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Θέμα: Οδηγίες για την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων στο Α΄
Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.
Σχετ. : α) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/28 Απριλίου 2016 αναφορικά με την εξαγωγή
και έξοδο εμπορευμάτων από το έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
β) Η αριθμ. Δ33Δ 50020/07.01.2014 Εμπιστευτική Διαταγή « Οδηγίες για την
εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους Τελωνειακούς Ελέγχους κατά την
Εξαγωγή».
Με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των διαδικασιών και διατυπώσεων
εξαγωγής και εξόδου από το Α΄ Τελωνείο και μέχρι την οριστική διευθέτηση του
προβλήματος από το διαχειριστή της Ελεύθερης Ζώνης για την αποθήκευση των
εμπορευματοκιβωτίων των δια της θαλάσσιας οδού εξερχόμενων εμπορευμάτων στην ΕΖ
του λιμένα Θεσ/νίκης, παρέχονται οδηγίες για εφαρμογή από το Τελωνείο και τους
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εμπλεκόμενους με την διαδικασία εξαγωγής και εξόδου οικονομικούς φορείς, με ισχύ
αυστηρά από τη λήψη της παρούσας.
Όταν το Α΄ Τελωνείο λειτουργεί ως Τελωνείο εξαγωγής (υποβολή διασαφήσεων
εξαγωγής) και ως Τελωνείο εξόδου (βεβαίωση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων που
εξέρχονται θαλασσίως) θα ενεργοποιούνται τα μηνύματα μεταξύ του Τελωνείου
Εξαγωγής και Εξόδου και θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία :

Α. Διαδικασία εξαγωγής και εξόδου στο Α΄Τελωνείο Θεσ/νίκης
1. Διαδικασία εξαγωγής
Το Α΄Τελωνείο ως τελωνείο εξαγωγής, θα τηρεί πιστά τη διαδικασία που ορίζεται και
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 «Ρόλος και αρμοδιότητες του Τελωνείου εξαγωγής» της
ανωτέρω α) σχετικής. Συνοπτικά:

 Υποβολή ορθά συμπληρωμένης διασάφησης εξαγωγής,
 Επαλήθευση της διασάφησης μέσω διενέργειας Ανάλυσης Κινδύνου σύμφωνα με
τη β)σχετική,
 Όταν το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδεικνύει έλεγχο,
πραγματοποιείται έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος (με τη χρήση της
παρεχόμενης υλικοτεχνικής υποδομής και τη διάνοιξη διαδρόμου για τη
διευκόλυνση του φυσικού ελέγχου) καταγραφή και αποθήκευση των
αποτελεσμάτων ελέγχου στη διασάφηση.
 Όταν το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου αποδίδει στη διασάφηση χαμηλό βαθμό
επικινδυνότητας, η διασάφηση παραμένει στην οθόνη του επόπτη για όσο ορίζει ο
χρονομετρητής (timer) αυτόματου τελωνισμού και εφόσον δεν επιλεχθεί για
έλεγχο, η διασάφηση λαμβάνει αυτόματα αποτέλεσμα ελέγχου Α2 «Κατά
Δήλωση».
 Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής ο αρμόδιος υπάλληλος του Α΄
Τελωνείου εκτυπώνει στον εξαγωγέα/διασαφιστή, το Συνοδευτικό Έγγραφο
Εξαγωγής το οποίο αποτελεί την άδεια για την παραλαβή των εμπορευμάτων.
2. Διαδικασία εξόδου-Ενεργοποίηση της Ανάλυσης Κινδύνου στο Α΄ Τελωνείο (Πύλη
16)


