
   

 

 

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 
Σε περίπτωση μη συμφωνίας, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη χώρα και θα εισαχθούν 
τελωνειακές διατυπώσεις, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αποτελεί πλέον μέλος της 
τελωνειακής ένωσης της ΕΕ. 

Στο τελευταίο του σχέδιο έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ
4 υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση "μη 

συμφωνίας", η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα θα ισχύει 
από την ημερομηνία υπαναχώρησης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν 
τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης και τους σχετικούς κανόνες έμμεσης φορολογίας σε όλες 
τις εισαγωγές και τις εξαγωγές από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες δυνατότητες για την έκδοση αδειών για τα μέτρα διευκόλυνσης 
που προβλέπονται στον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης. ο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε 
συγκεκριμένες οδηγίες για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του Dover ή του Holyhead. 

Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν πολλά μέτρα για τον εκτελωνισμό από και προς το 

Ηνωμένο Βασίλειο
5
. 

Τα μέλη της IRU θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες-μέλη τους είναι τουλάχιστον 
πλήρως ενημερωμένες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν και τι τελωνειακά έγγραφα θα απαιτηθούν για τις μεταφορές μεταξύ της 
ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμη και αν οι εταιρείες-μέλη αποφασίσουν να 
αναθέσουν σε τρίτους τις τελωνειακές διατυπώσεις. 

Οι επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής υποστήριξης και οι οδηγοί 
τους πρέπει να γνωρίζουν τις διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθεί η καθυστέρηση στα 
σύνορα επειδή δεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις. 

 

1. Θα πρέπει οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές και οι επιχειρήσεις 
εφοδιαστικής να ασχοληθούν με τις τελωνειακές διατυπώσεις; 

 
Αυτή είναι η επιλογή των επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής, 

οι οποίες μπορούν να το αφήσουν στον πελάτη ή να αναθέσουν σε τρίτους. Ο αερομεταφορέας 
και ο οδηγός πρέπει πάντοτε να διασφαλίζουν ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα είναι διαθέσιμα 
και δεόντως συμπληρωμένα και ότι τηρούνται όλες οι διατυπώσεις. Διαφορετικά, ένα όχημα 
μπορεί να κρατηθεί στα σύνορα. 

 
Στην περίπτωση που οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές και οι φορείς εφοδιαστικής 

αποφασίζουν να φροντίσουν οι ίδιες τις τελωνειακές διατυπώσεις, θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση για την εγγραφή και τον αριθμό καταχώρησης EORI και αναγνώρισης οικονομικών 
φορέων στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές τους. Αυτός ο αριθμός αναγνώρισης απαιτείται όταν 
μια εταιρεία πρέπει να έχει συναλλαγές με τα τελωνεία. 
 

4 Η ΕΚ προετοίμασε μια ειδική ιστοσελίδα με ένα κατάλογο πρακτικών συμβουλών και συστάσεων σε 
24 γλώσσες, μία “Brexit Λίστα ελέγχου για τους εμπόρους” και έναν “Brexit Τελωνειακό Οδηγό για τις 
Επιχειρήσεις”. Η ΕΚ οριστικοποίησε ένα σημείωμα καθοδήγησης σχετικά με τα τελωνειακά ζητήματα 
σε περίπτωση Brexit «χωρίς συμφωνία». Αυτό το σημείωμα καθοδήγησης συνοδεύεται από δύο 
πρόσθετα έγγραφα, ένα για business transit σενάρια στη Σύμβαση περί  κοινής διαμετακόμισης CTC 
και ένα τα business σενάρια εξαγωγών. Υπάρχει μία powerpoint παρουσίαση με πτυχές “προνομιακής 
προέλευσης” . 

5 Μετακίνηση εμπορευμάτων μέσω του Λιμανιού Dover kai Eurotunnel με τη χρήση της Σύμβασης   

  Κοινής Διαμετακόμισης     

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-17-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-17-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-18-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-19-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-19-en.pdf


   

 

  Μετακίνηση εμπορευμάτων μέσω του Λιμανιού Dover και Eurotunnel με χρήση ATA Carnet 
  Μετακίνηση εμπορευμάτων μέσω λιμανιού του Holyhead με τη χρήση ATA Carnet 

 

 
6 Η Γαλλία σχεδιάζει ένα σύστημα για τις διαβάσεις για  ferry και Eurotunnel που θα συνδέεται η 

τελωνειακή διασάφηση με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Αυτό το σύστημα θα 
χρησιμοποιηθεί για την προεπιλογή των οχημάτων για περαιτέρω ελέγχους ενώ εξακολουθούν να 
διασχίζουν το κανάλι. Οι γαλλικές τελωνειακές αρχές παρείχαν ένα βίντεο (στα French και English) για 
το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα στα λιμάνια και για το Eurotunnel και ένα φυλλάδιο οδηγών (στα 
French και English). Το φυλλάδιο "Smart Border" διατίθεται επίσης σε πολλές άλλες γλώσσες: 

Deutsch - Intelligente Grenzlösungen für gut informierte Fahrer [PDF]  

Español - Una frontera inteligente para conductores bien informados [PDF]  

Português - Uma fronteira inteligente para condutores bem informados [PDF]  

Italiano - Una frontiera intelligente per i professionisti del trasporto [PDF]  

Polski - Dobrze poinformowany kierowca mądrze przekracza granicę [PDF]  

Românesc - O frontieră inteligentă pentru șoferi bine informați [PDF] 

Η Γαλλία δημοσίευσε επίσης guidelines  για τους χρήστες των συνόρων σε περίπτωση που το Brexit 

δεν έχει συμφωνήσει και ένα φυλλάδιο (EN, FR); ). Οι σύνδεσμοι με τα συχνά ερωτηθέντα τελωνειακά 

ερωτήματα μπορούν να βρεθούν here. 
 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, η DGDDI δημοσίευσε μια ειδοποίηση προς τους μεταφορείς σε περίπτωση 
μη διαπραγμάτευσης της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία εξηγείται η διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες που δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της εθνικής 
κεντρικής εκκαθάρισης (National Centralized Clearance, Dédouanement Centralisé National - DCN).Ο 
περιεκτικός γαλλικός οδηγός για τη μη διαπραγμάτευση της αποχώρησης παραμένει η κύρια πηγή 
πληροφοριών τόσο στη French και English γλώσσα. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των γαλλικών συνόρων μπορείτε να βρείτε σε αυτή 
την παρουσίαση που παρουσίασε η TLF. 

