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Αριθ. N 100/27

3ÉÛD0391

17.4.80

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαρτίου 1980

περί άποδοχής έξ όνόματος της Κοινότητος ένάς παραρτήματος της διεθνούς συμβάσεως
γιά την άπλούστευση καί έναρμόνιση τών τελωνειακών καθεστώτων

(80/39 1 /ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας υπόψη :

την συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητος,
τήν σύσταση τής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

δτι, συμφωνά με την άπόφαση 75/ 199/ΕΟΚ(1 ), ή
Κοινότης Ιχει συνάψει τή διεθνή σύμβαση γιά τήν
άπλούστευση καί έναρμόνιση τών τελωνειακών
καθεστώτων ·

δτμ τό παράρτημα τής έν λόγω συμβάσεως περί τής
έπανεισαγωγής στήν ίδια κατάσταση δύναται νά γίνει
δεκτό άπό τήν Κοινότητα·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

"Αρϋρο 1

Γίνεται δεκτό, έξ όνόματος τής Κοινότητος, τό παράρ
τημα B. 3 τής διεθνούς συμβάσεως γιά τήν άπλούστευ
ση καί έναρμόνιση τών τελωνειακών καθεστώτων καθ'
όσον αφορά τήν έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση,
μέ έπιφυλάξεις ώς πρός τόν κανόνα 2 καί τίς συνιστώ
μενες πρακτικές 8 , 11 , 12 καί 24 .
Τό κείμενο τοΰ έν λόγω παραρτήματος περιλαμβάνε
ται ώς παράρτημα στήν παρούσα άπόφαση .
"Αρνρο 2

O πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου όρίζει το έξουσιοδοτη
μένο πρόσωπο γιά τήν κοινοποίηση πρός τό γενικό
γραμματέα τοΰ Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασί
ας τής άποδοχής άπό τήν Κοινότητα, μέ τίς άναφερό
μενες στό άρθρο 1 έπιφυλάξεις, τοΰ παραρτήματος
περί της έπανεισαγωγής στήν ίδια κατάσταση .
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 17 Μαρτίου 1980 .
Γιά τό Σνμοονλιο

ότι, παρά ταΰτα, ή άποδοχή αυτή πρέπει νά συνδυα

σθεί μέ όρισμένες έπιφυλάξεις γιά νά ληφθούν υπόψη
οί άπαιτήσεις τής τελωνειακής ένώσεως,

( i) EE αριθ. N 100 τής 21.4.1975 , σ. 1 .

Ό Πρόεδρος
J. SANTER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΠΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συμβαίνει συχνά νά επανεισάγονται εμπορεύματα στή χώρα
άπό τήν όποία εξήχθησαν, στήν ίδια κατάσταση πού εύρί
σκοντο κατά τήν εξοδό τους άπό τή χώρα αυτή . Σέ πολλές
περιπτώσεις , ή έπανεισαγωγη αυτή προβλεπόταν κατά τόν
χρόνο της εξαγωγής τών έμπορευμάτων πού ήδυνήθη τότε
ενδεχομένως νά πραγματοποιηθεί μέ επιφύλαξη επιστροφής .
Έν τούτοις, σέ ορισμένο άριθμό περιπτώσεων, ή έπανεισα
γωγή δικαιολογείται άπό περιστάσεις πού επέρχονται μετά
τήν εξαγωγή τών έμπορευμάτων.

