυκλοφορία ή εξήχθησαν, ανάλογα µε την περίπτωση, από την πρώτη ηµέρα της συγκεκριµένης περιόδου.».
13. Στο άρθρο 500 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο
τρίτο εδάφιο:
«Όταν οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές δεν είναι δυνατό να
καθοριστούν βάσει του πρώτου και δευτέρου εδαφίου, η
αίτηση υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές που έχουν οριστεί
για τον τόπο στον οποίο τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος, ώστε να διευκολύνεται η βάσει λογιστικών ελέγχων παρακολούθηση της εφαρµογής του καθεστώτος.».
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14. Το άρθρο 555 παράγραφος 1 το στοιχείο α) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«α) “εµπορική χρήση”, η χρήση µεταφορικού µέσου για τη
µεταφορά ατόµων εξ επαχθούς αιτίας ή για τη βιοµηχανική
ή εµπορική µεταφορά εµπορευµάτων, εξ επαχθούς ή άλλης
αιτίας·».
15. Το παράρτηµα 1 αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.
16. Το παράρτηµα 1β αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
17. Τα παραρτήµατα 31 έως 34 αντικαθίστανται από το κείµενο
που παρατίθεται στο παράρτηµα III του παρόντος κανονισµού.
18. Τα παραρτήµατα 37 και 38 αντικαθίστανται από το κείµενο
που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙV του παρόντος κανονισµού.
19. Το παράρτηµα 74 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα V
του παρόντος κανονισµού.
20. Το παράρτηµα 75 αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα VI του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή πραγµατοποιεί αξιολόγηση των προγραµµάτων θέσης σε εφαρµογή από τα κράτη µέλη
των µέτρων που προβλέπονται στα σηµεία 3 έως 9, 17 και 18 του
άρθρου 1. Η αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιείται βάσει έκθεσης
που περιλαµβάνει τα σχόλια των κρατών µελών.

31.12.2003
Άρθρο 3

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Τα σηµεία 11 και 12 του άρθρου 1 εφαρµόζονται από την
1η Ιανουαρίου 2004.
3. Τα σηµεία 1, 2, 15 και 16 του άρθρου 1 εφαρµόζονται από
την 1η Φεβρουαρίου 2004.
4. Τα σηµεία 3 έως 9, 17 και 18 του άρθρου 1 εφαρµόζονται
από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ωστόσο, τα κράτη µέλη έχουν τη
δυνατότητα να αρχίσουν την εφαρµογή πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην
Επιτροπή την ηµεροµηνία κατά την οποία θέτουν σε εφαρµογή τον
παρόντα κανονισµό. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες.
Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει βάσει της αξιολόγησης που
προβλέπεται στο άρθρο 2 και σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής, εάν και υπό ποίους όρους απαιτείται µετάθεση της ηµεροµηνίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τη σχετική πληροφορία.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (∆∆Π)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Β
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (∆∆Π)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31 (1)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1) Οι τεχνικές ρυθµίσεις για τα έντυπα και ειδικότερα αυτές για τις διαστάσεις και το χρώµα τους αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο 215.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32 (1)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1) Οι τεχνικές ρυθµίσεις για τα έντυπα και ειδικότερα αυτές για τις διαστάσεις και το χρώµα τους αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο 215.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33 (1)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
(Σύνολο οκτώ αντιτύπων)

(1) Οι τεχνικές ρυθµίσεις για τα έντυπα και ειδικότερα αυτές για τις διαστάσεις και το χρώµα τους αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο 215.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34 (1)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ, ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

(1) Οι τεχνικές ρυθµίσεις για τα έντυπα και ειδικότερα αυτές για τις διαστάσεις και το χρώµα τους αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο 215.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 37
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα έντυπα, περιλαµβανοµένων και των συµπληρωµατικών εντύπων, πρέπει να χρησιµοποιούνται:
α) όταν, στην κοινοτική νοµοθεσία, γίνεται αναφορά σε διασάφηση υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγής·
β) όταν χρειάζεται, κατά τη µεταβατική περίοδο που προβλέπεται από πράξη προσχώρησης στην Κοινότητα, κατά τις συναλλαγές µεταξύ της Κοινότητας µε τη σύνθεση που είχε πριν από την προσχώρηση και των νέων κρατών µελών, καθώς και
µεταξύ των ίδων των νέων κρατών µελών, που αφορούν εµπορεύµατα τα οποία δεν απολαύουν ακόµη πλήρους απαλλαγής από δασµούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε άλλα µέτρα που
προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης·
γ) στην περίπτωση που κάποια κοινοτική διάταξη προβλέπει ρητά τη χρησιµοποίησή τους.
Τα έντυπα και τα συµπληρωµατικά έντυπα, που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό περιλαµβάνουν τα αντίτυπα που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν ένα ή περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα και επιλέγονται από σύνολο οκτώ αντιτύπων:
— το αντίτυπο αριθ. 1, που φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους µέλους, στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις
εξαγωγής (ενδεχοµένως αποστολής) ή κοινοτικής διαµετακόµισης,
— το αντίτυπο αριθ. 2, που χρησιµοποιείται για τις στατιστικές του κράτους µέλους εξαγωγής. Το αντίτυπο αυτό µπορεί
επίσης να χρησιµοποιείται για τις στατιστικές του κράτους µέλους αποστολής στις περιπτώσεις συναλλαγών µεταξύ
τµηµάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας µε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,
— το αντίτυπο αριθ. 3, που επιστρέφεται στον εξαγωγέα, αφού θεωρηθεί από την τελωνειακή υπηρεσία,
— το αντίτυπο αριθ. 4, που φυλάσσεται από το τελωνείο προορισµού µετά την πράξη κοινοτικής διαµετακόµισης ή ως
έγγραφο, το οποίο χρησιµεύει για τη βεβαίωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων,
— το αντίτυπο αριθ. 5, που αποτελεί το επιστρεφόµενο αντίτυπο για το καθεστώς κοινοτικής διαµετακόµισης,
— το αντίτυπο αριθ. 6, που φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους µέλους, στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις
εισαγωγής,
— το αντίτυπο αριθ. 7, που χρησιµοποιείται για τις στατιστικές του κράτους µέλους εισαγωγής. Το αντίτυπο αυτό
µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται για τις στατιστικές του κράτους µέλους εισαγωγής στις περιπτώσεις συναλλαγών
µεταξύ τµηµάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας µε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς,
— το αντίτυπο αριθ. 8, που επιστρέφεται στον παραλήπτη.
Είναι, συνεπώς, δυνατοί διάφοροι συνδυασµοί αντιτύπων, όπως για παράδειγµα:
— εξαγωγή, τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ή επανεξαγωγή: αντίτυπα αριθ. 1, 2 και 3,
— κοινοτική διαµετακόµιση: αντίτυπα 1, 4 και 5,
— τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής: αντίτυπα αριθ. 6, 7 και 8.
Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αιτιολογείται, κατά την άφιξη στον
προορισµό, ο κοινοτικός χαρακτήρας των εκάστοτε εµπορευµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται, ως παραστατικό T2L, το αντίτυπο αριθ. 4.
Οι επιχειρηµατίες έχουν, συνεπώς, την ευχέρεια να τυπώνουν τις δέσµες, που αντιστοιχούν στις επιλογές τους, υπό τον
όρο ότι το χρησιµοποιούµενο έντυπο είναι σύµφωνο µε το επίσηµο υπόδειγµα.
Κάθε δέσµη είναι τέτοια, ώστε όταν σε ορισµένες θέσεις πρέπει να αναγραφεί µια πληροφορία που είναι ίδια για τα δύο
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, η πληροφορία αυτή να αναγράφεται απευθείας από τον εξαγωγέα ή τον κύριο υπόχρεο στο
αντίτυπο αριθ. 1 και να εµφανίζεται µε αντιγραφή, χάρη σε χηµική επεξεργασία του χαρτιού, και στα υπόλοιπα αντίτυπα.
Όταν, ωστόσο, για διάφορους λόγους (κυρίως όταν το περιεχόµενο της πληροφορίας είναι διαφορετικό ανάλογα µε το
στάδιο της εκάστοτε πράξης) µια πληροφορία δεν πρέπει να µεταφέρεται από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, η µέθοδος
αυτόµατης αντιγραφής περιορίζεται στην αναπαραγωγή της πληροφορίας µόνα στα σχετικά αντίτυπα.
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό σύστηµα διεκπεραίωσης των διασαφήσεων, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται δέσµες που αποκόπτονται από σύνολα αντιτύπων µε διπλό, το καθένα, προορισµό: αντίτυπα 1/6, 2/7, 3/8 και
4/5.
(1) Ως «ΕΖΕΣ» στο παρόν παράρτηµα νοούνται όχι µόνο οι χώρες της ΕΖΕΣ αλλά και όλα τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη των συµβάσεων για
την «κοινή διαµετακόµιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εµπορευµατικές συναλλαγές», εκτός της Κοινότητας.
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Σε τέτοια περίπτωση, είναι σκόπιµο να αναφέρεται, για κάθε χρησιµοποιούµενη δέσµη, η αρίθµηση των αντίστοιχων
αντιτύπων µε διαγραφή της εµφαινόµενης στο περιθώριο αρίθµησης για τα µη χρησιµοποιούµενα αντίτυπα.
Σε κάθε τέτοια δέσµη, οι πληροφορίες αναπαράγονται στα διάφορα αντίτυπα µε αντιγραφή χάρη σε χηµική επεξεργασία
του χαρτιού.
Στην περίπτωση που, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 205 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού, οι διασαφήσεις υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς, επανεξαγωγής ή στην περίπτωση που τα έγγραφα που πιστοποιούν τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων που δεν κυκλοφορούν υπό το καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης
καταρτίζονται σε λευκό χαρτί µέσω δηµόσιων ή ιδιωτικών συστηµάτων πληροφορικής, οι εν λόγω διασαφήσεις ή τα
έγγραφα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους σχετικά µε τη µορφή, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αφορούν την
οπίσθια όψη των εντύπων (όσον αφορά τα αντίτυπα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος κοινοτικής διαµετακόµισης), που προβλέπει ο κώδικας ή ο παρών κανονισµός, µε εξαίρεση:
— το χρώµα εκτύπωσης,
— τη χρησιµοποίηση πλάγιων χαρακτήρων,
— την εκτύπωση φόντου για τις θέσεις που αφορούν την κοινοτική διαµετακόµιση.
Η δήλωση διαµετακόµισης κατατίθεται σε ένα µόνον αντίγραφο στο τελωνείο αναχώρησης, όταν η επεξεργασία της γίνεται
µε ηλεκτρονικά συστήµατα.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Τα εν λόγω αντίτυπα περιέχουν ένα σύνολο θέσεων, από τις οποίες πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνον ένα µέρος, ανάλογα µε
το ή τα τελωνειακά καθεστώτα για τα οποία πρόκειται.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των απλουστευµένων διαδικασιών, οι θέσεις που συµπληρώνονται για καθένα από τα
καθεστώτα περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ειδικές διατάξεις για κάθε θέση που αναφέρονται λεπτοµερώς στον
τίτλο ΙΙ δεν επηρεάζουν το καθεστώς των θέσεων που καθορίζονται στον πίνακα.
Είναι σκόπιµο να σηµειωθεί ότι οι περιπτώσεις που απαριθµούνται στη συνέχεια δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι
ορισµένα στοιχεία παρέχονται υπό προϋποθέσεις, δηλαδή µόνον όταν το δικαιολογούν οι περιστάσεις. Για παράδειγµα, οι
συµπληρωµατικές µονάδες αναγράφονται στη θέση 41 (περίπτωση «Α») µόνον όταν το προβλέπει το Taric.
Αριθ. θέσεων

Α

Β

Γ

∆

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

1 (1)

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

1 (2)

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

A[2][3]

A[2][3]

Α

Α

1 (3)

Α

Α

2

B[1]

Α

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

2 (αριθ.)

Α

Α

Α

Α

Α

Β

Α

Β

Β

3

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

4

Β

Β

A[4]

Α

Β

Β

5

Α

Α

Α

Α

6

Β

7

Γ

8
8 (αριθ.)

Β
Α

Α

Α

Α

Α

Β

Β

Β

B[4]

Β

Β

Γ

Γ

Γ

Γ

A[5]

Γ

Γ

Γ

Γ

Β

Β

Β

Β

Β

A[6]

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Α

Α

Α

Α

Β

Β

12
14

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

14 (αριθ.)

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Β

Β

15
15α

A[2]
Β

Β

Β

Β

Β

A[5]
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Αριθ. θέσεων

Α

Β

Γ

∆

Ε

17
17α

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

A[2]
Α

Α

Α

Β

Α

A[5]

17β
18 (Tαυτότητα)
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B [1][7]

B[7]

B[7]

18 (Eθνικότητα)

A[7]

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

B[7]

B[7]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B[10]

B[10]

A[8]

A[8]

A[8]

19

A[9]

20

B[10]

21 (Tαυτότητα)

A[1]

21 (Eθνικότητα)

A[8]

A[8]

A[8]

22 (Συνάλλαγµα)

Β

Β

Β

Α

Α

Β

22 (Ποσό)

Β

Β

Β

Γ

Γ

Γ

23

B[11]

B[11]

B[11]

B[11]

B[11]

24

Β

Β

Β

Β

Β

25

Α

Β

Α

Β

Α

Β

Α

Α

Β

Β

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[13]

A[13]

B[13]

B[13]

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

A[9]

A[9]

A[9]

B[10]

A[9]

B[4]

B[10]

B[10]

B[8]
A[8]

Β

27
29

Β

Β

Β

Β

Β

30

Β

B[1]

Β

Β

Β

B[14]

31

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33 (1)

Α

Α

Α

A[15]

Α

A[16]

A[17]

Α

Α

Β

Α

Α

Α

Β

Α

33 (2)
33 (3)

Α

Α

Α

Α

Β

Α

33 (4)

Α

Α

Α

Α

Β

Α

33 (5)

Β

Β

Β

B

Β

Β

Β

Β

Β

34α

Γ[1]

Α

Γ

Γ

Γ

Α

Α

Α

Α

34β

Β

35

Β

Β

Β

Α

Α

Α

A[17]

Β
Α

Β

Β
Α

Β

36

Α

Α

37 (1)

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

37 (2)

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α
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Αριθ. θέσεων

Α

Α

Γ

Α

∆

Α

Ε

Α

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

42

Α

Α

Α

43

Β

Β

Β

Α

Α

Β

Β

Α

Α

Α

BΓ [20]

BΓ [20]

A
[18][21]
[22]

A
[18][21]
[22]

Β

Β

A
[18][21]
[22]

A
[18][21]
[22]

A[17]

39
40

Α

Α

Α

Α

Α

41

Α

Α

Α

Α

Α

44

Α

Α

Α

Α

Α

Α

A[4]

Α

Α

45
Β

Β

Α

Α

47 (Είδος)

BΓ [20]

47 (Βάση της επιβάρυνσης)

Β

47 (Συντελεστής)

BΓ [20]

BΓ [20]

BΓ [20]

ΒΓ
[18][20]
[22]

ΒΓ [20]

47 (Ποσό)

BΓ [20]

BΓ [20]

BΓ [20]

BΓ
[18][20]
[22]

BΓ [20]

47 (Σύνολο)

BΓ [20]

BΓ [20]

BΓ [20]

BΓ
[18][20]
[22]

BΓ [20]

47 (MP)

Β

Β

Β

B
[18][22]

Β

48

Β

Β

Β

Β

Β

49

B[23]

B[23]

B[23]

50

Γ

Α

Α

B[23]

Β

B[19]

46

Β

Α

Α

Κ

Α

A[17]

A[18]

Ι

Α

38

Α

Β

31.12.2003

Α

Γ

Γ

A[4]

52

Α

53

Α
Α

Α

Α

Α

Α
Β

Β

Β
A
[18][21]
[22]

Β

A
[18][21]
[22]

B[23]

Α

Α

Α

Α

Α

Α

51

54

Α

Α

Α

55

Α

56

Α
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Επεξηγήσεις
Κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη
θέση 37 πρώτη υποδιαίρεση

Τίτλοι στηλών
A: Εξαγωγή/αποστολή

10, 11, 23

Β: Υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης εµπορευµάτων µε προχρηµατοδότηση ενόψει της εξαγωγής τους

76, 77

Γ: Επανεξαγωγή µετά από οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από την τελωνειακή
αποταµίευση (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, προσωρινή εισαγωγή, µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο)

31

∆: Επανεξαγωγή µετά από τελωνειακή αποταµίευση

31

E: Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

21, 22

ΣΤ: ∆ιαµετακόµιση
Ζ: Κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων
H: Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61,
63, 68

Θ: Υπαγωγή σε οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και την τελωνειακή αποταµίευση [τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής), προσωρινή εισαγωγή, µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο]

51, 53, 54, 91, 92

Ι: Τοποθέτηση σε αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης τύπου Α, Β, Γ, Ε ή ΣΤ (1)

71, 78

Κ: Τοποθέτηση σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης τύπου ∆ (2) (3)

71, 78

Σύµβολα στα κελιά
Α: Υποχρεωτικό: πληροφορίες που απαιτούνται σε κάθε κράτος µέλος.
Β: Προαιρετικό για τα κράτη µέλη: Πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτήσουν τα κράτη µέλη ή όχι.
Γ: Προαιρετικό για τις επιχειρήσεις: Πληροφορίες που οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αποφασίσουν να παράσχουν των οποίων όµως η παροχή δεν
είναι δυνατό να απαιτηθεί από τα κράτη µέλη.

Σηµειώσεις
[1]

Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό για τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία εφαρµόζονται επιστροφές κατά την εξαγωγή.

[2]

Στοιχείο απαιτούµενο µόνο για µη ηλεκτρονικές διαδικασίες.

[3]

Όταν η διασάφηση αφορά ένα µόνο είδος εµπορευµάτων, τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ότι δεν σηµειώνεται τίποτα στη
θέση αυτή, ενώ πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός «1» στη θέση 5.

[4]

Η θέση αυτή συµπληρώνεται υποχρεωτικά για το σύστηµα ΝΜΣ∆ σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στο παράρτηµα 37α.

[5]

Στοιχείο απαιτούµενο µόνο για ηλεκτρονικές διαδικασίες.

[6]

Η θέση αυτή συµπληρώνεται προαιρετικά από τα κράτη µέλη όταν ο παραλήπτης δεν είναι εγκατεστηµένος ούτε στην ΕΕ ούτε στην ΕΖΕΣ.

[7]

∆εν χρησιµοποιείται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή αποστολής µε σταθερές εγκαταστάσεις.

[8]

∆εν χρησιµοποιείται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, αποστολής µε σταθερές εγκαταστάσεις ή µε σιδηροδροµική µεταφορά.

[9]

Στοιχείο απαιτούµενο για µη ηλεκτρονικές διαδικασίες. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, το στοιχείο αυτό µπορεί να µη ζητείται
από τα κράτη µέλη εφόσον είναι δυνατή η συναγωγή του από άλλα στοιχεία της διασάφησης και η κοινοποίησή του στην Επιτροπή σύµφωνα
µε τις διατάξεις για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εµπορίου.

[10] Η τρίτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής µπορεί να απαιτείται από τα κράτη µέλη µόνον όταν η τελωνειακή υπηρεσία πραγµατοποιεί τον υπολογισµό της δασµολογητέας αξίας για την επιχείρηση.
[11] Το στοιχείο αυτό µπορεί να απαιτείται από τα κράτη µέλη µόνο στις περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση κατ' εφαρµογή των κανόνων
µηνιαίου καθορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών όπως καθορίζονται στον τίτλο V κεφάλαιο 6.
[12] Η θέση αυτή δεν πρέπει να συµπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγµατοποιούνται στο σηµείο εξόδου από την Κοινότητα.
[13] Αυτή η θέση δεν πρέπει να συµπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εισαγωγής πραγµατοποιούνται στο σηµείο εισόδου στην Κοινότητα.
[14] Η θέση αυτή µπορεί να συµπληρώνεται για το σύστηµα ΝΜΣ∆ σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στο παράρτηµα 37α.
[15] Υποχρεωτικό σε περίπτωση επανεξαγωγής µετά από τοποθέτηση σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης τύπου ∆.
[16] Η υποδιαίρεση αυτή πρέπει να συµπληρώνεται:
— όταν η δήλωση διαµετακόµισης καταρτίζεται από το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα ή αµέσως µετά από διασάφηση που περιλαµβάνει την
αναφορά του κωδικού «εµπορεύµατα», ή
— όταν η δήλωση διαµετακόµισης αφορά εµπορεύµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα 44γ, ή
— όταν αυτό προβλέπεται από κοινοτική διάταξη.
[17] Πρέπει να συµπληρώνεται µόνον όταν το προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία.
[18] Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται για τα εµπορεύµατα που εισάγονται µε απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς, εφόσον οι τελωνειακές αρχές
δεν το θεωρούν αναγκαίο για να επιτρέψουν την εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών εµπορευµάτων.
[19] Τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να απαλλάξουν το διασαφιστή από την εν λόγω υποχρέωση, στο βαθµό και στις περιπτώσεις όπου τα συστήµατά τους τους επιτρέπουν να συναγάγουν τις πληροφορίες αυτές αυτόµατα και µε βεβαιότητα από άλλα στοιχεία της διασάφησης.
(1) Η στήλη Ι αφορά επίσης την είσοδο των εµπορευµάτων σε ελεύθερες ζώνες που υπόκεινται σε ελέγχους τύπου ΙΙ.
(2) Η στήλη αυτή ισχύει επίσης και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 525 παράγραφος 3.
(3) Η στήλη Κ αφορά επίσης την είσοδο εµπορευµάτων σε ελεύθερες ζώνες που υπόκεινται σε ελέγχους τύπου ΙΙ.