 

Η Ολλανδία απέκτησε πληροφορίες  σχετικά με τη διέλευση μέσω ολλανδικών λιμένων, ενημερωτικών 

φυλλαδίων σε DE, EN και NL.  Αυτό έγινε σε στενή συνεργασία με τα μέλη της IRU, TLN και EVO. 

Η Portbase, μια συνεργασία μεταξύ των ολλανδικών λιμένων, των τελωνειακών αρχών και των 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών, έχει επίσης αναπτυχθεί. Η Portbase  είναι μια πληρωμένη υπηρεσία (το 
κόστος καταχώρησης είναι 249,50 ευρώ), το οποίο θα βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης 
εμπορευμάτων και εφοδιαστικής με τις διάφορες διατυπώσεις που ζητούνται για μεταφορά μεταξύ της 
Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλοι οι ολλανδικοί τερματικοί σταθμοί (C-ro, P & O, Stena 
Line και DFDS) συμφώνησαν ότι, όλοι οι αριθμοί τελωνειακής διασάφησης και τα έγγραφα εξαγωγής 
και εισαγωγής από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω των Κάτω Χωρών πρέπει να προκαταχωρηθούν μέσω 
της Portbase.Στα οχήματα οδικών εμπορευματικών μεταφορών θα απαγορευθεί η πρόσβαση στους 
τερματικούς σταθμούς εάν αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά και θα εκτραπούν σε 
συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης. 

Το Βέλγιο δημιούργησε μια τελωνειακή ιστοσελίδα για το Brexit. Το λιμάνι του Zeebrugge διαθέτει 

ειδική ιστοσελίδα για την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου στην ιστοσελίδα του. Αυτή η σελίδα 
περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες και πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων, η οποία προσφέρει 
ψηφιακή σύνδεση μεταξύ όλων των συνδέσμων της αλυσίδας εφοδιαστικής. 

Η Ιρλανδία πρότεινε επίσης ιστοσελίδες με χρήσιμες τελωνειακές πληροφορίες για το Brexit. 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την κυκλοφορία από / προς την 

Ιρλανδία μπορούν να βρεθούν εδώ και εδώ. 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-dover-and-eurotunnel-with-an-ata-carnet?utm_source=c6fb26d8-95c9-404b-a213-fd800800d1cd&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-through-the-port-of-holyhead-with-an-ata-carnet?utm_source=ad6f9a51-e907-43f4-a1c1-3a484b023835&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-11-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-10-en.pdf
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16143-la-frontiere-intelligente
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16171-the-smart-border
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6506-1-fr.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6506-2-en.pdf
http://douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/intelligente-grenzlosungen-fur-gut-informierte-fahrer-de.pdf
http://douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/una-frontera-inteligente-para-conductores-bien-informados-es.pdf
http://douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/uma-fronteira-inteligente-para-condutores-bem-informados-pt.pdf
http://douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/una-frontiera-intelligente-per-i-professionisti-del-trasporto-it.pdf
http://douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/dobrze-poinformowany-kierowca-madrze-przekracza-granice-pl.pdf
http://douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/o-frontier-inteligent-pentru-oferi-bine-informa-i-ro.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-12-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CTM_annexGE6487-2-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CTM_annexGE6487-3-en.pdf
http://douane.gouv.fr/articles/a14987-faq-brexit
https://webservices.wkf.fr/editorial/medias/pdfs/actu-74173-brexit-_-autorisations.pdf?_ga=2.48457762.504158737.1568986566-812334809.1568986566
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/guide-douane-brexit-entreprises.pdf
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/brexit/brexit-customs-guidelines.pdf
https://www.iifa.ie/wp-content/uploads/2019/09/Olivier-Thouard-TLF-France-Brexit-presentation-in-Ireland-18th-Sept-2019.pdf
https://www.iifa.ie/wp-content/uploads/2019/09/Olivier-Thouard-TLF-France-Brexit-presentation-in-Ireland-18th-Sept-2019.pdf
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/brexit-in-5-steps/
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-13-de.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-14-en.pdf
https://www.iru.org/apps/dme-app/direct.on/id.CLTM_annexBR6473-15-en.pdf
https://www.portbase.com/en/
https://www.belgium.be/en/brexit/
https://www.iifa.ie/wp-content/uploads/2019/09/IIFA-Tom-Thornton-Irish-BREXIT-Preparations-18th-Sept-2019.pdf
https://www.iifa.ie/wp-content/uploads/2019/09/DAFM-IIFA-Brexit-Seminar-Live-animals-and-animal-products-September-18th-Sept-2019.pdf


   

 

 
Σε περίπτωση που οι εταιρείες αναθέσουν σε τρίτους την ανάθεση αυτής, ένας φορέας 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής θα χρειαστεί αριθμό EORI εάν οι 
δηλώσεις συμπληρωθούν στο όνομά του. 
Μετά από έντονες ανταλλαγές, τα τελωνεία του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν ότι οι 
επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής υποστήριξης δεν θα 
απαιτούν δύο αριθμούς EORI, εκτός εάν πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστούν αριθμό EORI 
του Ηνωμένου Βασιλείου για τις εξαγωγές προς την ΕΕ. Οι φορείς εκμετάλλευσης που είναι 
εγκατεστημένοι στην ΕΕ-27 θα χρειαστούν αριθμό EORI της ΕΕ για εξαγωγή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ-27 που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο και να εισάγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
χρειαστούν δύο αριθμούς EORI και έναν ενδιάμεσο φορέα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

