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διατυπωθεισών κατά Νοέμβριον τοϋ 1957 και Δεκέμβριον

' ν~ό τής κειμένης Τελωνειακός καί Δασμολογικής Νο
μοθεσίας δεν προβλ-έπετχι επιστροφή των κατχβληθέντων 
'-/.σιζών καί λοιπών, πάσης φόσεως φόρων, επί έπχνεξα- 
. ..,-ί; ή καταστροφής εμπορευμάτων λόγω ακαταλληλό
τατος ή ασυμφωνίας αυτών πρός τήν σχετικήν παραγγελίαν, 
διαπιστουμένης μετά τον τελωνισμόν καί τήν παραλαβήν 
τών εμπορευμάτων τούτων έκ τών τελωνειακών χώρων, 
ουδέ συμψηφισμός τών ώς άνω δασμών καί φόρων πρός 
τού: τοιούτους, τού: βεβαιουμένους έπί τών εμπορευμάτων, 
τών είταγομένων εις άντικατάστασιν τών -/.ατά τ’ άνωτέρω 
ετανε:αγόμενων ή κατα-τρερομένων εμπορευμάτων.

Ή αρνητική χύτη θέσις. έκφεάζουσχ, βασικώς αν μή 
άποκλειστικώς τήν άλλοτε κρατήσασαν σκέψιν πε?ί άδυ
τα μίας τη; τελωνειακής υπηρεσίας, όπως έπιλχμβάνηται 
τής έρεύνης καί έπιλ.ύσεως θεμάτων συνχπτομένων πρός 
εμπορεύματα τελωνισθέντα καί άποδεσμευθέντχ πλήρως έξ 
άπόψεως τελωνειακής σήμερον, εν όψει καί τής συγχρόνου 
όργανίόσεως τής ^τελωνειακής υπηρεσίας, κρίνεται λίαν 
αυστηρά όσον άφορα εις τήν άντιμετώπισιν τών προβλημά
των τών φορολογούμενων καί τήν ίκανοποίησιν τών δικαίων 
αιτημάτων των, έ'τι, δέ, μή σύμφωνος τόσον πρός τάς συγ

χρόνους συνθήκας άναπτύξεως καί διεξαγωγής τοϋ διεθνούς 
εμπορίου, όσον καί προς τό συμφέρον τής Εθνικής Οικο
νομίας (παραμονή εις τό εσωτερικόν ελαττωματικών εμπο
ρευμάτων πρόσθετος εξαγωγή συναλλάγματος πρός εισα
γωγήν ετέρων καταλλήλων εμπορευμάτων κ.λ.π.).

Έξ ετέρου, τό θέμα τούτο, λόγω τής σοβαρότητός του, 
άπη σχόλη σε ν ιδία μεταπολεμικώς τάς Τελωνειακάς Διοι
κήσεις όλων σχεδόν τών Ευρωπαϊκών Κρατών, ή διαπίστωσις 
δέ τής ανάγκης μετριασμού τής αύστηρότητος καί τυπικό- 
τητος τών οικείων διατάξεων, έπί τώ τέλει έναρμονίσεως 
τών νομοθεσιών πρός τάς συγχρόνους άπαιτήσεις τού διε
θνούς εμπορίου καί εύμενεστέρας άντιμετωπίσεως τών προ- 
βλ.ημάτων αύτού, άπέληξεν εις τήν θέσπισιν, ΰπό πλείστων 
εκ τών Κρατών τούτων, μεταξύ τών. όποιων τό σύνολον σχε
δόν τών Κρατών- Μελών τής ΕΟΚ, διατάξεων προβλεπου- 
σών περί επιστροφής ή συμψηφισμού τών δασμών καί 
λοιπών φόρων έπί έπανεξαγωγής ή καταστροφής τών 
ακαταλλήλων ή μή συμφώνων πρός τάς παραγγελίας έμπο- 
ρευματων, ληφθεισών ΰπ’ όψιν έν προκειμένω καί τών συ
ναφών Συστάσεων τού Συμβουλίου Τελωνειακής Συνερ- 
νχσιχς καί τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Ε.Ο.Κ.,