L 343/81

L 343/82

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[20] Το στοιχείο αυτό δεν χρειάζεται να παρέχεται όταν οι τελωνειακές αρχές πραγµατοποιούν τους υπολογισµούς φορολόγησης για τις επιχειρήσεις βάσει των λοιπών στοιχείων της διασάφησης. Είναι προαιρετικό για τα κράτη µέλη στις λοιπές περιπτώσεις.
[21] Το στοιχείο αυτό δεν χρειάζεται να παρέχεται όταν οι τελωνειακές αρχές πραγµατοποιούν τους υπολογισµούς φορολόγησης για τις επιχειρήσεις βάσει των λοιπών στοιχείων της διασάφησης.
[22] Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν το διασαφιστή από την υποχρέωση συµπλήρωσης της παρούσας θέσης όταν το
έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 178 παράγραφος 1 επισυνάπτεται στη διασάφηση.
[23] Η θέση αυτή συµπληρώνεται όταν η διασάφηση υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς χρησιµεύει για τη λήξη του καθεστώτος τελωνειακής
αποταµίευσης.

Γ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Στις περιπτώσεις που η χρησιµοποιούµενη δέσµη περιέχει τουλάχιστον ένα αντίτυπο, που θα χρησιµοποιηθεί σε κράτος µέλος
άλλο από εκείνο στο οποίο συµπληρώθηκε αρχικά, τα έντυπα πρέπει να συµπληρώνονται στη γραφοµηχανή ή µε µηχανογραφική ή παρόµοια µέθοδο. Για να διευκολυνθεί η συµπλήρωση µε τη γραφοµηχανή θα πρέπει να τοποθετείται το έντυπο έτσι
ώστε το πρώτο γράµµα του στοιχείου που πρόκειται να αναγραφεί στη θέση 2 να τίθεται στο πρώτο τετραγωνίδιο της πάνω
αριστερής γωνίας.
Στις περιπτώσεις που όλα τα αντίτυπα της χρησιµοποιούµενης δέσµης πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο ίδιο κράτος µέλος,
µπορούν να συµπληρώνονται επίσης µε το χέρι κατά τρόπο ευανάγνωστο, µε µελάνι και µε κεφαλαία γράµµατα, εφόσον µια
τέτοια δυνατότητα προβλέπεται σ' αυτό το κράτος µέλος. Το ίδιο ισχύει για τις πληροφορίες που αναφέρονται, ενδεχοµένως,
στα αντίτυπα που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του καθεστώτος της κοινοτικής διαµετακόµισης.
Τα έντυπα δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα ή αλλοιώσεις. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται µε τη διαγραφή των
εσφαλµένων ενδείξεων και την προσθήκη, κατά περίπτωση, των επιθυµητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να
εγκρίνεται από το πρόσωπο που την επιφέρει και να θεωρείται από τις αρµόδιες αρχές. Οι τελευταίες δύνανται κατά περίπτωση να απαιτούν την κατάρτιση νέας δήλωσης.
Τα έντυπα, εξάλλου, είναι δυνατό να συµπληρώνονται µε τεχνική µέθοδο αναπαραγωγής και όχι µε έναν από τους τρόπους
που προαναφέρθηκαν. Μπορεί επίσης να εκδίδονται και να συµπληρώνονται µε τεχνική µέθοδο αναπαραγωγής, εφόσον
τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις για τα υποδείγµατα, τις διαστάσεις των εντύπων, τη γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιείται,
την ευχερή ανάγνωση, την απαγόρευση ύπαρξης ξεσµάτων, προσθηκών ή τροποποιήσεων.
Μόνο οι θέσεις που φέρουν αύξοντα αριθµό πρέπει να συµπληρώνονται κατά περίπτωση από τους επιχειρηµατίες. Οι υπόλοιπες θέσεις, που φέρουν κεφαλαίο γράµµα, προορίζονται αποκλειστικά για υπηρεσιακή χρήση.
Τα αντίτυπα που προορίζονται να παραµείνουν στο τελωνείο εξαγωγής (ή ενδεχοµένως στο τελωνείο αποστολής) ή στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρουν σε πρωτότυπο την υπογραφή των ενδιαφεροµένων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 205.
Η κατάθεση σε τελωνείο διασάφησης υπογεγραµµένης από το διασαφιστή ή από τον αντιπρόσωπό του υποδηλώνει την επιθυµία του ενδιαφεροµένου να διασαφήσει τα σχετικά εµπορεύµατα για το ζητούµενο καθεστώς και, µε την επιφύλαξη της
ενδεχόµενης εφαρµογής κατασταλτικών διατάξεων, ισοδυναµεί µε ανάληψη υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν στα κράτη µέλη, όσον αφορά:
— την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στη διασάφηση,
— την εγκυρότητα των συνηµµένων εγγράφων, και
— την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων τις οποίες συνεπάγεται η υπαγωγή των σχετικών εµπορευµάτων στο συγκεκριµένο καθεστώς.
Η υπογραφή του κυρίου υποχρέου ή, ενδεχοµένως, του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του τον δεσµεύει για το σύνολο
των στοιχείων που αναφέρονται στην πράξη κοινοτικής διαµετακόµισης, όπως προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων
σχετικά µε την κοινοτική διαµετακόµιση που προβλέπονται στον κώδικα και στον παρόντα κανονισµό και όπως περιγράφεται
παραπάνω στο σηµείο Β.
Όσον αφορά τις διατυπώσεις κοινοτικής διαµετακόµισης και προορισµού, υπογραµµίζεται το συµφέρον κάθε ενδιαφεροµένου
να ελέγχει το περιεχόµενο της διασάφησής του προτού να την υπογράφει και να την καταθέτει στο τελωνείο. Ιδίως, κάθε διαφορά που διαπιστώνει ο ενδιαφερόµενος µεταξύ των εµπορευµάτων που επιθυµεί να διασαφήσει και των στοιχείων που ήδη
αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα έντυπα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν πρέπει να ανακοινώνεται αµέσως από αυτόν
στην τελωνειακή υπηρεσία. Σ' αυτή την περίπτωση είναι σκόπιµο η διασάφηση να συντάσσεται σε νέα έντυπα.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου III, όταν µια θέση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται δεν πρέπει να φέρει καµία
ένδειξη ή σηµείο.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Α. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (Η ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ), ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Θέση 1: ∆ιασάφηση
Στην πρώτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Στη δεύτερη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον τύπο της δήλωσης σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Στην τρίτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας
Αναφέρατε τον αριθµό αναγνώρισης που έχει δοθεί στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο από τις αρµόδιες αρχές για φορολογικούς,
στατιστικούς ή άλλους λόγους. Η δοµή του αριθµού αυτού ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα
38. Όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δεν διαθέτει τέτοιον αριθµό, η τελωνειακή υπηρεσία µπορεί να του παράσχει έναν για
τη συγκεκριµένη διασάφηση.
Ο ορισµός του «εξαγωγέα» για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, είναι αυτός που δίδεται στην κοινοτική τελωνειακή νοµοθεσία. Ο αποστολέας είναι η επιχείρηση που εκτελεί χρέη εξαγωγέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
206 παράγραφος 3.
Σηµειώσατε το ονοµατεπώνυµο ή την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφεροµένου προσώπου.
Σε περίπτωση περισσότερων αποστολέων/εξαγωγέων τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή της
µνείας «∆ιάφοροι» στη θέση αυτή, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να επισυνάπτεται στη διασάφηση ο κατάλογος των αποστολέων/εξαγωγέων.
Θέση 3: Έντυπα
Σηµειώσατε τον αύξοντα αριθµό της δέσµης και το συνολικό αριθµό των χρησιµοποιούµενων δεσµών (έντυπα και συµπληρωµατικά έντυπα µαζί). Για παράδειγµα, αν προσκοµίζεται ένα έντυπο EX και δύο έντυπα EX/c, σηµειώσατε στο έντυπο EX 1/3,
στο πρώτο έντυπο EX/c 2/3 και στο δεύτερο έντυπο EX/c 3/3.
Όταν η διασάφηση απαρτίζεται από δύο σύνολα τεσσάρων αντιτύπων αντί για ένα σύνολο οκτώ αντιτύπων, αυτά τα δύο
σύνολα θεωρούνται ότι αποτελούν ένα και µόνο, όσον αφορά το πλήθος των αντιτύπων.
Θέση 4: Πίνακες φόρτωσης
Αναφέρατε αριθµητικά το πλήθος των πινάκων φόρτωσης, που ενδεχοµένως επισυνάπτονται, ή τον αριθµό των περιγραφικών
πινάκων εµπορικού χαρακτήρα, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή.
Θέση 5: Είδη
Σηµειώσατε αριθµητικά το συνολικό αριθµό των ειδών που δηλώνει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο σε όλα τα έντυπα, περιλαµβανοµένων και των συµπληρωµατικών (ή σε πίνακες φόρτωσης ή σε πίνακες εµπορικού χαρακτήρα), που χρησιµοποιούνται.
Ο αριθµός των ειδών αντιστοιχεί στον αριθµό των θέσεων 31 που πρέπει να συµπληρώνονται.
Θέση 6: Σύνολο δεµάτων
Σηµειώσατε αριθµητικά το συνολικό αριθµό των δεµάτων που αποτελούν τη συγκεκριµένη αποστολή.
Θέση 7: Αριθµός αναφοράς
Η µνεία αυτή αφορά το στοιχείο αναφοράς που προσδίδει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο σε εµπορικό επίπεδο στη συγκεκριµένη
αποστολή. Αυτή µπορεί να έχει τη µορφή ενιαίου αριθµού αναφοράς αποστολών (RUE) (1).
(1) Σύσταση του Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας σχετικά µε τον ενιαίο αριθµό αναφοράς αποστολών (RUE) για τελωνειακούς σκοπούς (30
Ιουνίου 2001).
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Θέση 8: Παραλήπτης

Σηµειώσατε το ονοµατεπώνυµο ή την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του ή των προσώπων, στα οποία πρέπει να
παραδοθούν τα εµπορεύµατα. Όσον αφορά τα εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε τελωνειακή αποταµίευση µε προχρηµατοδότηση ενόψει της εξαγωγής τους, ο παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την προχρηµατοδότηση ή για την αποθήκη στην οποία
τοποθετούνται τα προϊόντα.
Η δοµή του αριθµού αναγνώρισης ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα 38.
Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι στη συγκεκριµένη θέση αναγράφεται η
µνεία «∆ιάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των παραληπτών.

Θέση 14: ∆ιασαφιστής/Αντιπρόσωπος
Αναφέρατε τον αριθµό αναγνώρισης που έχει δοθεί στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο από τις αρµόδιες αρχές για φορολογικούς,
στατιστικούς ή άλλους λόγους. Η δοµή του αριθµού αυτού ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα
38. Όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δεν διαθέτει τέτοιον αριθµό, η τελωνειακή υπηρεσία µπορεί να του παράσχει έναν για
τη συγκεκριµένη διασάφηση.
Σηµειώσατε το ονοµατεπώνυµο ή την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφεροµένου προσώπου.
Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας µεταξύ διασαφιστή και εξαγωγέα (ή ενδεχοµένως αποστολέα), σηµειώσατε «εξαγωγέας» (ή
ενδεχοµένως «αποστολέας»).
Για τον καθορισµό του διασαφιστή ή της ιδιότητας του αντιπροσώπου, παρέχεται κοινοτικός κωδικός σύµφωνα µε το
παράρτηµα 38.

Θέση 15: Χώρα αποστολής/εξαγωγής
Ως προς τις διατυπώσεις των εξαγωγών, «το πραγµατικό κράτος µέλος εξαγωγής» είναι το κράτος µέλος από το οποίο
απεστάλησαν αρχικά τα εµπορεύµατα µε σκοπό να εξαχθούν, εφόσον ο εξαγωγέας δεν είναι εγκατεστηµένος στο κράτος
µέλος εξαγωγής. Το κράτος µέλος εξαγωγής θα είναι το ίδιο µε το πραγµατικό κράτος µέλος εξαγωγής, εφόσον δεν εµπλέκεται στη διαδικασία κανένα άλλο κράτος µέλος.
Αναγράψατε στη θέση 15α το κράτος µέλος από το οποίο εξάγονται τα εµπορεύµατα (ή έχουν ενδεχοµένως αποσταλεί)
σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38. Όσον αφορά τη διαµετακόµιση, αναγράψατε
στη θέση 15 το κράτος µέλος από το οποίο αποστέλλονται τα εµπορεύµατα.

Θέση 17: Χώρα προορισµού
Στη θέση 17α, αναγράψατε σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, τον κωδικό που
αντιστοιχεί στην τελευταία χώρα προορισµού που ήταν γνωστή κατά τη στιγµή της εξαγωγής, προς την οποία πρέπει να εξαχθούν τα εµπορεύµατα.

Θέση 18: Ταυτότητα και εθνικότητα του µεταφορικού µέσου κατά την αναχώρηση
Σηµειώσατε την ταυτότητα του µεταφορικού µέσου, στο οποίο φορτώνονται απευθείας τα εµπορεύµατα κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την εξαγωγή ή τη διαµετακόµιση και στη συνέχεια την εθνικότητα του εν λόγω µεταφορικού
µέσου (ή εκείνη του µέσου που εξασφαλίζει την ώθηση του συνόλου αν υπάρχουν περισσότερα µεταφορικά µέσα), σύµφωνα
µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ρυµουλκό και
ρυµουλκούµενο µε διαφορετικό αριθµό κυκλοφορίας, αναφέρατε τον αριθµό κυκλοφορίας του ρυµουλκού και εκείνον του
ρυµουλκούµενου, καθώς και την εθνικότητα του ρυµουλκού.
Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω µνείες όσον αφορά την ταυτότητα:
Τρόπος µεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή µεταφορά

Όνοµα του πλοίου

Αεροπορική µεταφορά

Αριθµός και ηµεροµηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του
αριθµού πτήσης, αναφέρατε τον αριθµό κυκλοφορίας του
αεροσκάφους)

Οδική µεταφορά

Αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος

Σιδηροδροµική µεταφορά

Αριθµός βαγονιού
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Θέση 19: Εµπορευµατοκιβώτιο (Ε)
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, την κατάσταση κατά τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας, όπως αυτή παρουσιάζεται κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής ή διαµετακόµισης.
Θέση 20: Όροι παράδοσης
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς και την κοινοτική κατανοµή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο
παράρτηµα 38, τα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισµένες ρήτρες της εµπορικής σύµβασης.
Θέση 21: Ταυτότητα και εθνικότητα ενεργού µεταφορικού µέσου που διέρχεται τα σύνορα
Αναγράψατε την εθνικότητα του ενεργού µεταφορικού µέσου που διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, όπως
αυτή είναι γνωστή κατά τη διεκπεραίωση των διατύπωσεων σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο
παράρτηµα 38.
∆ιευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς ή αν χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός µεταφορικά µέσα,
το ενεργό µεταφορικό µέσο είναι εκείνο που εξασφαλίζει την έλξη του όλου µεταφορικού µέσου. Για παράδειγµα, σε περίπτωση φορτηγού επί πλοίου, το ενεργό µεταφορικό µέσο είναι το πλοίο· Σε περίπτωση ρυµουλκού και ρυµουλκούµενου, το
ενεργό µεταφορικό µέσο είναι το ρυµουλκό.
Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω µνείες όσον αφορά την ταυτότητα:
Τρόπος µεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή µεταφορά

Όνοµα του πλοίου

Αεροπορική µεταφορά

Αριθµός και ηµεροµηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του
αριθµού πτήσης, αναφέρατε τον αριθµό κυκλοφορίας του
αεροσκάφους)