2. TIR 

 
Στην περίπτωση ενός σεναρίου χωρίς συμφωνία, η διαδικασία TIR θα τεθεί σε εφαρμογή για τις 
πράξεις διαμετακόμισης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 27 κρατών μελών της ΕΕ, 
παράλληλα με το NCTS και την ATA (προσωρινή είσοδος εμπορευμάτων) (π.χ., όπως 
συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία και τη Σερβία).Σε περίπτωση συμφωνίας, θα εφαρμοστεί 
μεταβατική περίοδος τουλάχιστον δύο ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα παραμείνει στο ενιαίο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο 
Βασίλειο θεωρείται τελωνειακό ως κράτος μέλος της ΕΕ, το TIR θα καταστεί εφαρμοστέο για 
τις πράξεις διαμετακόμισης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 27 κρατών μελών της ΕΕ, 
παράλληλα με το NCTS, μόνο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και ανάλογα με το τι 
συμφωνείται μεταξύ Του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ σε τελωνειακά θέματα. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής πρέπει 
να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το TIR 
(βλέπε ενότητα 1). 
Με γενικούς όρους, ο έμπορος είναι υπεύθυνος να πραγματοποιεί τελωνειακές διασαφήσεις 
και να παρέχει στη σχετική τεκμηρίωση στον διαχειριστή οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
και εφοδιαστικής και στον οδηγό. Τα μέλη της IRU πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής, οι 
διαμεσολαβητές ή οι φορτωτές μπορούν όλοι να είναι ο έμποροι. 

Στην περίπτωση του TIR, η εταιρεία οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής 
αλυσίδας είναι ο διασαφιστής, εκτός εάν ο εισαγωγέας κάνει εκ των προτέρων τη δήλωση 
εισαγωγής και τον εκτελωνισμό. Ο υπεύθυνος οδικών εμπορευματικών μεταφορών και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο οδηγός έχει όλα τα απαιτούμενα 
τελωνειακά έγγραφα και άλλα συναφή έγγραφα προκειμένου να εκτελέσει σωστά τη μεταφορά. Ο 
πρώτος πρέπει επίσης, να ενημερώσει τον τελευταίο για τα έγγραφα που πρέπει να 
παρουσιάσει σε βασικά σημεία διέλευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3. Τελωνειακές διαδικασίες κατά την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Η ΕΕ εξέδωσε κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 σχετικά με τις προθεσμίες για την υποβολή συνοπτικών 
διασαφήσεων εισόδου και δηλώσεων πριν από την αναχώρηση σε περίπτωση θαλάσσιας 
μεταφοράς από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα επιτρέψει τη διεξαγωγή τελωνειακών 
διασαφήσεων για εμπορεύματα που θα μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, πρέπει 
να σημειωθεί ότι δεν θα είναι δυνατή η υποβολή προκαταρκτικών δηλώσεων για ορισμένη 
περίοδο πριν και μετά την προθεσμία του Brexit. 
Πριν αποχωρήσουν από την ΕΕ, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών και 
εφοδιαστικών φορέων και οι οδηγοί τους πρέπει να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν όλα τα σχετικά 
έγγραφα και πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι ο έμπορος έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες 
εξαγωγής της ΕΕ. 
Εάν δεν χρησιμοποιούνται άλλες διαδικασίες μετακίνησης, αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει 
να έχει, για κάθε αποστολή, αποδεικτικά στοιχεία για την τελωνειακή διασάφηση των 
εμπόρων (στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο) με τη μορφή: Αριθμού αναφοράς 
κυκλοφορίας, αριθμού EORI του εμπόρου του Ηνωμένου Βασιλείου ή η δήλωση της ΕΕ 
εξαγωγής MRN.  Ο  οδηγός  πρέπει  να  έχει  επιπλέον  MRN  για  ελεγχόμενα  προϊόντα για  

τα  εμπορεύματα
7 των μεταβατικών απλουστευμένων διαδικασιών. 

Τα μέλη της IRU πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών και εφοδιαστικής, οι διαμεσολαβητές ή οι φορτωτές μπορούν όλοι να είναι 
έμποροι. 
 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι τα εμπορεύματα που αναχωρούν από 
την ΕΕ για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα απαιτούν τελωνειακές διατυπώσεις εάν 
αποχωρήσουν από την ΕΕ πριν από την προθεσμία της αποχώρησης του. Τα μέλη της IRU 
θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην επιχείρηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
και εφοδιαστικής υποστήριξης την πρόκληση αυτή. 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτήσει όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα να υπόκεινται είτε σε 
τελωνειακές διασαφήσεις είτε σε διαμετακόμιση. Οι κινήσεις περί κοινής διαμετακόμισης θα 
είναι διαθέσιμες στους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς, καθώς και στις μεταβατικές 
απλουστευμένες διαδικασίες του Ηνωμένου Βασιλείου, για να υποστηρίξουν τη διατύπωση 
δηλώσεων εισαγωγής. Σε άλλες περιπτώσεις, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς ή ο 
αντιπρόσωπός τους θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν με τα τελωνειακά καθεστώτα για να 
προβούν σε δηλώσεις εισαγωγής / εξαγωγής. 
 

Ο τελωνειακός κώδικας του Ηνωμένου Βασιλείου θα αντικατοπτρίζει το ενωσιακό τελωνειακό 
κώδικο σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά θα υπάρξουν κάποιες διαφορές. Για τα εμπορεύματα 
που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω μίας listed Roll on-Roll off (RoRo) τοποθεσίας, 
οι τελωνειακές διασαφήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εκ των προτέρων. Αυτή θα μπορούσε 
να είναι πλήρης τελωνειακή διασάφηση, απλουστευμένη διασυνοριακή δήλωση ή εγγραφή 
στα εμπορικά μητρώα όπου ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας είναι εξουσιοδοτημένος για την 
ΚΕΠΠΑ (CFSP,) ή απλουστευμένη διασυνοριακή δήλωση ή καταχώρηση στα εμπορικά 
μητρώα του διασαφιστή στο πλαίσιο των νέων μεταβατικών απλουστευμένων διαδικασιών. 
 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η απαίτηση των μεταφορέων να 
συμπληρώνουν τις δηλώσεις περί καταχώρησης εισόδου, θα κατανεμηθεί σταδιακά για έξι 
μήνες για τα εμπορεύματα που εισάγονται από εδάφη όπου το Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαιτεί 
επί του παρόντος τις εν λόγω δηλώσεις. 
 