δ ) « δασμοί καί φορολογικές έπιβαρύνσεις εξαγωγής », οί
δασμοί καί όλα τά αλλα δικαιώματα, φόροι καί εισφορές
ή διάφορες επιβαρύνσεις, πού εισπράττονται κατά τήν
εξαγωγή ή με τήν ευκαιρία της εξαγωγής των έμπορευμά
των, εξαιρέσει των εισφορών καί επιβαρύνσεων τών
όποιων τό ποσό περιορίζεται στό κατά προσέγγιση
κόστος τών υπηρεσιών πού παρεσχέθησαν
ε)

« εμπορεύματα εξαγόμενα μέ επιφύλαξη επιστροφής », τά
εμπορεύματα πού προσδιορίζονται άπό τόν εξαγωγέα ώς
προοριζόμενα νά έπανεισαχθοϋν καί ώς πρός τά όποια
είναι δυνατό νά ληφθούν άπό τό τελωνείο μέτρα εξακρι

βώσεως τής ταυτότητος, μέ σκοπό νά διευκολυνθεί ή
έπανεισαγωγη τους στήν ίδια κατάσταση .

Ή εθνική νομοθεσία τών περισσοτέρων Κρατών περιέχει
διατάξεις πού έπιτρέπουν νά χορηγείται στά έπανεισαγόμενα
κατ' αντό τόν τρόπο εμπορεύματα απαλλαγή άπό τούς
δασμούς καί τίς φορολογικές επιβαρύνσεις εισαγωγής καθώς
καί επιστροφή τών δασμών καί τών φορολογικών επιβαρύν
σεων έξαγωγής πού έχουν ενδεχομένως εισπραχθεί κατά τήν
εξαγωγή . Τό τελωνειακό καθεστώς πού προβλέπει αυτή τήν
άπαλλαγή καί τήν επιστροφή είναι τό καθεστώς τής έπανει
σαγωγής στήν ίδια κατάσταση . Τό ευεργέτημα τού καθεστώ
τος αυτού εξαρτάται άπό τήν προϋπόθεση δτι είναι δυνατό
νά έξασφαλισθεΐ ή άναγνώριση τής ταυτότητος τών έμπορευ
μάτων. Τά άπαιτητά ποσά, λόγω άναστολής τών δασμών καί
τών φορολογικών έπιβαρύνσεων ή κάθε έπιδοτήσεως ή
άλλου ποσού πού χορηγείται κατά τόν χρόνο τής έξαγωγής ,
πρέπει νά καταβληθούν.

στ) « εμπορεύματα σέ ελεύθερη κυκλοφορία », τά εμπορεύ
ματα πού δύνανται νά διατεθούν χωρίς τελωνειακούς
περιορισμούς ·

Τό παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζεται στήν έπανεισαγωγή

ζ)

Σημείωση :

Τά εξαγόμενα μέ επιφύλαξη επιστροφής εμπορεύματα
δύνανται νά θεωρηθούν ότι έχουν τεθεί σέ τελωνειακό
καθεστώς πού είναι γνωστό μέ τούς όρους « προσωρινή
εξαγωγή » ·

« παράγωγα προϊόντα », τά προϊόντα πού ελήφθησαν

τών πρσωπικών ειδών τών ταξιδιωτών καί τών μέσων μετα

κατά ή μετά τή μεταποίηση, τήν έπεξεργασία ή τήν

φοράς ιδιωτικής χρήσεως .

επισκευή τών εμπορευμάτων πού εισήχθησαν προσω
ρινώς γιά τελειοποίηση πρός έπανεξαγωγή ·

ΟΡΙΣΜΟΙ

Γιά τήν εφαρμογή τοΰ παρόντος παραρτήματος, νοούνται ώς :
α) « έπανεισαγωγη στήν ίδια κατάσταση », τό τελωνειακό
καθεστώς πού επιτρέπει νά τεθούν σέ άνάλωση , μέ
άπαλλαγή άπό τούς δασμούς καί τίς φορολογικές επιβα
ρύνσεις εισαγωγής, εμπορεύματα πού εξήχθησαν ένώ
εύρίσκοντο σέ ελεύθερη κυκλοφορία ή άποτελοΰσαν
παράγωγα προϊόντα, μέ τήν προϋπόθεση ότι δέν υπέστη
σαν στό εξωτερικό καμία μεταποίηση, έπεξεργασία ή

