
BREXIT
Τελωνειακές διαδικασίες

εισαγωγής-εξαγωγήςεισαγωγής-εξαγωγής

Συμφωνία Εμπορίου & 
Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΒ



Το ΗΒ από 1/1/2021 είναι τρίτη χώρα


Τελωνειακές διατυπώσεις για την εισαγωγή και 
εξαγωγή των εμπορευμάτων από και προς το ΗΒ

Τι συνεπάγεται το 
BREXIT

εξαγωγή των εμπορευμάτων από και προς το ΗΒ
ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη 

δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων στην εισαγωγή

Υποβολή διασαφήσεων ηλεκτρονικά στο Τελωνείο 
μέσω του ICISnet



Η νέα κατάσταση

Υποβολή τελωνειακών 
διασαφήσεων/

γνωστοποιήσεων
μέσω του ICISnet

Επιβολή τελωνειακών
ελέγχων

μέσω του ICISnet

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιβολή απαγορεύσεων
και περιορισμών



• Εισαγωγή εμπορευμάτων 

Απαιτούμενα βασικά βήματα:

 Απόκτηση αριθμού EORI
 Απόκτηση απαιτούμενων αδειών/πιστοποιητικών (όπου απαιτούνται)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι απαιτείται…

 Απόκτηση απαιτούμενων αδειών/πιστοποιητικών (όπου απαιτούνται)
 Υποβολή διασάφησης 

Κανονική για εμπορεύματα αξίας άνω των 1000 ευρώ 
ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ για κάτω των 1000 ευρώ (χωρίς EORI)



Β. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ μέσω 
ΦΠΚΥ /Εταιρειών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι απαιτείται…

έως 22 ευρώ ελεύθερα μετά τη διαλογή

από 22 – 150 ευρώ ΕΔΕ ΑΝΕΥ  

από 150 – 1000 ευρώ ΕΔΕ ΑΝΕΥ 

πάνω από 1000 ευρώ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ 



ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ)

• έως 45 ευρώ (ελεύθερα)

• από 45 – 500 ευρώ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - μηδενικός 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι απαιτείται…

• από 45 – 500 ευρώ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - μηδενικός 

προτιμησιακός δασμός εφόσον δηλώνεται ότι είναι 

καταγωγής ΗΒ

• εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί η καταγωγή, είναι 
δυνατή η επιβολή κατ΄αποκοπή δασμού για αξία ανά 
αποστολή έως 700 ευρώ



Α. ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
Απαιτούμενα βασικά βήματα:
 Απόκτηση EORI
 Απόκτηση απαιτούμενων αδειών/πιστοποιητικών (όπου 

ΕΞΑΓΩΓΗ 
τι απαιτείται 

 Απόκτηση απαιτούμενων αδειών/πιστοποιητικών (όπου 
απαιτούνται)

 Υποβολή διασάφησης:
Κανονική διασάφηση εξαγωγής για εμπορεύματα αξίας
άνω των 1000 ευρώ 
ΕΔΕ ΑΝΕΥ για κάτω των 1000 ευρώ (χωρίς EORI)  



Β. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  μέσω ΦΠΚΥ & 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΧΡΙ 1000 ευρώ μέσω ΦΠΚΥ (Δήλωση CN22/CN23)
 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΧΡΙ 1000 ευρώ μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς

ΕΞΑΓΩΓΗ 
τι απαιτείται 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΧΡΙ 1000 ευρώ μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς
(ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ευρώ κανονική διασάφηση εξαγωγής



Για τα εμπορεύματα που εισέρχονται/εξέρχονται από/προς το ΗΒ και 
υπόκεινται σε ενωσιακές ή εθνικές απαγορεύσεις/περιορισμούς 

απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας/πιστοποιητικού από εθνικές 
αρμόδιες Αρχές 

Απαγορεύσεις/Περιο
ρισμοί –

Τι απαιτείται

αρμόδιες Αρχές 

(π.χ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ΕΟΦ)

