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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
TMHMAΤΑ  A΄και Γ΄
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
TMHMA Ε΄
3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:6ΠΕ346ΜΠ3Ζ-ΔΒΣ
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Ε.2006
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Μ.Τερζάκη, Σ. Ρουβολής ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Τηλέφωνο : 210 6987435, 471
e-mail : dtd@aade.gr 

vat-customs@aade.gr
URL : www.aade.gr

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή  διατάξεων  του  ενωσιακού  τελωνειακού  κώδικα  στην  εξαγωγή
ορισμένων  εμπορευμάτων και μη υποβολή του εθνικού παραστατικού ΕΔΕ Άνευ
Στατιστικής Εξαγωγής για τις περιπτώσεις αυτές»

ΣΧΕΤ.  : Η υπ’ αριθμ. ΔΤΔ Α 1019133/01/02/2018 ΕΞ 2018 Εγκύκλιος για την «Εφαρμογή
της  προφορικής  διασάφησης  στη  θέση  σε  ελεύθερη  κυκλοφορία  /  εξαγωγή
σύμφωνα  με  τον  Ενωσιακό  Τελωνειακό  Κώδικα  (UCC)  -  Χρήση  του  ΕΔΕ  Άνευ
Στατιστικής» (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
στο τελωνειακό καθεστώς της εξαγωγής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Καθορίζεται η διεκπεραίωση της διαδικασίας εξαγωγής εμπορευμάτων στις περιπτώσεις :
α)  εμπορευμάτων  χωρίς  κανένα  εμπορικό  χαρακτήρα  που  περιέχονται  σε  αποστολές  και
αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, δειγμάτων που διακινούνται από επιχειρήσεις στο πλαίσιο
των εμπορικών τους δραστηριοτήτων και
β) ανθρώπινων σορών, οστών, τέφρας.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους εξαγωγείς και τους μεταφορείς για την υπαγωγή
των προαναφερόμενων εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής,  καθώς επίσης και από τις
τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής
νομοθεσίας και της επιτήρησης της εξόδου των εμπορευμάτων.

mailto:vat-customs@aade.gr
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1. Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ άλλων, για την προφορική
διασάφηση στην εξαγωγή και τη χρήση του εθνικού παραστατικού ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής στην
εξαγωγή προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης.
2. Με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας εξαγωγής μέσω ενεργοποίησης
διατάξεων  του  ενωσιακού  τελωνειακού  κώδικα  (άρθρα  137,  140  και  141  του  κατ’
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446) με τις οποίες καθορίζονται απλουστεύσεις και
διευκολύνονται οι συναλλαγές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, παρέχονται οδηγίες
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας  απλώς και μόνο με την πράξη διέλευσης των συνόρων
του  τελωνειακού  εδάφους  της  Ένωσης  και  ως  εκ  τούτου  τη  μη  υποβολή  του  ΕΔΕ  Άνευ
Στατιστικής για τις κατωτέρω  κατηγορίες εμπορευμάτων ως εξής:

3. Δεν  υποβάλλεται  ΕΔΕ  Άνευ  Στατιστικής  για  τα  ακόλουθα  εμπορεύματα,  τα  οποία
διασαφίζονται  για  εξαγωγή  απλώς  και  μόνο  με  την  πράξη  διέλευσης  των  συνόρων  του
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης κατ’  εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 141 παρ. 1
στοιχ. δ, 140 παρ. 1 και 137 παρ. 1 του ίδιου ως άνω κανονισμού ΕΕ 2015/2446 και έχουν
ως εξής:

A. Eμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο 21 (α) του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446
ως εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα ορίζονται  τα  εμπορεύματα που περιέχονται  σε
αποστολές  και  αποστέλλονται  από  ιδιώτη  σε  ιδιώτη,  χωρίς  κανένα  εμπορικό  χαρακτήρα,
εφόσον οι αποστολές αυτές:

 έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, 
 περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική χρήση του

