INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.04.16 09:25:02
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 10/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2059

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ
& ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΜΘΜΑ Δ΄
Σαχ. Δ/νςθ
Σαχ. Κϊδικασ
Πλθροφορίεσ

Σθλ
Fax
E-Mail
Url

: Κ.ερβίασ 10
: 101 84 Ακινα
: Δ.Σςετςζκου,
Ε.Μανωλαράκθσ
.Παπαςπφρου
Α.Γιάννακα
:210-6987509, 772
:210-6987506
:ipr@otenet.gr
: www.aade.gr

ΑΔΑ: 7ΝΓ346ΜΠ3Ζ-0ΗΧ

ΠΡΟ

Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θζμα: Αποχώρηςη του Θνωμζνου Βαςιλείου από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη χωρίσ ςυμφωνία - Παροχή
οδηγιών επί των Ειδικών Καθεςτώτων εκτόσ τησ Διαμετακόμιςησ.
Με τθν παροφςα παρζχονται οδθγίεσ επί των Ειδικϊν Κακεςτϊτων εκτόσ τθσ Διαμετακόμιςθσ προσ
όλεσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ και εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου
Βαςιλείου (Θ.Β) από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ χωρίσ επίτευξθ ςυμφωνίασ.
Από τθν θμερομθνία αυτι και μετά το Θ.Β κα αποτελεί πλζον τρίτθ χϊρα και ωσ εκ τοφτου θ
τελωνειακι νομοκεςία τθσ ΕΕ κα παφςει να ιςχφει.
φμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 11θσ Μαρτίου 2019, θ αποχϊρθςθ του
Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ χωρίσ επίτευξθ ςυμφωνίασ, κα ςθματοδοτιςει τα
ακόλουκα:
 Άδειεσ που ζχουν εκδοθεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Θ.Β.
Άδειεσ οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Θ.Β. παφουν να ιςχφουν ςτθν ΕΕ των
27. Επίςθσ οι τελωνειακζσ αρχζσ του Θ.Β παφουν πλζον να αποτελοφν τελωνειακζσ αρχζσ ζκδοςθσ
αδειϊν ςτθν ΕΕ. των 27.
 Άδειεσ που ζχουν εκδοθεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τησ Ε.Ε των 27 και περιλαμβάνουν το Θ.Β
Άδειεσ που ζχουν εκδοκεί από τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ των 27 με ςυμμετζχουςα τελωνειακι αρχι του
Θνωμζνου Βαςίλειου παραμζνουν ςε ιςχφ με τθν προχπόκεςθ κατά περίπτωςθ τροποποίθςθσ αυτϊν
είτε με πρωτοβουλία των αρμόδιων για τθν ζκδοςθ άδειασ τελωνειακϊν αρχϊν ι κατόπιν αίτθςθσ
τροποποίθςθσ των οικονομικϊν φορζων .
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Ειδικότερα ωσ προσ τθ χριςθ των Ειδικϊν Κακεςτϊτων επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:
Ι. Ωσ προσ το Ειδικό Καθεςτώσ Σελειοποίηςησ προσ Επανεξαγωγή
Α) Οποιαδιποτε άδεια ζχει εκδοκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Θνωμζνου Βαςιλείου για τθν
υπαγωγι εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ τθσ Σελειοποίθςθσ προσ Επανεξαγωγι, δεν κα είναι πλζον ςε
ιςχφ ςτθν ΕΕ των 27 κρατϊν μελϊν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά.
Μζχρι τότε θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων αυτϊν, εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ε.Ε. κα
πραγματοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Ενωςιακοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα - Καν.(ΕΕ) 952/2013.