Πληροφορίες για τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/servicesoserid=10518295=adreseeI
D=10001980



Portal ICISnet (επιλέγοντας θεματική ενότητα):
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet

Εγκύκλιες διαταγές:
 ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3Ζ-ΦΞΞ

Πηγές ενημέρωσης

 ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3Ζ-ΦΞΞ
Ε.2210 / 29.12.2020

 ΑΔΑ: 6ΘΛ146ΜΠ3Ζ-ΟΣ8
Ε.2017 / 22.01.2021 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΑΔΑ: ΨΓΘΟ46ΜΠ3Ζ-47Ρ
Ε.2036 / 03.02.2021 - ΕΞΑΓΩΓΗ



Από 1/1/2021   Για τα αγαθά που εισέρχονται από το Η.Β. στο 
φορολογικό (από πλευράς Φ.Π.Α.) έδαφος της Ε.Ε. 

→ τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις
→ ενδεχομένως  υπόκεινται και σε τελωνειακούς ελέγχους
→ καταβάλλεται ο αναλογούν ΦΠΑ

Φ.Π.Α. – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εξαίρεση για τις διακινήσεις αγαθών που έχουν ξεκινήσει πριν το 
τέλος της μεταβατικής περιόδου  31/12/2020, βρίσκονται σε 
εξέλιξη και ολοκληρώνονται μετά από αυτό .

H διοικητική συνεργασία μεταξύ των ΚΜ της Ε.Ε. και του Η.Β. βάσει 
του κανονισμού 904/2010  εξακολουθεί να ισχύει ως 31/12/2024

Μετά την 31/12/2020, δεν μπορεί να εφαρμόζεται η απλοποιημένη 
φορολογική διαδικασία των τριγωνικών συναλλαγών



 Η εισαγωγή από το Η.Β. αποτελεί μια πράξη που φορολογείται 
αντικειμενικά και ανεξάρτητα 

 Εφαρμογή  προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων  για τη 
βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος φόρου

Φ.Π.Α. – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000)

 Για τα υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα ο φόρος που καταβάλλεται 
συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 30,34 του Κώδικα Φ.Π.Α.



Απαλλαγή Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις: 

Επανεισαγωγής αγαθών (αρ. 23παρ.1 παρ. α) ν. 2859/2000  & αρ. 
203 Ε.Τ.Κ)

Φ.Π.Α. – ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΟΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Υπαγωγής αγαθών σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα - Τελωνειακή 
αποταμίευση, ελεύθερη ζώνη, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή  και 
των διενεργούμενων εργασιών εντός αυτών

Εισαγωγής αγαθών από Η.Β. με μεταφορά σε άλλο ΚΜ ή Τρίτη χώρα 
με τη χρήση  ειδικών  καθεστώτων όπως καθεστώς 42 – ΠΟΛ. 
1006/15, καθεστώς 07- ΠΟΛ. 1184/18, χρήση Ειδικού Διπλοτύπου 
Δελτίου Απαλλαγής από ΦΠΑ ΠΟΛ. 1194/15 



 Οι πωλήσεις αγαθών/εξαγωγές  από Ελλάδα προς Η.Β. 
απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνουν τις εξής 
περιπτώσεις : 

Συνήθης εξαγωγική διαδικασία (αγαθά αξίας >1000€)
 Υποβολή ηλεκτρονικά διασάφησης εξαγωγής στην αρμόδια 

τελωνειακή αρχή

Φ.Π.Α. – ΕΞΑΓΩΓΗ 

Υποβολή ηλεκτρονικά διασάφησης εξαγωγής στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή

 Τιμολόγιο πώλησης  χωρίς ΦΠΑ (δηλώνεται επί της διασάφησης 
εξαγωγής – θέσεις 44 & 22)

 Αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, 
όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα  (ΙΕ 599) «Γνωστοποίηση 
ολοκλήρωσης εξαγωγής» από το Icisnet



Εξαγωγή μέσω Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ 
Α.Ε.)(αγαθά αξίας <1000€)
 Υποβολή τελωνειακής δήλωσης CN23 
 Τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ (δηλώνεται επί της δήλωσης CN23)
 Βεβαίωση εξόδου της ταχυδρομικής αποστολής μέσω σχετικής 

πράξης παραλαβής επί της τελωνειακής δήλωσης CN23 από το 

Φ.Π.Α. – ΕΞΑΓΩΓΗ 

πράξης παραλαβής επί της τελωνειακής δήλωσης CN23 από το 
εγκεκριμένο κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ. 

Εξαγωγή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών(αγαθά αξίας <1000€)
 Υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Αξίας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
 Τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ (δηλώνεται επί της ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ-

θέσεις 44 & 22 )
 ο πωλητής-εξαγωγέας λαμβάνει και τηρεί στο αρχείο του εκτυπωμένο 

και θεωρημένο το μήνυμα ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγής. 



Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας  Ε.Ε.- Η.Β.
Εμπόριο αγαθών – Έννοια καταγωγής 

• Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. - Η.Β.
εφαρμόζεται προσωρινά από 1.1.2021 (L 444/31.12.2020).

• Προβλέπει μηδενικούς τελωνειακούς δασμούς για όλα τα
προϊόντα καταγωγής Ε.Ε. ή Η.Β., κατά την εισαγωγή τους
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

• Προϊόν καταγωγής Ε.Ε. ή Η.Β θεωρείται κάθε προϊόν που• Προϊόν καταγωγής Ε.Ε. ή Η.Β θεωρείται κάθε προϊόν που
πληροί τους όρους του κεφαλαίου 2 (Κανόνες καταγωγής)
της συμφωνίας.

• Έννοια της καταγωγής ≠ έννοια της προέλευσης.
• Πριν εξετασθεί αν το προϊόν συμμορφώνεται με τους

κανόνες καταγωγής και τις σχετικές διατάξεις →
επιβεβαίωση εάν κατά την εισαγωγή του στην Ε.Ε. ή στο
Η.Β. υπόκειται σε εισαγωγικό δασμό.



Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε.-Η.Β.
Κανόνες καταγωγής – Βασικές διατάξεις 1/3

• Προϊόν καταγωγής ενός μέρους θεωρείται εάν: έχει παραχθεί εξ 
ολοκλήρου στο συγκεκριμένο μέρος, έχει παραχθεί αποκλειστικά από 
ύλες καταγόμενες του μέρους αυτού ή εάν έχουν χρησιμοποιηθεί μη 
καταγόμενες ύλες και αυτές → επαρκή επεξεργασία  (Ειδικοί κανόνες 
καταγωγής ανά προϊόν).

• Σώρευση καταγωγής:  Διμερής και διμερής πλήρης -Όχι σώρευση με • Σώρευση καταγωγής:  Διμερής και διμερής πλήρης -Όχι σώρευση με 
τρίτες χώρες. 

• Ανεπαρκείς εργασίες παραγωγής: Εργασίες που, είτε μεμονωμένα είτε σε 
συνδυασμό, δεν προσδίδουν καταγωγή στο προϊόν. 

• Κανόνας μη τροποποίησης: τα προϊόντα μεταξύ της εξαγωγής τους από το 
ένα μέρος και της δήλωσης του για εισαγωγή στο άλλο μέρος δεν θα 
πρέπει να τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο.



Αίτημα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση 

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε.-Η.Β.
Κανόνες καταγωγής – Βασικές διατάξεις 2/3

Βεβαίωση καταγωγής από τον 
εξαγωγέα

Εξαγωγείς Η.Β.

Γνώση του εισαγωγέα 

Εξαγωγείς  ΕΕ 

REX > 6.000 €
ΟΧΙ REX < 6.000 €

Εξαγωγείς Η.Β.