παραλήπτη ή της οικογένειάς του και για τα οποία, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς
τους,  δεν  υπάρχει  καμία αμφιβολία ότι  πρόκειται  για  εμπορεύματα χωρίς  εμπορικό
χαρακτήρα και

 πραγματοποιούνται  από  τον  αποστολέα  προς  τον  παραλήπτη  χωρίς  οποιασδήποτε
μορφής πληρωμή

Β. Δείγματα που διατίθενται δωρεάν από υποκείμενο σε φόρο σε πελάτες στην τρίτη χώρα ως
εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα που δεν υπερβαίνουν τα 1.000€ σε αξία
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ σε συνδυασμό με την
Π.7015/690/1986 ΑΥΟ θεωρούνται ως δείγματα τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον
υποκείμενο  στο  φόρο  σε  πελάτες  αυτού  και  στο  κοινό,  χωρίς  αντάλλαγμα,  με  σκοπό  τη
διαφημιστική προβολή της επιχείρησης του υποκειμένου, εφόσον:
• είναι όμοια με τα πωλούμενα, κατασκευαζόμενα ή παραγόμενα από την επιχείρηση,
• φέρουν την ένδειξη «δείγμα δωρεάν»,
• προσφέρονται σε λογικές ποσότητες με σκοπό να γίνει γνωστή η ύπαρξή τους και να

εκτιμηθεί η ποιότητά τους.

4.  Με  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  επιτήρησης  και  του  ελέγχου  από  το  Τελωνείο  εξόδου  οι
εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι διαμεταφορείς οφείλουν:
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 να συγκεντρώνουν τις αποστολές  μη εμπορικού χαρακτήρα και δειγμάτων, χωριστά
και  διακριτά  τόσο  μεταξύ  τους  όσο  και  από  τις  λοιπές  αποστολές  για  τις  οποίες
υποβάλλεται  τελωνειακή  διασάφηση (είτε  ΕΔΕ  είτε  ΕΔΕ  Άνευ  Στατιστικής)  ώστε  να
διευκολύνεται ο ενδεχόμενος έλεγχος του τελωνείου. 

 να υποβάλλουν   μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο Τελωνείο Εξόδου  κατά την
ημέρα  αναχώρησης  του  μεταφορικού  μέσου  στο  οποίο  θα  φορτωθούν  τα  προς
εξαγωγή αγαθά, συγκεντρωτική ημερήσια κατάσταση με τις αποστολές μη εμπορικού
χαρακτήρα  και  δειγμάτων  που  μπορούν  να  τεθούν  στη  διάθεση  της  τελωνειακής
υπηρεσίας προς έλεγχο, η οποία περιέχει  τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους
Πίνακες του συνημμένου στην παρούσα Υποδείγματος. 

Το τελωνείο εξόδου, οφείλει εντός δύο ωρών από την ανωτέρω υποβολή των πληροφοριών,  να
γνωστοποιήσει  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στις  εταιρίες  ταχυμεταφορών  ή
διαμεταφορέων τις συγκεκριμένες αποστολές/δέματα οι οποίες έχουν επιλεχθεί προς έλεγχο
και πρέπει να τεθούν στη διάθεση του τελωνείου για έλεγχο. Τα αγαθά αυτά δεν μπορούν να
εξαχθούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Τελωνείου.

Σε  περίπτωση  που  το  αρμόδιο  τελωνείο  εξόδου  δεν  γνωστοποιήσει  στους
ταχυμεταφορείς/διαμεταφορείς εντός του ανωτέρου διαστήματος των δύο ωρών αγαθά που
έχουν  επιλεχθεί  για  έλεγχο,  τότε  οι  εταιρίες  μεταφοράς  προβαίνουν  χωρίς  περαιτέρω
υποχρεώσεις  σε  αποστολή-εξαγωγή  του  συνόλου  των  δεμάτων  που  βρίσκονται  στη
συγκεκριμένη ημερήσια κατάσταση.