Αποστολή μηνύματος ΙΕ507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου» στην Πύλη 16
Όταν τα εμπορεύματα προσκομιστούν στην Πύλη 16 της Ε.Ζ. προκειμένου να
εισέλθουν στην Ε.Ζ. και να ακολουθήσει η φόρτωσή τους στο πλοίο, ο
εξαγωγέας/διασαφιστής ή το πρόσωπο που έχει άμεσα την πληροφορία για την
άφιξη των εμπορευμάτων στην Πύλη 16 (υπεύθυνο πρόσωπο για την παραλαβή
και έξοδο του εμπορεύματος στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει κάνει ο
εξαγωγέας) αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ 507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου» με την
ένδειξη χωρίς αποθήκευση (0). Επισημαίνουμε ότι δεν υποστηρίζεται η διόρθωση
ή ακύρωσή του.
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Με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 507 η κατάσταση των διασαφήσεων εξαγωγής
αλλάζει σε G04 «Προσκόμιση εμπορευμάτων στην έξοδο» και πλέον οι
διασαφήσεις παρακολουθούνται από τις «Λειτουργίες Τελωνείου ΕξόδουΑναζήτηση Αναμενόμενης Άφιξης».
Στην κατάσταση G04 οι διασαφήσεις βρίσκονται στον Πίνακα «Εκκρεμών
Τελωνειακών Παραστατικών» του Υποσυστήματος Διαχείρισης Ειδικών
Πληροφοριών και Υποθέσεων για τη Δρομολόγησή τους σύμφωνα με τη β)σχετική.
Ακολουθεί η επαλήθευση της διασάφησης μέσω διενέργειας ελέγχου.
Όταν η διασάφηση υποδειχθεί για έλεγχο, αυτός πραγματοποιείται στο χώρο
ελέγχου του ΣΕΜΠΟ εντός της Ε.Ζ. με την παρεχόμενη υλικοτεχνική υποδομή και
προσωπικό από το διαχειριστή της Ε.Ζ. (ΟΛΘ).
Όταν ο έλεγχος προκύψει κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας (10μμ-6πμ),
δεν θα πραγματοποιείται και το προς έλεγχο εμπορευματοκιβώτιο θα
μεταφέρεται στο χώρο ελέγχου του ΣΕΜΠΟ της Ε.Ζ. ώστε να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος κατά τη διάρκεια της πρωϊνής βάρδιας.
Εξαίρεση: Τα εμπορευματοκιβώτια για τα οποία υπάρχει κίνδυνος μη φόρτωσης
αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της πρωϊνής βάρδιας λόγω απόπλου
του πλοίου, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στη νυχτερινή βάρδια.




Β.

Μετά την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, οι διασαφήσεις εξαγωγής
μεταβαίνουν σε κατάσταση «Άμεση Απελευθέρωση» και η μόνη ενέργεια που
επιτρέπεται στον τελωνειακό υπάλληλο είναι η επιβεβαίωση της εξόδου,
σύμφωνα με την οποία θα αποσταλεί το μήνυμα ΙΕ518 αφού συμπληρωθούν τα
απαραίτητα πεδία της αντίστοιχης οθόνης.
Μετά την αποστολή των μηνυμάτων ΙΕ518, η κατάσταση των διασαφήσεων
αλλάζει σε F08 «Επιβεβαίωση Εξαγωγής» και G08 «Εξήλθε» στο Α΄ Τελωνείο.
Υποβολή ορθά συμπληρωμένης διασάφησης εξαγωγής

Με την παρούσα εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εξαγωγείς/διασαφιστές για την
υποβολή ορθά συμπληρωμένης διασάφησης εξαγωγής. Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή
διασάφησης στο τελωνείο ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά στην ακρίβεια των
στοιχείων της διασάφησης και γενικά στην τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά την
υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς και τη γνησιότητα των
υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων (άρθρο 15 του ενωσιακού τελωνειακού
κώδικα Καν.952/13). Η μη ορθή συμπλήρωσή της έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή
ποινών κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία εφόσον από διασταυρωτικούς
ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων ή μη ορθή συμπλήρωση των
σχετικών πεδίων της διασάφησης.
Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η εντατικοποίηση των εκ των υστέρων ελέγχων από το
Α΄Τελωνείο για τη διαπίστωση της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της διασάφησης.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τη συμπλήρωση των ακόλουθων θέσεων της
διασάφησης :
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Θέση 2 «Αποστολέας/Εξαγωγέας» : η σωστή συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι
σημαντική καθόσον συνδέεται με την επιστροφή του ΦΠΑ. (Mε την ανωτέρω α) σχετική
έχουν δοθεί οδηγίες για τον ορισμό του εξαγωγέα καθώς και παραδείγματα για
πληρέστερη ενημέρωση στο Παράρτημα 9 αυτής).
Θέση 21 «Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα
σύνορα» με το όνομα και τη σημαία του πλοίου.
Θέση 22 «Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου», με τον κωδικό του νομίσματος του
τιμολογίου και το συνολικό ποσό του ή των τιμολογίου/ων. Σημειώνεται ότι το τιμολόγιο
είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση πώλησης των εμπορευμάτων.
Θέση 30 «Τόπος εμπορευμάτων» συμπληρώνοντας τον κωδικό του χώρου που βρίσκονται
τα προς εξαγωγή εμπορεύματα.
Θέση 44 «Ειδικές Μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα» με τη συμπλήρωση των ακόλουθων:
-

Τιμολόγιο, εφόσον υπάρχει πώληση με τον κωδικό Ν380 ή 1380 αν δεν υπάρχει
τιμολόγιο
Φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς, με κωδικό (1903), εφόσον είναι διαθέσιμη.
Ειδικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων, εφόσον
απαιτούνται.
Ότι άλλο προβλέπεται για την υπαγωγή στο συγκεκριμένο εξαγωγικό καθεστώς
από τις ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις.

