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Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι εισαγωγές προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία
προέλευσης Ε.Ε., στα οποία επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης, θα αντιμετωπίζονται
όπως οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου1.
Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σχετικά με τις εν λόγω μεταφορές
εμπορευμάτων προς την Βόρειο Ιρλανδία μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου. Σε μια
τέτοια περίπτωση θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.
Α. Εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και των οποίων η
αποστολή ξεκινά από την 1/1/2021 και μετά.
1. Για την εισαγωγή των εμπορευμάτων θα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη τελωνειακή
διασάφηση. Η πλειοψηφία των διασαφήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος Τελωνειακής Διαχείρισης Εισαγωγών και Εξαγωγών Φορτίων-Ναύλων (Customs
Handling of Import and Export Freight – CHIEF – system2). Η διαδικασία μπορεί να γίνει από
τον ίδιο τον εισαγωγέα, ο οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα3 ή από κάποιον αντιπρόσωπό
του, συνήθως εκτελωνιστή. Στη συνέχεια όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στο σημείο εισόδου
στη Μεγάλη Βρετανία, τηρούνται οι σχετικές τελωνειακές διαδικασίες.

1

Η σχετική κυβερνητική ανακοίνωση εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-excise-goods-to-the-uk-fromthe-eu-from-1-january-2021?utm_source=63ac6ded-61c3-48ad-b001-61378414e047&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate#move-gb
2
Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/customs-declarations-for-goods-brought-into-the-eu
3
Η διαδικασία ένταξης στο σύστημα εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-requestfor-chief-access-c1800
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2. Ο εισαγωγέας μπορεί να κάνει χρήση απλοποιημένης διαδικασίας τελωνειακής διασάφησης
(Customs Freight Simplified Procedures - CFSP4), δηλαδή χωρίς να κάνει την ως άνω πλήρη
τελωνειακή διασάφηση εκ των προτέρων.
Για την υποβολή απλοποιημένης διαδικασίας πρέπει να ακολουθείται:
- Η διαδικασία ελεγχόμενων αγαθών, δηλαδή να δηλώνεται ότι τα αγαθά είναι
ελεγχόμενα5. Για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από το τελωνείο χρειάζεται η
προσκόμιση της σχετικής άδειας ή πιστοποιητικού.
- Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης λογαριασμού αναστολής πληρωμής
ειδικών φόρων κατανάλωσης και δασμών6
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν θα μπορεί ο εισαγωγέας να χρησιμοποιεί:
- το απλοποιημένο συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο (Simplified Accompanying
Administrative Document - SAAD)
- τους κανόνες της Ε.Ε. τους σχετικούς με την εξ αποστάσεως πώληση
Β. Προώθηση εισαχθέντων εμπορευμάτων εντός της Μεγάλης Βρετανίας για τα οποία έχει
ανασταλεί η πληρωμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1. Ο εισαγωγέας πρέπει να χρησιμοποιήσει το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των ειδικών
φόρων κατανάλωσης (Excise Movement Control System - EMCS) για να μεταφέρει τα ως άνω
εμπορεύματα από το σημείο εισόδου στη Μεγάλη Βρετανία στον τελικό προορισμό τους. Θα
πρέπει να ορισθεί από τον εισαγωγέα ένας εγγεγραμμένος αποστολέας χρήσης του
συστήματος7.
2. Ο εγγεγραμμένος αποστολέας πρέπει να συμπληρώνει και να υποβάλει ένα ηλεκτρονικό
διοικητικό έγγραφο (electronic Administrative Document - eAD) μέσω του συστήματος
EMCS πριν από την μετακίνηση. Με την διαδικασία αυτή καταγράφεται ένας μοναδικός
Κωδικός Αναφοράς (Administrative Reference Code - ARC) για τη συγκεκριμένη κίνηση, ο
οποίος πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα ανά πάσα στιγμή.
3. Το άτομο το οποίο συνοδεύει τα αγαθά (δηλαδή για παράδειγμα ο οδηγός του οχήματος που
μεταφέρει τα εμπορεύματα) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μια έντυπη έκδοση του eAD ή
με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται σαφώς ο Κωδικός
Αναφοράς.
4. Μόλις τα εμπορεύματα παραληφθούν και ελεγχθούν στην αποθήκη προϊόντων ειδικού
φόρου κατανάλωσης, ο παραλήπτης - αποθηκάριος θα πρέπει:
- να επιβεβαιώσει ότι τα αγαθά έφθασαν στην αποθήκη
- να συμπληρώσει και υποβάλει δήλωση παραλαβής
5. Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω σημείων
εισόδου, τα οποία δεν διαθέτουν τα ως άνω σχετικά υφιστάμενα συστήματα τελωνειακού
ελέγχου, ο εισαγωγέας θα πρέπει μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας να
