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Σθλζφωνο : 210-69.87.475 
Fax : 210-69.87.506 
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Θζμα:   «Προςωρινι αναςτολι δαςμϊν για οριςμζνα αγακά που προορίηονται για 

αεροςκάφθ, ςφμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2018/581 του υμβουλίου και τον εκτελεςτικό καν. 

2018/1517 τθσ Επιτροπισ»  

 

Αναφορικά με τθν εφαρμογι του καν. (ΕΕ) 2018/581 του υμβουλίου κακϊσ και του 

ςχετικοφ εκτελεςτικοφ καν. (ΕΕ) 2018/1517 τθσ Επιτροπισ, για τθν προςωρινι αναςτολι 

δαςμϊν για οριςμζνα αγακά που προορίηονται για αεροςκάφθ, διευκρινίηουμε τα 

ακόλουκα: 

1. Ο καν. (ΕΕ) 2018/581 του υμβουλίου, αντικατζςτθςε τον καν. (ΕΚ) 1147/2002 του 

υμβουλίου ςχετικά με τθν προςωρινι αναςτολι δαςμϊν για οριςμζνα είδθ που 

προορίηονται να ενςωματωκοφν ςε αεροςκάφθ τθσ πολιτικισ αεροπορίασ με τθν 

προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν αξιοπλοΐασ.  

 

2. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρθρο 1 καν. (ΕΕ) 2018/581, κεςπίςτθκε δυνατότθτα 

προςωρινισ αναςτολισ δαςμϊν για τα εξαρτιματα, ςυςτατικά μζρθ και άλλα 

αγακά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ι να ενςωματωκοφν ςε αεροςκάφη και 

ςε εξαρτήματά τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, 

επανακαταςκευισ, τροποποίθςθσ ι μετατροπισ τουσ. Επιπλζον, ςφμφωνα με το 

ίδιο άρκρο, αναςτζλλονται οι δαςμοί και για τα αγακά που ζχουν χάςει τθν 

κατάςταςθ αξιοπλοΐασ τουσ, όταν αυτά ειςάγονται για επιςκευή ή ςυντήρηςη.  
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Σα εν λόγω εμπορεφματα κακορίηονται ςε ςχετικό κατάλογο που καταρτίηει θ 

Ε.Επιτροπι. 

 

3. φμφωνα εξάλλου με το άρθρο 2 καν. (ΕΕ) 2018/581, προκειμζνου να εφαρμοςτεί 

θ προαναφερόμενθ αναςτολι δαςμϊν, ο διαςαφιςτισ κα πρζπει να προςκομίηει 

ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ, με θλεκτρονικά ι άλλα μζςα, το πιςτοποιθτικό 

εγκεκριμζνθσ διάκεςθσ «Ζντυπο 1» του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Αςφάλειασ τησ 

Αεροπορίασ (EASA), ι άλλο ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό όπωσ αυτό κακορίηεται ςε 

κατάλογο τθσ Ε.Επιτροπισ. Επιςθμαίνουμε ότι το προαναφερόμενο «Ζντυπο 1» του 

EASA, είναι αυτό που κακορίηεται ςτο Παράρτθμα Ι του καν. (ΕΕ) 748/2012 τθσ 

Επιτροπισ, όπωσ ιςχφει. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το ίδιο άρκρο, θ τελωνειακι διαςάφθςθ κζςθσ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία κα πρζπει να περιζχει μνεία: 

- του αρικμοφ αναγνϊριςθσ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ EASA, ι 

- του αρικμοφ αναγνϊριςθσ του προθγοφμενου πιςτοποιθτικοφ εγκεκριμζνθσ 

διάκεςθσ ςε περίπτωςθ επιςκευισ ι ςυντιρθςθσ αγακϊν που ζχουν απωλζςει 

τθν κατάςταςθ αξιοπλοΐασ τουσ. 

Η ςχετικι μνεία αναγράφεται ςτθ θζςη 44 του ΕΔΕ ειςαγωγισ, ενϊ ο ςτθ θζςη 36 

ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ προτίμθςθσ 119 (Αυτόνομεσ Δαςμολογικζσ Αναςτολζσ 

ζναντι όλων με «πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ πτιςεων»). 

 

4. φμφωνα με το άρθρο 3 καν. (ΕΕ) 2018/581, όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν 

βάςιμουσ λόγουσ να πιςτεφουν ότι παραποιικθκε το ςχετικό πιςτοποιθτικό, 

μποροφν να ηθτοφν τθ ςυνδρομι εμπειρογνϊμονα από τισ εκνικζσ αρχζσ πολιτικισ 

αεροπορίασ, με ζξοδα του ειςαγωγζα, ςτακμίηοντασ κατάλλθλα τισ περιπτϊςεισ 

όπου το κόςτοσ τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ υπερβαίνει το όφελοσ του ειςαγωγζα από 

τθν ενδεχόμενθ αναςτολι δαςμϊν. 