(Στο Παράρτημα 5 της ανωτέρω α)σχετικής περιλαμβάνεται Πίνακας επικαιροποιημένος
σύμφωνα με τον ενωσιακό κώδικα με τις υποχρεωτικές θέσεις της διασάφησης ανά τύπο
διασάφησης και αιτούμενο καθεστώς).
Γ.

Αρμόδιο τελωνείο

Επιπλέον εφιστούμε την προσοχή στο Α΄Τελωνείο Θεσ/νίκης, για αυστηρή αξιολόγηση
των αιτημάτων που υποβάλλονται για έγκριση υποβολής διασάφησης εξαγωγής,
υπενθυμίζοντας ότι ένα Τελωνείο έχει αρμοδιότητα για την αποδοχή διασάφησης
εξαγωγής συγκεκριμένου εξαγωγέα όταν αυτός :
 Έχει την εγκατάστασή του στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητας του
Τελωνείου ή
 Συσκευάζει τα εμπορεύματά του για εξαγωγή στην περιοχή της κατά τόπον
αρμοδιότητας του Τελωνείου. Δηλαδή τα εμπορεύματα προετοιμάζονται για
αποστολή κυρίως για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά
ή
ανασυσκευάζονται ή υποβάλλονται σε τελική συσκευασία σε κιβώτια τα οποία
έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τη μεταφορά ή τοποθετούνται χαρτοκιβώτια μέσα
σε εμπορευματοκιβώτιο ή
 Φορτώνει για τη μεταφορά προς εξαγωγή τα εμπορεύματά του στο τελικό μέσο
μεταφοράς στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητας του Τελωνείου και
καλύπτει κυρίως τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα εμπορεύματα δεν
συσκευάζονται για εξαγωγή και ειδικότερα εκείνες που τα εμπορεύματα
φορτώνονται ασυσκεύαστα πχ εμπορεύματα χύδην.
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Δ. Απαγόρευση έγκρισης ως χώρων παραμονής των εμπορευμάτων τις μάντρες για
προϊόντα ΕΦΚ
Σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, δεν θα
εγκρίνονται ως χώροι παραμονής των εμπορευμάτων οι μάντρες και τα εμπορεύματα θα
προσκομίζονται στο τελωνείο με την υποβολή της διασάφησης, θα ακολουθεί ο
τελωνισμός τους, η έκδοση του ΣΕΕ και η άμεση είσοδός τους στην ΕΖ.
Ε. Ορισμός υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Πύλη 16
Στην Πύλη 16 της ΕΖ, μέσω της οποίας διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος εμπορευμάτων
από και προς την Ε.Ζ., θα εκτελούν υπηρεσία κατ΄ελάχιστο δύο άτομα, εκ των οποίων ο
ένας να διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαδικασία και στους ελέγχους.
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι οι πετρελεύσεις διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο από την
ανατολή ως τη δύση του ήλιου.
Η Προϊσταμένη του Α΄Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών παρακαλείται να προχωρήσει σε
οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει ότι δύναται να εξασφαλίσει τον ελάχιστο δυνατό χρόνο
παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων σε χώρους εκτός της Ε.Ζ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΑΑΔΕ
1.1 Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσ/νίκης
1.2 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικής-Θεσ/νίκης)
1.3 Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
1.4 Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
2. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης (Κτήριο Διοίκησης Προβλήτα Νο 1, Λιμένας Θεσ/νίκη)
2. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, 54624 Θεσ/νίκη)
3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη)
4. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 18532 Πειραιάς)
5. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς)
6. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, 54625 Θεσ/νίκη)
7. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα)
8. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσ/νίκη)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ κου Πιτσιλή
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων και ΕΦΚ κας Γιαλούρη
3. Δ/νσεις Τελωνειακών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., Δασμολογικών Θεμάτων και
Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και
Παραβάσεων, Ηλεκτρονικού Τελωνείου
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