του 1963, άντκττοίχως
Βάσει τών διατάξεων τού παρόντος Νόμου, ευθυγραμ

μιζόμενης τής Εθνικής Νομοθεσίας ήμών πρός τά κατά τ’ 
ανωτέρω διεθνώς κρατούντα, έπιτρέπεταί ή έπιστροφή ή 
ό συμψηφισμός τών δασμών καί λοιπών έπιβαρύνσεων τών 
κατχβληθεισών δι’ εμπορεύματα έπανεξαγόμενα ή κατα- 
στρεφόμενα λόγω έλαττωματικότητος ή ασυμφωνίας των 
πρός τά πχρχγγελθέντχ τοιαύτα, δ ι χπι στ ο υ μ ένη ς μετά τον 
τελωνισμόν καί τήν παραλαβήν αυτών έκ τών τελωνειακών 
χώρων, οί δέ τιθέμενοι όροι εφαρμογής τοϋ διευκολυντι- 
κού τούτου μέτρου έν έκάστη περιπτώσει, διασφαλίζουν πλή
ρως τον θεσμόν από πάσης καταστρατηγήσεως καθορίζουν
πλαίσιον έφαρμογής αύτού ένς αμέσω συναρτήσει πρός τά , , --ο . - >... ......__________ ι_____ _·ι» -J /->· ώ ' ·*··. Η οευτερα παράγραφο: του άρθρου,αφόρα τας περιπτω-

νόμεναι Συστάσει; τού Συμβουλίου Τε/.ουνειακής Συνες- 
γασίας καί τής ' Εκτελεστικής Επιτροπής τής E.U.K. 
Είδικούτερον :

Έπί τοϋ άρθρου 1.
Διά τοϋ άρθρου τούτου καθιεροϋτχι τό επιτρεπτόν τής 

έπιστροφής ή τοϋ συμψηφισμού τών καταβλ,ηθέντων δα
σμών καί λ.οιπών έπιβαρύνσεων δι’ εΐσαχθέντα έλ.χττωοιχ- 
τικά καί γενικώτερον μή σύμφωνα πρός τήν σύμβχσιν. 
πωλ.ήσεως έμπορεύματα εφ’ όσον α) χϊτεΐται τούτο ό 
εΐσαγωγεύς. β) ή έλχττωμχτικότης τών εμπορευμάτων ή 
ή άτυμςωνία αύτών προς τους όρους τής τυμοάτεως τής πω- 
λ,ήσεως οιχπιττοϋτχ: μετά τον τελ.ωνιτμον καί τήν πχρχ/.χ- 
βήν τών έμπορευμάτων καί γ) πλ.ηροϋντχι οί τιθέμενοι ΰπό 
τών λοιπών άρθρων τοϋ νόμου τούτου όροι. Δέν επιστρέ- 
φοντχι. ούδέ συμψηφίζονται κατά πάσαν περίπτωσιν. τά 
έναντι προσφερθεισών υπηρεσιών καταβληθέντα ποσά, ιός 
έπίσης τά κατά τον τελ.ωνισμόν τών εμπορευμάτων επι
βαλλόμενα ΰπό μορφήν ποινών τέλ,η ή εΐσφορχί.

Έπί τού άρθρου 2.
Διά τών διατάξεων τής πρώτης παραγράφου αύτού κα

θορίζονται οί όροι, οΐτινες δέον όπως πλ.ηροϋντχι, αθροι
στικούς. ΐνχ χωρήση ή κατά τό άρθρον 1 επιστροφή τών 
δασμών καί λοιπών έπιβαρύνσεων. ΰπό τήν προϋπόθεσιν ότι 
δέν συντρέχει περίπτωσις έφαρμογής τών διατάξεων τών 
επομένων"’άρθρων 3 καί - 5. “ ---------- -------

Ή πολλαπλότης τών όρων τούτων συνάπτεται πρός τον 
χαρακτήρα τών ΰπό κρίσιν διατάξεων ώς έξαιρετικοϋ δι
καίου, σκοπούσα άφ’ ενός μεν εις τήν αποτροπήν ένδεχο- 
μένων καταστρατηγήσεων τοϋ θεσμού άφ’ έτέρου δέ εις τήν 
έξασφάλισιν τής έπανακτήσεως τοϋ έξαχθέντος συναλλάγμα
τος οσάκις κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τούτων έπανε- 
ξάγωνται ή καταστρέφουνται τά έμπορεύματα.