Επίςθσ μζχρι τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου τα εμπορεφματα που ζχουν
υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ κα πρζπει να ζχουν εκκακαριςκεί ςφμφωνα με το άρκρο 215 του Καν. (Ε.Ε)
952/2013, ιτοι:
α) να επανεξαχκοφν ι
β) να υπαχκοφν ςε επόμενο τελωνειακό κακεςτϊσ
γ) να καταςτραφοφν χωρίσ να αφιςουν κατάλοιπα ι
δ) να εγκαταλειφκοφν υπζρ του Δθμοςίου.
Επί του ςθμείου (β) διευκρινίηεται ότι είναι δυνατι θ εκ νζου υπαγωγι των εμπορευμάτων αυτϊν ςτο
κακεςτϊσ τθσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι με την προχπόθεςη ότι θ άδεια του κακεςτϊτοσ κα
είναι ςε ιςχφ και κα ζχει εκδοκεί από τελωνειακι αρχι τθσ Ε.Ε. των 27 κρατϊν μελϊν.
Αντικζτωσ, ςε περίπτωςθ που τα εμπορεφματα δεν ζχουν εκκακαριςκεί ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 215 του Καν. (ΕΕ) 952/2013, κα κεωρείται ότι δεν πλθροφν τισ υποχρεϊςεισ
που απορρζουν από το κακεςτϊσ και ςυνεπϊσ κα δθμιουργθκεί τελωνειακι οφειλι ςφμφωνα με το
άρκρο 79 του ιδίου Κανονιςμοφ.
ε περίπτωςθ που πριν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου, εμπορεφματα
ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι και ςυνεχίηουν να βρίςκονται ςτο
ζδαφοσ του Θνωμζνου Βαςιλείου και μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςισ του κατά τθν είςοδό τουσ
ςτθν Ε.Ε των 27 κα πρζπει να τθρθκοφν οι τελωνειακζσ διατυπϊςεισ που προβλζπονται για τα μθ
Ενωςιακά εμπορεφματα (ENS, προςωρινι εναπόκεςθ, υποβολι τελωνειακισ διαςάφθςθσ κλπ).
τθν περίπτωςθ που εμπορεφματα που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ τθσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι
ςτθν Ε.Ε των 27 κρατϊν μελϊν διακινοφνται προσ το Θνωμζνο Βαςίλειο πριν τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ και ζχουν αφιχκεί ςτο ζδαφοσ του Θνωμζνου Βαςιλείου μετά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ του, το κακεςτϊσ τθσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι κεωρείται ότι ζχει εκκακαριςτεί
αφοφ πλζον τα εμπορεφματα αυτά κα ζχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τισ τελωνειακζσ
αρχζσ των 27 να αποδείξει ότι τα εμπορεφματα διακινικθκαν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο πριν τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ προςκομίηοντασ τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα (π.χ. ζγγραφα μεταφοράσ).
Β) φςτθμα προκαταβολικισ εξαγωγισ με ςυμψθφιςμό ςτο ιςοδφναμο (EX/IM)
ε περίπτωςθ που άδειεσ ζχουν εκδοκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Θνωμζνου Βαςιλείου με το
ςφςτθμα τθσ προκαταβολικισ εξαγωγισ και τα ιςοδφναμα εμπορεφματα (Ενωςιακά εμπορεφματα)
ζχουν εξαχκεί προκαταβολικά πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου, θ
αντίςτοιχθ ποςότθτα των πρϊτων υλϊν (μθ ενωςιακϊν) κα πρζπει να ειςαχκεί ςτο τελωνειακό ζδαφοσ
τθσ Ε.Ε. με απαλλαγι των ειςαγωγικϊν δαςμϊν, πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου
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Βαςιλείου. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ ποςότθτα των πρϊτων υλϊν (μθ Ενωςιακϊν) θ οποία κα ειςαχκεί
μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ αντιμετωπίηονται ωσ αγακά τρίτθσ χϊρασ που ειςάγονται ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε και δεν κα μποροφν να επωφελθκοφν από τθν απαλλαγι των ειςαγωγικϊν
δαςμϊν.