 

5. Σα εμπορεφματα τα οποία είναι επιλζξιμα για αναςτολι του ειςαγωγικοφ δαςμοφ 

ςφμφωνα με τον καν. 2018/581 του υμβουλίου, κακϊσ και τα ςυγκεκριμζνα 

πιςτοποιητικά που κεωροφνται ιςοδφναμα με το πιςτοποιθτικό εγκεκριμζνθσ 

διάκεςθσ «Ζντυπο 1» του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Αςφάλειασ τθσ Αεροπορίασ 

(EASA), κακορίςτθκαν με τον εκτελεςτικό καν. (ΕΕ) 2018/1517 τθσ Ε.Επιτροπισ. 
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- φμφωνα με το άρθρο 1 καν. (ΕΕ) 2018/1517, ςτο Παράρτημα Ι αυτοφ 

παρατίκεται κατάλογοσ των δαςμολογικϊν κλάςεων (4 ψθφία), διακρίςεων (6 

ψθφία) και κωδικϊν .Ο. (8 ψθφία), κατά περίπτωςθ, όπου κατατάςςονται τα 

εμπορεφματα που είναι επιλζξιμα για αναςτολι δαςμοφ ςφμφωνα με τον καν. 

2018/581 του υμβουλίου. 

- φμφωνα με το άρθρο 2 καν. (ΕΕ) 2018/1517, ςτο Παράρτημα ΙΙ αυτοφ  

παρατίκεται ο κατάλογοσ των πιςτοποιητικϊν που κεωροφνται ιςοδφναμα με 

το πιςτοποιθτικό εγκεκριμζνθσ διάκεςθσ «Ζντυπο 1» του EASA, ςφμφωνα με 

τον καν. 2018/581 του υμβουλίου. 

 

6. Σζλοσ επιςθμαίνουμε ότι, ςφμφωνα με τη ςκζψη αριθ. (2) καν. (ΕΕ) 2018/581 του 

υμβουλίου, ςκοπόσ τθσ κζςπιςθσ διαδικαςίασ αναςτολισ δαςμϊν με τθν 

προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ εγκεκριμζνθσ διάκεςθσ για είδθ που προορίηονται για 

αεροςκάφθ, είναι θ μείωςη του διοικητικοφ φόρτου τόςο για τουσ ειςαγωγείσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των αεροςκαφϊν, όςο και για τισ τελωνειακζσ 

αρχζσ. Για το ςκοπό αυτό, θ διαδικαςία αναςτολισ δαςμϊν που προβλζπεται ςτον 

καν. 2018/581, όταν ηθτείται από το διαςαφιςτι και με τθν προχπόκεςθ ότι 

τθροφνται όλεσ οι ςχετικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται για τθν ορκι 

εφαρμογι τθσ, αντικαθιςτά τθν αναςτολι δαςμϊν κατά τθν ειςαγωγι ςτο πλαίςιο 

ειδικϊν καθεςτϊτων με τελωνειακή επιτήρηςη, όπωσ ο ειδικόσ προοριςμόσ, θ 

τελειοποίθςθ προσ επανεξαγωγι και θ τελωνειακι αποταμίευςθ. 

Για τθ διευκόλυνςι ςασ, επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα οι κανονιςμοί (ΕΕ) 2018/581 

του υμβουλίου και (ΕΕ) 2018/1517 τθσ Επιτροπισ. 

       Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

              ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

A. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  (για τθν ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 

 
B. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1.  ΕΛ.Τ.Σ  Αττικισ 

2.  ΕΛ.Τ.Σ  Θες/νίκθσ  

3.  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου – Ακινα, Θες/νίκθ 

4.  Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 

5.  φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν  (.Ε.Β.)  

6.  Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 

7.  Κεντρικι ϋΕνωςθ Επιμελθτθρίων 

8.  Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ε.Β.Ε.Α.) 

9.  Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ – Σςαμαδοφ 38 Πειραιάσ 

10.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακινασ – Πειραιά 

11.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ 

12.  Α.Ε.Σ.Α. 

 

Γ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι ΑΑΔΕ 

2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Σελωνείων & Ε.Φ.Κ 

3. Δ/νςεισ : Σελ. Διαδικαςιϊν, .Σ.Ε.Π., ΕΦ.Κ & ΦΠΑ, Ηλ. Σελωνείου  

4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων - Σμιμα Βϋ : Σελωνειακϊν Θεμάτων 

5. Δ/νςθ Δ.Θ.Ε.Κ.Α.:    α. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Δ/νςθσ 

                                    β. Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
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