Οδική µεταφορά

Αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος

Σιδηροδροµική µεταφορά

Αριθµός βαγονιού

Θέση 22: Νόµισµα και συνολικό ποσό τιµολογίου
Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται το νόµισµα που αναφέρεται στο τιµολόγιο, σύµφωνα µε τον κωδικό
που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38.
Η δεύτερη υποδιαίρεση περιέχει το ποσό που αναφέρεται στο τιµολόγιο για το σύνολο των δηλωθέντων εµπορευµάτων.
Θέση 23: Τιµή συναλλάγµατος
Στη θέση αυτή αναγράφεται η ισχύουσα τιµή µετατροπής του νοµίσµατος του τιµολογίου σε νόµισµα του συγκεκριµένου
κράτους µέλους.
Θέση 24: Φύση της συναλλαγής
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς και την κοινοτική κατανοµή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο
παράρτηµα 38, τα στοιχεία που καθορίζουν το είδος της πραγµατοποιούµενης συναλλαγής.
Θέση 25: Τρόπος µεταφοράς στα σύνορα
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, τον τρόπο µεταφοράς, που
αντιστοιχεί στο ενεργό µεταφορικό µέσο µε το οποίο αναµένεται ότι τα εµπορεύµατα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας.
Θέση 26: Μέσο εσωτερικής µεταφοράς
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, το είδος του µεταφορικού
µέσου που χρησιµοποιείται κατά την αναχώρηση.
Θέση 27: Τόπος φόρτωσης
Σηµειώσατε, µε τον προβλεπόµενο ενδεχοµένως κωδικό, τον τόπο που είναι γνωστός κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων
ως ο τόπος φόρτωσης των εµπορευµάτων στο ενεργό µεταφορικό µέσο, επί του οποίου θα διέλθουν τα σύνορα της Κοινότητας.
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Θέση 29: Τελωνείο εξόδου
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, το τελωνείο από το οποίο
προβλέπεται ότι τα εµπορεύµατα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Θέση 30: Θέση των εµπορευµάτων
Σηµειώσατε τον ακριβή χώρο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα εµπορεύµατα.
Θέση 31: ∆έµατα και περιγραφή των εµπορευµάτων· σήµατα και αριθµοί —αριθµός(-οί) εµπορευµατοκιβωτίου(ων)— αριθµός και φύση
Σηµειώσατε τα σήµατα, τους αριθµούς, τον αριθµό και τη φύση των δεµάτων ή, στην περίπτωση µη συσκευασµένων εµπορευµάτων, αναφέρατε τον αριθµό των εµπορευµάτων που αποτελούν αντικείµενο της διασάφησης καθώς και τα στοιχεία που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η περιγραφή των εµπορευµάτων περιλαµβάνει τη συνήθη εµπορική
ονοµασία αυτών. Όταν η θέση 33, «κωδικός εµπορευµάτων», πρέπει να συµπληρωθεί, η ονοµασία αυτή πρέπει να εκφράζεται
µε όρους αρκετά σαφείς, ώστε να επιτρέπει την κατάταξη των εµπορευµάτων. Στη θέση αυτή πρέπει, επίσης, να αναγράφονται
τα στοιχεία που απαιτεί ενδεχοµένως η ειδική νοµοθεσία. Η φύση των δεµάτων αναγράφεται σύµφωνα µε τον κοινοτικό
κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται εµπορευµατοκιβώτιο, πρέπει στη συγκεκριµένη θέση να αναφέρονται επίσης τα σήµατα για
την αναγνώριση αυτού.
Θέση 32: Αριθµός είδους
Σηµειώσατε τον αύξοντα αριθµό του εν λόγω είδους σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των ειδών που διασαφίζονται µε τα
χρησιµοποιούµενα έντυπα, περιλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών, που καθορίζονται στη θέση 5.
Θέση 33: Κωδικός εµπορευµάτων
Αναφέρατε τον κωδικό αριθµό που αντιστοιχεί στο σχετικό εµπόρευµα, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα 38.
Θέση 34: Κωδικός χώρας καταγωγής
Σ' αυτή την περίπτωση, αναγράψατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, τη
χώρα καταγωγής όπως καθορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα.
Στη θέση 34β αναγράψατε την περιοχή αποστολής ή παραγωγής των σχετικών εµπορευµάτων.
Θέση 35: Μεικτή µάζα (kg)
Αναφέρατε τη µεικτή µάζα, εκφρασµένη σε χιλιόγραµµα, των εµπορευµάτων που περιγράφονται στην αντίστοιχη θέση 31. Η
µεικτή µάζα είναι η σωρευµένη µάζα του εµπορεύµατος και όλων των συσκευασιών του, εξαιρουµένων των υλικών µεταφοράς και ιδίως των εµπορευµατοκιβωτίων.
Όταν η δήλωση διαµετακόµισης αφορά περισσότερα του ενός είδη εµπορευµάτων, αρκεί η αναφορά της συνολικής µεικτής
µάζας στην πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συµπλήρωση των λοιπών θέσεων 35. Τα κράτη µέλη δύνανται να επεκτείνουν τον κανόνα αυτό σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στις στήλες Α έως Ε και Ζ του πίνακα του τίτλου Ι, Β.
Όταν η µεικτή µάζα είναι µεγαλύτερη του 1 kg και περιλαµβάνει κλάσµα της µονάδας (kg), επιτρέπεται η παρακάτω στρογγυλοποίηση:
— από 0,001 έως 0,499: στρογγυλοποίηση στην κατώτερη µονάδα (kg),
— από 0,5 έως 0,999: στρογγυλοποίηση στην ανώτερη µονάδα (kg).
Όταν η µεικτή µάζα είναι κατώτερη από 1 kg, είναι σκόπιµο να αναφέρεται µε τον τύπο «0,xyz» (π.χ.: αναγράψατε «0,654»
για δέµα 654 γραµµαρίων).
Θέση 37: Καθεστώς
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς που προβλέπονται στο παράρτηµα 38, το καθεστώς, για το οποίο διασαφίζονται τα εµπορεύµατα.
Θέση 38: Καθαρήµάζα (kg)
Σηµειώσατε την καθαρή µάζα, σε χιλιόγραµµα, των εµπορευµάτων που περιγράφονται στη αντίστοιχη θέση 31. Η καθαρή
µάζα είναι η µάζα του εµπορεύµατος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία.
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Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούµενο έγγραφο
Αναγράψατε σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο παράρτηµα 38, τα στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων που προηγούνται της εξαγωγής σε τρίτη χώρα ή, ενδεχοµένως, της αποστολής σε κράτος µέλος.
Εφόσον η διασάφηση αφορά εµπορεύµατα που επανεξάγονται µετά από τη λήξη του καθεστώτος τελωνειακής αποταµίευσης
σε αποθήκη τύπου Β, αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης υπαγωγής των εµπορευµάτων στο καθεστώς.
Όταν πρόκειται για διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς κοινοτικής διαµετακόµισης, αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς του
προηγούµενου τελωνειακού προορισµού ή των αντίστοιχων τελωνειακών παραστατικών. Αν, στο πλαίσιο µη ηλεκτρονικών
διαδικασιών διαµετακόµισης, απαιτείται η αναφορά περισσότερων του ενός στοιχείων τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να
προβλέπουν την αναγραφή της µνείας «∆ιάφορα» σ' αυτή τη θέση και να επισυνάπτουν τον κατάλογο των σχετικών αναφορών
στη δήλωση διαµετακόµισης.
Θέση 41: Συµπληρωµατικές µονάδες µέτρησης
Σηµειώσατε, κατά περίπτωση, για το αντίστοιχο είδος την ποσότητα εκφρασµένη στη µονάδα µέτρησης που προβλέπεται στην
ονοµατολογία εµπορευµάτων.
Θέση 44: Ειδικές µνείες/Προσκοµιζόµενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες
Αναφέρατε µε τη µορφή των κοινοτικών κωδικών που προβλέπονται σχετικά στο παράρτηµα 38, αφενός τις µνείες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ειδικές ρυθµίσεις που ενδεχοµένως ισχύουν και αφετέρου τα στοιχεία των εγγράφων που προσκοµίζονται προς υποστήριξη της διασάφησης, συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση των αντιτύπων ελέγχου T5.
Η υποδιαίρεση «Κωδικός Ειδικής Μνείας (ΕM)» δεν πρέπει να συµπληρώνεται.
Όταν η διασάφηση επανεξαγωγής που επιφέρει τη λήξη του καθεστώτος τελωνειακής αποταµίευσης κατατίθεται σε τελωνείο
διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, αναγράψατε την πλήρη ονοµασία και διεύθυνση του τελωνείου ελέγχου.
Οι διασαφήσεις που συντάσσονται στα κράτη µέλη και παρέχουν κατά τη µεταβατική περίοδο της καθιέρωσης του ευρώ
στους οικονοµικούς φορείς τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση της νοµισµατικής µονάδας ευρώ για τη σύνταξη των διασαφήσεων, περιλαµβάνουν στη θέση αυτή, κατά προτίµηση στην υποδιαίρεση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, την
ένδειξη της χρησιµοποιούµενης νοµισµατικής µονάδας —εθνικής µονάδας ή ευρώ—.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η σχετική µνεία δεν αναγράφεται παρά µόνο στη θέση 44 του πρώτου εµπορεύµατος της διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω στοιχείο θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα επιµέρους εµπορεύµατα
της διασάφησης.
Η ανωτέρω ένδειξη αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 των νοµισµάτων (ISO 4217).
Θέση 46: Στατιστική αξία
Αναγράφεται το ποσό της στατιστικής αξίας, εκφρασµένο στη νοµισµατική µονάδα της οποίας ο κωδικός εµφαίνεται ενδεχοµένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της µνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόµισµα του κράτους µέλους στο οποίο
διενεργούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.
Θέση 47: Υπολογισµός των επιβαρύνσεων
Αναφέρατε τη βάση της επιβάρυνσης (αξία, βάρος ή άλλες). Σε κάθε γραµµή πρέπει ενδεχοµένως να αναφέρονται, σύµφωνα
µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38:
— το είδος της επιβάρυνσης (ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.),
— η βάση της επιβάρυνσης,
— ο εφαρµοζόµενος φορολογικός συντελεστής,
— το οφειλόµενο ποσό της εν λόγω επιβάρυνσης,
— ο επιλεγόµενος τρόπος πληρωµής (ΤΠ).
Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόµισµα, ο κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχοµένως
στη θέση 44 ή, ελλείψει της µνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόµισµα του κράτους µέλους στο οποίο διενεργούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής.
Θέση 48: Αναστολή πληρωµής
Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς της σχετικής άδειας· ως αναστολή πληρωµής νοείται εδώ η αναστολή στο
πλαίσιο τόσο του συστήµατος αναστολής της ταµιευτικής πληρωµής των δασµών όσο και του συστήµατος φορολογικής
πίστωσης.
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Θέση 49: Προσδιορισµός της αποθήκης
Αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της αποθήκης σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό
στο παράρτηµα 38.
Θέση 50: Κύριος υπόχρεος
Σηµειώσατε το ονοµατεπώνυµο ή την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του κύριου υποχρέου καθώς και, κατά
περίπτωση, τον αριθµό αναγνώρισης που του παρέχουν οι αρµόδιες αρχές. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, το ονοµατεπώνυµο ή
την εταιρική επωνυµία του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, που υπογράφει για λογαριασµό του κυρίου υποχρέου.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο
που φυλάσσεται στο τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφεροµένου προσώπου. Όταν το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο είναι νοµικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει µετά την υπογραφή του το ονοµατεπώνυµό
του και την ιδιότητά του.
Σε περίπτωση εξαγωγής, ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του δύναται να αναφέρει το όνοµα και τη διεύθυνση µεσάζοντα
εγκατεστηµένου στην περιφέρεια του τελωνείου εξόδου, στον οποίον µπορεί να επιστραφεί το θεωρηµένο από το τελωνείο
εξόδου αντίτυπο αριθ. 3.
Θέση 51: Προβλεπόµενα τελωνεία διέλευσης (και χώρες)
Αναφέρατε τον κωδικό του προβλεπόµενου τελωνείου εισόδου σε κάθε χώρα της ΕΖΕΣ, µέσω της οποίας προβλέπεται η
διέλευση της µεταφοράς, καθώς και το τελωνείο εισόδου από το οποίο τα εµπορεύµατα επανεισάγονται στο τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας, αφού διέλθουν από το έδαφος χώρας της ΕΖΕΣ ή, όταν η µεταφορά πρέπει να διέλθει από έδαφος
άλλο από εκείνο της Κοινότητας και χώρας της ΕΖΕΣ, το τελωνείο εξόδου από το οποίο η µεταφορά εγκαταλείπει την Κοινότητα και το τελωνείο εισόδου από το οποίο επανέρχεται σ' αυτή.
Αναγράψατε τα ενδιαφερόµενα τελωνεία, σύµφωνα µε τον κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Θέση 52: Εγγύηση
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο παράρτηµα 38, το είδος της εγγύησης
ή της απαλλαγής από την εγγύηση που αφορά τη συγκεκριµένη πράξη καθώς και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τον αριθµό του
πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή τον αριθµό του τίτλου µεµονωµένης εγγύησης και, κατά περίπτωση, το τελωνείο εγγύησης.
Αν η συνολική εγγύηση, η απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή η µεµονωµένη εγγύηση δεν ισχύει για όλες
τις χώρες ΕΖΕΣ, προσθέσατε στο σηµείο «δεν ισχύει για» τη σχετική χώρα ή χώρες ΕΖΕΣ σύµφωνα µε τους κωδικούς που
προβλέπονται σχετικά στο παράρτηµα 38.
Θέση 53: Τελωνείο προορισµού (και χώρα)
Αναφέρατε το τελωνείο όπου πρέπει να προσκοµιστούν τα εµπορεύµατα για να περατωθεί η πράξη κοινοτικής διαµετακόµισης σύµφωνα µε τον κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38.
Θέση 54: Τόπος και ηµεροµηνία, υπογραφή και ονοµατεπώνυµο του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του
Αναγράψατε τον τόπο και την ηµεροµηνία κατάρτισης της διασάφησης.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο που
προορίζεται για το τελωνείο εξαγωγής (ή ενδεχοµένως αποστολής) πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφεροµένου και στη συνέχεια το ονοµατεπώνυµό του. Όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο είναι νοµικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει
να αναφέρει, µετά την υπογραφή του και το ονοµατεπώνυµό του, την ιδιότητά του.
Β. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Από τη στιγµή που τα εµπορεύµατα εγκαταλείπουν το τελωνείο εξαγωγής ή/και αναχώρησης ως τη στιγµή που φθάνουν στο
τελωνείο προορισµού, ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν ορισµένα στοιχεία στα αντίτυπα, που συνοδεύουν τα εµπορεύµατα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη µεταφορά και πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο από το µεταφορέα που είναι υπεύθυνος για το µεταφορικό µέσο, επί του οποίου φορτώθηκαν απευθείας τα εµπορεύµατα, ανάλογα µε την εξέλιξη των σχετικών πράξεων. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να γράφονται µε το χέρι µε ευανάγνωστα γράµµατα. Στην περίπτωση αυτή, τα
έντυπα πρέπει να συµπληρώνονται µε µελάνι και µε κεφαλαία γράµµατα.
Τα εν λόγω στοιχεία που αποτυπώνονται µόνο στα αντίτυπα αριθ. 4 και 5, αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:
— Μεταφορτώσεις: συµπληρώνεται η θέση 55.
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Θέση 55: Μεταφορτώσεις
Οι τρεις πρώτες γραµµές της θέσης αυτής πρέπει να συµπληρωθούν από το µεταφορέα όταν, κατά τη συγκεκριµένη µεταφορά, τα εν λόγω εµπορεύµατα µεταφορτώνονται από ένα µεταφορικό µέσο σε άλλο ή από ένα εµπορευµατοκιβώτιο σε
άλλο.
Ο µεταφορέας πραγµατοποιεί τη µεταφόρτωση µόνον αφού λάβει την άδεια των τελωνειακών αρχών του κράτους µέλους
όπου πρέπει να πραγµατοποιηθεί η µεταφόρτωση.
Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η πράξη διαµετακόµισης µπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού
λάβουν, κατά περίπτωση, τα αναγκαία µέτρα, θεωρούν τα αντίτυπα αριθ. 4 και 5 της δήλωσης διαµετακόµισης.
— Λοιπά περιστατικά: συµπληρώνεται η θέση 56.
Θέση 56: Λοιπά περιστατικά κατά τη µεταφορά
Θέση που συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις, που ισχύουν για την κοινοτική διαµετακόµιση.
Εξάλλου, όταν, ενώ τα εµπορεύµατα φορτώθηκαν σε ηµιρυµουλκούµενο, πραγµατοποιείται κατά τη µεταφορά αλλαγή µόνο
του ρυµουλκού (χωρίς συνεπώς τα εµπορεύµατα να υποβάλλονται σε εργασίες ή να µεταφορτώνονται), αναφέρεται στη θέση
αυτή ο αριθµός κυκλοφορίας του νέου ρυµουλκού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται θεώρηση των αρµόδιων αρχών.
Γ. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ,
ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ.
Θέση 1: ∆ιασάφηση
Στην πρώτη υποδιαίρεση, αναγράψατε το σύµβολο σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό
στο παράρτηµα 38.
Στη δεύτερη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον τύπο της δήλωσης σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας
Σηµειώσατε το ονοµατεπώνυµο ή την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του τελευταίου πωλητή των εµπορευµάτων
πριν από την εισαγωγή τους στην Κοινότητα.
Όταν απαιτείται αριθµός αναγνώρισης, είναι δυνατό να µη ζητηθούν από τα κράτη µέλη το ονοµατεπώνυµο ή η εταιρική
επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση του ενδιαφεροµένου προσώπου.
Η δοµή του αριθµού αναγνώρισης ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα 38.
Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη µέλη µπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριµένη θέση αναγράφεται η
ένδειξη «∆ιάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των αποστολέων/εξαγωγέων.
Θέση 3: Έντυπα
Σηµειώσατε τον αύξοντα αριθµό της δέσµης και το συνολικό αριθµό των χρησιµοποιούµενων δεσµών (έντυπα και συµπληρωµατικά έντυπα µαζί). Για παράδειγµα, αν προσκοµίζεται ένα έντυπο IM και δύο έντυπα IM/c, σηµειώσατε στο έντυπο IM 1/3,
στο πρώτο έντυπο IM/c 2/3 και στο δεύτερο έντυπο IM/c 3/3.
Θέση 4: Πίνακες φόρτωσης
Αναφέρατε αριθµητικά το πλήθος των πινάκων φόρτωσης, που ενδεχοµένως επισυνάπτονται ή τον αριθµό των περιγραφικών
πινάκων εµπορικού χαρακτήρα, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή.
Θέση 5: Είδη
Σηµειώσατε αριθµητικά το συνολικό αριθµό των ειδών που δηλώνει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο σε όλα τα έντυπα, περιλαµβανοµένων και των συµπληρωµατικών (ή σε πίνακες φόρτωσης ή σε πίνακες εµπορικού χαρακτήρα), που χρησιµοποιούνται.
Ο αριθµός των ειδών αντιστοιχεί στον αριθµό των θέσεων 31 που πρέπει να συµπληρώνονται.
Θέση 6: Σύνολο δεµάτων
Σηµειώσατε αριθµητικά το συνολικό αριθµό των δεµάτων που αποτελούν τη συγκεκριµένη αποστολή.
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Θέση 7: Αριθµός αναφοράς
Η µνεία αυτή αφορά το στοιχείο αναφοράς που προσδίδει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο σε εµπορικό επίπεδο στη συγκεκριµένη
αποστολή. Αυτή µπορεί να έχει τη µορφή ενιαίου αριθµού αναφοράς αποστολών (RUE) (1).
Θέση 8: Παραλήπτης
Αναφέρατε τον αριθµό αναγνώρισης που έχει δοθεί στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο από τις αρµόδιες αρχές για φορολογικούς,
στατιστικούς ή άλλους λόγους. Η δοµή του αριθµού αυτού ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα
38. Όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δεν διαθέτει τέτοιον αριθµό, η τελωνειακή υπηρεσία µπορεί να του παράσχει έναν για
τη συγκεκριµένη διασάφηση.
Αναγράψατε το ονοµατεπώνυµο ή την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφεροµένου προσώπου.
Σε περίπτωση υπαγωγής των εµπορευµάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης σε ιδιωτική αποθήκη (τύπου Γ, ∆ ή Ε),
αναγράψατε το πλήρες ονοµατεπώνυµο και την πλήρη διεύθυνση του αποταµιευτή, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο
µε το διασαφιστή.
Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη µέλη µπορεί να προβλέπουν ότι στη συγκεκριµένη θέση αναγράφεται η
ένδειξη «∆ιάφοροι», ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των παραληπτών.
Θέση 12: Στοιχεία αξίας
Αναγράψατε στην παρούσα θέση πληροφορίες για την αξία, όπως τα στοιχεία αναφοράς της άδειας µε την οποία οι τελωνειακές αρχές παραιτούνται από την απαίτηση προσκόµισης εντύπου DV1 προς επίρρωση κάθε διασάφησης ή στοιχείων σχετικών µε αναπροσαρµογές.
Θέση 14: ∆ιασαφιστής/Αντιπρόσωπος
Αναφέρατε τον αριθµό αναγνώρισης που έχει δοθεί στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο από τις αρµόδιες αρχές για φορολογικούς,
στατιστικούς ή άλλους λόγους. Η δοµή του αριθµού αυτού ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα
38. Όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δεν διαθέτει τέτοιον αριθµό, η τελωνειακή υπηρεσία µπορεί να του παράσχει έναν για
τη συγκεκριµένη διασάφηση.
Σηµειώσατε το ονοµατεπώνυµο ή την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του ενδιαφεροµένου προσώπου.
Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας µεταξύ διασαφιστή και παραλήπτη, σηµειώσατε «παραλήπτης».
Για τον καθορισµό του διασαφιστή ή της ιδιότητας του αντιπροσώπου, παρέχεται κοινοτικός κωδικός σύµφωνα µε το
παράρτηµα 38.
Θέση 15: Χώρα αποστολής/εξαγωγής
Στη θέση 15α, αναγράψατε σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, τον κωδικό που
αντιστοιχεί στη χώρα από την οποία τα εµπορεύµατα απεστάλησαν αρχικά προς το κράτος µέλος εισαγωγής, χωρίς να ληφθεί
καµία δικαστική απόφαση ή να εκδοθεί δικαστική πράξη ξένη προς τη µεταφορά σε ενδιάµεση χώρα· σε περίπτωση που υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις ή πράξεις, η τελευταία ενδιάµεση χώρα θεωρείται ως χώρα αποστολής/εξαγωγής.
Θέση 17: Χώρα προορισµού
Στη θέση 17α, αναγράψατε σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, τον κωδικό που
αντιστοιχεί στο κράτος µέλος που ήταν γνωστό κατά τη στιγµή της εισαγωγής ως κράτος, για το οποίο προορίζονταν τελικά
τα εµπορεύµατα.
Στη θέση 17β αναφέρατε την περιοχή προορισµού των εµπορευµάτων.
Θέση 18: Ταυτότητα και εθνικότητα του µεταφορικού µέσου κατά την άφιξη
Σηµειώσατε την ταυτότητα του µεταφορικού µέσου, στο οποίο φορτώνονται απευθείας τα εµπορεύµατα κατά την προσκόµισή τους στο τελωνείο στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις στον προορισµό. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται
ρυµουλκό και ρυµουλκούµενο µε διαφορετικό αριθµό κυκλοφορίας, αναφέρατε τον αριθµό κυκλοφορίας του ρυµουλκού και
εκείνον του ρυµουλκούµενου.
Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο, είναι δυνατό να αναγράφονται οι παρακάτω µνείες όσον αφορά την ταυτότητα:
(1) Σύσταση του Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας σχετικά µε τον ενιαίο αριθµό αναφοράς αποστολών (RUE) για τελωνειακούς σκοπούς (30
Ιουνίου 2001).
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Τρόπος µεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή µεταφορά