ΙΙ. Ωσ προσ το Ειδικό Καθεςτώσ Σελειοποίηςησ προσ Επανειςαγωγή
Οποιαδιποτε άδεια τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι ζχει εκδοκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του
Θνωμζνου Βαςιλείου για τθν υπαγωγι εμπορευμάτων ςτο Ειδικό Κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ
επανειςαγωγι δεν κα είναι πλζον ςε ιςχφ ςτθν ΕΕ των 27 μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του
Θνωμζνου Βαςιλείου.
τθν περίπτωςθ μεταποιθμζνων εμπορευμάτων που ζχουν προκφψει από το κακεςτϊσ τθσ
τελειοποίθςθ προσ επανειςαγωγι των οποίων θ άδεια ζχει εκδοκεί από τελωνειακι αρχι του Θ.Β,
κατά τθν επιςτροφι τουσ ςτθν ΕΕ των 27 κρατϊν μελϊν, μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θ.Β. κα
πρζπει να τθρθκοφν οι τελωνειακζσ διατυπϊςεισ που προβλζπονται για τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα
που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ. Σα εμπορεφματα αυτά δεν μποροφν να επωφελθκοφν
πλζον από το κακεςτϊσ τθσ τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι.
ΙΙΙ) Ωσ προσ το Ειδικό Καθεςτώσ Σελωνειακήσ Αποταμίευςησ
Οι άδειεσ που ζχουν εκδοκεί από το Θ.Β. για το κακεςτϊσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, παφουν να
ιςχφουν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά, περιλαμβανομζνων εκείνων των αδειϊν που
επιτρζπουν τθν διακίνθςθ εμπορευμάτων μεταξφ διαφορετικϊν αποκθκϊν αποταμίευςθσ . Σο ίδιο
ιςχφει και για τισ χορθγθκείςεσ άδειεσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ Ε.Ε. των 27 και επιτρζπουν τθ
διακίνθςθ εμπορευμάτων μεταξφ αποκθκϊν αποταμίευςθσ από τθν Ε.Ε. των 27 προσ το Θ.Β.
Όταν τα εμπορεφματα που είναι ςε αποκικεσ αποταμίευςθσ ςτο Θ.Β ειςζρχονται ςε κράτοσ μζλοσ τθσ
Ε.Ε. των 27 από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά, τθροφνται οι προβλεπόμενεσ τελωνειακζσ
διατυπϊςεισ που ιςχφουν για τα μθ Ενωςιακά εμπορεφματα (ENS, προςωρινι εναπόκεςθ, υποβολι
τελωνειακισ διαςάφθςθσ κλπ).
ε περίπτωςθ που εμπορεφματα διακινοφνται από αποκικθ αποταμίευςθσ του Θ.Β ςε κράτοσ μζλοσ
τθσ ΕΕ των 27 και φτάνουν ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ των 27 λίγο πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ
χωρίσ όμωσ ο χρόνοσ αυτόσ να αρκεί να αφιχκοφν ςτον προοριςμό τουσ, από τθν ςτιγμι αποχϊρθςθσ
θ διακίνθςθ αυτι εντόσ τθσ ΕΕ των 27 δεν καλφπτεται από τθν ςχετικι άδεια. Ωσ εκ τοφτου οι
ςυναλλαςςόμενοι κα πρζπει να μεριμνιςουν για τθν ζγκαιρθ εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ τθσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ τα
εμπορεφματα δφνανται να υπαχκοφν εκ νζου ςε κακεςτϊτοσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ με τθν
προχπόκεςθ θ άδεια του κακεςτϊτοσ να χορθγθκεί από κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. των 27. Εξυπακοφεται
ότι ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκκακάριςθσ του κακεςτϊτοσ, δθμιουργείται τελωνειακι οφειλι κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.