έπισκευή. Τά άπαιτητά ποσά λόγω επιστροφής, άναβο
λής ή άναστολής τών δασμών καί φορολογικών έπιβα
ρύνσεων ή άλλης έπιδοτήσεως ή άλλου ποσού πού
χορηγείται κατά τόν χρόνο τής έξαγωγής πρέπει νά
καταβληθούν ·

β) «θέση σέ άνάλωση», τό τελωνειακό καθεστώς πού έπι
τρέπει στά εισαγόμενα έμπορεύματα νά παραμείνουν
οριστικώς στό τελωνειακό έδαφος. Τό καθεστώς αυτό
συνεπάγεται τήν καταβολή τών ένδεχομένως άπαιτητών
δασμών καί φορολογικών έπιβαρύνσεων εισαγωγής καί
τήν τήρηση όλων τών άπαραιτήτων τελωνειακών
διατυπώσεων ·

η) « διασάφηση εμπορευμάτων », ή πράξη πού συντάσσεται
σύμφωνα μέ τόν προδιαγεγραμμένο άπό τό τελωνείο
τύπο , μέ τήν όποία οι ενδιαφερόμενοι υποδεικνύουν τό
τελωνειακό καθεστώς υπαγωγής τών εμπορευμάτων καί
ανακοινώνουν τά στοιχεία, τών οποίων τή δήλωση άπαι
τεΐ τό τελωνείο γιά τήν εφαρμογή τοΰ καθεστώτος
αύτοΰ ·

θ) « πρόσωπο », τόσο τό φυσικό πρόσωπο όσο καί τό νομικό
πρόσωπο , εκτός εάν άπό τά συμφραζόμενα προκύπτει
άλλως .

ΑΡΧΕΣ

1.

Κανόνας

Ή έπανεισαγωγη στήν ίδια κατάσταση ρυθμίζεται άπό τίς
διατάξεις τοΰ παρόντος παραρτήματος .
2.

Κανόνας

Ή εθνική νομοθεσία καθορίζει τίς προϋποθέσεις καθώς καί
τίς τελωνειακές διατυπώσεις πού πρέπει νά πληρούνται γιά
τήν παροχή τοΰ ευεργετήματος τής έπανεισαγωγής στήν ίδια
κατάσταση .

γ) «δασμοί καί φορολογικές έπιβαρύνσεις εισαγωγής », οι
δασμοί καί όλα τά άλλα δικαιώματα, φόροι καί εισφορές
ή διάφορες έπιβαρύνσεις, πού εισπράττονται κατά τήν
εισαγωγή ή μέ τήν ευκαιρία της εισαγωγής τών έμπορευ
μάτων, έξαιρέσει τών εισφορών καί έπιβαρύνσεων τών
όποιων τό ποσό περιορίζεται στό κατά προσέγγιση

κόστος τών υπηρεσιών πού παρεσχέθησαν ■

Σημείωση :

Ή έπανεισαγωγη στήν ίδια κατάσταση υπόκειται στήν προϋ
πόθεση δτι άποδεικνύεται κατά τρόπο Ικανοποιητικό γιά τίς
τελωνειακές άρχές ότι τά έπανεισαγόμενα έμπορεύματα είναι
έκεΐνα άκριβώς πού έχουν εξαχθεί.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3.

Κανόνας

H έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση χορηγείται εστω καί
άν έπανεισάγεται εvu μόνο μέρος τών έξαχθέντων εμπορευ
μάτων.
4.

Συνιατωμενη πρακτική

"Οταν οι περιστάσεις το δικαιολογούν, ή επανεισαγωγή στήν
ίδια κατάσταση πρέπει νά έπιτρέπεται, εστω καί άν τά
εμπορεύματα έπανεισάγονται από πρόσωπο άλλο άπό έκεινο
πού τά είχε εξαγάγει .
5.