Όνοµα του πλοίου

Αεροπορική µεταφορά

Αριθµός και ηµεροµηνία πτήσης (σε περίπτωση έλλειψης του
αριθµού πτήσης, αναφέρατε τον αριθµό κυκλοφορίας του
αεροσκάφους)

Οδική µεταφορά

Αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος

Σιδηροδροµική µεταφορά

Αριθµός βαγονιού

Θέση 19: Εµπορευµατοκιβώτιο (Ε)
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, την κατάσταση κατά τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας.
Θέση 20: Όροι παράδοσης
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς και την κοινοτική κατανοµή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο
παράρτηµα 38, τα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισµένες ρήτρες της εµπορικής σύµβασης.
Θέση 21: Ταυτότητα και εθνικότητα ενεργού µεταφορικού µέσου που διέρχεται τα σύνορα
Αναγράψατε την εθνικότητα του ενεργού µεταφορικού µέσου που διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, σύµφωνα
µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38.
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς ή αν χρησιµοποιούνται πολλά µεταφορικά µέσα, το ενεργό µεταφορικό µέσο είναι εκείνο που εξασφαλίζει την ώθηση του όλου µεταφορικού µέσου. Για παράδειγµα, σε περίπτωση φορτηγού
επί πλοίου, το ενεργό µεταφορικό µέσο είναι το πλοίο· σε περίπτωση ρυµουλκού και ρυµουλκούµενου, το ενεργό µεταφορικό µέσο είναι το ρυµουλκό.
Θέση 22: Νόµισµα και συνολικό ποσό τιµολογίου
Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται το νόµισµα που αναφέρεται στο τιµολόγιο, σύµφωνα µε τον κωδικό
που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38.
Η δεύτερη υποδιαίρεση περιέχει το ποσό που αναφέρεται στο τιµολόγιο για το σύνολο των δηλωθέντων εµπορευµάτων.
Θέση 23: Τιµή συναλλάγµατος
Στη θέση αυτή αναγράφεται η ισχύουσα τιµή µετατροπής του νοµίσµατος του τιµολογίου σε νόµισµα του συγκεκριµένου
κράτους µέλους.
Θέση 24: Φύση της συναλλαγής
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς και την κοινοτική κατανοµή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο
παράρτηµα 38, τα στοιχεία που καθορίζουν το είδος της πραγµατοποιούµενης συναλλαγής.
Θέση 25: Τρόπος µεταφοράς στα σύνορα
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, τον τρόπο µεταφοράς, που
αντιστοιχεί στο ενεργό µεταφορικό µέσο µε το οποίο τα εµπορεύµατα εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Θέση 26: Μέσο εσωτερικής µεταφοράς
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, το είδος του µεταφορικού
µέσου που χρησιµοποιείται κατά την άφιξη.
Θέση 29: Τελωνείο εισόδου
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38, το τελωνείο από το οποίο τα
εµπορεύµατα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Θέση 30: Θέση των εµπορευµάτων
Σηµειώσατε τον ακριβή χώρο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα εµπορεύµατα.
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Θέση 31: ∆έµατα και περιγραφή των εµπορευµάτων· σήµατα και αριθµοί —αριθµός(-οί) εµπορευµατοκιβωτίου(ων)— αριθµός και φύση
Σηµειώσατε τα σήµατα, τους αριθµούς, τον αριθµό και τη φύση των δεµάτων ή, στην περίπτωση µη συσκευασµένων εµπορευµάτων, αναφέρατε τον αριθµό των εµπορευµάτων που αποτελούν αντικείµενο της διασάφησης καθώς και τα στοιχεία που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Η περιγραφή των εµπορευµάτων περιλαµβάνει τη συνήθη εµπορική
ονοµασία αυτών. Με εξαίρεση την υπαγωγή µη κοινοτικών εµπορευµάτων στο καθεστώς της τελωνειακής αποταµίευσης σε
αποθήκη τύπου Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ, η ονοµασία αυτή πρέπει να διατυπώνεται µε όρους αρκετά ακριβείς, ώστε να επιτρέπεται η
αναγνώρισή τους και η άµεση και βέβαιη κατάταξή τους. Η θέση αυτή πρέπει επίσης να περιλαµβάνει τις ενδείξεις που απαιτούνται από τις ενδεχόµενες ειδικές διατάξεις (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.). Η φύση των δεµάτων αναγράφεται
σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται εµπορευµατοκιβώτιο, πρέπει στη συγκεκριµένη θέση να αναφέρονται επίσης τα σήµατα για
την αναγνώριση αυτού.
Θέση 32: Αριθµός είδους
Σηµειώσατε τον αύξοντα αριθµό του εν λόγω είδους σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των ειδών που διασαφίζονται µε τα
χρησιµοποιούµενα έντυπα, περιλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών, που καθορίζονται στη θέση 5.
Θέση 33: Κωδικός εµπορευµάτων
Αναφέρατε τον κωδικό αριθµό που αντιστοιχεί στο σχετικό εµπόρευµα, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα 38. Τα κράτη µέλη
έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν την αναφορά στη δεξιά υποδιαίρεση ειδικής ονοµατολογίας για τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης.
Θέση 34: Κωδικός χώρας καταγωγής
Αναγράψατε στη θέση 34 τον κωδικό που αντιστοιχεί στη χώρα καταγωγής όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα σύµφωνα
µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38.
Θέση 35: Μεικτή µάζα (kg)
Αναγράψατε στη θέση αυτή τη µεικτή µάζα, εκφρασµένη σε χιλιόγραµµα, των εµπορευµάτων που περιγράφονται στην αντίστοιχη θέση 31. Η µεικτή µάζα είναι η σωρευµένη µάζα του εµπορεύµατος και όλων των συσκευασιών του, εξαιρουµένων
των υλικών µεταφοράς και ιδίως των εµπορευµατοκιβωτίων.
Όταν η διασάφηση αφορά περισσότερα του ενός είδη εµπορευµάτων, τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι για τις
διαδικασίες που αναφέρονται στις στήλες Η έως Κ του πίνακα του τίτλου Ι, Β, η συνολική µεικτή µάζα αναγράφεται στην
πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συµπλήρωση των λοιπών θέσεων 35.
Όταν η µεικτή µάζα είναι µεγαλύτερη του 1 kg και περιλαµβάνει κλάσµα της µονάδας (kg), επιτρέπεται η παρακάτω στρογγυλοποίηση:
— από 0,001 έως 0,499: στρογγυλοποίηση στην κατώτερη µονάδα (kg),
— από 0,5 έως 0,999: στρογγυλοποίηση στην ανώτερη µονάδα (kg).
— Όταν η µεικτή µάζα είναι κατώτερη από 1 kg, είναι σκόπιµο να αναφέρεται µε τον τύπο «0,xyz» (π.χ.: αναγράψατε
«0,654» για δέµα 654 γραµµαρίων).
Θέση 36: Προτίµηση
Η θέση αυτή περιέχει τις πληροφορίες για τη δασµολογική µεταχείριση των εµπορευµάτων. Όταν προβλέπεται η χρησιµοποίησή της στον πίνακα του τµήµατος Β του τίτλου Ι, πρέπει να συµπληρώνεται ακόµη και όταν δεν ζητείται καµία δασµολογική προτίµηση. Ωστόσο, η θέση αυτή δεν πρέπει να συµπληρώνεται στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, και τµηµάτων του εν λόγω
εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις αυτές ή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του εν λόγω εδάφους
όπου δεν εφαρµόζονται οι εν λόγω διατάξεις. Είναι σκόπιµο να αναγράφεται ο κοινοτικός κωδικός που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό στο παράρτηµα 38.
Η Επιτροπή θα δηµοσιεύει τακτικά στη σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κατάσταση των συνδυασµών κωδικών που χρησιµοποιούνται συνοδευόµενη από παραδείγµατα και τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
Θέση 37: Καθεστώς
Σηµειώσατε, σύµφωνα µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται στο παράρτηµα 38, το καθεστώς, για το οποίο διασαφίζονται τα εµπορεύµατα.
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Θέση 38: Καθαρή µάζα (kg)
Σηµειώσατε την καθαρή µάζα, σε χιλιόγραµµα, των εµπορευµάτων που περιγράφονται στη αντίστοιχη θέση 31. Η καθαρή
µάζα είναι η µάζα του εµπορεύµατος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία.
Θέση 39: Ποσόστωση
Αναγράψατε τον αύξοντα αριθµό της ζητούµενης δασµολογικής ποσόστωσης.
Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούµενο έγγραφο
Αναγράψατε σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κωδικούς που προβλέπονται σχετικά στο παράρτηµα 38, τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης που ενδεχοµένως χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος εισαγωγής ή των ενδεχόµενων προηγούµενων εγγράφων.
Θέση 41: Συµπληρωµατικές µονάδες µέτρησης
Σηµειώσατε, κατά περίπτωση, για το αντίστοιχο είδος την ποσότητα εκφρασµένη στη µονάδα µέτρησης που προβλέπεται στην
ονοµατολογία εµπορευµάτων.
Θέση 42: Τιµή είδους
Αναγράψατε την τιµή που αφορά το εν λόγω είδος.
Θέση 43: Μέθοδος αξιολόγησης
Αναφέρατε µε τη µορφή κοινοτικού κωδικού που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 38, τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο αξιολόγησης.
Θέση 44: Ειδικές µνείες/Προσκοµιζόµενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες
Αναφέρατε µε τη µορφή των κοινοτικών κωδικών που προβλέπονται σχετικά στο παράρτηµα 38, αφενός τα στοιχεία που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ειδικές ρυθµίσεις που ισχύουν κατά περίπτωση και αφετέρου τα στοιχεία των εγγράφων που
προσκοµίζονται προς υποστήριξη της διασάφησης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως των αντιτύπων ελέγχου T5.
Η υποδιαίρεση Κωδικός Ειδικής Μνείας (MS) δεν πρέπει να συµπληρώνεται.
Όταν διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης κατατίθεται σε τελωνείο διαφορετικό από το τελωνείο
ελέγχου, αναγράψατε την πλήρη ονοµασία και διεύθυνση του τελωνείου ελέγχου.
Οι διασαφήσεις που συντάσσονται στα κράτη µέλη και παρέχουν κατά τη µεταβατική περίοδο της καθιέρωσης του ευρώ
στους οικονοµικούς φορείς τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση της νοµισµατικής µονάδας ευρώ για τη σύνταξη των διασαφήσεων, περιλαµβάνουν στη θέση αυτή, κατά προτίµηση στην υποδιαίρεση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, την
ένδειξη της χρησιµοποιούµενης νοµισµατικής µονάδας —εθνικής µονάδας ή ευρώ—.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η σχετική µνεία δεν αναγράφεται παρά µόνο στη θέση 44 του πρώτου εµπορεύµατος της διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω στοιχείο θεωρείται ότι ισχύει για όλα τα επιµέρους εµπορεύµατα
της διασάφησης.
Η ανωτέρω ένδειξη αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 των νοµισµάτων (ISO 4217).
Θέση 45: Αναπροσαρµογή
Στη θέση αυτή αναγράφονται στοιχεία σχετικά µε ενδεχόµενες αναπροσαρµογές όταν δεν προσκοµίζεται έγγραφο DV1 προς
επίρρωση της διασάφησης. Τα ποσά που αναφέρονται ενδεχοµένως στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόµισµα, ο κωδικός
του οποίου αναγράφεται ενδεχοµένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της µνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόµισµα
του κράτους µέλους στο οποίο διενεργούνται οι διατυπώσεις εισαγωγής.
Θέση 46: Στατιστική αξία
Αναγράψατε το ποσό της στατιστικής αξίας, εκφρασµένο στη νοµισµατική µονάδα της οποίας ο κωδικός εµφαίνεται ενδεχοµένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της µνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόµισµα του κράτους µέλους στο οποίο
διενεργούνται οι διατυπώσεις εισαγωγής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.
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Θέση 47: Υπολογισµός των επιβαρύνσεων
Αναφέρατε τη βάση της επιβάρυνσης (αξία, βάρος ή άλλες). Σε κάθε γραµµή πρέπει ενδεχοµένως να αναφέρονται, σύµφωνα
µε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτηµα 38:
— το είδος της επιβάρυνσης (εισαγωγικοί δασµοί, ΦΠΑ κ.λπ.),
— η βάση της επιβάρυνσης,
— ο εφαρµοζόµενος φορολογικός συντελεστής,
— το οφειλόµενο ποσό της εν λόγω επιβάρυνσης,
— ο επιλεγόµενος τρόπος πληρωµής (ΤΠ).
Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόµισµα, ο κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχοµένως
στη θέση 44 ή, ελλείψει της µνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόµισµα του κράτους µέλους στο οποίο διενεργούνται οι διατυπώσεις εισαγωγής.

Θέση 48: Αναστολή πληρωµής
Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς της σχετικής άδειας· ως αναστολή πληρωµής νοείται εδώ η αναστολή στο
πλαίσιο τόσο του συστήµατος αναστολής της ταµιευτικής πληρωµής των δασµών όσο και του συστήµατος φορολογικής
πίστωσης.

Θέση 49: Προσδιορισµός της αποθήκης
Αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της αποθήκης σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο κοινοτικό κωδικό η δοµή του οποίου
διευκρινίζεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα 38.

Θέση 54: Τόπος και ηµεροµηνία, υπογραφή και ονοµατεπώνυµο του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του
Αναγράψατε τον τόπο και την ηµεροµηνία κατάρτισης της διασάφησης.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, που θα θεσπιστούν σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο που
προορίζεται για το τελωνείο εισαγωγής πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του ενδιαφεροµένου και στη συνέχεια το ονοµατεπώνυµό του. Όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο είναι νοµικό πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει, µετά την υπογραφή του και το ονοµατεπώνυµό του, την ιδιότητά του.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Α. Τα συµπληρωµατικά έντυπα χρησιµοποιούνται µόνο αν η διασάφηση περιλαµβάνει περισσότερα του ενός είδη (βλέπε θέση
5). Πρέπει να προσκοµίζονται µαζί µε ένα έντυπο IM, EX ή EU (ή ενδεχοµένως CO).
Β. Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στους προηγούµενους τίτλους I και II ισχύουν και για τα συµπληρωµατικά έντυπα.
Όµως:
— η πρώτη υποδιαίρεση της θέσης 1 πρέπει να φέρει το σύµβολο «IM/c», «EX/c» ή «EU/c» (ή ενδεχοµένως «CO/c»)· η υποδιαίρεση αυτή δεν περιέχει κανένα σύµβολο αν:
— το έντυπο χρησιµοποιείται µόνο για το καθεστώς κοινοτικής διαµετακόµισης, οπότε είναι σκόπιµο να αναγράφεται στην
τρίτη υποδιαίρεση το σύµβολο «T1 bis», «T2 bis», «T2F bis» ή «T2SM bis» ανάλογα µε το καθεστώς κοινοτικής διαµετακόµισης που εφαρµόζεται στα σχετικά εµπορεύµατα,
— το έντυπο χρησιµοποιείται µόνο για την αιτιολόγηση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων, οπότε είναι σκόπιµο
να αναγράφεται στην τρίτη υποδιαίρεση το σύµβολο «T2L bis», «T2LF bis» ή «T2LSM bis», ανάλογα µε το χαρακτήρα
των σχετικών εµπορευµάτων.
— η θέση 2/8 χρησιµοποιείται προαιρετικά από τα κράτη µέλη και περιλαµβάνει κατά περίπτωση µόνο το ονοµατεπώνυµο
και, ενδεχοµένως, τον αριθµό αναγνώρισης του ενδιαφεροµένου,
— το τµήµα «ανακεφαλαίωση» της θέσης 47 αφορά την τελική ανακεφαλαίωση όλων των ειδών που αποτελούν το αντικείµενο των χρησιµοποιούµενων εντύπων IM και IM/c, EX και EX/c ή EU και EU/c (ενδεχοµένως CO και CO/c). Αυτό,
συνεπώς, πρέπει να συµπληρώνεται κατά περίπτωση στο τελευταίο µόνο από τα έντυπα IM/c, EX/c ή EU/c (ενδεχοµένως
CO/c) που επισυνάπτονται σε έντυπο IM, EX ή EU (ενδεχοµένως CO), έτσι ώστε να σηµειώνεται αφενός το σύνολο ανά
είδος οφειλόµενης επιβάρυνσης.
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Γ. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά έντυπα:
— οι θέσεις 31 (∆έµατα και περιγραφή των εµπορευµάτων) του συµπληρωµατικού εντύπου που δεν χρησιµοποιούνται
πρέπει να διαγράφονται, ώστε να αποκλείεται κάθε µεταγενέστερη χρησιµοποίησή τους,
— όταν στην τρίτη υποδιαίρεση της θέσης 1 αναγράφεται το σύµβολο «Τ», διαγράφονται οι θέσεις 32 «Αριθµός είδους»,
33 «Κωδικός εµπορευµάτων», 35 «Μεικτή µάζα (kg)», 38 «Καθαρή µάζα (kg)» 40, «Συνοπτική διασάφηση/Προηγούµενο
έγγραφο» και 44 «Ειδικές µνείες/Προσκοµιζόµενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες» του πρώτου είδους εµπορευµάτων
στη δήλωση διαµετακόµισης, ενώ η πρώτη θέση 31 «∆έµατα και περιγραφή των εµπορευµάτων» του εγγράφου αυτού δεν
µπορεί να συµπληρωθεί όσον αφορά την αναφορά των σηµάτων, των αριθµών, του αριθµού και της φύσης των δεµάτων
και την περιγραφή των εµπορευµάτων. Στην πρώτη θέση 31 του εν λόγω εγγράφου, σηµειώνεται κατάλληλα ο αριθµός
των σελίδων που φέρουν τα αντίστοιχα σύµβολα T1 bis, T2 bis, T2F bis ή T2SM bis.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 38

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (1) (2)
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το παρόν παράρτηµα περιέχει µόνο τις ειδικές βασικές απαιτήσεις που ισχύουν όταν χρησιµοποιούνται έντυπα σε χαρτί. Όταν οι
διατυπώσεις για τη διαµετακόµιση διεκπεραιώνονται µε ανταλλαγή µηνυµάτων EDI, εφαρµόζεται το παρόν παράρτηµα εκτός αν
ορίζεται κάτι διαφορετικό στο παράρτηµα 37 α) ή 37 γ).
Μερικές φορές καθορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά το είδος και το µήκος των δεδοµένων. Οι κωδικοί που αφορούν το είδος
δεδοµένων είναι οι ακόλουθοι:
a

αλφαβητικός

n αριθµητικός
an αλφαριθµητικός
Ο αριθµός που έπεται του κωδικού υποδεικνύει το επιτρεπόµενο µήκος του δεδοµένου. Οι δύο ενδεχόµενες τελείες πριν από την
ένδειξη του µήκους σηµαίνουν ότι το δεδοµένο δεν έχει σταθερό µήκος αλλά µπορεί να περιλαµβάνει χαρακτήρες µέχρι τον
καθοριζόµενο σχετικό αριθµό.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΙ

Θέση 1: ∆ιασάφηση

Πρώτη υποδιαίρεση
Οι χρησιµοποιούµενοι κωδικοί (a2) είναι οι ακόλουθοι:
EX: στο πλαίσιο των συναλλαγών µε τις χώρες και τα εδάφη που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας,
µε εξαίρεση τις χώρες της ΕΖΕΣ:
για την υπαγωγή εµπορευµάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα που περιλαµβάνονται στις στήλες Α και Ε του πίνακα
του παραρτήµατος 37 τίτλος Ι Β),
για την υπαγωγή των εµπορευµάτων σε έναν από τους τελωνειακούς προορισµούς που περιλαµβάνονται στις στήλες Γ και
∆ του πίνακα του παραρτήµατος 37 τίτλος Ι Β),
για την αποστολή µη κοινοτικών εµπορευµάτων στο πλαίσιο συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών.
IM: στο πλαίσιο των συναλλαγών µε τις χώρες και τα εδάφη που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας,
µε εξαίρεση τις χώρες της ΕΖΕΣ:
για την υπαγωγή εµπορευµάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα που περιλαµβάνονται στις στήλες Η έως Κ του
πίνακα του παραρτήµατος 37 τίτλος Ι Β),
για την υπαγωγή µη κοινοτικών εµπορευµάτων σε τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο συναλλαγής µεταξύ κρατών µελών.
EU: στο πλαίσιο των συναλλαγών µε τις χώρες της ΕΖΕΣ.
για την υπαγωγή εµπορευµάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα που περιλαµβάνονται στις στήλες Α, Ε και Η έως Κ
του πίνακα του παραρτήµατος 37 τίτλος Ι Β),
για την υπαγωγή των εµπορευµάτων σε έναν από τους τελωνειακούς προορισµούς που περιλαµβάνονται στις στήλες Γ και
∆ του πίνακα του παραρτήµατος 37 τίτλος Ι Β),
(1) Οι όροι εξαγωγή, επανεξαγωγή, εισαγωγή και επανεισαγωγή στο παρόν παράρτηµα επίσης την αποστολή, την εκ νέου αποστολή, την είσοδο
και την εκ νέο είσοδο.
(2) Ως «ΕΖΕΣ» στο παρόν παράρτηµα νοούνται όχι µόνο οι χώρες της ΕΖΕΣ αλλά και όλα τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη των συµβάσεων για
την «κοινή διαµετακόµιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εµπορευµατικές συναλλαγές», εκτός της Κοινότητας.
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CO: για κοινοτικά εµπορεύµατα που υποβάλλονται σε ειδικά µέτρα κατά τη µεταβατική περίοδο που ακολουθεί την
προσχώρηση νέων κρατών µελών:
για την υπαγωγή εµπορευµάτων µε προχρηµατοδότηση σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης ή για τη θέση αυτών σε
ελεύθερη ζώνη,
για κοινοτικά εµπορεύµατα στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στα
οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και τµηµάτων του τελωνειακού εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται οι εν λόγω διατάξεις ή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ των µερών των εν λόγω τµηµάτων όπου δεν εφαρµόζονται
αυτές οι διατάξεις.