ε περίπτωςθ που εμπορεφματα ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ ςτα κράτθ
μζλθ τθσ ΕΕ των 27, ειςζρχονται ςτο Θ.Β (π.χ. επειδι θ διακίνθςθ αυτι είχε ιδθ εγκρικεί τισ
τελωνειακζσ αρχζσ) και κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ βρίςκονται ιδθ ςτο Θ.Β, το κακεςτϊσ τθσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ κεωρείται ότι ζχει εκκακαριςτεί δεδομζνου ότι τα εμπορεφματα ζχουν
εγκαταλείψει το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
οφείλει, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ των 27 να αποδείξει ότι τα εμπορεφματα
διακινικθκαν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ προςκομίηοντασ τα ςχετικά
αποδεικτικά ζγγραφα (π.χ ζγγραφα μεταφοράσ).
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ΙV) Ωσ προσ το Ειδικό Καθεςτώσ των Ελευθζρων Ηωνών
Διευκρινίηεται ότι όταν τα εμπορεφματα ειςζρχονται ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. των 27 από Ελεφκερθ
Ηϊνθ του Θ.Β., από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά, τθροφνται οι προβλεπόμενεσ τελωνειακζσ
διατυπϊςεισ που ιςχφουν για τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα (ENS, προςωρινι εναπόκεςθ, υποβολι
τελωνειακισ διαςάφθςθσ κλπ).
V) Ωσ προσ το Ειδικό Καθεςτώσ Ειδικοφ Προοριςμοφ
Οποιαδιποτε άδεια που ζχει εκδοκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Θνωμζνου Βαςιλείου για υπαγωγι
εμπορευμάτων ςε κακεςτϊσ Ειδικοφ Προοριςμοφ δεν κα είναι πλζον ςε ιςχφ ςτθν Ε.Ε. των 27 μετά τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ του. Σα εμπορεφματα των παραπάνω αδειϊν, που βρίςκονται ςτθν Ε.Ε των
27, κα πρζπει να εκκακαριςκοφν πριν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ ιτοι:
α) να ζχουν εξαχκεί από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ
β) να ζχουν λάβει τον ειδικό τουσ προοριςμό για τον οποίο εφαρμόηεται μερικι ι ολικι απαλλαγι από
τουσ δαςμοφσ
γ) να καταςτραφοφν χωρίσ να αφιςουν κατάλοιπα ι
δ) να εγκαταλειφκοφν υπζρ του Δθμοςίου.
Σο ίδιο ιςχφει και για τθν περίπτωςθ όπου ζχει εκδοκεί άδεια μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και
υποχρεϊςεων (TORO) κακϊσ και για τισ περιπτϊςεισ διακίνθςθσ εμπορευμάτων ςφμφωνα με τα
άρκρα 218 και 219 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.
ε περίπτωςθ που τα εμπορεφματα δεν ζχουν εκκακαριςκεί ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω τρόπουσ κα
κεωρείται ότι δεν πλθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το κακεςτϊσ του Ειδικοφ Προοριςμοφ
και ςυνεπϊσ κα δθμιουργθκεί τελωνειακι οφειλι ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ιδίου Κανονιςμοφ.
Εμπορεφματα τα οποία ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ Ειδικοφ Προοριςμοφ πριν από τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ του Θ.Β. και βρίςκονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ του Θ.Β. ζωσ τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ αλλά ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ των 27 κρατϊν μελϊν, μετά τθν
θμερομθνία αυτι, κα πρζπει να ακολουκοφνται πλζον οι τελωνειακζσ διατυπϊςεισ ςφμφωνα με τον
Καν. (ΕΕ) 952/2013) ωσ αγακά που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ από τρίτεσ χϊρεσ (ENS,
προςωρινι εναπόκεςθ, υποβολι τελωνειακισ διαςάφθςθσ κλπ).
ε περίπτωςθ που εμπορεφματα ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ Ειδικοφ Προοριςμοφ ςτα κράτθ μζλθ τθσ
ΕΕ των 27, διακινοφνται προσ το Θ.Β πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και τελικά φτάνουν ςτο ΘΒ
κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, το κακεςτϊσ του Ειδικοφ Προοριςμοφ κεωρείται πλζον ότι ζχει
εκκακαριςτεί δεδομζνου ότι τα εμπορεφματα ζχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.
τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τισ τελωνειακζσ
αρχζσ των 27 να αποδείξει ότι τα εμπορεφματα διακινικθκαν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο πριν τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ προςκομίηοντασ τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα (π.χ ζγγραφα μεταφοράσ).
VI) Ωσ προσ το Ειδικό Καθεςτώσ Προςωρινήσ Ειςαγωγήσ
Οποιαδιποτε άδεια ζχει εκδοκεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Θνωμζνου Βαςιλείου για τθν υπαγωγι
εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ, δεν κα είναι πλζον ςε ιςχφ ςτθν ΕΕ των 27
κρατϊν μελϊν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και μετά.
4
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Μζχρι τότε θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων αυτϊν, εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ε.Ε. κα
πραγματοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Καν.(ΕΕ) 952/2013.
Επίςθσ μζχρι τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου το κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ
ειςαγωγισ για τα εμπορεφματα που ζχουν υπαχκεί ςε αυτό κα πρζπει να ζχει εκκακαριςκεί ςφμφωνα
με το άρκρο 215 του Καν. (Ε.Ε) 952/2013, ιτοι:
α) να επανεξαχκοφν ι
β) να υπαχκοφν ςε επόμενο τελωνειακό κακεςτϊσ
γ) να καταςτραφοφν χωρίσ να αφιςουν κατάλοιπα ι
δ) να εγκαταλειφκοφν υπζρ του Δθμοςίου.
Επί του ςθμείου (β) διευκρινίηεται ότι είναι δυνατι θ εκ νζου υπαγωγι των εμπορευμάτων αυτϊν ςτο
κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ με την προχπόθεςη ότι θ άδεια του κακεςτϊτοσ κα είναι ςε ιςχφ
και κα ζχει εκδοκεί από τελωνειακι αρχι τθσ Ε.Ε. των 27 κρατϊν μελϊν.
Αντικζτωσ, ςε περίπτωςθ που τα εμπορεφματα δεν ζχουν εκκακαριςκεί ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 215 του Καν. (ΕΕ) 952/2013, κα κεωρείται ότι δεν πλθροφν τισ υποχρεϊςεισ
που απορρζουν από το κακεςτϊσ και ςυνεπϊσ κα δθμιουργθκεί τελωνειακι οφειλι ςφμφωνα με το
άρκρο 79 του ιδίου Κανονιςμοφ.
ε περίπτωςθ που πριν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου, εμπορεφματα
ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ και ςυνεχίηουν να βρίςκονται ςτο ζδαφοσ του
Θνωμζνου Βαςιλείου και μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςισ του, τότε κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν Ε.Ε
των 27 κρατϊν μελϊν κα πρζπει να τθρθκοφν οι τελωνειακζσ διατυπϊςεισ που προβλζπονται για τα
μθ Ενωςιακά εμπορεφματα (ENS, προςωρινι εναπόκεςθ, υποβολι τελωνειακισ διαςάφθςθσ κλπ).
τθν περίπτωςθ που εμπορεφματα που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ ςτθν Ε.Ε
των 27 κρατϊν μελϊν διακινοφνται προσ το Θνωμζνο Βαςίλειο πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και
παραμζνουν ςτο ζδαφοσ του Θνωμζνου Βαςιλείου μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του, το
κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ κεωρείται ότι ζχει εκκακαριςτεί αφοφ πλζον τα εμπορεφματα
αυτά κα ζχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τισ τελωνειακζσ
αρχζσ των 27 κρατϊν μελϊν να αποδείξει ότι τα εμπορεφματα διακινικθκαν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο
πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ προςκομίηοντασ τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα (π.χ ζγγραφα
μεταφοράσ).

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ
ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ
ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ
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