Κανόνας

H έπανεισαγωγή στήν Ιδια κατάσταση δέν δύναται να
απορριφθεί γιά τό λόγο ότι τά έμπορεύματα χρησιμοποιήθη
καν, υπέστησαν βλάβη ή εφθάρησαν κατά τή διάρκεια της
παραμονής τους στό εξωτερικό.
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12 .

Συνιστώμενη πρακτική

Ή επιστροφή τών ένδεχομένως εισπραχθέντων δασμών καί
φορολογικών επιβαρύνσεων εξαγωγής πρέπει νά γίνεται όσο
τό δυνατό ταχύτερα μετά τήν εισαγωγή έμπορευμάτων μέ τό
ευεργέτημα της έπανεισαγωγής στήν ίδια κατάσταση .
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ
13 .

Κανόνας

Τά τελωνεία δπου δύνανται νά δηλωθούν τά έμπορεύματα
γιά τή θέση σέ ανάλωση είναι επίσης αρμόδια γιά τή
χορήγηση της έπανεισαγωγή ς στήν ίδια κατάσταση .
14 .

Κανόνας

Τά επανεισαγόμενα στήν ίδια κατάσταση έμπορεύματα πρέ
6.

Κανόνας

H έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση δέν δύναται νά
απορριφθεί γιά τό λόγο ότι τά έμπορεύματα υπεβλήθησαν
κατά τή διάρκεια τής παραμονής τους στό έξωτερικό στίς
αναγκαίες έργασίες γιά τή διατήρησή τους σέ καλή κατάστα
ση διαφυλάξεως ή γιά τή συντήρησή τους, μέ τήν προϋπόθεση
όμως ότι ή άξία τους δέν εγινε , λόγω τών εργασιών αυτών,
υψηλότερη άπό τήν άξία πού είχαν κατά τόν χρόνο τής
έξαγωγής τους .
7.

Κανόνας

Ή έπανεισαγωγή στην ιδια κατάσταση δέν περιορίζεται μονο
στό. έμπορεύματα πού εισάγονται άπευθείας άπότό έξωτερι
κό , αλλά έπιτρέπεται ομοίως στά έμπορεύματα πού ευρί
σκονται ύπό αλλο τελωνειακό καθεστώς .
8.

Συνιστώμενη πρακτική

Οί άπαγορεύσεις καί περιορισμοί οικονομικού χαρακτήρα
πού προβλέπονται κατά τήν έπανεισαγωγή δέν πρέπει νά
έφαρμόζονται στά επανεισαγόμενα στήν ίδια κατάσταση
έμπορεύματα πού ήταν σέ έλεύθερη κυκλοφορία όταν έξή
χθησαν .
9.

πει νά έχουν τή δυνατότητα νά διασαφηνίζονται σέ ενα
τελωνείο διάφορο άπό εκείνο της έξαγωγής τών έμπορευ
μάτων .
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τά έντυπα διασαφήσεως έμπορευμάτων που πρέπει να χρη
σιμοποιούνται γιά τήν έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση

πρέπει νά είναι έναρμονισμένα μέ εκείνα πού χρησιμοποι
ούνται γιά τή θέση σέ άνάλωση .
Σημειώσεις:

1 . Σέ ορισμένες χώρες, ή διασάφηση έξαγωγής μέ έπιφύλαξη
έπιστροφής δύναται ομοίως νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν
έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση .

2 . "Οταν τά έμπορεύματα έχουν εξαχθεί υπό τήν κάλυψη
ενός δελτίου ATA πού προβλέπεται άπό τήν τελωνειακή
σύμβαση περί τού δελτίου ΑΤΑ γιά τήν προσωρινή
εισαγωγή έμπορευμάτων, πού συνήφθη στίς Βρυξέλλες
στίς 6 Δεκεμβρίου 1961 , ή έπανεισαγωγή στήν ίδια
κατάσταση πραγματοποιείται ύπό τήν κάλυψη τού δελ
τίου αύτού .