 
7 https://www.gov.uk/guidance/list-of-controlled-goods-for-transitional-simplified-procedure 

 
 

https://www.gov.uk/guidance/moving-goods-to-and-from-the-eu-through-roll-on-roll-off-locations-including-eurotunnel
http://www.gov.uk/guidance/list-of-controlled-goods-for-transitional-simplified-procedure
http://www.gov.uk/guidance/list-of-controlled-goods-for-transitional-simplified-procedure
http://www.gov.uk/guidance/list-of-controlled-goods-for-transitional-simplified-procedure


   

 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η απαίτηση των μεταφορέων να 
συμπληρώσουν τις δηλώσεις περί Καταχώρησης Εισόδου (ENS), θα κατανεμηθεί σταδιακά 
σε έξι μήνες για τα εμπορεύματα που εισάγονται από εδάφη όπου το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
απαιτεί επί του παρόντος τις εν λόγω δηλώσεις. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ΕΕ, 
τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η δήλωση που απαιτείται πριν από την άφιξη των 
εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ολοκληρωθεί από τον διαχειριστή οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής, τον πελάτη (πελάτες) ή θα μπορούσε να 
ανατεθεί σε τρίτο μέρος. Σύμφωνα με τις διαδικασίες δήλωσης εξαγωγής του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται στο πλαίσιο της τελωνειακής διασάφησης 
εξαγωγής. 

 

Σενάρια: 
 

α) Σύμβαση κοινής διαμετακόμισης 

 
 Αναχώρηση στην ΕΕ 

 
Πριν από την αναχώρηση, ο οδηγός πρέπει να λάβει από τον έμπορο συνοδευτικό έγγραφο 
διαμετακόμισης και να βεβαιωθεί ότι τα εμπορεύματα έχουν απελευθερωθεί στο καθεστώς 
διαμετακόμισης 

 
 Έξοδος από την ΕΕ 

 
Ο οδηγός πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες εξόδου της ΕΕ. 

 

 Είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Ο οδηγός πρέπει να ακολουθεί τις τοπικές διαδικασίες του λιμένα για την παρουσίαση του TAD. 

Η Συνοριακή Δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου θα χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες με βάση 
τον κίνδυνο για την επιλογή φορτηγών για στοχοθετημένους τελωνειακούς ελέγχους. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός θα κληθεί να παρουσιάσει το MRN και το EORI που έχουν για 
κάθε αποστολή. 

 
 Τερματισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Μετά την αποβίβαση, ο οδηγός πρέπει να παρουσιάσει το TAD σε τελωνείο προορισμού ή 
εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, κλείνοντας έτσι το καθεστώς διαμετακόμισης.Τα εμπορεύματα 
θα υπόκεινται στις διαδικασίες εισαγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο: εάν είναι ήδη διαθέσιμος 
ένας αριθμός MRN ή / και EORI, αυτά θα επιτρέψουν την εκκαθάριση των εμπορευμάτων 
αμέσως. 

 
Εάν ο αριθμός MRN και / ή ο αριθμός EORI δεν είναι άμεσα διαθέσιμος, ο οδηγός πρέπει να 
παραλάβει τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη ή του 
γραφείου προορισμού όπου τελειώνει η διαμετακόμιση. 

 
 

β) TIR 
 

 Αναχώρηση στην ΕΕ 

 
Πριν από την έναρξη του καθεστώτος TIR, ο κάτοχος (που έχει λάβει άδεια από το τελωνείο 
του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει γίνει δεκτός από βρετανικές εθνικές ενώσεις TIR όπως RHA 
ή FTA) πρέπει να υποβάλει τα "στοιχεία της δήλωσης διαμετακόμισης ", ο κάτοχος πρέπει 

https://www.gov.uk/guidance/transport-goods-out-of-the-uk-by-road-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal-checklist-for-hauliers


   

 

να έχει έγκυρη EORI της ΕΕ).Το εν λόγω τελωνείο εξασφαλίζει την αξιολόγηση του κινδύνου 
της συναλλαγής αξιολογώντας τα δεδομένα της δήλωσης βάσει των κριτηρίων κινδύνου.Σε 
γενικές γραμμές, ο κάτοχος του δελτίου TIR μπορεί να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες να 
υποβάλει ηλεκτρονικά δεδομένα δελτίου TIR ανάλογα με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος: 

 Άμεση είσοδος του εμπόρου (συμπεριλαμβανομένης της εισόδου μέσω τελωνειακού 

διαδικτυακού τόπου). 

 Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών στοιχείων 

 Καταχώριση δεδομένων στο τελωνείο (σε τερματικό σταθμό που τίθεται στη 
διάθεση των φορέων εκμετάλλευσης). 

 Διασύνδεση που αναπτύχθηκε από την IRU (εφαρμογή TIR-EPD). 

 

Το NCTS επικυρώνει αυτόματα τη δήλωση και παράγει MRN. Μετά την παρουσίαση του 
οχήματος, των εμπορευμάτων, του δελτίου TIR και των συνοδευτικών εγγράφων και των 
απαραίτητων ελέγχων από το τελωνείο αναχώρησης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
σφραγίσεως του οχήματος, κυκλοφορεί στο έδαφος της ΕΕ η λειτουργία του TIR και η 
τελωνειακή υπηρεσία επισημαίνει το φύλλο 1 (σελίδα 1 ) του δελτίου TIR, το οποίο φέρει την 
ένδειξη του κράτους ή του FIR στο έδαφος της ΕΕ. 

 
Τα εμπορευματοκιβώτια απαλλάσσονται από τις τελωνειακές απαιτήσεις. 
 

 Έξοδος από την ΕΕ 
 

Μετά την παρουσίαση του οχήματος, των εμπορευμάτων, του δελτίου TIR και των 
συνοδευτικών εγγράφων, το αρμόδιο τελωνείο εξόδου στην ΕΕ ελέγχει τις επικολλημένες 
σφραγίδες, χρησιμοποιεί το MRN για την ανάκτηση των δεδομένων από το NCTS και τα 
καταχωρεί. Μετά τους αναγκαίους ελέγχους, το τελωνείο προορισμού κλείνει τη λειτουργία 
TIR επισημαίνοντας το φύλλο 2 (σελίδα 2). Αυτό σηματοδοτεί τον τερματισμό του TIR στην 
επικράτεια της ΕΕ. 
 

 Είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Το δελτίο TIR, τα συνοδευτικά έγγραφα, το όχημα και τα εμπορεύματα υποβάλλονται από 
τον κάτοχο του δελτίου TIR ή τον αντιπρόσωπό του στο τελωνείο εισόδου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Το εν λόγω τελωνείο εξασφαλίζει τους αναγκαίους ελέγχους και αποδεσμεύει τη 
λειτουργία διαμετακόμισης με την επισήμανση του φύλλου εργασίας 1 (σελίδα 3) του δελτίου 
TIR. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη του TIR στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 

 Τερματισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Το τελωνείο τερματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από αναγκαίους ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των σφραγίδων, σφραγίδες 2 (σελίδα 4) του δελτίου 
TIR. 
Σε περίπτωση καταγγελίας του καθεστώτος TIR στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου, το 
τελωνείο εισόδου θα διαδραματίσει επίσης το ρόλο του τελωνείου προορισμού και θα 
σφραγίσει τα φύλλα αντιστοίχισης 3 και 4 του δελτίου TIR. 
Σε περίπτωση μετακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ο 
οδηγός θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει αντίγραφο του ηλεκτρονικού διοικητικού 
εγγράφου ή εμπορικής τεκμηρίωσης που αναφέρει σαφώς τον κώδικα διοικητικής αναφοράς 
προτού εγκαταλείψουν τη θύρα. 
Η Συνοριακή Δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου θα χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες με 
βάση τον κίνδυνο για την επιλογή φορτηγών για στοχοθετημένους τελωνειακούς ελέγχους. 
Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός θα κληθεί να παρουσιάσει το MRN και το EORI που έχει για 
κάθε αποστολή. 
 
 



   

 

γ) Προσωρινή είσοδος (ΑΤΑ) 
 

 Αναχώρηση στην ΕΕ 

 
Εάν τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται με το 

Δελτίο Προσωρινής Εισόδου8 (ΑΤΑ), ο οδηγός πρέπει να λάβει το εν λόγω δελτίο από τον 
έμπορο. 

 

 Έξοδος από την ΕΕ 
 

Ο οδηγός πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες εξόδου της ΕΕ. Μόλις φθάσει στα σύνορα της 
ΕΕ, ο μηχανοδηγός πρέπει να παρουσιάσει το δελτίο ATA και να εξασφαλίσει ότι το δελτίο 
σφραγίζεται από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΕ. 
 

 Είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Ο οδηγός πρέπει να ακολουθεί τις τοπικές διαδικασίες του λιμένα για την παρουσίαση του 
συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης (TAD). Εάν η βρετανική συνοριακή δύναμη βάλει την 
τελευταία σφραγίδα στο Δελτίο Προσωρινής εισόδου, θα είναι το τέλος της διαδικασίας του 
Δελτίου Προσωρινής Εισόδου. Η Συνοριακή Δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες με βάση τον κίνδυνο για την επιλογή φορτηγών για 
στοχοθετημένους τελωνειακούς ελέγχους. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός θα κληθεί να παρουσιάσει το MRN και το EORI που έχουν για 
κάθε αποστολή. 

 

 Τερματισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Το δελτίο πρέπει στη συνέχεια να δοθεί στον παραλήπτη των εμπορευμάτων κατά την 
παράδοσή τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures 

 

http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures


   

 

 

4. Τελωνειακές διαδικασίες κατά την είσοδο στην ΕΕ 

 
 
Πριν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Βρετανός εξαγωγέας οφείλει να συμπληρώσει τα 
τελωνειακά καθεστώτα εξαγωγών του Ην. Βασιλείου. Ενημερώνει τον οδηγό εάν τα 
εμπορεύματα πρέπει να υποβληθούν σε τελωνείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο εξαγωγέας 
έχει την ευθύνη να παράσχει στον οδηγό όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον έμπορο για 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εισαγωγών του κράτους μέλους προορισμού της ΕΕ, καθώς 
και κατά πόσον τα προς μεταφορά προϊόντα πρέπει να υποβληθούν σε τελωνείο του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής, ένας 
διαμεσολαβητής ή ένας αποστολέας μπορεί να είναι έμπορος ή εξαγωγέας. 

Η εταιρεία οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής υποστήριξης έχει επίσης 
σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη δήλωση ασφαλείας και ασφάλειας (η οποία μπορεί να γίνει 
στο πλαίσιο της ENS): η εταιρεία εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής μπορεί να 
ζητήσει από έναν διαμεσολαβητή ή φορτωτή να φροντίσει το χαρτί, αλλά πρέπει να συμβεί με 
τη ρητή συγκατάθεσή του. Διαφορετικά, μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση στα πλοία και το 
λεωφορείο. Μόλις ολοκληρωθεί το όλο αυτό, ο εξαγωγέας θα λάβει την άδεια να προχωρήσει: 
οι οδηγοί θα μπορούν να συλλέγουν και να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στον λιμένα του 
Ηνωμένου Βασιλείου ή στον τερματικό σταθμό αναχώρησης. 

 

Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας να προχωρήσει, ο οδηγός είτε θα πρέπει να συλλέξει 
τα εμπορεύματα και να τα παραλάβει σε καθορισμένο τόπο εξαγωγής είτε σε εγκεκριμένο 
εδαφικό χώρο για κατάλληλους ελέγχους και άδεια να προχωρήσει (δεν έχει παρασχεθεί 
άδεια, απαιτούνται φυσικοί έλεγχοι) ή να περιμένει έως ότου ο εξαγωγέας πραγματοποιήσει 
ελέγχους εγγράφων στο Εθνικό Κέντρο Εκκαθάρισης και έλαβε περαιτέρω οδηγίες (δεν έχει 
χορηγηθεί άδεια, απαιτείται έλεγχος εγγράφων). 