Νο GB EORI
Ανεξαρτήτως 

ποσού 

Ο εξαγωγέας έχει τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι 

καταγόμενο 

Ο ίδιος ο εισαγωγέας διαθέτει την 
πληροφόρηση ότι το προϊόν είναι 

καταγόμενο και πληροί τους όρους  του 
κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής  

πριν την υποβολή της  αίτησης για 
προτιμησιακή δασμολογική 

μεταχείριση    



Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε.- Η.Β.
Κανόνες καταγωγής – Καν (ΕΕ) 2020/2254

• Καν (ΕΕ) 2020/2254 (L 446/31.12.2020) →  
Χορήγηση μεταβατικής περιόδου από 
1.1.2021 έως 31.12.2021 για τη σύνταξη 
βεβαιώσεων καταγωγής από τους εξαγωγείς 
στην Ε.Ε. χωρίς να έχουν στην κατοχή τους στην Ε.Ε. χωρίς να έχουν στην κατοχή τους 
δηλώσεις προμηθευτή.

• Υποχρέωση των εξαγωγέων να συντάσσουν 
βεβαιώσεις καταγωγής βάσει πληροφόρησης 
ότι το προϊόν είναι καταγόμενο. 



Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε.- Η.Β.
Κανόνες καταγωγής – Βασικές διατάξεις 3/3

• Υποχρέωση τήρησης αρχείων 
 Εισαγωγέας: 3 έτη από την ημερομηνία εισαγωγής → βεβαίωση καταγωγής 

ή/και  αποδεικτικά στοιχεία για τον καταγόμενο χαρακτήρα του προϊόντος.
 Εξαγωγέας: 4 έτη από την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης καταγωγής → 

αντίγραφο της βεβαίωσης και λοιπά στοιχεία για απόδειξη καταγόμενου 
χαρακτήρα.χαρακτήρα.

• Διαδικασία επαλήθευσης της καταγωγής – Το μέρος 
εισαγωγής ζητάει στοιχεία από τον εισαγωγέα & 
διοικητική συνεργασία τελωνειακών αρχών (όταν 
υπάρχει βεβαίωση καταγωγής).  



Το ΗΒ από 1/1/2021 είναι τρίτη χώρα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Φ.Κ.
Τι συνεπάγεται το 

BREXIT

Τελωνειακές διατυπώσεις για την εισαγωγή και 
εξαγωγή των προϊόντων ΕΦΚ από και προς το ΗΒ



•Η είσοδος προϊόντων ΕΦΚ στην Ελλάδα από το Η.Β. θα
συνιστά εισαγωγή. Οι οικονομικοί φορείς του Η.Β. δεν
μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον το σύστημα EMCS
αναφορικά με διακινήσεις προς την Ελλάδα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Φ.Κ.
Τι συνεπάγεται το 

BREXIΤ

αναφορικά με διακινήσεις προς την Ελλάδα.

•Οι οικονομικοί φορείς της Ελλάδας πρέπει να
χρησιμοποιούν το EMCS (e-ΔΕ) για την περαιτέρω
διακίνηση από τα σημεία εισόδου στην Ε.Ε. έως τον τελικό
προορισμό (στο εξής: έμμεσες εισαγωγές). Οι τελωνειακές
διατυπώσεις εισαγωγής θα πρέπει να ολοκληρώνονται
πριν από την έναρξη μιας τέτοιας έμμεσης εισαγωγής.



•Η αναχώρηση προϊόντων ΕΦΚ από την Ελλάδα προς το Η.Β.
θα συνιστά εξαγωγή. Το EMCS δεν θα εφαρμόζεται πλέον σε
διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο
Βασίλειο, ενώ η επιτήρηση όσον αφορά τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης θα λήγει στο σημείο εξόδου από την Ε.Ε..

