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➢ πως λειτουργεί ;

➢ ποια είναι τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς ;

➢ πως εφαρμόζεται ;

➢ πως ελέγχεται από τυχόν καταχρηστικές πρακτικές ;



Πως λειτουργεί…

Χώρα εκτός Ε.Ε Κράτος Μέλος Ε.Ε Κράτος Μέλος Ε.Ε

(Κίνα)                  (εισαγωγής)               (προορισμού)

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία   μεταφορά σε άλλο ΚΜ

καταβολή δασμών-απαλλαγή ΦΠΑ      απόδοση φόρου

εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής (φορολογικές αρχές)

(τελωνειακές αρχές)               



Νομικό πλαίσιο
Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και 

άμεση αποστολή σε άλλο ΚΜ της Ε.Ε

➢ Κώδικας ΦΠΑ (απαλλαγή Φ.Π.Α) 

άρθρο 23 παρ.1 περ.δ Κώδικα Φ.Π.Α Ν.2859/2000

(άρθρο 143 παρ.1δ και παρ.2 οδηγίας Φ.Π.Α 2006/112)

➢ Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Καθεστώς Θέσης 

εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία) 

άρθρο 201 UCC

θέση 37α (καθεστώς) : 42 – UCC-TDA



Κανονιστικό πλαίσιο

Εγκύκλιες διαταγές

➢ ΠΟΛ.1006/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε, όπως ισχύει μετά την 

Α.1205/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

➢ ΠΟΛ.1045/2016 εγκύκλιος διαταγή 



Τι αλλάζει με την Α.1178/2020 

απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

✓ εφαρμογή καθεστώτος από εισαγωγείς 

εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε

✓ έννοια «άμεση αποστολή»

✓ πρόσθετα μέτρα ελέγχου

Οδηγίες με την …

Ε.2174/2020 εγκύκλιος διαταγή



Ποια είναι τα οφέλη…

✓ αξιοποίηση μεγάλων λιμένων της χώρας ως σημείο

εισόδου των εμπορευμάτων στην Ε.Ε

✓ θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από εισαγωγείς,

ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους

✓ παραλαβή εμπορευμάτων στην έδρα της εγκατάστασης του

εισαγωγέα σε άλλο Κράτος Μέλος

✓ διακίνηση και διανομή εμπορευμάτων σε πελάτες ανά την

Ένωση



Ποια είναι τα οφέλη…

✓ αποθήκευση εμπορευμάτων πριν τη θέση σε ελεύθερη

κυκλοφορία (αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, χώροι

Ελευθέρων Ζωνών)

✓ διενέργεια συνήθων εργασιών ή εργασιών μεταποίησης

πριν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

(τελωνειακή αποταμίευση, ενεργητική τελειοποίηση)

✓ ενίσχυση του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας



Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών

ΕΤΟΣ Αριθμός 

παραστατικών

Αξία

εισαγωγών

Ποσά

εισπραχθέντων 

δασμών

2018 9.149 211.156.305 21.139.867

2019 17.048 666.340.231 71.912.321

2020 12.480 458.082.772 44.931.030

Σύνολο 38.677 1.335.579.308 137.983.218



Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών

(top-3 χώρες εξαγωγής

top-3 ΚΜ προορισμού)

ΕΤΟΣ Χώρες

εξαγωγής

ΚΜ

προορισμού

2018 Κίνα

Ισημερινός

Χονγκ Κονγκ

Ιταλία

Βουλγαρία

Ρουμανία

2019 Κίνα

Ισημερινός

Χονγκ Κονγκ

Ιταλία

Βουλγαρία

Ισπανία

2020 Κίνα

Ισημερινός

Τουρκία

Ιταλία

Βουλγαρία

Ισπανία



Ποιος μπορεί να το εφαρμόσει…

➢ εισαγωγέας εγκατεστημένος στην Ελλάδα

➢ εισαγωγέας εγκατεστημένος σε άλλο ΚΜ

➢ εισαγωγέας εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε

…εξαιρούνται προϊόντα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ



Τι απαιτείται για την εφαρμογή του 

τελωνειακού καθεστώτος 42;

➢ Για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία :

✓ υποβολή διασάφησης εισαγωγής στις τελωνειακές αρχές

✓ καταβολή δασμών

✓ εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής

➢ Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας :

✓ ΑΦΜ/VIES εισαγωγέα και φορολογικού αντιπροσώπου

✓ ΑΦΜ/VIES αποκτώντα-πελάτη 

✓ τιμολόγια (εισαγωγής και ενδοκοινοτικής παράδοσης)



Τι απαιτείται για την εφαρμογή του 

τελωνειακού καθεστώτος 42;

➢ Για την μεταφορά των αγαθών :

✓ φορτωτική

➢ Για την ενδοκοινοτική παράδοση :

✓ ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών 

παραδόσεων (σε διακριτή στήλη)