5. Σημειώνουμε ότι το βάρος της απόδειξης ότι τα διατιθέμενα συνιστούν δείγματα σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 της παρούσας φέρει ο υποκείμενος στον φόρο. Συνεπώς, σε
περίπτωση ελέγχου  ο υποκείμενος  στον  φόρο έχει  σε  κάθε περίπτωση την  υποχρέωση να
τεκμηριώνει επαρκώς ότι  τα αγαθά που αποστέλλονται  δεν προορίζονται  προς πώληση και
συνεπώς  δεν  πρόκειται  να  τιμολογηθούν,  ενώ  παράλληλα  θα  πρέπει  να  τηρούνται  οι
υποχρεώσεις  του  ν.4308/2014  (έκδοση  παραστατικού  διακίνησης  με  τις  κατάλληλες
πληροφορίες άρθρο 5 κλπ.).   

6.  Με σκοπό τη διασφάλιση της επιτήρησης και του ελέγχου από το Τελωνείο εξόδου ειδικά
των ανθρώπινων σορών, οστών και τέφρας ως εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα της
παρ. 3  τα γραφεία τελετών οφείλουν να ενημερώνουν τα Τελωνεία εξόδου 24 ώρες πριν την
επικείμενη  έξοδο  από  τη  χώρα με  την  αποστολή  ηλεκτρονικού  μηνύματος  το  οποίο  θα
αναφέρει την ημερομηνία και την πιθανή ώρα άφιξης στο Τελωνείο εξόδου, καθώς και αν
πρόκειται για ανθρώπινη σορό, οστά ή τέφρα, ώστε να διευκολύνεται το Τελωνείο εξόδου στον
προγραμματισμό ελέγχων. Ως εκ τούτου, παρέλκει η μετάβαση των τελωνειακών υπαλλήλων
στα κοιμητήρια για τον έλεγχο και τη σφράγιση ανθρώπινων σορών και οστών που πρόκειται
να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της χώρας και ο έλεγχος θα γίνεται από τα τελωνεία
εξόδου της χώρας (αεροπορικά ή χερσαία συνοριακά).

7. Σε κάθε περίπτωση τελωνειακού ελέγχου που πιθανώς διενεργηθεί κατά την εξαγωγή των
αγαθών που αναφέρονται στην παρούσα οι ενδιαφερόμενοι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται
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να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της τελωνειακής αρχής, να προσκομίζουν τα εμπορεύματα
για τελωνειακό έλεγχο και να παρέχουν την απαραίτητη  σχετική πληροφόρηση που  θα τους
ζητηθεί  προκειμένου να ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία αυτή.

8. Συνεπώς, η σχετική Εγκύκλιος ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018 για την «Εφαρμογή της προφορικής
διασάφησης  στη  θέση  σε  ελεύθερη  κυκλοφορία  /  εξαγωγή  σύμφωνα  με  τον  Ενωσιακό
Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής» παύει να εφαρμόζεται κατά το
μέρος  που  προβλέπει  υποβολή  ΕΔΕ  Άνευ  Στατιστικής  στις  αναφερόμενες  στην  παρούσα
περιπτώσεις εξαγωγής. 

9. Τέλος, παρακαλούνται οι Τελωνειακές Περιφέρειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για
την παροχή οδηγιών στους οικονομικούς φορείς και στα τελωνεία αρμοδιότητάς τους και οι
Προϊστάμενοι  των  Τελωνειακών  Αρχών  για  την  εφαρμογή  των  ανωτέρω  με  στόχο  τη
διευκόλυνση  των  συναλλασσόμενων  και  την  ορθή  διεκπεραίωση  των  τελωνειακών
διατυπώσεων εξαγωγής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Όλες οι Τελωνειακές Αρχές
2. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
3. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
4. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας

Β. ΓΙΑ     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. ΕΛΥΤ Αττικής
2. ΕΛΥΤ Θεσ/νικης
3. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
4. Υπουργείο Εξωτερικών, brexit@mfa.gr
5. Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου e-mail: 

eny  @  mfa  .  gr   και Τμήμα Δικαίου της ΕΕ e-mail: enyee@mfa.gr
6. Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