 

Σενάρια: 
 
α) Σύμβαση κοινής διαμετακόμισης 
 

 Αναχώρηση και έξοδος από το Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Πριν αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οδηγός πρέπει είτε: α) να λάβει ένα 
συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης (TAD) από τον έμπορο (ο οποίος μπορεί να είναι ο 
φορέας οδικών εμπορευματικών μεταφορών και διαμετακόμισης, ο διαμεσολαβητής ή ο 
αποστολέας) και να ενημερωθεί από τον ίδιο ότι η κίνηση έχουν αποσυρθεί στη διαδικασία 
διαμετακόμισης και μπορούν να προχωρήσουν στο σημείο εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου 
ή β) να λάβουν έναν τοπικό αριθμό αναφοράς (LRN) ή έναν TAD που δεν έχει τεθεί στη 
διάθεση του καθεστώτος διαμετακόμισης και να του δοθούν τα προϊόντα και το LRN ή το 
TAD στη συνοριακή δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου σε ένα ανατεθέν γραφείο αναχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια, τα εμπορεύματα θα κυκλοφορήσουν στη διαδικασία 
και θα παρασχεθεί στον οδηγό ένα TAD. Είναι ευθύνη του εξαγωγέα ή του πράκτορα να 
ενημερώσει τον διαχειριστή οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής 
υποστήριξης και τον οδηγό σχετικά με την κατάσταση του TAD. 

 
 Είσοδος στην ΕΕ 

 

Μόλις φθάσει στα σύνορα της ΕΕ, ο οδηγός πρέπει να παρουσιάσει το TAD στις 
τελωνειακές αρχές της ΕΕ. 
 

 Τερματισμός στην ΕΕ 

 
Μετά τα σύνορα της ΕΕ, ο μηχανοδηγός πρέπει να παρουσιάσει το ΤΑD σε υπηρεσία 
προορισμού ή σε εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, όταν το καθεστώς διαμετακόμισης θα 
κλείσει. 



   

 

 
β) TIR 
 

 Αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Εάν τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ κινούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση TIR 
9
, το 

όχημα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης
10 οδικού οχήματος για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων υπό τελωνειακή σφράγιση, εκτός εάν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτιο. 
 
 

Σε περίπτωση εκκίνησης του TIR στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, το δελτίο TIR, τα 
συνοδευτικά έγγραφα, το όχημα και τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο 
αναχώρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον κάτοχο του δελτίου TIR ή τον αντιπρόσωπό 
του. Το τελωνείο θα ελέγξει τη σφράγιση και τη γραφική εργασία και θα αποδεσμεύσει τη 
λειτουργία διαμετακόμισης προσθέτοντας στο δελτίο 1 (σελίδα 1) του δελτίου TIR. Στη 
συνέχεια, ο διαχειριστής οδικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής πρέπει να 
παρέχει στον οδηγό το δελτίο TIR, να διασφαλίζει ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
ρυθμίσεις για να δηλωθεί η κυκλοφορία στο σύστημα NCTS και να έχουν τους αριθμούς 
αναφοράς που απαιτούνται για την παρουσίαση των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές 
της ΕΕ11. 
 

 Έξοδος από το Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Το δελτίο TIR πρέπει να προσκομίζεται από τον οδηγό στο τελωνείο εξόδου από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο ελέγχει το φύλλο σφραγίδων και σφραγίδων 2 (σελίδα 2). Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση TIR ξεκινά στα σύνορα και όχι στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, το 
σχετικό συνοριακό τελωνείο λειτουργεί ως τελωνείο αναχώρησης και εξόδου και σχολιάζει τα 
φύλλα 1 και 2 του δελτίου TIR. 

 

 Είσοδος στην ΕΕ 
 
Πριν τα εμπορεύματα φθάσουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπό καθεστώς TIR, 
κατατίθεται συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS) μέσω του NCTS στο τελωνείο πρώτης 
εισόδου στην Ένωση. 
Το εν λόγω τελωνείο εξασφαλίζει την αξιολόγηση του κινδύνου της συναλλαγής, αξιολογώντας 
τα δεδομένα της δήλωσης βάσει των κριτηρίων κινδύνου. Οι προθεσμίες υποβολής της ENS 
συνδέονται άμεσα με τον τρόπο μεταφοράς, για την οδική κυκλοφορία - το αργότερο μία ώρα 
πριν την άφιξη. Σε γενικές γραμμές, ο κάτοχος του δελτίου TIR μπορεί να έχει τις ακόλουθες 
δυνατότητες να υποβάλει ηλεκτρονικά δεδομένα δελτίου TIR ανάλογα με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος: 
 

 Άμεση είσοδος του εμπόρου (συμπεριλαμβανομένης της εισόδου μέσω τελωνειακού 
διαδικτυακού τόπου). 
 

 Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών στοιχείων 
 

 Καταχώριση δεδομένων στο τελωνείο (σε τερματικό σταθμό που τίθεται στη διάθεση των 
φορέων εκμετάλλευσης). 
 9 https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedure 
10 Containers approved for the transport of goods under Customs seal in accordance with the Customs 
Convention on Containers, 1956, the agreements arising there from concluded under the auspices of 
the United Nations, the Customs Convention on Containers, 1972 or any international instruments 
that may supersede or modify the latter Convention, shall be considered as complying with the 
provisions of the TIR Convention and must be accepted for transport under the TIR procedure without 
further approval. 
11 The operation can be done through IRU TIR-EPD application, which is in full compliance with the NCTS 

http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedure
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedure
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedure


   

 

 

 Διασύνδεση που αναπτύχθηκε από την IRU (εφαρμογή TIR-EPD): Οι κάτοχοι που 
χρησιμοποιούν την εφαρμογή TIR-EPD θα έχουν τη δυνατότητα να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας. 
 
Το NCTS επικυρώνει αυτόματα τη δήλωση και παράγει έναν αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN). 
Όλοι οι κάτοχοι TIR που δηλώνουν ότι η ENS θα πρέπει να έχει έγκυρο αριθμό EORI που 
παρέχεται από την ΕΕ. Μετά την προσκόμιση του οχήματος, των εμπορευμάτων και του 
δελτίου TIR και των αναγκαίων ελέγχων από το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ, η πράξη TIR 
αποδεσμεύεται στο έδαφος της ΕΕ και τα τελωνεία σχολιάζουν το φύλλο 1 (σ.3) του δελτίου 
TIR, σημειώνοντας την αρχή του TIR στην επικράτεια της ΕΕ. 
 

