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Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της Ενιαίας Σύμβασης
Μεταφοράς  κατά  την  τήρηση  διατυπώσεων  εξόδου  εμπορευμάτων  που
εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης»

Σχετ.: Η αριθμ. Ε.2153/19-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΟΨ46ΜΠ3Ζ-Φ7Φ) Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ,
με  την  οποία  παρέχονται  οδηγίες  σχετικά  με  την  τήρηση  διατυπώσεων  εξόδου
εμπορευμάτων  που  εξάγονται  εκτός  του  τελωνειακού  εδάφους  της  Ένωσης  στο
πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής και με αφορμή ερωτήματα και διαμαρτυρίες οικονομικών
φορέων που έθεσαν υπόψη της Υπηρεσίας μας δυσχέρειες κατά την τήρηση διατυπώσεων
εξόδου  εμπορευμάτων  που  εξάγονται  εκτός  του  τελωνειακού  εδάφους  της  Ένωσης  με  τη
χρήση Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς, διευκρινίζουμε τα εξής :

1)  Η  ενιαία  σύμβαση  μεταφοράς  μπορεί  να  γίνεται  αποδεκτή  και  να  έχει  τη  μορφή
πολυτροπικής,  αεροπορικής,  θαλάσσιας  ή  σιδηροδρομικής  φορτωτικής  που  καλύπτει  το
σύνολο της διαδρομής των εμπορευμάτων μέχρι τον προορισμό τους εκτός του τελωνειακού
εδάφους της Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι η φυσική  έξοδος από το τελωνειακό έδαφος
της Ένωσης δεν πραγματοποιείται οδικώς. 
Το τελωνείο που ενεργεί ως τελωνείο εξόδου σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα:

 μπορεί να είναι ένα εσωτερικό τελωνείο (δηλαδή μπορεί να μη βρίσκεται στα σύνορα
της Ένωσης με τρίτη χώρα) και

 διαφέρει από το τελωνείο του πραγματικού σημείου εξόδου των εμπορευμάτων από το
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τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

2) Η χρήση των κανόνων της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για την τήρηση των διατυπώσεων
εξόδου  είναι  δυνατή  τόσο  στις  περιπτώσεις  υποβολής  συνήθους  ή  απλουστευμένης
διασάφησης εξαγωγής όσο και στις περιπτώσεις υποβολής ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής.

3) Όταν υποβάλλεται διασάφηση ή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής συμπληρώνεται στη θέση
29 της διασάφησης ο κωδικός του τελωνείου ως τελωνείου εξόδου και αναγράφεται στη θέση
44  ο  κωδικός  Ν760  με  τον  αριθμό  της  φορτωτικής  που  αποτελεί  την  ενιαία  σύμβαση
μεταφοράς.  Αυτή  η  φορτωτική/ενιαία  σύμβαση  μεταφοράς  επισυνάπτεται  σε  ηλεκτρονική
μορφή  ως  υποστηρικτικό  έγγραφο  της  διασάφησης  ή  του  ΕΔΕ  Άνευ  Στατιστικής  από  τον
εξαγωγέα/διασαφιστή,  σε  κάθε  περίπτωση  (δηλαδή  ανεξαρτήτως  του  αποτελέσματος  της
ανάλυσης κινδύνου). 
Όταν η διασάφηση έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω υποδηλώνεται η πρόθεση του
εξαγωγέα να κάνει χρήση των κανόνων της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς και ως εκ τούτου
δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον εξαγωγέα ούτε η επακόλουθη χορήγηση έγγραφης
άδειας από το τελωνείο   για την τήρηση των διατυπώσεων εξόδου  .

4) Το αρμόδιο τελωνείο στο πραγματικό σημείο εξόδου μπορεί να ζητήσει από τον μεταφορέα
τις  πληροφορίες  που  ορίζονται  στο  άρθρο  333(6)  του  Εκτελεστικού  Κανονισμού  (ΕΕ)
2015/2447. Στο πλαίσιο αυτό και για τη διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων, τονίζεται ότι
κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στο πραγματικό σημείο εξόδου ο μεταφορέας πρέπει να
έχει στη διάθεσή του το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής και αντίγραφο της ενιαίας σύμβασης
μεταφοράς,  ούτως ώστε  να είναι  σε  θέση να παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  στο
τελωνείο του πραγματικού σημείου εξόδου κατά τη διενέργεια ενδεχόμενων διασταυρωτικών
ελέγχων.