∆εύτερη υποδιαίρεση
Οι χρησιµοποιούµενοι κωδικοί (a1) είναι οι ακόλουθοι:
A για συνήθη διασάφηση (συνήθης διαδικασία, άρθρο 62 του κώδικα).
B για ελλιπή διασάφηση [απλουστευµένη διαδικασία, άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα].
C για απλουστευµένη διασάφηση [απλουστευµένη διαδικασία, άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα].
D για την υποβολή συνήθους διασάφησης (όπως αυτή που αναφέρεται µε τον κωδικό Α) προτού ο διασαφιστής να είναι σε
θέση να προσκοµίσει τα εµπορεύµατα.
E για την υποβολή ελλιπούς διασάφησης (όπως αυτή που αναφέρεται µε τον κωδικό Β) προτού ο διασαφιστής να είναι σε θέση
να προσκοµίσει τα εµπορεύµατα.
F για την υποβολή απλουστευµένης διασάφησης (όπως αυτή που αναφέρεται µε τον κωδικό C) προτού ο διασαφιστής να είναι
σε θέση να προσκοµίσει τα εµπορεύµατα.
X για συµπληρωµατική διασάφηση στο πλαίσιο απλουστευµένης διαδικασίας που καθορίζεται µε τον κωδικό Β.
Y για συµπληρωµατική διασάφηση στο πλαίσιο απλουστευµένης διαδικασίας που καθορίζεται µε τον κωδικό C.
Z για συµπληρωµατική διασάφηση στο πλαίσιο απλουστευµένης διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του κώδικα (εγγραφή των εµπορευµάτων στις λογιστικές καταχωρήσεις).
Οι κωδικοί D, E και F µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 201
παράγραφος 2, όταν οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν την υποβολή της διασάφησης προτού ο διασαφιστής να είναι σε θέση
να προσκοµίσει τα εµπορεύµατα.

Τρίτη υποδιαίρεση
Οι χρησιµοποιούµενοι κωδικοί (an..5) είναι οι ακόλουθοι:
Τ1:

Εµπορεύµατα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης.

Τ2:

Εµπορεύµατα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης
σύµφωνα µε το άρθρο 163 ή το άρθρο 165 του κώδικα, µε εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 340γ παράγραφος
2.

T2F:

Εµπορεύµατα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης,
σύµφωνα µε το άρθρο 340γ παράγραφος 2.

T2SM:

Εµπορεύµατα υπαγόµενα στο καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 της απόφασης αριθ. 4/92 της επιτροπής συνεργασίας ΕΟΚ-Αγίου Μαρίνου της 22ας ∆εκεµβρίου 1992.

Τ:

Σύνθετες αποστολές που αναφέρονται στο άρθρο 351. Στην προκειµένη περίπτωση, διαγράφεται το κενό διάστηµα
µετά το σύµβολο «Τ».

T2L:

Έγγραφο που αιτιολογεί τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων.

T2LF:

Έγγραφο που αιτιολογεί τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων µε προορισµό ή προέλευση τµήµα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

T2LSM: Έγγραφο που δικαιολογεί το καθεστώς των εµπορευµάτων µε προορισµό τον Άγιο Μαρίνο κατ' εφαρµογή του άρθρου
2 της απόφασης αριθ. 4/92 της Επιτροπής συνεργασίας ΕΟΚ-Αγίου Μαρίνου της 22ας ∆εκεµβρίου 1992.

Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας
Όταν χρησιµοποιούνται αριθµοί αναγνώρισης ο κωδικός αποτελείται από τα εξής:
Κατά την εισαγωγή: Κωδικός χώρας (a2)· κωδικός UN/EDIFACT 3055 (an..3)· κωδικός προσδιορισµού του εξαγωγέα (an..13).
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Κατά την εξαγωγή: Κωδικός χώρας (a2)· κωδικός προσδιορισµού του εξαγωγέα (an..16).
Οι κωδικοί των χωρών: Η κοινοτική αλφαβητική κωδικοποίηση των χωρών και εδαφών βασίζεται στο ισχύον πρότυπο ISO
alpha 2 (a2) εφόσον αυτό είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του
Συµβουλίου σχετικά µε τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών µελών της µε τις τρίτες χώρες
(ΕΕ L 118 της 25.5.1995), αποτελεί τη νοµική βάση της κωδικοποίησης αυτής. Ενηµερωµένη κατάσταση των κωδικών των
χωρών δηµοσιεύεται τακτικά µε κανονισµό της Επιτροπής.
UN/EDIFACT 3055: Όσον αφορά την κωδικοποίηση των µερών στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στις θέσεις 2 και 8, τα ΚΜ
χρησιµοποιούν κατάσταση που εκδίδεται και ενηµερώνεται από οργανισµό ή άλλο φορέα που καθορίζει τους κωδικούς των
ενδιαφεροµένων. Ο σχετικός οργανισµός επιλέγεται από κατάσταση των οργανισµών που δηµοσιεύει ο ΟΗΕ µε τίτλο UN/EDIFACT 3055 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) που περιέχει τους οργανισµούς
που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση τέτοιων καταστάσεων οικονοµικών παραγόντων.
Παράδειγµα: «JP1511234567890» για ιάπωνα εξαγωγέα (κωδικός χώρας: JP) µε αριθµό αναγνώρισης στα ιαπωνικά τελωνεία
(κωδικός πρακτορείου 151 στην κατάσταση κωδικών για το στοιχείο δεδοµένων UN/EDIFACT 3055)
1234567890.

Θέση αριθ. 8: Παραλήπτης.
Όταν χρησιµοποιούνται αριθµοί αναγνώρισης ο κωδικός αποτελείται από τα εξής:
Κατά την εισαγωγή: Κωδικός χώρας (a2)· κωδικός προσδιορισµού του παραλήπτη (an..16).
Κατά την εξαγωγή: Κωδικός χώρας (a2)· Κωδικός UN/EDIFACT 3055 (an..3)· κωδικός προσδιορισµού του εισαγωγέα (an..13)
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
Παράδειγµα: «JP1511234567890» για ιάπωνα εισαγωγέα (κωδικός χώρας: JP) µε αριθµό αναγνώρισης στα ιαπωνικά τελωνεία
(κωδικός πρακτορείου 151 στην κατάσταση κωδικών για το στοιχείο δεδοµένων UN/EDIFACT 3055)
1234567890.

Θέση 14: ∆ιασαφιστής/Αντιπρόσωπος
α) Για να καθοριστεί η ιδιότητα του διασαφιστή ή του αντιπροσώπου, αναγράφεται ένας από τους παρακάτω κωδικούς (n1) πριν
από το όνοµα και την πλήρη διεύθυνση:
1. ∆ιασαφιστής
2. Αντιπρόσωπος (άµεση αντιπροσώπευση κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση του κώδικα)
3. Αντιπρόσωπος (έµµεση αντιπροσώπευση κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση του κώδικα)
Όταν ο κωδικός αυτός τυπώνεται σε χαρτί, τίθεται µεταξύ αγκυλών ([1], [2] ή [3]).
β) Όταν χρησιµοποιούνται αριθµοί αναγνώρισης ο κωδικός αποτελείται από τα εξής: Κωδικός χώρας (a2)· κωδικός προσδιορισµού του διασαφιστή/αντιπροσώπου (an..16).
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.

Θέση 15α: Κωδικός χώρας αποστολής/εξαγωγής
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.

Θέση 17α: Κωδικός χώρας προορισµού
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.

Θέση 17β: Κωδικός περιοχής προορισµού
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί που θα καθορίσουν τα κράτη µέλη.

Θέση 18: Εθνικότητα του µεταφορικού µέσου κατά την αναχώρηση
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
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Θέση 19: Εµπορευµατοκιβώτιο (Ε)
Οι εφαρµοζόµενοι κωδικοί (n1) είναι:
0 εµπορεύµατα που δεν µεταφέρονται µε εµπορευµατοκιβώτια,
1 εµπορεύµατα που µεταφέρονται µε εµπορευµατοκιβώτια.

Θέση 20: Όροι παράδοσης
Οι κωδικοί και οι µνείες, οι οποίες, ενδεχοµένως, πρέπει να αναγράφονται στις δύο πρώτες υποδιαιρέσεις αυτής της θέσης είναι
οι παρακάτω:
Πρώτη υποδιαίρεση

Εξήγηση

∆εύτερη υποδιαίρεση

Κωδικός Incoterm

Incoterm CCI/CEE Γενεύη

Προσδιορισµός τόπου

EXW

Στο εργοστάσιο

Ο τόπος ορίζεται κατόπιν συµφωνίας

FCA

Ελεύθερο στο µεταφορέα

Ο τόπος ορίζεται κατόπιν συµφωνίας

FAS

Ελεύθερο µέχρι το πλοίο

Ο λιµένας φόρτωσης ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

FOB

Ελεύθερο στο πλοίο

Ο λιµένας φόρτωσης ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

CFR

Κόστος και ναύλος

Ο λιµένας προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

CIF

Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος

Ο λιµένας προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

CPT

Καταβληθείς ναύλος µέχρι

Ο τόπος προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

CIP

Καταβληθείς ναύλος, περιλαµβανοµένης
της ασφάλειας, µέχρι

Ο τόπος προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

DAF

Παράδοση στα σύνορα

Ο τόπος ορίζεται κατόπιν συµφωνίας

DES

Παραλαβή από το πλοίο

Ο λιµένας προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

DEQ

Παράδοση στην αποβάθρα

Ο λιµένας προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

DDU

Παράδοση χωρίς καταβολή δασµών

Ο τόπος προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

DDP

Παράδοση µε καταβολή δασµών

Ο τόπος προορισµού ορίζεται κατόπιν
συµφωνίας

XXX

Όροι παράδοσης διαφορετικοί από τους
αναφερόµενους παραπάνω

Σαφής αναφορά των περιλαµβανόµενων
στη σύµβαση όρων

Στην τρίτη υποδιαίρεση, τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτούν τις παρακάτω κωδικοποιηµένες διευκρινίσεις (n1):
1: τόπος στο έδαφος του σχετικού κράτους µέλους,
2: τόπος σε άλλο κράτος µέλος,
3: άλλοι (τόπος εκτός της Κοινότητας).

Θέση 21: Εθνικότητα του ενεργού µεταφορικού µέσου που διέρχεται τα σύνορα
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.

Θέση 22: Νόµισµα τιµολογίου
Η ένδειξη για το νόµισµα τιµολογίου αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 για τα νοµίσµατα (Κωδικοί ISO 4217 νοµισµάτων και κεφαλαίων).
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Θέση 24: Φύση της συναλλαγής

Οι ισχύοντες κωδικοί αναφέρονται στη συνέχεια.

Τα κράτη µέλη που απαιτούν αυτό το στοιχείο πρέπει να χρησιµοποιούν όλους τους µονοψήφιους κωδικούς που περιλαµβάνονται στη στήλη Α, µε εξαίρεση κατά περίπτωση, του κωδικού 9, και να αναγράφουν τους κωδικούς αυτούς στο αριστερό τµήµα
της θέσης. Αυτά έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ενδεχοµένως ότι στο δεξί µέρος της θέσης πρέπει να αναγράφεται ένας
δεύτερος αριθµός, από αυτούς που περιλαµβάνονται στη στήλη Β.

Στήλη Α

1. Συναλλαγές που συνεπάγονται µεταβίβαση κυριότητας
(πραγµατική ή προβλεπόµενη) έναντι αντιπαροχής (χρηµατοοικονοµικής ή άλλης) (εκτός από τις συναλλαγές που
πρέπει να καταχωρούνται στους κωδικούς 2, 7 και
8 (1) (2) (3)

Στήλη Β

1. Οριστική αγορά/πώληση (2)
2. Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιµής, επί
παρακαταθήκη ή µε τη µεσολάβηση τρίτου επί προµηθεία
3. Αντιπραγµατισµός (εµπόριο µε ανταλλαγή)
4. Αγορές προσωπικών ειδών από ταξιδιώτες
5. Χρηµατοδοτική µίσθωση (3)

2. Επιστροφή εµπορευµάτων, µετά από καταχώρηση της
αρχικής συναλλαγής στον κωδικό 1 (4)· δωρεάν αντικατάσταση εµπορευµάτων (4)

1. Επιστροφή εµπορευµάτων
2. Αντικατάσταση επιστραφέντων εµπορευµάτων
3. Αντικατάσταση (π.χ. βάσει εγγύησης) µη επιστραφέντων
εµπορευµάτων

3. Συναλλαγές (µη προσωρινού χαρακτήρα) µε µεταβίβαση
κυριότητας, αλλά χωρίς αντιπαροχή (χρηµατοοικονοµική ή
άλλη)

1. Παραδόσεις εµπορευµάτων στο πλαίσιο προγραµµάτων
βοήθειας που ζητούνται ή χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
2. Άλλη παροχή βοήθειας από δηµόσιες υπηρεσίες
3. Άλλη παροχή βοήθειας (από ιδιώτες ή από µη κυβερνητικές
οργανώσεις)
4. Άλλα

4. Πράξεις ενόψει της εκτέλεσης εργασίας φασόν (5) ή επισκευής (6) (εκτός από τις πράξεις που καταχωρούνται µε τον
κωδικό 7)

1. Εργασία φασόν
2. Επισκευή και συντήρηση επ' αµοιβή
3. Επισκευή και συντήρηση δωρεάν

5. Πράξεις µετά από εκτέλεση εργασίας φασόν (5) ή επισκευής (6) (εκτός από τις πράξεις που καταχωρούνται µε
τον κωδικό 7)

1. Εργασία φασόν
2. Επισκευή και συντήρηση επ' αµοιβή
3. Επισκευή και συντήρηση δωρεάν

6. Συναλλαγές χωρίς µεταβίβαση κυριότητας, δηλαδή ενοικίαση, δανεισµός, µίσθωση εκµετάλλευσης (7) και άλλες
προσωρινές χρήσεις (8), εκτός από την εργασία φασόν και
τις επισκευές (παράδοση και επιστροφή)

7. Πράξεις στα πλαίσια κοινών αµυντικών προγραµµάτων ή
άλλων διεθνών προγραµµάτων συντονισµένης παραγωγής
(π.χ. Airbus)

1. Ενοικίαση, δανεισµός, µίσθωση εκµετάλλευσης
2. Άλλες προσωρινές χρήσεις
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8. Προµήθεια κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισµού στα
πλαίσια γενικής σύµβασης κατασκευαστικού έργου (9) ή
έργου πολιτικού µηχανικού
9. Άλλες συναλλαγές
(1) Εδώ περιλαµβάνεται η πλειονότητα των εξαγωγών και των εισαγωγών, δηλαδή οι συναλλαγές στις οποίες:
— αλλάζει η κυριότητα µεταξύ ενός κατοίκου και ενός µη κατοίκου και
— υπάρχει ή θα υπάρξει αντιπαροχή, οικονοµική ή σε είδος (αντιπραγµατισµός).
Σηµειώνεται ότι αυτό ισχύει και για τις κινήσεις µεταξύ µονάδων της ίδιας επιχείρησης ή του ίδιου οµίλου επιχειρήσεων, καθώς και για τις
κινήσεις προς/από κεντρικές αποθήκες διανοµής, εκτός αν οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο πληρωµής ή άλλης αντιστάθµισης (στην
περίπτωση αυτή, µια τέτοια συναλλαγή θα υπαγόταν στον κωδικό 3).
(2) Περιλαµβάνονται οι αντικαταστάσεις ανταλλακτικών ή άλλων εµπορευµάτων επ' αµοιβή.
(3) Περιλαµβάνεται η χρηµατοδοτική µίσθωση (µίσθωση-πώληση): τα µισθώµατα υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο της αξίας των εµπορευµάτων. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζονται στο µισθωτή. Με τη λήξη της σύµβασης ο µισθωτής αποκτά επίσης και την κυριότητα.
(4) Οι επιστροφές και οι αντικαταστάσεις εµπορευµάτων, που είχαν καταχωρηθεί αρχικά στις θέσεις 3 έως 9 της στήλης Α, πρέπει να αναγράφονται στις αντίστοιχες θέσεις.
(5) Η εργασία φασόν καταχωρίζεται στις θέσεις 4 και 5 της στήλης Α είτε διενεργείται υπό τελωνειακό έλεγχο είτε όχι. Οι πράξεις τελειοποίησης
που πραγµατοποιούνται από τον εκτελούντα την εργασία φασόν για λογαριασµό του δεν καταχωρούνται στις θέσεις αυτές, αλλά στη θέση I
της στήλης Α.
6
( ) Επισκευή είναι η αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας ενός εµπορεύµατος και µπορεί να περιλαµβάνει εργασίες ανακατασκευής ή
βελτίωσης.
(7) Μίσθωση εκµετάλλευσης: κάθε σύµβαση µίσθωσης, η οποία δεν αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση που αναφέρεται στην υποσηµείωση (3).
8
( ) Η θέση αυτή καλύπτει τα αγαθά που εξάγονται/εισάγονται µε πρόθεση να επανεισαχθούν/επανεξαχθούν χωρίς µεταβίβαση της κυριότητας.
(9) Για τις συναλλαγές που καταχωρούνται στη θέση 8 της στήλης Α δεν πρέπει να γίνεται χωριστή τιµολόγηση των εµπορευµάτων, αλλά να τιµολογείται µόνο το σύνολο των εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συναλλαγές πρέπει να καταχωρούνται στη θέση 1.

Θέση 25: Τρόπος µεταφοράς στα σύνορα
Οι ισχύοντες κωδικοί (n1) αναφέρονται στη συνέχεια:
Κωδικός

Είδος µεταφοράς

1

Θαλάσσια µεταφορά

2

Σιδηροδροµική µεταφορά

3

Οδική µεταφορά

4

Αεροπορική µεταφορά

5

Ταχυδροµικές αποστολές

7

Μεταφορά µε σταθερές εγκαταστάσεις µεταφορών

8

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές

9

Μεταφορά µε αυτοκίνηση

Θέση 26: Μέσο εσωτερικής µεταφοράς
Χρησιµοποιούνται οι κωδικοί της θέσης 25.

Θέση 29: Τελωνείο εξόδου/εισόδου
Οι κωδικοί που πρέπει να χρησιµοποιούνται (an8) έχουν την ακόλουθη δοµή:
— Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες (a2) χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό της χώρας µε χρήση των κωδικών χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
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— Οι έξι επόµενοι χαρακτήρες (an6) υποδεικνύουν το αρµόδιο τελωνείο στην εν λόγω χώρα. Σ' αυτό το πλαίσιο, προτείνεται
να εγκριθεί η παρακάτω δοµή:
Οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες (a3) να υποδεικνύουν τον κωδικό UN/LOCODE ακολουθούµενο από εθνική αλφαριθµητική
υποδιάιρεση (an3). Σε περίπτωση που η εν λόγω υποδιαίρεση δεν χρησιµοποιείται θα ήταν σκόπιµο να αναγράφεται «000».
Παράδειγµα: BEBRU000: BE = ISO 3166 για το Βέλγιο, BRU = UN/LOCODE για την πόλη των Βρυξελλών, 000 για τη µη
χρησιµοποίηση της υποδιαίρεσης.