 Τερματισμός στην ΕΕ 
 

Μετά την παρουσίαση του οχήματος, των εμπορευμάτων, του δελτίου TIR και των 
συνοδευτικών εγγράφων, το αρμόδιο τελωνείο εξόδου στην ΕΕ ελέγχει τις επικολλημένες 
σφραγίδες, χρησιμοποιεί το MRN για την ανάκτηση των δεδομένων από το NCTS και τα 
καταχωρεί. Μετά από τους αναγκαίους ελέγχους, το τελωνείο προορισμού κλείνει τη 
λειτουργία TIR επισημαίνοντας το φύλλο 2 (σελίδα 4) και επιστρέφει το δελτίο TIR στον οδηγό, 
σημειώνοντας την τερματισμό του TIR στο έδαφος της ΕΕ. 
 
Σε περίπτωση που το TIR κλείσει στα σύνορα, το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ ενεργεί επίσης, 
ως τελωνείο προορισμού και σχολιάζει τόσο τα φύλλα 1 όσο και το 2 του δελτίου TIR. Εάν τα 
εμπορεύματα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εκτός από άλλα εμπορικά έγγραφα, ο 
οδηγός οφείλει να λαμβάνει από τον έμπορο (ο οποίος μπορεί να είναι ο μεταφορέας 
εμπορευματικών μεταφορών και διαμετακόμισης, ο διαμεσολαβητής ή ο αποστολέας) ένα 
από τα ακόλουθα : αντίγραφο του ηλεκτρονικού διοικητικό έγγραφο, εμπορική τεκμηρίωση 
που δείχνει σαφώς τον διοικητικό κωδικό αναφοράς (ARC) για το, έντυπο W8 χαρτιού για τα 
ενεργειακά προϊόντα, αντίγραφο της τελωνειακής διασάφησης. 
 
γ) Προσωρινή είσοδος (ΑΤΑ) 
 

 Αναχώρηση και έξοδος από το Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Εάν τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ, κινούνται με το Δελτίο προσωρινής εισόδου 
ΑΤΑ12, ο οδηγός πρέπει να αποκτήσει το δελτίο από τον έμπορο (ο οποίος μπορεί να είναι ο 
μεταφορέας εμπορευματικών μεταφορών και διαμετακόμισης, ο διαμεσολαβητής ή ο 
αποστολέας) και να παραλάβει τα εμπορεύματα και το δελτίο η βρετανική δύναμη συνόρων 
σε ένα γραφείο αναχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ακολουθώντας τις οδηγίες εκείνων 
που ελέγχουν το κίνημα, είτε αυτοί είναι ο έμπορος, ο πράκτορας ή η εταιρεία εφοδιαστικής. 
 

 Είσοδος στην ΕΕ 
 

Μόλις φθάσει στα σύνορα της ΕΕ, ο μηχανοδηγός πρέπει να παρουσιάσει το δελτίο ATA και 
να εξασφαλίσει τη σφράγιση του από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ. 

 

 Τερματισμός στην ΕΕ 
 

Μετά τα σύνορα της ΕΕ, ο οδηγός πρέπει να δώσει το δελτίο προσωρινής εισόδου στον 
παραλήπτη των εμπορευμάτων κατά την παράδοσή τους13. 
 

12 https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures 

13 EC Notice REV2 που εκδόθηκε στις 22 Ιουλίου 2019  αναφέρει ότι τα δελτία προσωρινής εισόδου 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση προσωρινής εισαγωγής για τα εμπορεύματα που 
εισάγονται προσωρινά στην ΕΕ. 

http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/travelling_en.pdf


   

 

 
 

5. Τελωνειακές διαδικασίες κατά τη μετάβαση μέσω του Η.Β.  

Σενάρια: 

 Αναχώρηση στην ΕΕ 

 

Πριν από την έναρξη του καθεστώτος TIR, ο κάτοχος υποχρεούται να υποβάλει στο τελωνείο 
αναχώρησης στο IRE "στοιχεία δήλωσης διαμετακόμισης" μέσω του NCTS (για το σκοπό αυτό, 
ο κάτοχος έχει έγκυρο EORI). Σε γενικές γραμμές, ο κάτοχος του δελτίου TIR μπορεί να έχει τις 
ακόλουθες δυνατότητες να υποβάλει ηλεκτρονικά δεδομένα δελτίου TIR ανάλογα με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος: 
 

 Άμεση είσοδος του εμπόρου (συμπεριλαμβανομένης της εισόδου μέσω τελωνειακού 
διαδικτυακού τόπου). 
 

 Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών στοιχείων 
 

 Καταχώριση δεδομένων στο τελωνείο (σε τερματικό σταθμό που τίθεται στη 
διάθεση των φορέων εκμετάλλευσης). 
Το NCTS επικυρώνει αυτόματα τη δήλωση και παράγει έναν αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN). 
Μετά την παρουσίαση του οχήματος, των εμπορευμάτων, του δελτίου TIR και των 
συνοδευτικών εγγράφων και των απαραίτητων ελέγχων από το τελωνείο αναχώρησης στην 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σφραγίσεως του οχήματος, κυκλοφορεί στο έδαφος της ΕΕ η 
πράξη TIR και η τελωνειακή υπηρεσία επισημαίνει το φύλλο 1 (σελίδα 1) του δελτίου TIR, το 
οποίο φέρει την ένδειξη του κράτους ή του FIR στο έδαφος της ΕΕ. 
Επιπροσθέτως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπορεύματα δεν θα χάσουν την 
κοινοτική τους ιδιότητα (κατά την έξοδο από το IRE), ο κάτοχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι το 
δελτίο TIR θεωρείται από το τελωνείο αναχώρησης με σφραγίδα "T2L" (αυτό μπορεί να γίνει 
και με την προσκόμιση Έγγραφο T2L). 
Οι δηλώσεις ασφαλείας και ασφάλειας δεν απαιτούνται εκτός εάν η διακοπή της όλης 
ενέργειας βρίσκεται σε χώρα εκτός της ΕΕ ή της Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. 
Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος μπορεί να προβεί, είτε στην υποβολή δήλωσης 
συνδυασμένης διαμετακόμισης / ασφάλειας και ασφάλειας, είτε σε δήλωση συνοπτικής 
εξόδου ακολουθούμενη από δήλωση διαμετακόμισης. 
 