Συνιατωμενη πρακτική

H έπανεισαγωγή στην ιδια κατασταση δεν δύναται να
άπορριφθει γιά τό λόγο ότι τά έμπορεύματα έχουν καθορι
σμένη προέλευση .

Συνιστώμενη πρακτική

1 ».

16 .

Συνιστώμενη πρακτική

Καμία γραπτή διασάφηση εμπορευμάτων δεν πρέπει v απαι

τείται γιά τήν έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση τών
10 .

Κανόνας

Ή έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση δέν δύναται να

άπορριφθει γιά τό λόγο ότι τά έμπορεύματα έξήχθησαν
χωρίς έπιφύλαξη έπιστροφής .

ούνται κατά τή διεθνή μεταφορά τών έμπορευμάτων, μέ τήν
έπιφύλαξη ότι άποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό γιά
τίς τελωνειακές άρχές ότι εύρίσκοντο σέ έλεύθερη κυκλοφο
ρία κατά τήν έξαγωγή .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11.

συσκευασιών, τών έμπορευματοκιβωτίων, τών σκελετοκιβω
τίων καί τών έμπορικών οδικών οχημάτων πού χρησιμοποι

Συνιστώμενη πρακτική

"Οταν ή εθνική νομοθεσία καθορίζει προθεσμίες μετά τίς
όποιες δέν έπιτρέπεται ή έπανεισαγωγή στήν ίδια κατά

σταση, οί προθεσμίες αυτές πρέπει νά είναι έπαρκείς γιά νά
λαμβάνονται υπόψη οί ιδιαίτερες περιστάσεις τών διαφόρων

περιπτώσεων, κατά τίς όποιες είναι δυνατό νά έπιτευχθεϊ ή
έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση , χωρίς πάντως οί προθε
σμίες αυτές νά είναι κατώτερες άπό ενα ετος.

ΠΡΟΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

17 .

Κανόνας

Γιά τήν υποστήριξη τής διασαφήσεως έπανεισαγωγής στήν
ίδια κατάσταση, οί τελωνειακές άρχές άπαιτοΰν μόνο τήν
προσκόμιση τών δικαιολογητικών πού κρίνονται άπαραίτητα
γιά νά βεβαιωθούν ότι οί όριζόμενοι γιά τήν έφαρμογή τού
καθεστώτος όροι πληρούνται.
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δ) "Εγγραφα πού πρέπει νά κατατίθενται για την υποστήρι
ξη της διασαφήοεως έξαγωγής μέ έπιφύλαξη έπιστροφής

Σημείωση:

Οί τελωνειακές άρχές δύνανται v' άπαιτήσουν την προσκό
μιση της διασαφήσεως εξαγωγής τών λοιπών έγγραφων
εξαγωγής, τών τιμολογίων, συμβολαίων, κλπ . πού άφοροΰν
τά έξαγόμενα εμπορεύματα καθώς καί τήν άλληλογραφία
πού εχει άνταλλαγεϊ στό θέμα τής έπιστροφής τών έμπορευ
μάτων.
Συνιστώμενη πρακτική

18 .

"Οταν τά έμπορεύματα πού πρόκειται να έπανεισαχθοΰν
στην ίδια κατάσταση έχουν εξαχθεί μέ έπιφύλαξη έπιστρο
φής, οί τελωνειακές άρχές δέν πρέπει κανονικώς v' άπαιτοΰν
πρός υποστήριξη τής διασαφήσεως έπανεισαγωγής άλλο
έγγραφο εκτός τής διασαφήσεως έξαγωγής ή τό έγγραφο
άναγνωρίσεως τής ταυτότητος πού συνετάγη κατά τήν
έξαγωγή .
Σημειώσεις:

1 . Σέ όρισμένες χώρες, ή διασάφηση έξαγωγής με έπιφύλαξη
έπιστροφής είναι τό μόνο έγγραφο πού άπαιτεϊταιγιάτήν
έπανεισαγωγή στήν ίδια κατάσταση.