ενημερώσει το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών (Her Majesty's Revenue and Customs –
HMRC) ότι τα εμπορεύματα έχουν εισέλθει στη χώρα.
Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/using-simplified-declarations-for-imports
Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/making-a-simplified-frontier-declaration
6
Η διαδικασία εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/setting-up-an-account-to-defer-duty-payments-when-you-importgoods
7
Η διαδικασία εγγραφής εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-application-to-be-aregistered-consignor-ex72
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Σε αυτό το σενάριο, η είσοδος στο σύστημα EMCS μπορεί να καθυστερήσει μέχρι το τέλος
της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο εγγεγραμμένος
αποστολέας έχει καταχωρήσει στη διασάφηση εισαγωγής αναφορά σχετική με οικονομική
εγγύηση υπό τη μορφή εγγύησης της μετακίνησης των αγαθών. Αποτελεί ευθύνη του
εγγεγραμμένου αποστολέα να διασφαλίσει ότι υπάρχει έγκυρη εγγύηση κυκλοφορίας, με
λεπτομέρειες της εγγύησης που καταγράφεται στα κατάλληλα έγγραφα κίνησης πριν από την
αποστολή των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ή του δασμού8.
Όταν o εγγεγραμμένος αποστολέας ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού
διοικητικού εγγράφου eAD, θα πρέπει να επιλέξει την ένδειξη «deferred movement» για να
σημειώσει ότι πρόκειται για αναδρομική δήλωση.
Σημειώνουμε ότι ο εγγεγραμμένος αποστολέας μπορεί να χρειαστεί έως και 45 ημέρες
για να εγγραφεί στο σύστημα, επομένως θα πρέπει ο εισαγωγέας να ορίσει κάποιον που είναι
ήδη εγγεγραμμένος για να μετακινήσει τα προϊόντα του κατά τη διάρκεια του χρόνου στον
οποίο η αίτησή του βρίσκεται υπό έγκριση.
Γ. Αποστολή προϊόντων πριν την 31/12/2020 και παραλαβή μετά την 1/1/2021.
1. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσει ο εισαγωγέας τελωνειακή διασάφηση ή να πληρώσει
δασμούς εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία εάν:
- τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ένα αναγνωρισμένο σχήμα ειδικού φόρου
κατανάλωσης τη στιγμή εκείνη
- μπορεί να αποδειχθεί ότι η αποστολή (μετακίνηση) άρχισε την 31η Δεκεμβρίου
2020 ή πριν
2. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής και οι τυχόν κυρώσεις9 που ενδέχεται να ισχύουν για αυτά τα
εμπορεύματα θα βασίζονται στη νομοθεσία περί ειδικών φόρων κατανάλωσης του Ηνωμένου
Βασιλείου και στους δασμούς που ισχύουν τη στιγμή που ξεκίνησε η μετακίνηση από την ΕΕ.
Στην περίπτωση που το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών ή το συνοριακό σημείο ελέγχου
ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για την ημερομηνία και την ώρα αποστολής των εμπορευμάτων,
ο αποστολέας μπορεί να επιδείξει:
- για εμπορεύματα των οποίων οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης έχουν ανασταλεί:
το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο eAD ή ένα εμπορικό έγγραφο που
περιλαμβάνει τον Κωδικό Αναφοράς ARC
- για προϊόντα για τα οποία καταβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης:
είτε το αίτημα για την εισαγωγή αγαθών για τα οποία έχει καταβληθεί ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε.10 (HM4)
είτε τη φόρμα του απλοποιημένου συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου (ως άνω
SAAD).
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Σχετικές λεπτομερέστερες οδηγίες εντοπίζονται στο σύνδεσμο : https://www.gov.uk/guidance/receiving-storing-and-moving-excise-goods
και εκτενέστερα στο σημείο movement guarantees.
9
Λεπτομέρειες στην εγκύκλιο που εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/receive-goods-into-and-remove-goods-froman-excise-warehouse-excise-notice-197
10
Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-request-to-import-excise-goods-boughtduty-paid-in-another-eu-member-state-hm4
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3. Εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί η ημερομηνία και η ώρα αποστολής των εμπορευμάτων, η
μετακίνηση θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο ως εάν να είχαν ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου
2021.
Πρόσθετες οδηγίες σχετικές με αποστολές εμπορευμάτων που ξεκινούν στις 31 Δεκεμβρίου ή
πριν αλλά εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, θα
δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου
στην πύλη Agora.

Ο Προϊστάμενος

Γεράσιμος Λαζαρής
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄
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