5) Οι κανόνες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς δεν εφαρμόζονται:
 σε περιπτώσεις εξαγωγής ενωσιακών προϊόντων που υπόκεινται  σε ειδικούς φόρους

κατανάλωσης.
 σε περιπτώσεις επανεξαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων.

6)  Όσον  αφορά  τις  ανοιχτές  διασαφήσεις  ή  ΕΔΕ  Άνευ  Στατιστικής  εξαγωγής  που  έχουν
υποβληθεί κατ’ εφαρμογή των κανόνων της Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και για τις οποίες
έχουν τηρηθεί κανονικά οι διατυπώσεις εξόδου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
σχετική, αυτές θα πρέπει να οριστικοποιηθούν από τα τελωνεία άμεσα και χωρίς περαιτέρω
καθυστερήσεις (με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 στους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς).

7) Οι κανόνες της Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς για την τήρηση των διατυπώσεων εξόδου δεν
αποτελούν εθνική ρύθμιση αλλά χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης κατ’
εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
Ως εκ τούτου, οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο βάσει των διατάξεων του
Ενωσιακού  Τελωνειακού  Κώδικα  δεν  επιδέχονται  παρερμηνειών  και  εφαρμόζονται
υποχρεωτικά από όλα τα τελωνεία με σκοπό τη διευκόλυνση τόσο του εξαγωγικού εμπορίου
όσο και του εποπτικού έργου των τελωνειακών αρχών.
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Τέλος, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών για την άμεση εφαρμογή των
ανωτέρω και οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για τη
συνδρομή τους. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όλα τα τελωνεία της χώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΑΑΔΕ

1.1. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής - Θεσσαλονίκης)
1.2. Ε.Υ.Τ.Ε.
1.3. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
1.4. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
1.5. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
1.6. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας
1.7. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

1.7.1. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών – Υποδιεύθυνση Β΄ Απαιτήσεων & Ελέγχου Εφαρμογών 
Τελωνείων

1.7.2. Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) – 
Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών

1.7.3. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
3. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας (e-mail: oete@oete.gr)
4. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.) (e-mail: 

sepa@otenet.gr) 
5. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (e-mail: info  @  seth  .  gr  )
6. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (e-mail: pse@otenet.gr)
7. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
8. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (e-mail: keeuhcci@uhc.gr) 
9. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (e-mail: info@acci.gr) 
10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (e-mail: root@ebeth.gr) 
11. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (e-mail: evep@pcci.gr)
12. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
13. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
14. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
15. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά
16. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
17. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος
18.  Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών
19.  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος
20. Πανελλήνιος  Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων  Βιομηχανικών  Περιοχών  (ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ)  (e-mail:

pasevipe.secretary@gmail.com)
21. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
22. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων
23. Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας
24. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (e-mail: agti@otenet.gr) 
25. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)  (e-mail: info@ofae.gr)
26. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (email: info@psxem.gr ) 
27. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς
28. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος (e-mail: contact@synddel.gr)
29. Διεθνής Ναυτική Ένωση (e-mail: dne@otenet.gr) 
30. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (e-mail: psa@psa.gr)
31. Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης (e-mail: secretary@snpth.gr)  
32. Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής – Πειραιά (ΣΩΝΠΑΠ) (e-mail: info@sonpap.gr)
33. D.H.L. Express Hellas S.A. (e-mail: panagiots.ziakris@dhl.com, dimitris.stamatiou@dhl.com, 

anastasios.salvanos@dhl.com)
34. Fedex-TNT Ελλάδος (email: ejeremias@fedex.com, kostas.kalafatis@tnt.com) 
35. UPS Greece Inc (e-mail: dChristogeorgou@ups.com, EUR8MYP@europe.ups.com)  
36. ΕΛΤΑ Α.Ε. 

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου (e-mail: secretary.ceo@elta-net.gr)  
Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών: (e-mail: gr_genikiepistolikou@elta-net.gr) 
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Διεύθυνση Διεθνούς Ταχυδρομείου: (e-mail: P.Kougia@elta-net.gr) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
2. Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών 
3. Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών 
4. Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.
5. Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
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