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ΡΟΣ

Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θζμα: «Άρκρο 177 του Τελωνειακοφ Κϊδικα - αποςτολζσ που αποτελοφνται από
εμπορεφματα διαφορετικϊν διακρίςεων του Δαςμολογίου»

Σε ςυνζχεια ερωτθμάτων που διατυπϊνονται ςχετικά με τθν ορκι ερμθνεία και
εφαρμογι του άρκρου 177 καν. 952/2013 (Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ), το
οποίο αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα παροχισ απλοφςτευςθσ όςον αφορά τθ
δαςμολογικι επιβάρυνςθ αποςτολϊν που αποτελοφνται από είδθ διαφορετικϊν
δαςμολογικϊν διακρίςεων, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
1. Σφμφωνα με το άρκρο 177 παρ. 1 του Καν. 952/13), όταν μια αποςτολι
αποτελείται

από

εμπορεφματα

που

υπάγονται

ςε

διαφορετικζσ

δαςμολογικζσ διακρίςεισ, οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να δεχκοφν,
κατόπιν αιτήςεωσ του διαςαφιςτι, να επιβλθκεί ειςαγωγικόσ ι εξαγωγικόσ
δαςμόσ ςτο ςφνολο τθσ αποςτολισ, βάςει τθσ δαςμολογικισ διάκριςθσ που
υπόκειται ςτον υψθλότερο ςυντελεςτι ειςαγωγικοφ ι εξαγωγικοφ δαςμοφ,
εφόςον θ ξεχωριςτι δαςμολογικι μεταχείριςθ για κάκε ζνα είδοσ τθσ
αποςτολισ ςυνεπάγεται δυςανάλογο φόρτο εργαςίασ και δαπάνθ.
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2. Εντοφτοισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ιδίου άρκρου, θ απλοφςτευςθ αυτι
δεν χορηγείται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ για εμπορεφματα τα οποία, βάςει
τθσ δαςμολογικισ τουσ κατάταξθσ, υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ ι
περιοριςμοφσ ι ςε ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ.

3. Κατά ςυνζπεια, προκειμζνου να εφαρμοςτεί θ απλοφςτευςθ του άρκρου
177 UCC αναφορικά με τθν κατάρτιςθ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ
ειςαγωγισ ι εξαγωγισ για εμπορεφματα που υπόκεινται ςε διαφορετικζσ
δαςμολογικζσ διακρίςεισ, κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά οι
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
-

Η μεταχείριςθ κακενόσ από τα εμπορεφματα αυτά ςφμφωνα με τθ
δαςμολογικι του διάκριςθ να ςυνεπάγεται δυςανάλογο διοικθτικό κόςτοσ,

-

Ο διαςαφιςτισ να υποβάλει αίτηςη ςτο τελωνείο για τθ χοριγθςθ τθσ
απλοφςτευςθσ του άρκρου 177 καν. 952/13,

-

Τα εμπορεφματα να μην υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ/περιοριςμοφσ ι
επιβολι Ε.Φ.Κ. ςφμφωνα με τθ δαςμολογικι τουσ κατάταξθ.

4. Σε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθ διατφπωςθ του άρκρου 177 παρ. 1 UCC,
θ εφαρμογι τθσ απλοφςτευςθσ του άρκρου 177 UCC δεν χορηγείται
αυτόματα, αλλά κατά περίπτωςθ ςφμφωνα με τθν κρίςθ του αρμόδιου
τελωνείου ειςαγωγισ ι εξαγωγισ, το οποίο εξετάηει τθν εκπλιρωςθ ι μθ
όλων των προαναφερόμενων προχποκζςεων.

5. Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 222 καν. 2447/2015 (διατάξεισ εφαρμογισ
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα), τα εμπορεφματα που περιζχονται ςε μία
αποςτολι

και

αποτελοφν

αντικείμενο

απλοφςτευςθσ

βάςει

των

προαναφερόμενων διατάξεων του άρκρου 177 καν. 952/2013, κεωροφνται
ότι αποτελοφν ζνα και μόνο είδοσ. Εντοφτοισ, ςφμφωνα με το εν λόγω
άρκρο, εξαιροφνται από τθ διάταξθ αυτι, και κατά ςυνζπεια δεν μποροφν
να αντιμετωπιςτοφν τελωνειακά ωσ ζνα και μόνο είδοσ, εμπορεφματα που
υπόκεινται ςε διαφορετικά μζτρα.
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6. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα, επομζνωσ, κα πρζπει να επιδίδεται
ιδιαίτερθ προςοχι από τισ τελωνειακζσ αρχζσ κατά τθν εφαρμογι τθσ
απλοφςτευςθσ του άρκρου 177 καν. 952/2013 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο
222 καν. 2447/2015, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ ότι
τθροφνται όλεσ οι ςχετικζσ προχποκζςεισ, αποφεφγεται θ καταςτρατιγθςθ
των διατάξεων, και δεν διακυβεφονται τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου.
Ειδικότερα, θ απλοφςτευςθ του άρκρου 177 καν. 952/2013 δεν θα πρζπει
να χορηγείται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:

-

Πταν ο διαςαφιςτισ δεν ζχει υποβάλει ςτο αρμόδιο τελωνείο ειςαγωγισ ι
εξαγωγισ τθ ςχετικι αίτηςη υπαγωγισ ςτθν απλοφςτευςθ, όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 177 καν. 952/2013.