Απόκτηση ΑΦΜ/VIES

μη εγκατεστημένου στη χώρα εισαγωγέα

Εισαγωγέας εγκατεστημένος απόκτηση ΑΦΜ/VIES

σε άλλο ΚΜ μέσω φορολογικού 

αντιπροσώπου

σε άλλο ΚΜ 

(ιδιότητα ΑΕΟ ή με 

τελωνειακό αντιπρόσωπο ΑΕΟ)

μέσω της ΠΟΛ.1113/2013

(με έγκριση της αρμόδιας

Τελωνειακής Περιφέρειας)

εκτός Ε.Ε μέσω φορολογικού 

αντιπροσώπου



Εφαρμογή 
τελωνειακού καθεστώτος 42

Παραδείγματα



Εισαγωγέας εγκατεστημένος στην Ελλάδα



ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

(ΚΙΝΑ)                            ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

διακίνηση                            διακίνηση 

τιμολόγηση                     τιμολόγηση                

➢ ΑΦΜ/VIES EL-VIES και ΑΦΜ/VIES IT-VIES

➢ τιμολόγιο εισαγωγής (Α – Β)

➢ τιμολόγιο ενδοκοινοτικής παράδοσης (Β-Γ) 

➢ φορτωτική

επιχείρηση

Α (Κίνα)

εισαγωγέας

επιχείρηση

Β (Ελλάδα)

αποκτών-πελάτης

επιχείρηση

Γ (Ιταλία)



Εισαγωγέας εγκατεστημένος σε άλλο ΚΜ



ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

(ΚΙΝΑ)                            ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

διακίνηση                            διακίνηση 

τιμολόγηση                          ΡΟΥΜΑΝΙΑ

➢ απόκτηση ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα της εγκατεστημένης στην Ιταλία επιχείρησης B

- μέσω φορολογικού αντιπροσώπου

- μέσω της ΠΟΛ.1113/2013 απόφασης (AEO – o ίδιος ή ο τελωνειακός αντιπρόσωπος

➢ ΑΦΜ/VIES πελατών – εταιρείας Β και Γ (BG-VIES, RO-VIES)

➢ τιμολόγιο εισαγωγής (Α – Β)

➢ τιμολόγια ενδοκοινοτικής παράδοσης (Β-Γ, Β-Δ)

➢ φορτωτικές

επιχείρηση

Α (Κίνα)

εισαγωγέας

επιχείρηση

Β (Iταλία)

αποκτών-πελάτης

επιχείρηση

Γ

αποκτών-πελάτης

επιχείρηση

Γ (Βουλγαρία)

αποκτών-πελάτης

επιχείρηση

Γ (Ρουμανία)



Εισαγωγέας εγκατεστημένος σε χώρα εκτός Ε.Ε



ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

(ΚΙΝΑ)                            ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ

διακίνηση                            διακίνηση 

τιμολόγηση                     τιμολόγηση                

➢ ορισμός έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου

➢ απόκτηση ΑΦΜ/VIES στην Ελλάδα από την εγκατεστημένη στην Κίνα 
επιχείρηση, υποχρεωτικά μέσω φορολογικού αντιπροσώπου

➢ ΑΦΜ/VIES εγκατεστημένης στη Γαλλία εταιρείας (FR-VIES)

- τιμολόγιο εισαγωγής (Α – Β)

➢ τιμολόγιο ενδοκοινοτικής παράδοσης (Β-Γ)

➢ φορτωτική

επιχείρηση

Α (Κίνα)

εισαγωγέας

επιχείρηση

Β (Ελβετία)

αποκτών-πελάτης

επιχείρηση

Γ (Γαλλία)



Συμπλήρωση διασάφησης εισαγωγής

με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42

Θέση 8 «Παραλήπτης» : -EORI εγκατεστημένου στη χώρα μας 

εισαγωγέα

-EORI εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ εισαγωγέα

(δεν απαιτείται απόκτηση EORI στη χώρα μας 

για τον εισαγωγέα ή τον φορολογικό του 

αντιπρόσωπο)

Θέση 17α «Κωδ. χώρας 

προορισμού»

: Κωδικός ΚΜ προορισμού εμπορευμάτων 

Θέση 37 «Καθεστώς» : 42 00

42 71 (από αποταμίευση)



Συμπλήρωση διασάφησης εισαγωγής(θέση 44)

με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42

Θέση 44.1 : Α.Φ.Μ1718 : ΑΦΜ που έχει αποδoθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο

Κράτος Μέλος εισαγωγέα (ΠΟΛ.1113/2013 Α.Υ.Ο)

Υ040 : ΑΦΜ εγκατεστημένου στην Ελλάδα εισαγωγέα

Υ042 : ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα, μέσω

ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου

Υ041 : ΑΦΜ τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος

Μέλος (κοινοτικό ΑΦΜ)