Ώς έκ τής διατυπώσεως τών ανωτέρω όρων εύθέως προ
κύπτει, ότι άποκλείονται τής έφαρμογής τών ΰπό κρίσιν 
διατάξεων αί περιπτώσεις κας’ άς : α) οίοσδήποτε ό?ος, 
προκύπτων έκ τής συναφούς πράξεως μεταξύ προμηθευ- 
τοϋ καί είσαγωγέως στερεί ταύτην τοϋ χχρχκτήρος τής συμ- 
βάσεως οριστικής πωλ.ήσεως (π.χ. «ύπό δοκιμήν», «πρός 
πώλ.ησιν», «πρός φύλαξιν», «ύπό τήν αΐρεσιν έγκρίσεως 
τής ποιότητος» κ.λ.π.). Τυχόν ύφισταμένη όμως ρήτρα 
εις τά σχετικά πρός τήν αγοραπωλησίαν έγγραφα άποσκο- 
ποϋσα εις τήν διασφάλισιν τοϋ είσαγωγέως διά τήν καταλ- 
λ.ηλ,ότητα ή τήν ελλειψιν έλ.αττωμάτων εις τά έμπορεύματα 
(ιδία έπί μηχανημάτων) δέν άποκλ,είει τήν έφαρμογήν τών 
ύπό κρίσιν διατάξεων, β) τά παραλ.ηφθέντα εμπορεύματα 
έχρησιμοποιήθησχν καθ’ οίονδήποτε τρόπον ή έξετέθησαν, 
πρός πώλησιν. συγχωρουμένης έξαιρετικώς τής χρησιμο- 
ποιήσεους πρός δοκιμήν τοϋ έμπορεύματος, αλλά μόνον εφ’ 
όσον άνευ ταύτης τυγχάνει πράγματι ανέφικτος ή διαπίστω- 
σις τής καλής καταστάσεως ή λειτουργίας τοϋ παραλ.ηφθέν- 
τος έμπορεύματος καί ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι δέν έλαβε 
χώραν μεταπώλ.ησις, γ) ό εΐσαγωγεύς τελεί έν γνώσει 
τής έλ.αττωματικότητος τοϋ έμπορεύματος ή αύτη προ
κύπτει εύθέως έκ τοϋ τιμολ.ογίου ή τών λοιπών έγγράφουν 
τής άγοραπωλ.ησίας, ή έλατωματικότης δέν ανάγεται 
εις τήν κατασκευήν, ούδέ προεκλ.ήθη μέχρι τοϋ χρόνου 
περαιόίσεως τοϋ τελωνισμού τοϋ έμπορεύματος. Νοείται 
ότι ή άπόδειξις περί τής συνδρομής τών τιθεμένων έν προ
κειμένω όρων βαρύνει έξ όλ,οκλ.ήρου τον ενδιαφερόμενον 
εισαγωγέα, ύποχρεούμενον όπως προσκόμιση άπαντα τά 
προς τούτο άπαιτούμενα στοιχεία.

γενικώτερα συμφέροντα τής Εθνικής Οικονομίας καί κα 
θιστοϋν περιττήν τήν έκτίμησιν τών δυνάμεων γά προκλ.η- 
θοϋν έπί τοϋ Π ροϋπολ.ογισμού τού Κράτους δυσμε-υών τα
μιευτικών έπιπτώσεων. δοθέν-ος ότι τό καθιερούμενον έν
προκειμένω διευκολυντικόν αέτρον θά έφαραόζηται εις , · - _ _■ . , , -
έξαιρετικάς πεειπτώσει:. συνηθέστερον δέ ύπό'τήν αορφήν επιστροφής των δασμών και /.οιπων επιβαρύνσεων επιτρε- 
τοϋ συμψηφισμού τών οικείων δασμών καί φόρων. Σημειω- "εται 0 ™μψη?«τμος βουτών προς τους ανα/.ογουντας επι 
τεον, τέλος έν προκειμένω ότι κατά τήν σύνταξιν τοϋ ύπό ,”ών άντικατάστασιν είσαγομένων έμπορευμάτων, έφ’ 
κρίσιν Νόμου έλήφθησχν ύπ’ οψιν αί άνωτέρω διαλ.αμβα- όσον άφ’ ενός μέν πλ.ηροϋνται καί οί λοιποί όροι τής προη-

σεις, καθ’ άς ό αλλοδαπέ,; άποστολ.εύς, αντί τής έπιστρο
φής τών δαπανών εις τάς οποίας .υπεβλήθη ό εΐσαγωγεύς 
προβαίνει εις άντικατάστασιν τών έπχνεξχγομένων ή κχτκ- 
στρεφομένων έμπορευμάτων, ότε αντί τής κατά τ’ άνωτέρω’



- r. ....... υφ ετερου οε η αντικαταστασις
λαμβάνει χώραν βάσει της αρχικής συμβάσεως πωλήσεως 
και .άνευ — ροσθέτου δα—άνης τοϋ είσαγωγέως τούτο δέ 
προς αποφυγήν εξαγωγής προσθέτου κρατικού συναλλάγμα- 
το: εις. τάς περιπτώσεις' τάύτας. "

Έπί τοΐί άρθρου 3,
Λιά των διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου, καλυπτουσών 

