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: Εισαγωγή εμπορευμάτων από χώρες ΕΖΕΣ
: Η αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015 /23-12-2015 ΕΔΥΟ «Εξαγωγή
εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας επισημαίνουμε ότι:
1) σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΤΚ στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων από
χώρες ΕΖΕΣ και χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή
διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές»,
χρησιμοποιείται ο κωδικός «EU» για τη συμπλήρωση της θέσης 1 (α΄υποδιαίρεση) της
διασάφησης εισαγωγής.
Ως εκ τούτου όταν στη θέση 15 (χώρα αποστολής) της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνονται οι
ακόλουθοι κωδικοί:
IS (Ισλανδία), LI (Λιχτενστάιν), ΝΟ (Νορβηγία), CH (Ελβετία), TR (Τουρκία), ΜΚ (Π.Γ.Δ.Μ.),
XS (Σερβία)
στη θέση 1 (α΄υποδιαίρεση) της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός «EU» και όχι ο
κωδικός «ΙΜ».
Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις άλλων χωρών που στο μέλλον θα
αποτελέσουν συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή διαμετακόμιση» και την
«απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές».
2) με το αριθμ. πρωτ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1025841/18-2-2016 έγγραφο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της Τελωνειακής Υπηρεσίας, υπήρξε ενημέρωση για την υλοποίηση από 10/2/2016 της
δυνατότητας υποβολής διασάφησης εισαγωγής τύπου EU για Τουρκία, ΠΓΔΜ και Σερβία στο Υ/Σ
Εισαγωγών του ICISnet.
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3) Ως εκ τούτου, η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Γ΄ προέβη σε αλλαγή της θέσης 1
(α΄υποδιαίρεση) από ΙΜ σε EU για τις διασαφήσεις εισαγωγής όλων των τύπων που υποβλήθηκαν
από 1/1/2016 έως και 10/2/2016 για Τουρκία και ΠΓΔΜ και από 1/2/2016 έως και 10/2/2016 από
Σερβία.
4) Επιπρόσθετα, προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή συμπληρωματικών διασαφήσεων τύπου
Χ, Υ και Ζ με τον κωδικό EU για τις προαναφερόμενες χώρες αποστολής, η Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης/Τμήμα Γ΄ προέβη σε αλλαγή της θέσης 1 (α΄υποδιαίρεση) από ΙΜ σε EU για τις
υποβληθείσες ελλιπείς/απλουστευμένες διασαφήσεις (τύπου Β, C, R). με ημερομηνία αποδοχής ως
ακολούθως:
- από 1/1/2015 έως -31/12/2015 με χώρα αποστολής την Τουρκία
- από 7/7/2015 έως 31/12/2015 με χώρα αποστολής την Π.Γ.Δ.Μ.
Επισημαίνουμε ότι, οι συναλλασσόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα μεταβολής,
όσον αφορά τα εκκρεμή παραστατικά, διότι η αλλαγή της θέσης 1α από ΙΜ σε EU,
πραγματοποιήθηκε μόνο στο περιβάλλον του τελωνείου και όχι και του εξωτερικού χρήστη.
Κατόπιν των ανωτέρω, μπορούν πλέον οι αρμόδιοι υπάλληλοι των τελωνείων να προχωρήσουν σε
οποιαδήποτε ενέργεια έχει μείνει σε εκκρεμότητα για τα παραστατικά αυτά, όπως την επεξεργασία
αιτημάτων μεταβολής, την αποθήκευση αποτελεσμάτων ελέγχου, την καταχώρηση πρόσθετων
πεδίων κλπ.
Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να λάβει τα ανωτέρω υπόψη
για ενδεχόμενη διαμόρφωση των ήδη απεσταλθέντων στατιστικών στοιχείων, σε συνεννόηση με
την αρμόδια Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Γ΄.
Τέλος, παρακαλούνται τα Τελωνεία για την έγκαιρη ενημέρωση των οικονομικών φορέων και για
οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία προκύψει και δεν καλύπτεται από τις προαναφερόμενες οδηγίες,
να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου/Τμήμα Γ΄, ώστε να διασφαλιστεί ο
ενιαίος τρόπος αντιμετώπισής τους σε κάθε περίπτωση.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης (α.α.)

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι Τελωνειακές Αρχές
2. Τελωνειακές Περιφέρειες - με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα τα Τελωνεία
αρμοδιότητάς τους
3. Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης
Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ)
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Γ΄ Τελωνειακών Εφαρμογών
Ελληνική Στατιστική Αρχή (Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς)
Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 18532 Πειραιάς)
Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς)
Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, 54625 Θεσ/νίκη)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων και ΕΦΚ
2. Δ/νσεις: ΔΤΔ, ΔΔΘΤΟΚ, ΔΣΤΕΠ, ΔΗΤ, ΔΕΦΚ
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