1715 : ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα που

του έχει αποδοθεί στη χώρα εγκατάστασής του

1716 : προσωπικό ΑΦΜ φορολογικού αντιπροσώπου

1717 : ΑΦΜ του αγοραστή σε άλλο Κράτος Μέλος σε περιπτώσεις

τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών



Συμπλήρωση διασάφησης εισαγωγής (θέση 44)

με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42

Υ023 : Άδεια (ΑΕΟ) εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ εισαγωγέα

Y025 : Άδεια (ΑΕΟ) τελωνειακού αντιπροσώπου

Ν 935 : τιμολόγιο βάσει του οποίου προσδιορίζεται

η δασμολογητέα αξία

1730 : τιμολόγιο ενδοκοινοτικής παράδοσης (καθεστώς 42)

1733 : έγγραφο μεταφοράς



Έννοια της 

«άμεσης 

αποστολής»

Μεταφορά αγαθών εντός πέντε (5) ημερών 
από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας 

παράδοσης
τόπος παραμονής - λόγος παραμονής εμπορευμάτων

έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στις 
τελωνειακές αρχές

(κωδικός 1770 –
θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής) 

φορτωτική υποβάλλεται ηλεκτρονικά
κατά το χρόνο έκδοσής της 

όχι αργότερα από την ημέρα έναρξης 
αναχώρησης της αποστολής

(δεν απαιτείται τροποποίηση της 
διασάφησης)



Οριστικοποίηση απαλλαγής ΦΠΑ…

➢ αντίγραφο του οικείου παραστατικού της μεσολαβούσας

τράπεζας

➢ ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών

παραδόσεων εντός (20) ημερών

(από 01.10.2020 σε διακριτή στήλη βάσει της

Α.1222/2020 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ)

➢ δήλωση INTRASTAT



Δηλωθείσα αξία στους 
ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες 
ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων

Όταν τα αγαθά αποτελούν 
αντικείμενο πώλησης :

η αξία της ενδοκοινοτικής 
παράδοσης, όπως προκύπτει από το 
σχετικό τιμολόγιο

Όταν τα αγαθά παραλαμβάνονται από 
τον ίδιο τον εισαγωγέα σε άλλο 
Κράτος Μέλος :

η φορολογητέα αξία της εισαγωγής, 
όπως προκύπτει από το σχετικό 
τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής



Trade facilitation   vs  Fraudulent practices



Καταστρατήγηση 

τελωνειακού καθεστώτος 42

➢ απάτη ΦΠΑ τύπου εξαφανισμένου εμπόρου,

➢ υποτιμολόγηση,

➢ ψευδής δήλωση δασμολογικής κατάταξης,

➢ μη εκπλήρωση δηλωτικών υποχρεώσεων των
υποκείμενων στο φόρο προσώπων,

➢ οργανωμένο έγκλημα

ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών



Τι πρέπει να προσέχουν εισαγωγείς,

φορολογικοί και τελωνειακοί 

αντιπρόσωποι αυτών;

➢ την αξιοπιστία των επιχειρηματικών τους εταίρων 

(προμηθευτών και πελατών-παραληπτών σε άλλα ΚΜ)

➢ την αποφυγή συμφωνιών με δυσανάλογο επιχειρηματικό 

κέρδος

➢ την τήρηση των υποχρεώσεων του καθεστώτος

(ορθή συμπλήρωση διασαφήσεων εισαγωγής και 

ανακεφαλαιωτικών πινάκων)

✓ αλληλέγγυα ευθύνη φορολογικού αντιπροσώπου

✓ πιστοποιητικά ΑΕΟ τελωνειακών αντιπροσώπων



Έλεγχοι καθεστώτος 42…

➢ Κατά το στάδιο της εισαγωγής

✓ επιβεβαίωση εγκυρότητας και ισχύος ΑΦΜ/VIES

✓ φυσικοί έλεγχοι/έλεγχοι εγγράφων

✓ αξιοποίηση πληροφοριών από δίκτυα ανταλλαγής 

πληροφοριών

➢ Εκ των υστέρων έλεγχοι

✓ εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι

✓ διοικητική συνδρομή με άλλα Κράτη Μέλη



Απαγόρευση χρήσης καθεστώτος

Εγγυήσεις

➢εξαφανισμένοι έμποροι             απαγόρευση χρήσης

(διαγραφή από VIES, αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής)

➢ εξαφανισμένος έμπορος 

➢ έμπορος εμπλεκόμενος σε δίκτυο απάτης τύπου 

carousel

✓ σύσταση εγγύησης, 

✓ φυσικοί έλεγχοι

✓ αίτημα διοικητικής συνδρομής     



Στοιχεία επικοινωνίας

Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ

Δ/νση Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Τμήμα Ε΄: Φ.Π.Α εισαγωγών εξαγωγών

Χριστίνα Γεώργα

Τηλ. : 210 69.87.409

E-mail : 

vat-customs@aade.gr

c.georga@aade.gr