(Αριστοτέλους 19) 10187-Αθήνα , e-mail : ddy  @  moh  .  gov  .  gr    opantela  @  moh  .  gov  .  gr  
7. Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144) 11471 – Αθήνα 

email:grammateia@synigoroskatanaloti.gr
8. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7) 10671–Αθήνα
9. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7)10671–Αθήνα
10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1) 18531–Πειραιάς
11. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (3ης Σεπτεμβρίου 36) 10432–Αθήνα
12. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82) 18532 –Πειραιάς
13. Σύλλογος Εκτελωνιστών - Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς Αθηνών (Τσαμαδού 38) 

185 31 –Πειραιάς)
14. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (Κουντουριώτου 13) 54625–Θεσσαλονίκη
15. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) (Ξενοφώντος 5) 10557 – Αθήνα
16. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιά (Αμερικής 10) 10671–Αθήνα
17. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1) 54625–Θεσσαλονίκη
18. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Ελ.Βενιζέλου 4) 38221 Βόλος
19. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Λ. Καραμανλή και Βιομηχανίας) 413 35 –

Λάρισα)
20. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (Βότση 2) 262 21 –

Πάτρα)
21. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, 10552 Αθήνα, email: pse@otenet.gr)
22. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1,Θεσσαλονίκη 54625, 

email:info@seve.gr)
23. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Δ/νση Ταχυδρομείων (Κηφισίας 60) 15125 –

Μαρούσι, e-mail :info@eett.gr 
24. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A.:panagiots.ziakris@dhl.com, dimitris.stamatiou@dhl.com, 

lefteris.samaras@dhl.com
25. FEDERALEXPRESS (FedEx): ejeremias@fedex.com
26. TNT GREECE: kostas.kalafatis@tnt.com
27. UPS GREECE:dChristogeorgou@ups.com, EUR8MYP@europe.ups.com
28. ΕΛΤΑ ΑΕ

- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου: secretary  .  ceo  @  elta  -  net  .  gr  
- Γενικό Δ/ντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών: gr_genikiepistolikou@elta-net.gr
- Δ/νση Διεθνούς Ταχυδρομείου: P.Kougia@elta-net.gr

29.  Σωματείο Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών (με την παράκληση της ενημέρωσης των μελών του), email
        info  @  sigta  .  gr  
30.  Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος (με την παράκληση της ενημέρωσης των μελών 
του),  e-mail : info@hufes.gr

mailto:gr_genikiepistolikou@elta-net.gr
mailto:ejeremias@fedex.com
mailto:panagiots.ziakris@dhl.com
mailto:secretary.ceo@elta-net.gr
mailto:lefteris.samaras@dhl.com
mailto:dimitris.stamatiou@dhl.com
mailto:eny@mfa.gr
mailto:info@sigta.gr
mailto:EUR8MYP@europe.ups.com
mailto:kostas.kalafatis@tnt.com
mailto:opantela@moh.gov.gr
mailto:ddy@moh.gov.gr
mailto:brexit@mfa.gr
mailto:P.Kougia@elta-net.gr
mailto:info@seve.gr
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Γ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ     ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ
3. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών – Τμήματα Α΄και Γ΄
4. Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ – Τμήμα Ε΄
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
6. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

Παράρτημα Ι. Πίνακες διαβίβασης στοιχείων μη εμπορικών εξαγωγών και δειγμάτων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εταιρία Ταχυμεταφοράς..…..  
Ημερομηνία Εξαγωγής ……./…./

Α. ΑΓΑΘΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
α/α Ον/μο Αποστολέα Αρ.Αποστολής Χώρα

προορισμού
Είδος αγαθών Ποσότητα

Β. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α ΑΦΜ/Επωνυμία

Εταιρίας 
Αρ.Αποστολής Χώρα

προορισμού
Είδος Δειγμάτων Ποσότητα


	8. Συνεπώς, η σχετική Εγκύκλιος ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018 για την «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής» παύει να εφαρμόζεται κατά το μέρος που προβλέπει υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής στις αναφερόμενες στην παρούσα περιπτώσεις εξαγωγής.
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