Θέση 31: ∆έµατα και περιγραφή των εµπορευµάτων· σήµατα και αριθµοί —αριθµός(-οί) εµπορευµατοκιβωτίου(-ων)—
αριθµός και φύση

Είδος των δεµάτων
Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι παρακάτω κωδικοί:
(Σύσταση UN/ECE no 21/rev. 1, Αύγουστος 1994)

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Αέριο (υπό πίεση 1 031 mbar και θερµοκρασία 15 °C), χύµα

VG

Αερόλυµα

AE

Ακατέργαστοι κορµοί σε δεσµίδα, δέσµη

LZ

Ακατέργαστος κορµός

LG

Ανοιχτό κιβώτιο

SK

Άτρακτος

SD

Βάζο, ευρύστοµη φιάλη

JR

Βαλίτσα

SU

Βαρελάκι

FI

Βαρελάκι

KG

Βαρέλι

BA

Βαρέλι

DR

Βαρέλι για ξηρά προϊόντα

CK

Βυτίο

BU

Βυτίο

TO

Γυάλινη φιάλη, µη προστατευµένη

CO

Γυάλινη φιάλη, προστατευµένη

CP

Γυάλινο φιαλίδιο για φαρµακευτική χρήση

VI

∆ακτύλιος

RG

∆έµα

PK

∆έµα, κόλον

PC

∆έµα, µη συµπιεσµένο

BN

∆έµα, συµπιεσµένο

BL

∆εµάτι

TS
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∆εξαµενή κυλινδρική

TY

∆εξαµενή οινοποίησης

VA

∆εξαµενή ορθογώνια

TK

∆έσµη

BE

∆εσµίδα

BH

∆ίκτυ

NT

∆ίκτυ για φρούτα (rednet)

RT

∆ίσκος

PU

∆οκοί σε δεσµίδα, δέσµη

GZ

∆οκός

GI

∆οχείο, γυάλα

PT

∆οχείο, µπιτόνι κυλινδρικό

CX

∆οχείο, µπιτόνι ορθογώνιο

CA

Ερµάριο

FO

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι)

CR

Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) για φρούτα

FC

Εύκαµπτος σωλήνας

TD

Θερµοσυρρικνούµενη συσκευασία

SW

Θήκες τσαγιού

TC

Κάδος

BI

Κάδος

HG

Κάδος

PL

Κάδος (µαστέλο)

TB

Καλάθι

BK

Κάλυµµα

CV

Καµβάς

CZ

Κανάτι

JG

Κάνιστρο

CI

Κάνιστρο µεταφοράς

HR

Καραφάκι

PH

Καρδάρα (δοχείο γάλακτος)

CC

Κασέλα

CF

Κιβώτιο γάλακτος

MC
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Κιβώτιο µπίρας

CB

Κλουβί

CG

Κουβάς

BJ

Κουτί

BX

Κουτί από κασσίτερο (κονσέρβα)

TN

Κοφίνι

CE

Κύλινδρος

CY

Κύλινδρος, µποµπίνα

RL

Κύπελλο

CU

Μεταλλικά ελάσµατα σε δεσµίδα, δέσµη

SZ

Μεταλλικό έλασµα

SM

Μη συσκευασµένο εµπόρευµα

NE

Μπάλα µη προστατευµένη

BF

Μπάλα προστατευµένη

BP

Μπαούλο

CH

Μπαούλο

TR

Μπιτόνι κυλινδρικό

JY

Μπιτόνι ορθογώνιο

JC

Μποµπίνα

BB

Ναυτικό σεντούκι

SE

Νταµιτζάνα µε ψάθινο εξωτερικό κάλυµµα

WB

Νταµιτζάνα µη προστατευµένη

DJ

Νταµιτζάνα προστατευµένη

DP

Πακέτο

PA

Περίβληµα (θήκη)

CS

Πλαίσιο

FR

Πλαισιωµένο κιβώτιο

FD

Πλάκα

PG

Πλάκες σε δεσµίδα, δέσµη

PY

Πλίνθωµα

IN

Πλινθώµατα σε δεσµίδα, δέσµη

IZ

Πολυστρωµατικό σακίδιο

MB

Πτυσσόµενη θήκη

NS
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Ραβδία σε δεσµίδα, δέσµη

RZ

Ραβδίο

RD

Ράβδοι σε δεσµίδα, δέσµη

BZ

Ράβδος

BR

Ρηχό κιβώτιο

SC

Ρόλος

RO

Σακί

SA

Σακίδιο (pouch)

PO

Σάκος

BG

Σάκος από γιούτα

JT

Σάκος πολλαπλού τοιχώµατος

MS

Σακούλα (sachet)

SH

Σανίδα

BD

Σανίδες σε δεσµίδα, δέσµη

BY

Σπείρα

CL

Σπιρτόκουτο

MX

Στερεά, κοκκώδη σωµατίδια (κόκκοι), χύµα

VR

Στερεά, λεπτά σωµατίδια (σκόνες), χύµα

VY

Στερεά, µεγαλύτερα σωµατίδια (οζίδια), χύµα

VO

Συσκευασµένο εν κενώ

VP

Σωλήνας

PI

Σωλήνας

TU

Σωλήνες σε δεσµίδα, δέσµη

PZ

Σωλήνες σε δεσµίδα, δέσµη

PZ

Σωλήνες σε δεσµίδα, δέσµη

TZ

Τόπι

BT

Υγρό, χύµα

VL

Υγροποιηµένο αέριο (σε µη κανονική θερµοκρασία/πίεση), χύµα

VQ

Φάκελος

EN

Φέρετρο

CJ

Φιάλη µεταφοράς αερίου

GB
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Φιάλη µη προστατευµένη, εξογκωµένη

BS

Φιάλη µη προστατευµένη, κυλινδρική

BO

Φιάλη προστατευµένη, εξογκωµένη

BV

Φιάλη προστατευµένη, κυλινδρική

BQ

Φιαλίδιο µη κυλινδρικού σχήµατος

FL

Φιαλοθήκη

BC

Φύλλο

ST

Φύσιγγα προστατευµένη

AP

Φύσιγγα, µη προστατευµένη

AM

Χαρτοκιβώτιο

CT

Χονδροσανίδα

PN

Ψάθα

MT

Ψεκαστήρας

AT

Filmpack

FP

Slipsheet

SL

Θέση 33: Κωδικός εµπορευµάτων

Πρώτη υποδιαίρεση (οκτώ ψηφία)
Συµπληρώνεται σύµφωνα µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία.
Όταν το έντυπο χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του καθεστώτος κοινοτικής διαµετακόµισης, η εν λόγω υποδιαίρεση πρέπει
να συνοδεύεται από τον εξαψήφιο τουλάχιστον κωδικό του εναρµονισµένου συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης των
εµπορευµάτων. Πρέπει, ωστόσο, να συµπληρώνεται σύµφωνα µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία, όταν αυτό προβλέπεται από κοινοτική διάταξη.

∆εύτερη υποδιαίρεση (2 χαρακτήρες)
Συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Taric (δύο χαρακτήρες που αναφέρονται στην εφαρµογή ειδικών κοινοτικών µέτρων για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων στον τόπο προορισµού).

Τρίτη υποδιαίρεση (4 χαρακτήρες)
Συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Taric (πρώτος πρόσθετος κωδικός).

Τέταρτη υποδιαίρεση (4 χαρακτήρες)
Συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Taric (δεύτερος πρόσθετος κωδικός).

Πέµπτη υποδιαίρεση (4 χαρακτήρες)
Κωδικοί του θεσπίζονται από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

Θέση 34α: Κωδικός χώρας καταγωγής
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
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Θέση 34β: Κωδικός περιοχής καταγωγής/παραγωγής
Κωδικοί που θεσπίζονται από τα κράτη µέλη.

Θέση 36: Προτίµηση
Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτή τη θέση είναι τριψήφιοι κωδικοί µε ένα µονοψήφιο στοιχείο που αναφέρεται
στο σηµείο 1) και ένα δεύτερο διψήφιο στοιχείο που αναφέρεται στο σηµείο 2).
Οι εφαρµοζόµενοι κωδικοί είναι:
1. Το πρώτο ψηφίο του κωδικού:
1 ∆ασµολογικό καθεστώς έναντι πάντων
2 Σύστηµα γενικευµένων προτιµήσεων (ΣΓΠ)
3 ∆ασµολογικές προτιµήσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται µε τον κωδικό 2
4 Μη είσπραξη των δασµών κατ' εφαρµογή συµφωνιών τελωνειακής ένωσης που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα.
2. Τα δύο ψηφία του κωδικού που ακολουθούν:
00 Καµία από τις παρακάτω περιπτώσεις
10 ∆ασµολογική αναστολή
15 ∆ασµολογική αναστολή µε ειδικό προορισµό
18 ∆ασµολογική αναστολή µε πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος
19 Προσωρινή αναστολή για τα προϊόντα που εισάγονται µε πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας
20 ∆ασµολογική ποσόστωση (*)
23 ∆ασµολογική ποσόστωση µε ειδικό προορισµό (*)
25 ∆ασµολογική ποσόστωση µε πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος (*)
28 ∆ασµολογική ποσόστωση µετά την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (*)
40 Ειδικός προορισµός που προκύπτει από το κοινό δασµολόγιο
50 Πιστοποιητικό για τον ειδικό χαρακτήρα του προϊόντος

Θέση 37: Καθεστώς

A. Πρώτη υποδιαίρεση
Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτή την υποδιαίρεση είναι τετραψήφιοι κωδικοί που αποτελούνται από ένα διψήφιο στοιχείο για το ζητούµενο καθεστώς και ένα δεύτερο διψήφιο στοιχείο για το προηγούµενο καθεστώς. Κατάλογος των
διψήφιων στοιχείων παρατίθεται στη συνέχεια.
Ως προηγούµενο καθεστώς νοείται το καθεστώς υπό το οποίο είχαν τεθεί τα εµπορεύµατα πριν να υπαχθούν στο ζητούµενο
καθεστώς.
∆ιευκρινίζεται ότι, όταν το προηγούµενο καθεστώς είναι καθεστώς αποταµίευσης ή προσωρινής εισαγωγής ή όταν τα εµπορεύµατα προέρχονται από ελεύθερη ζώνη, ο κωδικός που αντιστοιχεί σ' αυτό το καθεστώς πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο
αν τα εµπορεύµατα δεν έχουν υπαχθεί σε κανένα άλλο οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς (τελειοποίηση προς επανεισαγωγή,
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο).
Παράδειγµα: επανεξαγωγή εµπορευµάτων, τα οποία εισήχθησαν στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) και στη συνέχεια υπήχθησαν στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης = 3151 (και
όχι 3171) (πρώτη πράξη = 5100· δεύτερη πράξη = 7151· επανεξαγωγή = 3151).
(*) Σε περίπτωση που η αιτούµενη δασµολογική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέψουν ότι η αίτηση ισχύει για την
εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης υφιστάµενης προτίµησης.
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Με τον ίδιο τρόπο η υπαγωγή σε ένα από τα προηγούµενα καθεστώτα αναστολής κατά την επανεισαγωγή εµπορεύµατος,
που προηγουµένως εξήχθη προσωρινά, αναλύεται ως απλή εισαγωγή στο καθεστώς αυτό. Η επανεισαγωγή λαµβάνεται υπόψη
µόνο κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εµπορευµάτων.

Παράδειγµα: θέση σε ανάλωση µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος, που έχει εξαχθεί στο πλαίσιο του
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και που υπάγεται, κατά την επανεισαγωγή, σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης = 6121 (και όχι 6171) (πρώτη πράξη = προσωρινή εξαγωγή για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή = 2100· δεύτερη
πράξη = υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης = 7121· τρίτη πράξη = θέση σε ανάλωση + θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία = 6121).

Οι κωδικοί που σηµειώνονται στην παρακάτω κατάσταση µε το γράµµα (α) δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτο
µέρος του κωδικού καθεστώτος, χρησιµεύουν όµως για την ένδειξη του προηγούµενου καθεστώτος.

Παράδειγµα: 4054 = θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και θέση σε ανάλωση εµπορευµάτων τα οποία είχαν υπαχθεί προηγουµένως στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) σε άλλο κράτος µέλος.

Κατάλογος των καθεστώτων για κωδικοποίηση

Τα βασικά αυτά στοιχεία πρέπει να συνδυάζονται ανά δύο, έτσι ώστε να δηµιουργείται τετραψήφιος κωδικός.

00 Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένα προηγούµενο καθεστώς (α)
01 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων
του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και τµηµάτων του
εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται αυτές οι διατάξεις ή στο πλαίσιο συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του εν λόγω
εδάφους όπου δεν εφαρµόζονται αυτές οι διατάξεις.
Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε ταυτόχρονη επαναποστολή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ της
Κοινότητας και των χωρών µε τις οποίες αυτή διατηρεί τελωνειακή ένωση.
Παράδειγµα: Εµπορεύµατα που φθάνουν από τρίτη χώρα, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γαλλία και συνεχίζουν
µε προορισµό τις νήσους της Μάγχης.

02 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων ενόψει της εφαρµογής του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
(σύστηµα επιστροφής).
Επεξήγηση: Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα επιστροφής δασµών) σύµφωνα µε το άρθρο 114 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κώδικα.

07 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς αποταµίευσης διαφορετικό από το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης.
Επεξήγηση:

Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται στην περίπτωση που τα εµπορεύµατα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ και οι ενδεχόµενοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Παραδείγµατα: Εισαγόµενα µηχανήµατα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να έχει εισπραχθεί ΦΠΑ. Κατά την
παραµονή σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η είσπραξη ΦΠΑ.

Εισαγόµενα τσιγάρα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να έχει εισπραχθεί ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.. Κατά την παραµονή σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η είσπραξη ΦΠΑ και ειδικών
φόρων κατανάλωσης.

10 Οριστική εξαγωγή.
Παράδειγµα: Συνήθης εξαγωγή κοινοτικών εµπορευµάτων προς τρίτη χώρα αλλά και εξαγωγή κοινοτικών εµπορευµάτων προς τµήµατα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας όπου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.
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11 Εξαγωγή των παράγωγων προϊόντων που λαµβάνονται από ισοδύναµα εµπορεύµατα στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) πριν από την υπαγωγή στο καθεστώς των εµπορευµάτων εισαγωγής.
Επεξήγηση:

Προηγούµενη εξαγωγή (EX-IM) σύµφωνα µε το άρθρο 115 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κώδικα.

Παράδειγµα: Εξαγωγή τσιγάρων που κατασκευάστηκαν από φύλλα κοινοτικού καπνού πριν από την υπαγωγή των
φύλλων καπνού προέλευσης τρίτων χωρών στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
21 Προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
Επεξήγηση: Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή στο πλαίσιο των άρθρων 145 έως 160 του κώδικα. Βλέπε
επίσης κωδικό 22.
22 Προσωρινή εξαγωγή εκτός από αυτή που προβλέπεται στον κωδικό 21.
Παράδειγµα: Η ταυτόχρονη εφαρµογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και του οικονοµικού
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [Κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 3036/94 του Συµβουλίου].
23 Προσωρινή εξαγωγή ενόψει της µεταγενέστερης επανεισαγωγής των εµπορευµάτων στην αρχική τους κατάσταση.
Παράδειγµα: Προσωρινή εξαγωγή ειδών για εκθέσεις, όπως δειγµάτων, επαγγελµατικού εξοπλισµού κ.λπ.
31 Επανεξαγωγή.
Επεξήγηση:

Επανεξαγωγή µη κοινοτικών εµπορευµάτων στο πλαίσιο οικονοµικού τελωνειακού καθεστώτος αναστολής
δασµών.

Παράδειγµα: Εµπορεύµατα διασαφίστηκαν για να τοποθετηθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης και στη συνέχεια διασαφίστηκαν για να εξαχθούν.
40 Θέση σε ανάλωση µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων που δεν αποτελούν αντικείµενο παράδοσης µε απαλλαγή από ΦΠΑ.
Παράδειγµα: Εµπορεύµατα προερχόµενα από τρίτη χώρα µε καταβολή των δασµών και του ΦΠΑ.
41 Θέση σε ανάλωση µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστηµα επιστροφής δασµών).
Παράδειγµα: Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µε καταβολή των δασµών και εθνικών φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή.
42 Θέση σε ανάλωση µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε άλλο κράτος µέλος.
Παράδειγµα: Εισαγωγή µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ µέσω φορολογικού αντιπροσώπου.
43 Θέση σε ανάλωση µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων στο πλαίσιο της εφαρµογής κατά τη
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου µετά την προσχώρηση νέων κρατών µελών ειδικών µέτρων που έχουν σχέση µε την
είσπραξη ποσού.
Παράδειγµα: Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της εφαρµογής, για συγκεκριµένη µεταβατική περίοδο µετά την προσχώρηση νέων κρατών µελών, ειδικού τελωνειακού καθεστώτος ή ειδικών
µέτρων που ισχύουν µεταξύ των νέων κρατών µελών και της υπόλοιπης Κοινότητας, ανάλογων µε αυτά
που ίσχυαν κατά το παρελθόν για την Ισπανία και την Πορτογαλία.
45 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και θέση σε ανάλωση εµπορευµάτων µε καταβολή είτε του ΦΠΑ είτε των ειδικών φόρων
κατανάλωσης και υπαγωγή αυτών σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
Επεξήγηση:

Απαλλαγή από το ΦΠΑ ή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης µε υπαγωγή των εµπορευµάτων σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκης.