2 . Ή άναγνώριση τής ταυτότητος τών έμπορευμάτων δύνα
ται νά πραγματοποιείται άπό τίς τελωνειακές άρχές βάσει
τών ληφθέντων κατά τήν έξαγωγή μέτρων άναγνωρίσεως
τής ταυτότητος .

Κανόνας

22 .

Οί τελωνειακές άρχές δέν άπαιτοΰν ώς δικαιολογητικά τής
διασαφήσεως έξαγωγής μέ έπιφύλαξη έπιστροφής παρά μόνο
τά έγγραφα πού κρίνουν άπαραίτητα γιά νά καταστεί δυνα
τός ό ελεγχος τής πράξεως καί γιά νά βεβαιωθούν ότι
τηρήθηκαν όλες οί προδιαγραφές περί τής έφαρμογής τών
περιορισμών ή άλλων προβλεπομένων διατάξεων .
ε)

' Αναγνώριση τής ταυτότητος τών έξαγομένων μέ έπιφύ
λαξη έπιστροφής τών έμπορευμάτων
Κανόνας

23 .

"Οταν καθορίζουν τή φύση τών μέτρων άναγνωρίσεως τής
ταυτότητος πού πρέπει νά ληφθούν γιά τά έξαγόμενα μέ
έπιφύλαξη έπιστροφής έμπορεύματα, οί τελωνειακές άρχές
λαμβάνουν υπόψη ιδίως τή φύση τών έμπορευμάτων καί τά
σχετικά φορολογικά συμφέροντα .
Σημείωση :

Γιά τήν άναγνώριση ταυτότητος τών έξαγομένων μέ έπιφύλα
ξη έπιστροφής έμπορευμάτων, οί τελωνειακές άρχές δύνα
νται νά προσφύγουν σέ έπίθεση τελωνειακών σημείων (μολυ
βδοσφραγίδες, σφραγίδες, διάτρητα σημεία κλπ.), στήν άνα

γνώριση σημείων, άριθμών ή άλλων ένδείξεων πού ύπάρχουν
κατά τρόπο μόνιμο στά έμπορεύματα, στήν περιγραφή τών
έμπορευμάτων, σέ σχέδια ύπό κλίμακα f} σέ φωτογραφίες, σέ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΕΠΙ
ΣΤΡΟΦΗΣ

λήψη δειγμάτων.
στ) Διευκολύνσεις χορηγούμενες στά έξαγόμενα μέ έπιφύ
λαξη έπιστροφής έμπορεύματα

α) Έμπορεύματα έξαγόμενα μέ έπιφύλαξη έπιστροφής
24.
19 .

Συνιστώμενη πρακτική

Οί τελωνειακές άρχές πρέπει, μέ αίτηση του υπογράφοντος
τή διασάφηση, νά έπιτρέπουν νά έξάγονται τά έμπορεύματα
μέ έπιφύλαξη έπιστροφής καί νά λαμβάνουν τά άναγκαΐα
μέτρα γιά τήν διευκόλυνση τής έπανεισαγωγής τους στήν ίδια
κατάσταση.

β) 'Αρμόδια τελωνεία γιά τήν έξαγωγή μέ έπιφύλαξη
έπιστροφής
Κανόνας

20 .

Τά τελωνεία άπό τά όποια τα έμπορεύματα δύνανται νά

Συνιστώμενη πρακτική

Τά έξαγόμενα μέ έπιφύλαξη έπιστροφής έμπορεύματα πρέπει
v' άπολαύουν τοΰ ευεργετήματος τής άναστολής τών ένδεχο
μένως ισχυόντων δασμών καί φορολογικών έπιβαρύνσεων
έξαγωγής.
Σημείωση :

Ό υπογράφων τήν διασάφηση δύναται νά υποχρεωθεί νά
συστήσει έγγύηση προοριζόμενη νά έξασφαλίσει τήν εί
σπραξη τών ποσών πού θά καθίσταντο άπαιτητά έάν τά
έμπορεύματα δέν έπανεισήγοντο έντός τής προθεσμίας πού
εχει ένδεχομένως καθορισθεί.