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Φ.Κ.
Τι συνεπάγεται το 

BREXIΤ

κατανάλωσης θα λήγει στο σημείο εξόδου από την Ε.Ε..

•Κατά συνέπεια, για διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα
απαιτείται διασάφηση εξαγωγής, καθώς και ηλεκτρονικό
διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ). Οι οικονομικοί φορείς της Ελλάδας
πρέπει να χρησιμοποιούν το EMCS για τη διακίνηση από το
σημείο αποστολής έως το σημείο εξόδου (στο εξής: έμμεσες
εξαγωγές).



• Καμία εγγύηση και απαλλαγή δεν θα αναγνωρίζεται
αυτόματα αμοιβαία μεταξύ Η.Β. και Ελλάδας και καμία
διαχείριση οφειλής ΕΦΚ δεν θα πραγματοποιείται μεταξύ
Η.Β. και Ελλάδας. Δεν θα υπάρχει καμία νομική βάση για

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Φ.Κ.
Τι συνεπάγεται το 

BREXIΤ

Η.Β. και Ελλάδας. Δεν θα υπάρχει καμία νομική βάση για
την κατάπτωση εγγυήσεων τις οποίες κατέχουν
αποστολείς και/ή παραλήπτες του Η.Β..

• Παύει να ισχύει η καταχώριση στο μητρώο SEED
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων στο Η.Β. καθώς και
η έγκρισή τους. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούν να
στέλνουν ή να λαμβάνουν νέα e-ΔΕ.



Ολες οι διακινήσεις που ξεκίνησαν (από ή προς το ΗΒ) πριν τις 31/12/2020 θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαϊου 2021.
1. Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο (e-AD), Απλουστευμένο

Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΑΣΔΕ) ή εφεδρικό έγγραφο Ε.Φ.Κ.
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. πριν από τη λήξη τις
31/12/2020 εξακολουθεί να αποτελεί έγκυρη απόδειξη του ενωσιακού

ΑΝΟΙΚΤΕΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.

εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. πριν από τη λήξη τις
31/12/2020 εξακολουθεί να αποτελεί έγκυρη απόδειξη του ενωσιακού
χαρακτήρα για τα προϊόντα.

2. Οποιαδήποτε αναφορά παραλαβής, αναφορά εξαγωγής, αντίτυπο
αριθ. 3 του ΑΣΔΕ ή άλλο έγγραφο ΕΦΚ με το οποίο βεβαιώνεται η
λήξη της εξελίξει διακίνησης, και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές
του Η.Β. έως τις 31 Μαΐου 2021, εξακολουθεί να αποτελεί έγκυρη
απόδειξη της λήξης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται
σε ΕΦΚ.

3. Διατηρούνται όλοι οι ρόλοι ΕΦΚ για όλα τα τελωνεία του Η.Β. στον
κατάλογο των τελωνείων έως 31 Μαΐου 2021.



 Διακινήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου από ή προς το Η.Β. και δεν
έχουν λήξει στις 31 Μαΐου 2021, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

ΑΝΟΙΚΤΕΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ

ακόλουθα:

 Θεωρούνται διακινήσεις από ή προς τρίτη χώρα, το 
οποίο έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τον μη
ενωσιακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων, υπαγωγή 
στα τελωνειακά καθεστώτα, απαιτήσεις καταβολής 
ΕΦΚ ή κατάσχεση των προϊόντων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης.



 Οποιοδήποτε e-ΔΕ, ΑΣΔΕ ή εφεδρικό έγγραφο ΕΦΚ 
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. δεν
αποτελεί πλέον έγκυρη απόδειξη του ενωσιακού 
χαρακτήρα για την εισαγωγή προϊόντων ΕΦΚ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ

χαρακτήρα για την εισαγωγή προϊόντων ΕΦΚ

 Οποιαδήποτε αναφορά παραλαβής, αναφορά 
εξαγωγής, αντίτυπο αριθ. 3 του ΑΣΔΕ ή άλλο έγγραφο 
ΕΦΚ που πιστοποιεί τη λήξη της εν εξελίξει 
διακίνησης, που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές 
του Η.Β. μετά τις 31 Μαΐου 2021, δεν αποτελεί πλέον 
έγκυρη απόδειξη της λήξης αυτής της διακίνησης. 



Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το
πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία το οποιο
καθιστά ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ
εφαρμοστέες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο όσον
αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ/ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

εφαρμοστέες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο όσον
αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

Στο πρωτόκολλο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο
συμφώνησαν ότι η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν
να ήταν κράτος μέλος.

Σημειώνεται ότι η αρχική περίοδος εφαρμογής του
πρωτοκόλλου εκτείνεται έως τις 31/12/2024.



ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 

• Διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας
Ιρλανδίας αντιμετωπίζονται ως διακινήσεις μεταξύ κρατών

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ/ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Ιρλανδίας αντιμετωπίζονται ως διακινήσεις μεταξύ κρατών
μελών Ε.Ε..

• Συναλλαγές που αφορούν διακινήσεις προϊόντων μεταξύ
της Βόρειας Ιρλανδίας και των άλλων τμημάτων του Η.Β.
θεωρούνται ως εισαγωγές ή εξαγωγές όσον αφορά την
ενωσιακή νομοθεσία για τα προϊόντα ΕΦΚ.



ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 

• Οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στη Βόρεια Ιρλανδία, οι
οποίοι επιθυμούν να διακινούν προϊόντα ΕΦΚ προς και από

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ/ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

οποίοι επιθυμούν να διακινούν προϊόντα ΕΦΚ προς και από
την Ελλάδα υπό καθεστώς αναστολής του φόρου, πρέπει να
χρησιμοποιούν το σύστημα EMCS και να καταχωρίζονται και
να εγκρίνονται στο SEED (System for the Exchange of Excise
Data).

• Επισημαίνεται ότι ο κωδικός χώρας που θα χρησιμοποιείται
αναφορικά με τους οικονομικούς φορείς στο μητρώο SEED
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Βόρεια Ιρλανδία θα
είναι “XI”.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ε.Φ.Κ.
ΗΒ προς Ελλάδα → Εισαγωγή στην Ελλάδα

Ελλάδα προς ΗΒ → Εξαγωγή από την Ελλάδα

ΗΒ προς Βόρεια Ιρλανδία → Εισαγωγή στη Βόρεια Ιρλανδία

Βόρεια Ιρλανδία προς ΗΒ→ Εξαγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία

Βόρεια Ιρλανδία προς Ελλάδα → Ενδοενωσιακή διασυνοριακή διακίνηση

Ελλάδα προς Βόρεια Ιρλανδία → Ενδοενωσιακή διασυνοριακή διακίνηση

Τρίτη χώρα προς Βόρεια Ιρλανδία → Εισαγωγή στη Βόρεια Ιρλανδία

Βόρεια Ιρλανδία προς τρίτη χώρα → Εξαγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία



Στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD) για
τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση παρέχονται
γενικές πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα στον ακόλουθο

Οδηγίες DG TAXUD

γενικές πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en
, καθώς και στην ελληνική γλώσσα στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-
withdrawal-el σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης
του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των ειδικών φόρων
κατανάλωσης.



Ηνωμένο Βασίλειο: 
Διαμετακόμιση

Από 1/1/2021 – 00:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης:

• το Η.Β. είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης και • το Η.Β. είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης και 
έχει πρόσβαση στο NCTS

• η Β. Ιρλανδία αντιμετωπίζεται ως έδαφος Ε.Ε.



Διαμετακόμιση 
από/προς ή μέσω Η.Β.

Ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς και την επιλογή διαδρομής είναι δυνατόν να τηρηθούν διατυπώσεις 
διαμετακόμισης(ενωσιακής /κοινής / TIR).

