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ΘΕΜΑ : Προσχώρηση της Ουκρανίας στη Σύμβαση για το καθεστώς κοινής
διαμετακόμισης και στη Σύμβαση για την απλούστευση των
διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές

Κατόπιν προσχώρησης, από 01/10/2022, της Ουκρανίας στη Σύμβαση για το καθεστώς κοινής
διαμετακόμισης και τη Σύμβαση για την απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές
συναλλαγές, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τα κατωτέρω :
1. Την Απόφαση 1/2022 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ – ΧΚΔ για την απλούστευση των διατυπώσεων
κατά τις εμπορευματικές συναλλαγές, σχετικά με την πρόσκληση προς την Ουκρανία να προσχωρήσει
στη Σύμβαση της 20ης Μαΐου 1987, για την απλούστευση των διατυπώσεων κατά τις εμπορευματικές
συναλλαγές.
2. Την Απόφαση 2/2022 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ – ΧΚΔ για την κοινή διαμετακόμιση, σχετικά με
την πρόσκληση προς την Ουκρανία να προσχωρήσει στη Σύμβαση της 20ης Μαΐου 1987 περί κοινού
καθεστώτος διαμετακόμισης.
3. Την Απόφαση 3/2022 της Μεικτής επιτροπής ΕΕ – ΧΚΔ για την κοινή διαμετακόμιση με την οποία
τροποποιείται το Προσάρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της 20ης Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος
διαμετακόμισης, έτσι ώστε να περιληφθούν σε αυτό οι απαραίτητες μνείες στην γλώσσα της
Ουκρανίας και να αναγραφεί η ονομασία της χώρας (Ουκρανία) στα έντυπα των εγγυήσεων που
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πράξεων διαμετακόμισης.
Όσον αφορά το θέμα των τροποποιήσεων των κειμένων που περιλαμβάνεται στα έντυπα των
εγγυήσεων, παρακαλούνται τα τελωνεία εγγύησης (ως προς τα έντυπα συνολικής εγγύησης και
απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης) και τα τελωνεία αναχώρησης (ως προς τις
πράξεις μεμονωμένης εγγύησης) να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, ως εξής:
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α. Στην προσθήκη του ονόματος της χώρας (Ουκρανία), στην παράγραφο 1 της πράξης εγγύησης και
στις θέσεις 7 και 6 των πιστοποιητικών συνολικής εγγύησης και απαλλαγής από την υποχρέωση
σύστασης εγγύησης, αντίστοιχα, και
β. Στην προσθήκη του ονόματος της χώρας (Ουκρανία) στον τόπο κατοικίας του αντικλήτου, στην
παράγραφο 4 της πράξης εγγύησης
πριν από τη χρήση των εντύπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Απόφαση, προκειμένου
αυτά να είναι έγκυρα για τη σύσταση πράξεων εγγύησης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης. Τα
έντυπα τα οποία βρίσκονται σε μορφή η οποία ισχύει πριν την ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω
αποφάσεων, μπορούν να χρησιμοποιούνται με τις κατάλληλες τροποποιήσεις έως και την 1 η Απριλίου
του 2024.
Διευκρινίζεται ότι, τα τελωνεία εγγύησης οφείλουν να προβούν στις ανωτέρω τροποποιήσεις για τις
πράξεις και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συνολικής εγγύησης και απαλλαγής από την υποχρέωση
σύστασης εγγύησης που έχουν ήδη εκδοθεί και είναι σε ισχύ.
Επί τη ευκαιρία της κοινοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων Απoφάσεων κρίνουμε σκόπιμο να
επισημάνουμε τα εξής :
Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Μετά την προσχώρηση της Ουκρανίας στις ανωτέρω αναφερόμενες Συμβάσεις και όσον αφορά τις
μορφές των καθεστώτων διαμετακόμισης, τα εμπορεύματα δύνανται να κυκλοφορούν :
1. Υπαγόμενα σε καθεστώς διαμετακόμισης με χρήση δελτίου ΤΙR. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμογή
έχουν οι διατάξεις της Σύμβασης TIR.
2. Υπαγόμενα σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμογή έχουν οι
διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
3. Υπαγόμενα σε καθεστώς κοινής διαμετακόμισης. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμογή έχουν οι
διατάξεις της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης.
Β.ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Ως τελωνεία διέλευσης καλούνται τα συνοριακά τελωνεία από τα οποία διέρχεται μια αποστολή
εμπορευμάτων ως ακολούθως:
α) Υπό το καθεστώς της ενωσιακής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 1§13 ΙΑ[Εκτελεστικός Καν.