έξαχθοΰν όριστικώς είναι όμοίως άρμόδια νά έπιτρέπουν τήν
γ) Διασάφηση έμπορευμάτων γιά τήν έξαγωγή μέ έπιφύ
λαξη έπιστροφής
21 .

Κανόνας

25 .

έξαγωγή μέ έπιφύλαξη έπιστροφής .

Συνιστώμενη πρακτική

Τά έντυπα διασαφήσεως έμπορευμάτων πού πρεπει να χρη
σιμοποιούνται γιά τήν έξαγωγή τών έμπορευμάτων μέ έπιφύ

λαξη έπιστροφής πρέπει νά είναι έναρμονισμένα μέ έκεΐνα
πού χρησιμοποιούνται γιά τήν όριστική έξαγωγή .
Σημείωση:

Ή έξαγωγή μέ έπιφύλαξη έπιστροφής δύναται όμοίως νά
πραγματοποιείται μέ τήν κάλυψη ένός δελτίου ΑΤΑ, καί στή
θέση ένός έθνικοΰ τελωνειακού έγγράφου.

Μέ αίτηση τοΰ ένδιαφερόμενου προσώπου, οί τελωνειακές
άρχές έπιτρέπουν την μετατροπή τής έξαγωγής μέ έπιφύλαξη
έπιστροφής σέ όριστική έξαγωγή , έφ' δσον τηρούνται οί
προϋποθέσεις καί διατυπώσεις πού ισχύουν στήν περίπτωση
αύτη .

Σημειώσεις:

1 . Οί δασμοί καί οί φορολογικές έπιβαρύνσεις έξαγωγής πού
δέν έχουν εισπραχθεί καθίστανται άπαιτητοί.

2 . Ή έπιστροφή ή ή άπαλλαγή άπό δασμούς καί φορολογι

κές έπιβαρΰνσεις πού δέν είναι δυνατό νά έπιτευχθεϊ
λόγω τής έξαγωγής μέ έπιφύλαξη έπιστροφής χορηγείται
κανονικά.

'Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26 .

Συνιστώμενη πρακτική

"Οταν τό ίδιο εμπόρευμα προορίζεται νά έξάγεται, συχνά μέ
έπιφύλαξη έπιστροφής, καί νά έπανεισάγεται στήν ίδια
κατάσταση , οι τελωνειακές άρχές πρέπει νά έπιτρέπουν
κατόπιν αιτήσεως τοϋ υπογράφοντος τή διασάφηση, ή διασά
φηση έξαγωγής, μέ επιφύλαξη έπιστροφής, πού κατατίθεται
κατά τήν πρώτη έξαγωγή, νά άποκτά ισχύ γιά τήν κάλυψη
τών μεταγενεστέρων έπανεισαγωγών καί έξαγωγών τοϋ ε
μπορεύματος κατά τή διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου .
Σημείωση:

Οί μεταγενέστερες έπανεισαγωγές καί έξαγωγές δύνανται νά
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σημειώνονται άπό τίς τελωνειακές άρχές έπί τής διασαφήσε
ως τών έμπορευμάτων, μέ τή θέση μιας σφραγίδος ή μιας
κατάλληλης θεωρήσεως .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

27 .

Κανόνας

Οί τελωνειακές άρχές φροντίζουν ώστε κάθε ένδιαφερόμενο
πρόσωπο νά δύναται νά λαμβάνει χωρίς δυσκολία κάθε
χρήσιμη πληροφορία στό θέμα τής έπανεισαγωγής στήν ίδια
κατάσταση .