Παραδείγµατα: Τσιγάρα εισαγόµενα από τρίτη χώρα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και καταβάλλεται ο ΦΠΑ. Κατά
την παραµονή σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η είσπραξη των ειδικών
φόρων κατανάλωσης.
Τσιγάρα εισαγόµενα από τρίτη χώρα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και καταβάλλονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Κατά την παραµονή σε φορολογική αποθήκη ή φορολογικό χώρο, αναστέλλεται η είσπραξη ΦΠΑ.
48 Θέση σε ανάλωση µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποκατάστατων προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πριν από την εξαγωγή εµπορευµάτων προσωρινής εξαγωγής.
Επεξήγηση: Σύστηµα τυποποιηµένων ανταλλαγών (IM-EX), προκαταβολική εισαγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 154,
παράγραφος 4 του κώδικα.
49 Θέση σε ανάλωση κοινοτικών εµπορευµάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του τελωνειακού εδάφους
της Κοινότητας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, και τµηµάτων του εν λόγω εδάφους όπου
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις αυτές ή στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ τµηµάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν
εφαρµόζονται οι εν λόγω διατάξεις.
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Θέση σε ανάλωση εµπορευµάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και των άλλων χωρών µε τις
οποίες αυτή διατηρεί τελωνειακή ένωση.
Επεξήγηση:

Εισαγωγή µε θέση σε ανάλωση εµπορευµάτων προέλευσης τµηµάτων της ΕΕ στα οποία δεν εφαρµόζεται
η οδηγία 77/388/ΕΟΚ (ΦΠΑ). Η χρησιµοποίηση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Εγγράφου καθορίζεται από
το άρθρο 206 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Παραδείγµατα: Εµπορεύµατα που φθάνουν από τη Μαρτινίκα και τίθενται σε ανάλωση στο Βέλγιο.
Εµπορεύµατα που φθάνουν από την Τουρκία και τίθενται σε ανάλωση στη Γερµανία.
51 Υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής).
Επεξήγηση: Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) σύµφωνα µε το άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο
α) και παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα.
53 Εισαγωγή για υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
Παράδειγµα: Προσωρινή εισαγωγή, π.χ. για έκθεση.
54 Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) σε άλλο κράτος µέλος (χωρίς τα εµπορεύµατα να έχουν τεθεί σε
ελεύθερη κυκλοφορία). (α)
Επεξήγηση:

Ο κωδικός αυτός χρησιµεύει για την καταχώρηση της πράξης στα στατιστικά στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Παράδειγµα: Εµπόρευµα από τρίτη χώρα αποτελεί αντικείµενο διασάφησης για καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο Βέλγιο (5100). Αφού υποβληθεί στις εργασίες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αποστέλλεται
στη συνέχεια στη Γερµανία για να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί (4054) ή για να υποβληθεί σε
συµπληρωµατικές εργασίες τελειοποίησης (5154).
61 Επανεισαγωγή µε ταυτόχρονη θεση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση εµπορευµάτων που δεν αποτελούν το αντικείµενο παράδοσης µε απαλλαγή από ΦΠΑ.
63 Επανεισαγωγή και θέση σε ανάλωση µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον
ΦΠΑ για παράδοση σε άλλο κράτος µέλος.
Παράδειγµα: Επανεισαγωγή µετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ή προσωρινή εξαγωγή, και µε καταλογισµό της
ενδεχόµενης οφειλής ΦΠΑ σε φορολογικό αντιπρόσωπο.
68 Επανεισαγωγή µε θέση σε µερική ανάλωση και µε ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και υπαγωγή σε καθεστώς
αποταµίευσης διαφορετικό από το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης.
Παράδειγµα: Μεταποιηµένα οινοπνευµατώδη ποτά που επανεισάγονται και τοποθετούνται σε αποθήκες αγαθών που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
71 Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης.
Επεξήγηση: Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει κατά κανένα τρόπο την
ταυτόχρονη υπαγωγή σε αποθήκη αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή σε αποθήκη
αγαθών που υπόκεινται σε ΦΠΑ, για παράδειγµα.
76 Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης ή θέση σε ελεύθερη ζώνη µε προχρηµατοδότηση προϊόντων ή εµπορευµάτων που προορίζονται να εξαχθούν στην αρχική τους κατάσταση.
Παράδειγµα: Αποθήκευση εµπορευµάτων µε προχρηµατοδότηση που προορίζονται να εξαχθούν. Άρθρο 5 παράγραφος
2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1980 περί της προπληρωµής
των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 62 της 7.3.1980, σ. 5).
77 Υπαγωγή σε τελωνειακή αποταµίευση ή θέση σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη µε προχρηµατοδότηση µεταποιηµένων προϊόντων ή εµπορευµάτων που προορίζονται να εξαχθούν µετά τη µεταποίηση.
Παράδειγµα: Αποθήκευση µεταποιηµένων προϊόντων και εµπορευµάτων που έχουν παραχθεί από βασικά προϊόντα µε
προχρηµατοδότηση και προορίζονται να εξαχθούν. Άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
565/80.
78 Θέση των εµπορευµάτων σε ελεύθερη ζώνη που υπόκειται σε έλεγχο τύπου ΙΙ.
91 Υπαγωγή στο καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο
92 Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο σε άλλο κράτος µέλος (χωρίς τα εµπορεύµατα να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σ' αυτό) (α).
Επεξήγηση:

Ο κωδικός αυτός χρησιµεύει για την καταχώρηση της πράξης στα στατιστικά στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Παράδειγµα: Εµπόρευµα από τρίτη χώρα αποτελεί αντικείµενο µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο στο Βέλγιο (9100).
Αφού υποβληθεί στη µεταποίηση, αποστέλλεται στη συνέχεια στη Γερµανία για να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εκεί (4092) ή για να υποβληθεί σε συµπληρωµατική µεταποίηση (9192).
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B. ∆εύτερη υποδιαίρεση
1. Όταν χρησιµοποιείται αυτή η θέση για τον καθορισµό κοινοτικού καθεστώτος, πρέπει να χρησιµοποιείται κωδικός αποτελούµενος από έναν αλφαβητικό χαρακτήρα ακολουθούµενο από δύο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, όπου ο πρώτος
χαρακτήρας καθορίζει κατηγορία µέτρων σύµφωνα µε τα εξής:
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Axx

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

Bxx

Ατέλειες

Cxx

Προσωρινή εισαγωγή

Dxx

Γεωργικά προϊόντα

Exx

∆ιάφορα

Fxx
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (ΕΤ)
(Άρθρο 114 του κώδικα)
∆ιαδικασία ή καθεστώς

Κωδικός

Εισαγωγή
Εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα αναστολής δασµών) µετά από προκαταβολική
εξαγωγή των παράγωγων προϊόντων που έχουν παραχθεί από γάλα ή γαλακτοκοµικά προϊόντα

A01

Εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα αναστολής δασµών) και προορίζονται για στρατιωτική χρήση στο εξωτερικό

A02

Εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα αναστολής δασµών) και προορίζονται για εξαγωγή στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα

A03

Εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα αναστολής δασµών) (µόνο ΦΠΑ)

A04

Εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα αναστολής δασµών) (µόνο ΦΠΑ) και προορίζονται για εξαγωγή στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα

A05

Εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα επιστροφής δασµών) και προορίζονται για στρατιωτική χρήση στο εξωτερικό

A06

Εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα επιστροφής δασµών) και προορίζονται για εξαγωγή στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα

A07

Εµπορεύµατα τα οποία υπάγονται σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα αναστολής δασµών) χωρίς αναστολή των
ειδικών φόρων κατανάλωσης

A08

Εξαγωγή
Παράγωγα προϊόντα που έχουν παραχθεί από γάλα ή από γαλακτοκοµικά προϊόντα

A51

Παράγωγα προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστηµα αναστολής δασµών) — µόνο ΦΠΑ

A52

Παράγωγα εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ και προορίζονται για στρατιωτική χρήση στο
εξωτερικό

A53

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (ΠΤ)
(Άρθρο 145 του κώδικα)
∆ιαδικασία ή καθεστώς

Κωδικός

Εισαγωγή
Παράγωγα προϊόντα που επιστρέφονται στο κράτος µέλος όπου καταβλήθηκαν οι δασµοί

B01

Παράγωγα προϊόντα που επιστρέφονται µετά από επισκευή µε εγγύηση

B02

Παράγωγα προϊόντα που επιστρέφονται µετά από αντικατάσταση µε εγγύηση

B03

Παράγωγα προϊόντα που επιστρέφονται µετά από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και αναστολή
του ΦΠΑ λόγω του ειδικού προορισµού τους

B04

Επανεισαγόµενα παράγωγα προϊόντα µε µερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς όπου το κόστος
τελειοποίησης χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό (άρθρο 591)

B05

Εξαγωγή
Εµπορεύµατα που εισάγονται για ΕΤ και εξάγονται για επισκευή στο πλαίσιο ΠΤ

B51

Εµπορεύµατα που εισάγονται για ΕΤ και εξάγονται για αντικατάσταση µε εγγύηση

B52

ΠΤ στο πλαίσιο συµφωνιών µε τρίτες χώρες, συνδυασµένη ενδεχοµένως µε ΠΤ ΦΠΑ

B53

µόνο ΦΠΑ ΠΤ

B54
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Ατέλειες
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 918/83
Αριθ. άρθρου

Κωδικός

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς
Προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία µεταφέρουν τη συνήθη
κατοικία τους στην Κοινότητα

2

C01

Είδη που εισάγονται επ' ευκαιρία γάµου (είδη ιµατισµού και κινητά είδη)

11.1

C02

Είδη που εισάγονται επ' ευκαιρία γάµου (δώρα που προσφέρονται συνήθως επ' ευκαιρία
γάµου)

11.2

C03

Προσωπικά είδη που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο διαδοχής

16

C04

Κινητά είδη και αντικείµενα που προορίζονται για την επίπλωση δευτερεύουσας κατοικίας

20

C05

Είδη ιµατισµού, σχολικό υλικό και άλλα κινητά είδη για µαθητές ή φοιτητές

25

C06

Αποστολές ασήµαντης αξίας

27

C07

Εµπορεύµατα που αποτελούν το αντικείµενο αποστολών µεταξύ ιδιωτών

29

C08

Επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που ανήκουν σε επιχειρήσεις και εισάγονται επ' ευκαιρία της µεταφοράς των δραστηριοτήτων τους από τρίτη χώρα στην Κοινότητα

32

C09

Επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή σε νοµικά πρόσωπα που ασκούν µη κερδοσκοπική
δραστηριότητα

38

C10

Αντικείµενα εκπαιδευτικού, επιστηµονικού και µορφωτικού χαρακτήρα. Επιστηµονικά
όργανα και συσκευές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι

50

C11

Αντικείµενα εκπαιδευτικού, επιστηµονικού και µορφωτικού χαρακτήρα. Επιστηµονικά
όργανα και συσκευές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ

51

C12

Αντικείµενα εκπαιδευτικού, επιστηµονικού και µορφωτικού χαρακτήρα. Επιστηµονικά
όργανα και συσκευές (ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήµατα και εργαλεία)

53

C13

Εξοπλισµοί που εισάγονται για µη εµπορικούς σκοπούς εκ µέρους ή για λογαριασµό
ιδρύµατος ή οργανισµού επιστηµονικής έρευνας που έχει την έδρα του στο εξωτερικό
της Κοινότητας

59 α

C14

Πειραµατόζωα και βιολογικές ή χηµικές ουσίες που προορίζονται για την έρευνα

60

C15

Θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης, αντιδραστήρια για τον προσδιορισµό των
οµάδων αίµατος και ιστών

61

C16

Τα όργανα και οι συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, τη διαγνωστική
ιατρική ή τη θεραπεία

63 α

C17

Ουσίες αναφοράς για τον έλεγχο της ποιότητας των φαρµάκων

63 γ

C18

Φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις

64

C19

Εµπορεύµατα κάθε είδους που προορίζονται για ευαγείς και φιλανθρωπικούς οργανισµούς

65

C20

Είδη του παραρτήµατος ΙΙΙ που προορίζονται για τυφλούς

70

C21

Είδη του παραρτήµατος IV που προορίζονται για τυφλούς όταν εισάγονται από τους
ίδιους τους τυφλούς για προσωπική τους χρήση

71, 1η περίπτωση

C22

Είδη του παραρτήµατος IV που προορίζονται για τυφλούς όταν εισάγονται από
ορισµένα ιδρύµατα ή οργανισµούς

71, 2η περίπτωση

C23

Είδη που προορίζονται για άλλα µειονεκτούντα άτοµα (εκτός από τυφλούς) όταν εισάγονται από τα ίδια τα µειονεκτούντα άτοµα για προσωπική τους χρήση

72; 74

C24

Είδη που προορίζονται για τα λοιπά µειονεκτούντα άτοµα (εκτός από τους τυφλούς)
όταν εισάγονται από ορισµένα ιδρύµατα ή οργανισµούς

72; 74

C25

Εµπορεύµατα που εισάγονται µε προορισµό θύµατα καταστροφών

79

C26

Παράσηµα ή τιµητικές διακρίσεις

86

C27

∆ώρα που απονέµονται στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων

87

C28

Εµπορεύµατα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από µονάρχες και αρχηγούς
κρατών

90

C29
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Κωδικός

Εµπορικά δείγµατα που εισάγονται για εµπορική διαφήµιση

91

C30

Έντυπα και αντικείµενα διαφηµιστικού χαρακτήρα που εισάγονται µε σκοπό την εµπορική προώθηση

92

C31

Προϊόντα που χρησιµοποιούνται ή καταναλώνονται κατά τη διάρκεια έκθεσης ή παρόµοιας εκδήλωσης

95

C32

Εµπορεύµατα που εισάγονται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιµές

100

C33

Αποστολές που προορίζονται για οργανισµούς αρµόδιους σε θέµατα προστασίας της
πνευµατικής, της βιοµηχανικής ή της εµπορικής ιδιοκτησίας

107

C34

Τουριστικά έντυπα

108

C35

∆ιάφορα έγγραφα και είδη

109

C36

∆ιάφορα υλικά για τη στοιβασία και την προστασία των εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους

110

C37

Στρωµνή, χορτονοµή και άλλα είδη τροφής χρησιµοποιούµενα κατά τη διάρκεια µεταφοράς ζώων

111

C38

Καύσιµα και λιπαντικά σε χερσαία οχήµατα µε κινητήρα

112

C39

Υλικά που προορίζονται για µνηµεία ή νεκροταφεία θυµάτων πολέµου

117

C40

Φέρετρα, τεφροδόχοι και αντικείµενα νεκρώσιµου διακόσµου

118

C41

Κατοικίδια ζώα που εξάγονται λόγω µεταφοράς γεωργικής εκµετάλλευσης από την Κοινότητα σε τρίτη χώρα

120

C51

Χορτονοµές και τροφές που συνοδεύουν τα ζώα κατά την εξαγωγή τους

126

C52

Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασµούς

Προσωρινή εισαγωγή
(Κώδικας και παρών κανονισµός)

∆ιαδικασία ή καθεστώς

Άρθρο του
παρόντος
κανονισµού

Κωδικός

Παλέτες

556

D01

Εµπορευµατοκιβώτια

557

D02

Μεταφορικά µέσα

558

D03

Προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εµπορεύµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο
πλαίσιο αθλητικής δραστηριότητας

563

D04

Υλικό ευηµερίας για ναυτιλλοµένους

564

D05

Υλικά που προορίζονται για την αντιµετώπιση των συνεπειών καταστροφών

565

D06

Υλικά ιατροχειρουργικά και εργαστηρίου

566

D07

Ζώα

567

D08

Εµπορεύµατα που προορίζονται για παραδοσιακές δραστηριότητες στην παραµεθόριο
ζώνη

567

D09

Μέσα εγγραφής ήχου, εικόνων ή πληροφοριών

568

D10

∆ιαφηµιστικό υλικό

568

D11

Επαγγελµατικό υλικό

569

D12

Εκπαιδευτικό και επιστηµονικό υλικό

570

D13

Συσκευασίες πλήρεις

571

D14

Συσκευασίες κενές

571

D15
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Άρθρο του
παρόντος
κανονισµού

Κωδικός

Καλούπια, µήτρες, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, σχέδια, όργανα µέτρησης και
ελέγχου, επαλήθευσης και άλλα παρόµοια αντικείµενα

572

D16

Εργαλεία και ειδικά όργανα

572

D17

Εµπορεύµατα που πρέπει να υποβληθούν σε δοκιµές

573 στοιχείο
α)

D18

Εµπορεύµατα που εισάγονται στο πλαίσιο σύµβασης πώλησης µε την επιφύλαξη της
διενέργειας ικανοποιητικών δοκιµών

573 στοιχείο
β)

D19

Εµπορεύµατα που χρησιµεύουν στη διεξαγωγή δοκιµών

573 στοιχείο
γ)

D20

∆είγµατα

574

D21

Υποκατάστατα µέσα παραγωγής

575

D22

Εµπορεύµατα που προορίζονται να εκτεθούν ή να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια
δηµόσιας εκδήλωσης

576 παράγραφος 1

D23

Eµπορεύµατα που προορίζονται για έγκριση (δύο µήνες)

576 παράγραφος 2

D24

Έργα τέχνης, συλλεκτικά είδη και αντίκες

576 παράγραφο 3
στοιχείο α)

D25

Εµπορεύµατα, εκτός από τα πρόσφατα κατασκευασθέντα, που εισάγονται για να πωληθούν σε πλειστηριασµό

576 παράγραφος 3
στοιχείο β)

D26

Ανταλλακτικά, εξαρτήµατα και εξοπλισµοί

577

D27

Εµπορεύµατα που εισάγονται υπό εξαιρετικές περιστάσεις χωρίς επιπτώσεις στον οικονοµικό τοµέα

578 στοιχείο
β)

D28

Εµπορεύµατα που εισάγονται περιστασιακά για παραµονή που δεν υπερβαίνει τους τρεις
µήνες

578 στοιχείο
α)

D29

Άρθρο του
κώδικα

Προσωρινή εισαγωγή µε µερική απαλλαγή από δασµούς

142

Κωδικός

D51

Γεωργικά προϊόντα

∆ιαδικασία ή καθεστώς

Κωδικός

Εισαγωγή
Η εφαρµογή αξιών µονάδων για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας ορισµένων αναλώσιµων εµπορευµάτων (π.χ. άρθρο 173 — 177)

E01

Κατ'αποκοπήν αξίες κατά την εισαγωγή [π.χ.: κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3223/94]

E02

Εξαγωγή
Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής (εµπορεύµατα του
παραρτήµατος Ι)

E51

Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής (εµπορεύµατα του παραρτήµατος Ι)

E52

Γεωργικά προϊόντα που εξάγονται σε µικρές ποσότητες, για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό εξαγωγής (εµπορεύµατα του παραρτήµατος Ι)

E53

Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή βάσει πιστοποιητικού επιστροφής (εµπορεύµατα που
δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι)

E61

Γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό επιστροφής (εµπορεύµατα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι)

E62

Γεωργικά προϊόντα που εξάγονται σε µικρές ποσότητες, για τα οποία ζητείται επιστροφή χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό επιστροφής (εµπορεύµατα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι)

E63

Γεωργικά προϊόντα που εξάγονται σε µικρές ποσότητες, για τα οποία ζητείται επιστροφή και τα οποία δεν
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των ελάχιστων συντελεστών ελέγχων

E71
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∆ιάφορα

∆ιαδικασία ή καθεστώς

Κωδικός

Εισαγωγή
Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς για τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα (άρθρο 185 του κώδικα)

F01

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς για τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα (Ειδικές περιστάσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 844 παράγραφος 1: γεωργικά εµπορεύµατα)

F02

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς για τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα (Ειδικές περιστάσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 846 παράγραφος 2: επισκευή ή επαναφορά στην αρχική κατάσταση)

F03

Παράγωγα προϊόντα επανεισαγόµενα στην Κοινότητα αφού αρχικά εξήχθησαν ή επανεξήχθησαν (άρθρο 187
του κώδικα)

F04

Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, στην περίπτωση που θεωρείται ότι πληρούνται οι οικονοµικοί όροι
(άρθρο 552 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο)

F11

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς προϊόντων της αλιείας και άλλων προϊόντων που αλιεύονται στα
χωρικά ύδατα τρίτης χώρας από πλοία νηολογηµένα ή ταξινοµηµένα σε κράτος µέλος που φέρουν τη
σηµαία του εν λόγω κράτους

F21

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς προϊόντων που λαµβάνονται από προϊόντα της αλιείας και από άλλα
προϊόντα που αλιεύονται στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας από πλοία εργοστάσια νηολογηµένα ή ταξινοµηµένα σε κράτος µέλος που φέρουν τη σηµαία του εν λόγω κράτους

F22

Εµπορεύµατα τα οποία, ενώ βρίσκονται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, υπάγονται σε
καθεστώς αποταµίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F31

Εµπορεύµατα τα οποία, ενώ βρίσκονται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, υπάγονται σε
καθεστώς αποταµίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F32

Εµπορεύµατα τα οποία, ενώ βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη που υπόκειται στους ελέγχους τύπου ΙΙ, υπάγονται σε καθεστώς αποταµίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F33

Εµπορεύµατα τα οποία, ενώ βρίσκονται υπό καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, υπάγονται σε
καθεστώς αποταµίευσης χωρίς αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης

F34

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων που προορίζονται για εκδήλωση ή για πώληση και υπάγονται
σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής µε χρησιµοποίηση στοιχείων υπολογισµού που εφαρµόζονται στα εν
λόγω εµπορεύµατα κατά τη στιγµή αποδοχής της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

F41

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παράγωγων προϊόντων όταν αυτά υπόκεινται σε ειδικούς γι' αυτά εισαγωγικούς δασµούς (άρθρο 122α του κώδικα)

F42

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων υπαγόµενων σε ΕΤ ή θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παράγωγων προϊόντων χωρίς εξισωτικούς τόκους (άρθρο 519 παράγραφος 4)

F43

Εξαγωγή
Εξαγωγές για στρατιωτική χρήση

F51

Εφοδιασµός

F61

Εφοδιασµός µε εµπορεύµατα για τα οποία είναι δυνατό να χορηγηθούν επιστροφές

F62

Τοποθέτηση σε αποθήκη ανεφοδιασµού [άρθρα 40-43 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 800/99]

F63

Έξοδος από αποθήκη ανεφοδιασµού εµπορευµάτων που προορίζονται για εφοδιασµό

F64

2. Πρέπει να καθοριστούν καθαρά εθνικοί κωδικοί υπό τη µορφή κωδικού που αποτελείται από έναν αριθµητικό χαρακτήρα
ακολουθούµενο από δύο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, σύµφωνα µε την επιµέρους ονοµατολογία κάθε κράτους µέλους.

Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούµενο έγγραφο
Οι κωδικοί που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτή τη θέση είναι αλφαριθµητικοί κωδικοί (an..26).
Κάθε κωδικός περιλαµβάνει τρία διαφορετικά στοιχεία. Τα στοιχεία χωρίζονται µεταξύ τους µε παύλες (-). Το πρώτο στοιχείο
(α1), αποτελούµενο από τρία διαφορετικά γράµµατα, χρησιµεύει για το διαχωρισµό µεταξύ των τριών κατηγοριών που αναφέρονται παρακάτω. Το δεύτερο στοιχείο (an..3), αποτελούµενο από αριθµούς ή από γράµµατα ή από συνδυασµό αριθµών και
γραµµάτων, χρησιµεύει για τον καθορισµό της φύσης του εγγράφου. Το τρίτο στοιχείο (an..20) υποδηλώνει τις λεπτοµέρειες
του εγγράφου, που είναι απαραίτητες για την αναγνώρισή του, δηλαδή τον αριθµό αναγνώρισης αυτού ή άλλο αναγνωρίσιµο
στοιχείο αναφοράς.
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1. Το πρώτο στοιχείο (α1):
η συνοπτική διασάφηση, υποδηλούµενη από «X»,
η αρχική διασάφηση, υποδηλούµενη από «Y»
το προηγούµενο παραστατικό υποδηλούµενο από «Z»,
2. Το δεύτερο στοιχείο (an..3):
Επιλέξατε τη συντοµογραφία του εγγράφου που χρησιµοποιείται στην «κατάσταση συντοµογραφιών των εγγράφων».
Στην κατάσταση αυτή περιλαµβάνεται επίσης ο κωδικός «CLE» που σηµαίνει «Ηµεροµηνία και στοιχεία αναφοράς της εγγραφής των εµπορευµάτων στις λογιστικές καταχωρήσεις» [άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κώδικα]. Η ηµεροµηνία
κωδικοποιείται ως εξής: εεεεµµηη.
3. Το τρίτο στοιχείο (an..20):
Εδώ αναγράφεται ο αριθµός αναγνώρισης του χρησιµοποιούµενου εγγράφου ή άλλα αναγνωρίσιµα στοιχεία αναφοράς.
Παραδείγµατα:
— Το προηγούµενο έγγραφο είναι παραστατικό διαµετακόµισης T1 και ο αριθµός που έχει δώσει το τελωνείο προορισµού
είναι «238544». Ο κωδικός συνεπώς θα είναι «Z-821-238544». [«Z» για το προηγούµενο έγγραφο, «821» για το
καθεστώς διαµετακόµισης και «238544» για τον αριθµό καταχώρησης του παραστατικού (ή το MRN για τις πράξεις στο
πλαίσιο του ΝΜΣ∆)].
— ∆ηλωτικό εµπορευµάτων µε τον αριθµό «2222» χρησιµοποιείται ως συνοπτική διασάφηση. Ο κωδικός είναι τότε «X-7852222». («X» για τη συνοπτική διασάφηση, «785» για το δηλωτικό εµπορευµάτων και «2222» για τον αριθµό αναγνώρισης
του δηλωτικού εµπορευµάτων).
— Η εγγραφή των εµπορευµάτων στις λογιστικές καταχωρήσεις πραγµατοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2002. Ο κωδικός
συνεπώς θα είναι: «Υ-CLE-20020214-5» («Υ» για να δηλωθεί ότι υπήρχε αρχική διασάφηση, «CLE» για την «εγγραφή στις
λογιστικές καταχωρήσεις» και ο αριθµός «20020214» υποδηλώνει την ηµεροµηνία εγγραφής, το έτος «2002», τον µήνα
«02» και την ηµέρα «14» και το «5» παρέχει τα στοιχεία αναφοράς της εγγραφής.
Κατάσταση συντοµογραφιών των εγγράφων
Κατάσταση εµπορευµατοκιβωτίων

235

Πίνακας φόρτωσης

270

Κατάλογος συσκευασίας

271

Προτιµολόγιο

325

Εµπορικό τιµολόγιο

380

∆ελτίο µεταφοράς

703

Κύρια φορτωτική

704

Φορτωτική

705

Φορτωτική CIM (σιδηροδροµική µεταφορά)

720

Συνοδευτική κατάσταση SMGS

722

Φορτωτική οδικών µεταφορών

730

Φορτωτική αεροπορικής µεταφοράς

740

Φορτωτική κύριας αεροπορικής µεταφοράς

741

∆ελτίο αποστολής (ταχυδροµικά δέµατα)

750

Έγγραφο µεταφοράς πολλαπλής/συνδυασµένης µεταφοράς

760

∆ηλωτικό φορτίου

785

Bordereau

787

∆ήλωση κοινοτικής διαµετακόµισης — Σύνθετες αποστολές (Τ)

820

∆ήλωση εξωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης (T1)

821

∆ήλωση εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης (T2)

822

Αντίτυπο ελέγχου Τ5

823

∆ελτίο TIR

952
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∆ελτίο ATA

955

Στοιχεία αναφοράς/ηµεροµηνία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις

CLE

∆ελτίο πληροφοριών INF3

IF3

∆ελτίο πληροφοριών INF8

IF8

∆ηλωτικό θαλάσσιας µεταφοράς — απλουστευµένη διαδικασία

MNS

∆ήλωση εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης (Άρθρο 340 γ παράγραφος 1)

T2F

T2M

T2M

Άλλα

ZZZ

Σε περίπτωση που το προηγούµενο παραστατικό έχει εκδοθεί βάσει του Ε∆Ε, η συντοµογραφία του εγγράφου αποτελείται από
τους κωδικούς που προβλέπονται για τη θέση 1 πρώτη υποδιαίρεση (IM, EX, CO και EU).

Θέση 43: Μέθοδος αξιολόγησης
Οι διατάξεις που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας για τα εισαγόµενα εµπορεύµατα κωδικοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο:
Κωδικός

Σχετικό άρθρο του κώδικα

Μέθοδος

1

29 παράγραφος 1

Η συναλλακτική αξία των εισαγόµενων εµπορευµάτων

2

30 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Η συναλλακτική αξία των πανοµοιότυπων εµπορευµάτων

3

30 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Η συναλλακτική αξία των οµοειδών εµπορευµάτων

4

30 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Η συναγόµενη αξία

5

30 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Η υπολογιζόµενη αξία

6

31

Η αξία που καθορίζεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία
(µέθοδος «fall back»)

Θέση 44: Ειδικές µνείες/Προσκοµιζόµενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και άδειες

1. Ειδικές µνείες
Ειδικές µνείες που προκύπτουν από τον τελωνειακό τοµέα κωδικοποιούνται µε τη µορφή αριθµητικού πενταψήφιου κωδικού.
Ο κωδικός αυτός αναγράφεται µετά την σχετική µνεία, εκτός εάν η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει ότι ο εν λόγω κωδικός
υποκαθιστά το κείµενο.
Παράδειγµα: Στο πλαίσιο των απλουστεύσεων όσον αφορά τη διασάφηση εξαγωγής, το αντίτυπο αριθ. 3 πρέπει να περιλαµβάνει τη µνεία «απλουστευµένη εξαγωγή». (Άρθρο 280 παράγραφος 3). Πρέπει να αναγραφεί στη θέση 44
η µνεία: «Απλουστευµένη εξαγωγή — 30100».
Η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει ότι ορισµένες ειδικές µνείες πρέπει να αναγράφονται σε θέσεις άλλες από τη θέση 44. Η
κωδικοποίησή των εν λόγω ειδικών µνειών όµως υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτούς που ισχύουν για τις µνείες που
πρόκειται να αναγραφούν ειδικά στη θέση 44. Επίσης, σε περίπτωση που η κοινοτική νοµοθεσία δεν καθορίζει τις θέσεις στις
οποίες πρέπει να αναγραφεί κάποια µνεία, αυτή πρέπει να αναγράφεται στη θέση 44.
Όλες οι κοινοτικές ειδικές µνείες απαριθµούνται στην κατάσταση στο τέλος αυτού του παραρτήµατος.
Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν την αναγραφή εθνικών ειδικών µνειών εφόσον η κωδικοποίησή τους έχει διαφορετική
δοµή από εκείνη που χρησιµοποιείται για την κωδικοποίηση των κοινοτικών ειδικών µνειών.
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2. Προσκοµιζόµενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες
α) Τα έγγραφα, τα κοινοτικά ή διεθνή πιστοποιητικά και άδειες που προσκοµίζονται προς επίρρωση της διασάφησης πρέπει
να αναγράφονται µε τη µορφή κωδικού που αποτελείται από 4 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, ακολουθούµενους από
αριθµό αναγνώρισης ή από άλλο αναγνωρίσιµο στοιχείο αναφοράς. Η κατάσταση των εγγράφων, πιστοποιητικών και
αδειών καθώς και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων TARIC.
β) Όσον αφορά τα εθνικά έγγραφα, τα πιστοποιητικά και άδειες που προσκοµίζονται προς επίρρωση της διασάφησης, αυτά
είναι σκόπιµο να αναγράφονται µε τη µορφή κωδικού που αποτελείται από αριθµητικό χαρακτήρα ακολουθούµενο από 3
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες (π.χ.: 2123, 34d5...), ακολουθούµενους ενδεχοµένως από αριθµό αναγνώρισης ή από άλλο
αναγνωρίσιµο στοιχείο αναφοράς. Οι τέσσερις χαρακτήρες που αποτελούν τους κωδικούς καθορίζονται σύµφωνα µε την
επιµέρους ονοµατολογία κάθε κράτους µέλους.

Θέση 47: Υπολογισµός των επιβαρύνσεων

Πρώτη στήλη: Είδος επιβάρυνσης
α) Οι ισχύοντες κωδικοί είναι οι ακόλουθοι:
∆ασµοί που επιβάλλονται στα βιοµηχανικά προϊόντα

A00

∆ασµοί που επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα

A10

Πρόσθετοι δασµοί

A20

Οριστικοί δασµοί αντιντάµπινγκ

A30

Προσωρινοί δασµοί αντιντάµπινγκ

A35

Οριστικός αντισταθµιστικός δασµός

A40

Προσωρινός αντισταθµιστικός δασµός

A45

ΦΠΑ

B00

Εξισωτικοί τόκοι (ΦΠΑ)

B10

Τόκοι υπερηµερίας (ΦΠΑ)

B20

Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή

C00

Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων

C10

Τόκοι υπερηµερίας

D00

Εξισωτικοί τόκοι (π.χ. τελειοποίηση προς επανεξαγωγή)

D10

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται εξ ονόµατος άλλων χωρών

E00

β) Πρέπει να καθοριστούν καθαρά εθνικοί κωδικοί υπό τη µορφή κωδικού που αποτελείται από έναν αριθµητικό χαρακτήρα ακολουθούµενο από δύο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, σύµφωνα µε την επιµέρους ονοµατολογία κάθε κράτους µέλους.

Τελευταία στήλη: Τρόπος πληρωµής
Οι κωδικοί που µπορεί να τίθενται από τα κράτη µέλη είναι οι ακόλουθοι:
A: Πληρωµή τοις µετρητοίς
B: Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα
C: Πληρωµή µε επιταγή
D: Άλλοι τρόποι πληρωµής (για παράδειγµα µε χρέωση του λογαριασµού εκτελωνιστή)
E: Αναστολή πληρωµής
F: Αναστολή πληρωµής/τελωνειακό σύστηµα
G: Αναστολή πληρωµής/σύστηµα ΦΠΑ (άρθρο 23 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)
H: Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων
J:

Πληρωµή από τη διοίκηση των ταχυδροµείων (ταχυδροµικές αποστολές) ή από άλλες δηµόσιες ή κυβερνητικές υπηρεσίες
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K: Πίστωση ή επιστροφή ειδικών φόρων κατανάλωσης
M: Παρακαταθήκη, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάθεσης χρηµατικού ποσού
P: Κατάθεση χρηµατικού ποσού για λογαριασµό του εκτελωνιστή
R: Εγγύηση
S: Μεµονωµένη εγγύηση
T: Εγγύηση για λογαριασµό του εκτελωνιστή
U: Εγγύηση για λογαριασµό του ενδιαφεροµένου προσώπου — διαρκής άδεια
V: Εγγύηση για λογαριασµό του ενδιαφεροµένου προσώπου — µεµονωµένη άδεια
O: Εγγύηση από οργανισµό παρέµβασης

Θέση 49: Προσδιορισµός της αποθήκης
Ο κωδικός που πρόκειται να αναγραφεί έχει την παρακάτω δοµή και αποτελείται από τρία στοιχεία:
— το γράµµα που υποδηλώνει το είδος της αποθήκης σύµφωνα µε τις διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 525 (α1). Για
αποθήκες άλλες από τις αναφερόµενες στο άρθρο 525 πρέπει να αναγράφεται:
Y για αποθήκη εκτός αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης,
Z για ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη.
— τον αριθµό αναγνώρισης που παρέχεται από κράτος µέλος κατά την έκδοση της άδειας (an..14).
— τον κωδικό χώρας του κράτους µέλους της άδειας όπως ορίζεται στη θέση 2 (α2).

Θέση 51: Προβλεπόµενα τελωνεία διέλευσης (και χώρες)
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί που αναφέρονται στη θέση 29.

Θέση 52: Εγγύηση
Είδος εγγύησης
Ο κατάλογος των κωδικών που εφαρµόζονται έχει ως εξής:
Κατάσταση

Κωδικός

Άλλα αναγκαία στοιχεία

Απαλλαγή από την εγγύηση (άρθρα 94 παράγραφος 4
του κώδικα και 380 παράγραφος 3)

0

— Αριθµός του πιστοποιητικού απαλλαγής από την
εγγύηση

Συνολική εγγύηση

1

— Αριθµός του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης
— Τελωνείο εγγύησης

Μεµονωµένη εγγύηση από τριτεγγυητή

2

— Στοιχεία της πράξης εγγύησης
— Τελωνείο εγγύησης

Μεµονωµένη εγγύηση σε µετρητά

3

Μεµονωµένη εγγύηση µε τίτλους

4

Απαλλαγή από την εγγύηση (άρθρο 95 του κώδικα)

6

Απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης
ορισµένων δηµόσιων οργανισµών

8

Μεµονωµένη εγγύηση (παράρτηµα 47A σηµείο 3)

9

— Αριθµός του τίτλου µεµονωµένης εγγύησης

— Στοιχεία της πράξης εγγύησης
— Τελωνείο εγγύησης

Αναγραφή των χωρών στη θέση «δεν ισχύει για»:
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί χωρών που αναφέρονται στη θέση 2.
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Θέση 53: Τελωνείο προορισµού (και χώρα)
Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι κωδικοί που αναφέρονται στη θέση 29.
Ειδικές µνείες — Κωδικός XXXXX
Γενική κατηγορία — Κωδικός 0xxxx
Νοµική βάση

Θέµα

Ειδική µνεία

Θέσεις

Κωδικός

άρθρο 497 παράγραφος 3

Αίτηση επί της διασάφησης
για την έκδοση άδειας για
υπαγωγή σε οικονοµικό
τελωνειακό καθεστώς

«Απλουστευµένη άδεια»

44

00100

παράρτηµα 37

Πολλοί εξαγωγείς, παραλήπτες
ή
προηγούµενα
έγγραφα

«∆ιάφορα»

2, 8 και 40

00200

παράρτηµα 37

Ίδιος διασαφιστής και αποστολέας

«Αποστολέας»

14

00300

παράρτηµα 37

Ίδιος διασαφιστής και εξαγωγέας

«Εξαγωγέας»

14

00400

παράρτηµα 37

Ίδιος
διασαφιστής
παραλήπτης

«Παραλήπτης»

14

00500

και

Κατά την εισαγωγή — Κωδικός 1xxxx
Άρθρο

Θέµα

Ειδική µνεία

Θέσεις

Κωδικός

2 παράγραφος 1 κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1147/2002

Προσωρινή αναστολή αυτόνοµων δασµών

«Εισαγωγή βάσει πιστοποιητικού καταλληλότητας για
πτήσεις»

44

10100

549 παράγραφος 1

Λήξη της τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή (σύστηµα
αναστολής)

«Εµπορεύµατα ΕΤ/Α»

44

10200

549 παράγραφος 2

Λήξη της τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή (σύστηµα
αναστολής) (Ειδικά µέτρα
εµπορικής πολιτικής)

«Εµπορεύµατα ΕΤ/Α, Εµπορική πολιτική»

44

10300

550

Λήξη της τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή (σύστηµα
επιστροφής)

«Εµπορεύµατα ΕΤ/Ε»

44

10400

583

Προσωρινή εισαγωγή

«Εµπορεύµατα ΠΕ»

44

10500

Κατά την εξαγωγή — Κωδικός 3xxxx
Άρθρο

Θέµα

διασάφηση

Ειδική µνεία

280 παράγραφος 3

Ελλιπής
γωγής

εξα-

286 παράγραφος 4

∆ιαδικασία
εκτελωνισµού
στον οριζόµενο από τον
ενδιαφερόµενο τόπο

Θέσεις

Κωδικός

«Απλουστευµένη εξαγωγή»

44

30100

«Απλουστευµένη εξαγωγή»
και αναγραφή του αριθµού
της άδειας και του τελωνείου
έκδοσης

44
του
αντιτύπου
αριθ. 3

30200
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Άρθρο
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Θέµα

Ειδική µνεία

298

Εξαγωγή γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο των ειδικών
προορισµών

Άρθρο 298 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Ειδικός προορισµός: Εµπορεύµατα προοριζόµενα για εξαγωγή — αποκλείεται η εφαρµογή γεωργικών επιστροφών

44

30300

793 παράγραφος 3

Επιθυµία ανάκτησης
αντιτύπου αριθ. 3

«RET-EXP»

44

30400

του

Θέσεις

Κωδικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Το σηµείο 7 του παραρτήµατος 74 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείµενο:
«7. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα
Η ισοδυναµία επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
Το βάρος εκάστου συστατικού ξερής ύλης γάλακτος, λιπαρής ύλης γάλακτος και πρωτεϊνών γάλακτος των εισαγόµενων
εµπορευµάτων δεν θα υπερβαίνει το βάρος εκάστου από αυτά τα συστατικά στα ισοδύναµα εµπορεύµατα. Ωστόσο, όταν η
οικονοµική αξία των εµπορευµάτων εισαγωγής καθορίζεται µόνο µε βάση ένα ή δύο προαναφερόµενα συστατικά, το βάρος
µπορεί να υπολογιστεί µε βάση αυτό ή αυτά τα συστατικά. Η έγκριση διευκρινίζει τις λεπτοµέρειες, συγκεκριµένα, την
περίοδο αναφοράς για την οποία πρέπει να υπολογιστεί το συνολικό βάρος. Η περίοδος αναφοράς δεν υπερβαίνει τους 4
µήνες.
Το βάρος των σχετικών συστατικών των εµπορευµάτων εισαγωγής και των ισοδύναµων εµπορευµάτων αναγράφεται στην
τελωνειακή διασάφηση και σε κάθε δελτίο INF9 ή INF5 για να µπορέσουν οι τελωνειακές αρχές να ελέγξουν την ισοδυναµία
µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία.
∆ιενεργούνται φυσικοί έλεγχοι στο 5 % τουλάχιστον των διασαφήσεων υπαγωγής των εµπορευµάτων εισαγωγής στο
καθεστώς και των διασαφήσεων εξαγωγής (IM/EX) και καλύπτουν τα εµπορεύµατα εισαγωγής καθώς και τα ισοδύναµα
εµπορεύµατα.
∆ιενεργούνται φυσικοί έλεγχοι στο 5 % τουλάχιστον των διασαφήσεων προκαταβολικής εξαγωγής και των διασαφήσεων
υπαγωγής στο καθεστώς (EX/IM). Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν τα ισοδύναµα εµπορεύµατα που ελέγχονται πριν από την
έναρξη των εργασιών µεταποίησης καθώς και τα σχετικά εµπορεύµατα εισαγωγής τη στιγµή της υπαγωγής τους στο
καθεστώς.
Οι φυσικοί έλεγχοι συνεπάγονται την επαλήθευση της διασάφησης και των συνηµµένων σε αυτήν εγγράφων και τη λήψη
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων για ανάλυση των συστατικών από αρµόδιο εργαστήριο.
Σε περίπτωση που το κράτος µέλος εφαρµόζει σύστηµα ανάλυσης κινδύνου, είναι δυνατό να επιτρέπεται µικρότερο ποσοστό
φυσικών ελέγχων.
Κάθε φυσικός έλεγχος αποτελεί το αντικείµενο εµπεριστατωµένης έκθεσης που συντάσσει ο υπάλληλος που τον διενέργησε.
Οι εν λόγω εκθέσεις συγκεντρώνονται από τις τελωνειακές αρχές που ορίζονται σε κάθε κράτος µέλος.»
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 75
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ∆ΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ
ΑΥΤΑ
(Άρθρο 548 παράγραφος 1)
Περιγραφή δευτερευόντων παράγωγων προϊόντων

Εργασίες τελειοποίησης από τις οποίες προκύπτουν

(1)

(2)

Απόβλητα, θραύσµατα, κατάλοιπα, απορρίµµατα και υπολείµµατα

Κάθε κατεργασία ή µεταποίηση

