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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Εξαγωγή στα π λαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς
Η περίπτωση της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς (άρθρο 329 Καν.2447/15)
Το άρθρο 329 Καν.2447/15 καθιερώνει παρέκκλιση από το γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου
είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Σύμφωνα με αυτήν την διάταξη, εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα ο διασαφιστής, μπορεί να
θεωρείται ως τελωνείο εξόδου, το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα
εμπορεύματα από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις
ναυτιλιακές εταιρείες στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, θαλασσίως ή ταχυδρομικώς.
Οι κανόνες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς εφαρμόζονται επίσης, όταν η μεταφορική
εταιρεία συνδυάζει διαφορετικά μέσα μεταφοράς (πολλαπλά μέσα μεταφοράς). Στο πλαίσιο αυτό, η
οδική μεταφορά για τμήμα της διαδρομής επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα
δεν εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης οδικώς, δηλαδή μεταφέρονται εκτός αυτού,
σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως.
Όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στο τελωνείο (πραγματικό σημείο εξόδου) από όπου θα εξέλθουν
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως,
αυτό το τελωνείο ενδεχομένως να χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή. Σε αυτήν την
περίπτωση ο μεταφορέας παρέχει στο εν λόγω τελωνείο τα ακόλουθα (άρθρο 329 Καν. 3447/15):
Το MRN της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής, εφόσον είναι διαθέσιμο
Αντίγραφο της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής
Το UCR ή τον αριθμό της φορτωτικής και τον αριθμό των δεμάτων ή σε περίπτωση χρήσης
εμπορευματοκιβωτίου, τον αριθμό αναγνώρισής του.
Πληροφορίες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς ή την μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός
του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, οι οποίες ενδεχομένως περιέχονται στο σύστημα
επεξεργασίας δεδομένων του προσώπου που αναλαμβάνει τα εμπορεύματα ή σε κάποιο άλλο
σύστημα επεξεργασίας εμπορικών δεδομένων.
Εξαγωγές αεροπορικώς και θαλασσίως
Στην περίπτωση της μεταφοράς με πολλαπλά μέσα (multimodal transport) που καλύπτεται από
ενιαία σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ενός εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του και μιας
ναυτιλιακής/αεροπορικής εταιρίας, τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα
εμπορεύματα παραλαμβάνονται στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από τη
ναυτιλιακή/αεροπορική εταιρία, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα εξέρχονται του τελωνειακού
εδάφους της Ένωσης με προορισμό εκτός αυτού του εδάφους, θαλασσίως/αεροπορικώς. Με άλλα
λόγια, το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισμό μιας εξαγωγής ως θαλάσσιας ή ως
αεροπορικής, είναι ο τρόπος διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.
Εξαγωγές σιδηροδρομικώς
Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι δελτίων
αποστολής/συμβάσεων μεταφοράς, που εξαρτώνται κυρίως από τον τελικό προορισμό των
εξαγόμενων εμπορευμάτων και την σχετική διαδικασία όπως: διεθνής φορτωτική CIM, διεθνής
φορτωτική SMGS, η συνδυασμένη διεθνής φορτωτική CIM/SMGS, και τα δελτία αποστολών που
καθιερώνονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών (π.χ. το δελτίο αποστολής SAT).
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Επιπλέον ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τύπων φορτωτικών (CIM και SMGS) θεωρείται επίσης
ενιαία σύμβαση μεταφοράς, υπό τον όρο ότι διευκρινίζεται στη CIM ο τόπος τελικού προορισμού ότι
βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
Αυτού του είδους οι συμβάσεις μεταφοράς ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ενιαίων συμβάσεων
μεταφοράς για τους σκοπούς του άρθρου 329 Καν.2447/15
Ταχυμεταφορείς
Οι ταχυμεταφορείς λειτουργούν βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά των
εμπορευμάτων σε μια τρίτη χώρα, με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι μεταφορείς που ορίζονται
στο άρθρο 329 Καν.2447/15. Οι ταχυδρομικές αποστολές μεταφέρονται αεροπορικώς,
σιδηροδρομικώς ή οδικώς από το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα
παραλαμβάνονται με ενιαία σύμβαση μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού
εδάφους της Ένωσης.
Για όσες εξαγωγές χαρακτηρίζονται σε δηλωτικό φορτίου αεροπορικής ή ναυτιλιακής εταιρείας κατ’
εφαρμογή των άρθρων 52, 53 Καν.341/16 αντίστοιχα ως «Χ», εμπορεύματα δηλαδή που πρόκειται
να εξαχθούν, ρόλο τελωνείου εξόδου έχει το τελωνείο που εποπτεύει τον αερολιμένα/λιμένα
αναχώρησης της συγκεκριμένης πτήσης/δρομολογίου (άρθρο 329 Καν.2447/15).
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο αερολιμένας/λιμένας
εκφόρτωσης των εμπορευμάτων όπως αναφέρεται στο εν λόγω δηλωτικό φορτίου συμπίπτει με το
τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
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