 Έξοδος από την ΕΕ 
 

Μετά την παρουσίαση του οχήματος, των εμπορευμάτων, του δελτίου TIR και των 
συνοδευτικών εγγράφων, το αρμόδιο τελωνείο εξόδου στην ΕΕ ελέγχει τις επικολλημένες 
σφραγίδες, χρησιμοποιεί το MRN για την ανάκτηση των δεδομένων από το NCTS και τα 
καταχωρεί. Μετά από τους αναγκαίους ελέγχους, το τελωνείο προορισμού κλείνει τη 
λειτουργία TIR επισημαίνοντας το φύλλο 2 (σελίδα 2) και επιστρέφει το δελτίο TIR στον 
οδηγό. Αυτό σηματοδοτεί τον τερματισμό του TIR στην επικράτεια της ΕΕ. 
 

 Είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Το δελτίο TIR, τα συνοδευτικά έγγραφα, το όχημα και τα εμπορεύματα υποβάλλονται στο 
τελωνείο εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εν λόγω τελωνείο εξασφαλίζει τους αναγκαίους 
ελέγχους και αποδεσμεύει τη λειτουργία διαμετακόμισης με την επισήμανση του φύλλου 
εργασίας 1 (σελίδα 3) του δελτίου TIR. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη του TIR στην περιοχή 
του Ηνωμένου Βασιλείου.



   

 

 

 Έξοδος από το Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Το τελωνείο εξόδου από το Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχει το φύλλο σφραγίδων και σφραγίδων 
2 (σελίδα 4) του δελτίου TIR. Αυτό σηματοδοτεί τον τερματισμό του TIR στην επικράτεια της 
ΕΕ. 

 
 

 Είσοδος στην ΕΕ 
 

Πριν τα εμπορεύματα φθάσουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπό καθεστώς TIR, 
κατατίθεται συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS) μέσω του NCTS στο τελωνείο πρώτης 
εισόδου στην Ένωση. Το εν λόγω τελωνείο εξασφαλίζει την αξιολόγηση του κινδύνου της 
συναλλαγής αξιολογώντας τα δεδομένα της δήλωσης βάσει των κριτηρίων κινδύνου. Το 
NCTS επικυρώνει αυτόματα τη δήλωση και παράγει έναν αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN). 
Μετά την παρουσίαση του οχήματος, των εμπορευμάτων, των συνοδευτικών εγγράφων του 
δελτίου TIR και των απαραίτητων ελέγχων από το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ, η πράξη TIR 
αποδεσμεύεται στο έδαφος της ΕΕ και οι τελωνειακές αρχές επισημαίνουν το φύλλο 1 (σελίδα 
5) του δελτίου TIR. Αυτό σηματοδοτεί την (επαν) έναρξη του TIR στην επικράτεια της ΕΕ. 
 

 Τερματισμός στην ΕΕ 
 

Μετά την παρουσίαση του οχήματος, των εμπορευμάτων, του δελτίου TIR και των 
συνοδευτικών εγγράφων, το αρμόδιο τελωνείο εξόδου στην ΕΕ ελέγχει τις επικολλημένες 
σφραγίδες, χρησιμοποιεί το MRN για την ανάκτηση των δεδομένων από το NCTS και τα 
καταχωρεί. Μετά από τους αναγκαίους ελέγχους, το τελωνείο προορισμού κλείνει τη 
λειτουργία TIR, επισημαίνοντας το φύλλο 2 (σελίδα 6) και επιστρέφει το δελτίο TIR στον 
οδηγό. Αυτό σηματοδοτεί τον τερματισμό του TIR στην επικράτεια της ΕΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 

6. Πρέπει οι εταιρείες μεταφορών να αποκτήσουν καθεστώς 
εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα (ΕΟΦ); 
 

Σήμερα, πολύ λίγοι μεταφορείς οδικών εμπορευματικών μεταφορών παρέχουν καθεστώς 
ΕΟΦ επειδή δεν είναι απαραίτητο και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και προσπάθειες. Η 
απόκτηση του καθεστώτος ΕΟΦ θα αποφέρει οφέλη μόνο εάν μια επιχείρηση αποφασίσει να 
μεριμνήσει για τις ίδιες τις τελωνειακές διατυπώσεις. Προκειμένου να μπορέσουν να 
επωφεληθούν στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται συμφωνία αμοιβαίας 
αναγνώρισης μεταξύ των δύο μερών. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία, οι εταιρείες μεταφορών θα πρέπει 
να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς ΕΟΦ στην ΕΕ των 27 και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
προκειμένου να επωφεληθούν από το καθεστώς αυτό και στις δύο πλευρές του καναλιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

7. Ποιοι κανόνες ισχύουν για τα καύσιμα και τα λιπαντικά που 
χρησιμοποιούνται από τα οχήματα και τα ειδικά εμπορευματοκιβώτια; 
 
Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη χώρα και οι διατάξεις της 
οδηγίας 2003/96 / ΕΚ για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν θα ισχύουν πλέον για τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και εισέρχονται στην ΕΕ. Αντίθετα, για τα εν λόγω οχήματα θα ισχύουν οι διατάξεις 
του Κανονισμού (EC) No 1186/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακής 
ατέλειας. Ο παρών κανονισμός ορίζει ότι τα καύσιμα και τα λιπαντικά που περιέχονται στην 
κανονική δεξαμενή του οχήματος απαλλάσσονται από δασμούς όταν εισέρχονται στην ΕΕ. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να περιορίσουν την απαλλαγή στα 200 
λίτρα. Ειδικοί κανόνες μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στις παραμεθόριες περιοχές εντός 
25 χιλιομέτρων από τα σύνορα.  
 

Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιες απαιτήσεις θα ισχύουν για τα οχήματα της ΕΕ-27 και τα ειδικά 
εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1186&from=EN


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