(Ε.Ε.)2447/2015]:
i. κατά την έξοδο της αποστολής από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, κατά τη διάρκεια πράξης
διαμετακόμισης μέσω των συνόρων με έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που δεν
είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης, και
ii. κατά την είσοδο της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όταν τα εμπορεύματα έχουν
διέλθει από έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο πλαίσιο πράξης διαμετακόμισης.
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Παράδειγμα 1: Για την διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Πολωνίας και Ελλάδας μέσω Ουκρανίας,
Ρουμανίας και Βουλγαρίας, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται το τελωνείο εισόδου στην Ουκρανία( RavaRuska) και το τελωνείο επανεισόδου στην Ε.Ε. στην Ρουμανία(Siret).
Παράδειγμα 2: Για την διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας μέσω Βουλγαρίας,
Ρουμανίας και Ουκρανίας, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται το τελωνείο εισόδου στην
Ουκρανία(Porubne-Siret) και το τελωνείου επανεισόδου στην Ε.Ε. στην Πολωνία(Hrebenne).
β) Υπό το καθεστώς της κοινής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 3§η του προσαρτήματος I της
ΣΚΔ:
i. κατά την έξοδο της αποστολής από το τελωνειακό έδαφος των συμβαλλομένων μερών, όταν η
επόμενη χώρα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος (δεν είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης ή κράτος
μέλος ΕΕ), και
ii. κατά την είσοδο της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος των συμβαλλομένων μερών (ΧΚΔ/ΚΜ
της ΕΕ).
Παράδειγμα 1: Για την διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας μέσω Βουλγαρίας και
Ρουμανίας, ως τελωνείο διέλευσης ορίζεται το τελωνείο εισόδου στην Ουκρανία(Porubne-Siret).
Παράδειγμα 2: Για την διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδας μέσω Ρουμανίας και
Βουλγαρίας, ως τελωνείο διέλευσης ορίζεται το τελωνείο εισόδου στην Ε.Ε. στην Ρουμανία (Siret).
Διευκρινίζεται ότι για τις μεταφορές εμπορευμάτων, οι οποίες διέρχονται από ή προορίζονται για το
τελωνειακό έδαφος της Ουκρανίας, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη δελτίου TIR, τα
τελωνεία των κρατών μελών από τα οποία οι σχετικές αποστολές πραγματοποιούν είσοδο στο / έξοδο
από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης δεν αποτελούν τελωνεία διέλευσης αλλά τελωνεία εισόδου ή
εξόδου αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση TIR.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:
1. Απόφαση 01/2022 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ – ΧΚΔ για την απλούστευση των
διατυπώσεων κατά τις εμπορευματικές συναλλαγές
2. Απόφαση 02/2022 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ – ΧΚΔ για την κοινή διαμετακόμιση
3. Απόφαση 03/2022 της Μεικτής επιτροπής ΕΕ – ΧΚΔ για την κοινή διαμετακόμιση με την
οποία τροποποιείται το Προσάρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης (εκκρεμεί η μετάφραση)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Προς Ενέργεια
1. Όλα τα Τελωνεία
2. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας
Κοινοποίηση
1. Α.Α.Δ.Ε.
1.1. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικής - Θεσσαλονίκης)
1.2. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
1.3. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
1.4. Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών-Υποδιεύθυνση
Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών
1.5. Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών-Υποδιεύθυνση Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών
Τελωνείων
1.6. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
1.7. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (elstat@statistics.gr)
3. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (oete@oete.gr)
4. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιά (sepa@otenet.gr)
5. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (info@seth.gr)
6. ΟΦΑΕ (info@ofae.gr, tir@ofae.gr)
7. Πανελλήνιος Σύλλογος Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (grammateia@psxem.gr)
8. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L)
9. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (info@acci.gr)
10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (root@ebeth.gr)
11. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (keeuhcci@uhc.gr)
12. Hellenic Train
13. Rail Cargo
14. Σύλλογος Εκτελωνιστών-Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης
15. Σύλλογος Εκτελωνιστών-Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς-Αθηνών
16. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ (SiorisA@aia.gr)
17. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α. (cargo@aia.gr)
18. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ
19. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης ΟΛΘ
20. Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ (ΣΕΠ ΑΕ)
21. Πίνακας ΔΤΔ-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
22. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
23. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
24. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
25. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
26. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος
27. Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος
28. Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσ/νίκης
29. Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής-Πειραιά
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.
4. Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
5. Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
6. Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
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