• Όταν απαιτείται η διακίνηση εμπορευμάτων με ενωσιακή/κοινή  διαμετακόμιση τότε ανάλογα με 
τον χαρακτήρα των διακινούμενων εμπορευμάτων εφαρμόζονται οι διαδικασίες Τ1 (για μη 
ενωσιακά εμπορεύματα) ή Τ2 (για ενωσιακά εμπορεύματα)

• εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από το ΗΒ και προορισμό Βόρεια Ιρλανδία ή ΚΜ της ΕΕ ή • εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από το ΗΒ και προορισμό Βόρεια Ιρλανδία ή ΚΜ της ΕΕ ή 
αντιστρόφως, θα διακινούνται με κοινή διαμετακόμιση 

• εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από Χώρας Κοινής Διαμετακόμισης και προορισμό τη Βόρεια 
Ιρλανδία ή αντίστροφα, θα διακινούνται με κοινή διαμετακόμιση

• τα εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από ΚΜ της ΕΕ, εκτελούν διέλευση από τη Βόρεια 
Ιρλανδία και έχουν προορισμό το ΗΒ ή αντίστροφα, θα διακινούνται με κοινή διαμετακόμιση.

• εμπορεύματα με αναχώρηση από ΚΜ της Ε.Ε. με προορισμό άλλο ΚΜ Ε.Ε., μέσω 
Η.Β., διακινούνται με ενωσιακή διαμετακόμιση 

• Για τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατή η διακίνηση και με καθεστώς TIR όταν πρόκειται για 
οδική μεταφορά (ή ένα μέρος της διαδρομής εκτελείται οδικά και με διέλευση συνόρων)  



Χρήση της διαδικασίας 
T1 ή T2 για εμπορεύματα που μετακινούνται 

από την ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (1)

• Εάν ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρονται προς  την Βόρεια 
Ιρλανδία, χρησιμοποιείται η διαδικασία Τ2 

• Τα εμπορεύματα κινούνται ως ενδοενωσιακή διακίνηση από ένα Κ-
Μ της Ε.Ε. προς τη Βόρεια Ιρλανδία 

• Στο τελωνείο προορισμού της Β. Ιρλανδίας, το καθεστώς 
διαμετακόμισης θα λήξει και καθώς ο τελωνειακός χαρακτήρας των 
ενωσιακών εμπορευμάτων καθορίζεται κατά την άφιξη μέσω του 
καθεστώτος Τ2, η τελωνειακή επιτήρηση τερματίζεται και δεν 
απαιτείται επόμενο τελωνειακό καθεστώς



Χρήση της διαδικασίας 
T1 ή T2 για εμπορεύματα που μετακινούνται 

από την ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (2)

• Εάν μη ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρονται στη Βόρεια 
Ιρλανδία, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία Τ1

• Στο τελωνείο προορισμού της Βόρειας Ιρλανδίας απαιτείται 
επόμενο τελωνειακό καθεστώς



Παράδειγμα διαμετακόμισης 
εμπορευμάτων από Ελλάδα μέσω Ιταλίας, Ελβετίας, 
Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Ιρλανδία 

(τελωνείο διέλευσης)

• Το Τελωνείο αναχώρησης βρίσκεται στην Ελλάδα.
• Το πρώτο Τελωνείο διέλευσης βρίσκεται στην Ελβετία.
• Το δεύτερο Τελωνείο διέλευσης βρίσκεται στην Γαλλία.

( Τα εμπορεύματα εξέρχονται με πλοίο από τη Γαλλία προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο)

• Το τρίτο Τελωνείο διέλευσης βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
• Κατά την είσοδο σε ένα λιμάνι στη Βόρεια Ιρλανδία εφαρμόζονται επίσης 

διατυπώσεις τελωνείου διέλευσης.



Ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!την προσοχή σας!