-

Πταν όλα ι οριςμζνα από τα εμπορεφματα τθσ αποςτολισ υπόκεινται ςε
απαγορεφςεισ/περιοριςμοφσ ι επιβολή Ε.Φ.Κ., και τα μζτρα αυτά
επιβάλλονται ςφμφωνα με τθ δαςμολογικι τουσ κατάταξθ.

-

Πταν όλα ι οριςμζνα από τα εμπορεφματα τθσ αποςτολισ υπόκεινται ςε
διαφορετικά

τελωνειακά

μζτρα,

εκνικά

ι

ενωςιακά,

βάςει

τθσ

δαςμολογικισ τουσ κατάταξθσ, όπωσ π.χ. διαφορετικόσ ςυντελεςτισ Φ.Ρ.Α.
ι άλλθσ εκνικισ φορολογίασ που ειςπράττεται ςτο τελωνείο, δαςμοί
αντιντάμπινγκ

ι

αντιςτακμιςτικοί

δαςμοί,

προτιμθςιακοί

δαςμοί,

ποςόςτωςθ, αναςτολι δαςμοφ, κλπ.
-

Πταν υφίςτανται υπόνοιεσ για προςπάκεια καταςτρατήγηςησ των
διατάξεων

περί

ορκισ

διαμόρφωςθσ

τθσ

δαςμολογθτζασ

αξίασ

εμπορευμάτων μζςω υποτιμολόγηςησ, όπωσ ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ που
ςτθν αποςτολι περιλαμβάνονται είδθ των κεφαλαίων 61-64 του
Δαςμολογίου με χϊρα προζλευςθσ τθν Κίνα. Ειδικότερα, ςε κάκε περίπτωςθ
όπου υπάρχει υπόνοια υποτιμολόγθςθσ, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ
από τισ τελωνειακζσ αρχζσ ότι θ δυνητική απώλεια εςόδων για το Δθμόςιο
και τθν Ε.Ε. υπερβαίνει το τυχόν διοικητικό κόςτοσ από τθν ξεχωριςτι
δαςμολογικι μεταχείριςθ για κάκε ζνα είδοσ τθσ αποςτολισ. Κατά ςυνζπεια,
άρα δεν ικανοποιείται μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ
απλοφςτευςθσ του άρκρου 177, κατά τα ανωτζρω.
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-

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ όπου, κατά τθν κρίςθ των τελωνειακϊν αρχϊν,
υφίςταται κίνδυνοσ καταςτρατήγηςησ των τελωνειακϊν διατάξεων μζςω
τθσ παροχισ τθσ απλοφςτευςθσ του άρκρου 177 καν. 952/2013, και κατά
ςυνζπεια οι δυνθτικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τα ςυμφζροντα του
Δθμοςίου και τουσ ιδίουσ όρουσ τθσ Ε.Ε. υπερβαίνουν το τυχόν διοικθτικό
κόςτοσ τθσ μθ χοριγθςθσ τθσ απλοφςτευςθσ.

Ραρακαλοφμε για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτζρω.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ

Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

A.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για τθν ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)

B.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

1.

ΕΛ.Υ.Τ Αττικισ

2.

ΕΛ.Υ.Τ Θες/νίκθσ

3.

Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου – Ακινα, Θες/νίκθ

4.

Γενικό Χθμείο του Κράτουσ

5.

Σφνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων – Ξενοφϊντοσ 5

6.

Σφνδεςμοσ Εμπορικϊν Αντιπροςϊπων Ελλάδοσ

7.

Κεντρικι ϋΕνωςθ Επιμελθτθρίων

8.

Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ – Τςαμαδοφ 38 Ρειραιάσ

9.

Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακινασ – Ρειραιά

10.

Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ

11.

Ρ.Ε.Τ.Α.

12.

Α.Ε.Τ.Α.

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γραφείο κ. Διοικθτι ΑΑΔΕ

2.

Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Τελωνείων & Ε.Φ.Κ

3.

Δ/νςεισ : Τελ. Διαδικαςιϊν, Σ.Τ.Ε.Ρ., ΕΦ.Κ & ΦΡΑ, Ηλ. Τελωνείου

4.

Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων - Τμιμα Βϋ : Τελωνειακϊν Θεμάτων

5.

Δ/νςθ Δ.Θ.Ε.Κ.Α.: α. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Δ/νςθσ
β. Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ
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