τάς περιπτούσεις έπανεξαγωγής ώρισμένων μόνον τεμα
χίων ή στοιχείων καί γενικώτερον μέρους τοϋ όλου έμπο- 
ρεύματος, σκοττεϊται όπως α) το έπιστρεφόμενον ή συμψη- 
φιζόμενον έν —ροκειμένω — οσόν δασμών καί λοιπών επι
βαρύνσεων μή ΰπερβκίνη έν ούδεμια περιτττώσει τό ποσόν 
των δασμών καί λοιπών επιβαρύνσεων τό όποιον κατεβλήθη. 
άναλογικώς διά τό μέρος τοΰτο τοϋ εμπορεύματος κατά 
τον τελωνισμόν τοϋ τελευταίου τούτου καί β) άποκλεισθώ- 
σιν έκ της έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου 
αΐ περιπτώσεις, καθ’ άς ή έπανεξαγωγή ή καταστροφή με
μονωμένων τεμαχίων ή στοιχείων ή μέρους τοϋ εισαχθεντος 
εμπορεύματος έχει ώς άποτέλεσμα τήν μετάταςιν τοϋ άπο- 
μένοντος εμπορεύματος εις δασμολογικήν κλάσιν προβλέ- 
πουσαν δασμόν υψηλότερου τοϋ έφαρμοζομένου διά το εμπό
ρευμα τοϋτο εις κατάστασιν πληρότητος, άποτρεπομένης 
οΰτω τής παρ’ οίουδήποτε ένδεχομένης χρησιμοποιήσεως 
τοϋ είσαγομένου θεσμοϋ προς άποκόμισιν οικονομικών ωφε
λημάτων.

γ) Αί περιπτώσεις καθ’ άς το σύνολον τών καταβλ 
θέντων δασμών καί λοιπών επιβαρύνσεων δεν ύπερβαί- 
τάς 10.000 δραχμάς. εξαιρούνται της εφαρμογής τών δι 
τάξεων τοϋ παρόντος νόμου, καθόσον δέν κρίνεται σκόπιμ 
ή' τήρησις πολύπλοκων διατυπώσεων καί διαδικασίας κ 
ή πολλαπλή υπηρεσιακή άπασχόλησις προς επιστροφήν 
συμψηφισμόν χρηματικών ποσών μέχρι τοϋ ορίου τούτο

’Επί τοϋ άρθρου 6. t
Διά τοϋ άρθρου τούτου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός τα 

Οικονομικών όπως δι’ άποφάσεών του ρυθμίξη τά συνδεό 
μένα πρός τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρύντο 
νόμου διαδικαστικά, γενικώς, θέματα.

’Εν Άθήναις τή 3 Μαρτίου 1976.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

ΔΧΕΔΙΟΧ ΝΌΜΟΥ
11 ερ: επιστροφής ή συμψηφισμού δατμών καί λοιπών φόρω· 

επ: εμπορευμάτων επανεξαγομένων ή καταστρεφομένων ώ; 
ακαταλλήλων.

Επί τοϋ άρθρου 4.
Διά τοϋ άρθρου τούτου~ρυθμίζεται "το θέμα τής δασμο

λογικής μεταχειρίσεως τών υπολειμμάτων, οσάκις ήθελον 
άπομείνει τοιαϋτα, έκ τής καταστροφής τών έμπυρευμά- 
των, περί ής προβλέπουν τά άρθρα 2 καί 3.

Τά υπολείμματα ταϋτα, έφόσον δέν έπέρχεται πλήρης 
έξαφάνισις τούτων είσάγονται εις τήν κατανάλωσιν,
ύπόκεινται, ώς, ά./λ.ωσΰτ, πά.ν έμπόρευμα- εις τήν κατα
βολήν τών έπ’ αυτών άναλογούντων δασμών καί λοιπών 
πάσης φύσεως έπιβαρύνσεων βάσει τής δασμολογικής των 
κατατάξεως ΰφ’" οίαν μορφήν έμφανίζονται, άναβιοϋντος 
τοϋ χαρακτήρας αυτών ώς υποκειμένων, λόγω τής μεσο
λαβούσες έπιστροφής ή συμψηφισμού τών δασμών καί 
λοιπών έπιβαρύνσεων τών έξ ών ταϋτα προήλθον έμπορευμά- 
των.

’Επί τοϋ άρθρου 5.
Διά τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται αί περιπτώσεις αί 

όποΐαι έξαιροϋνται, γενικώς τής έφαρμογής τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος νόμου. Τάς έξαιρέσεις ταύτας υπαγορεύουν 
οί ακόλουθοι λόγοι :

α) Έπί έμπορευμάτων εΐσαχθέντων άρχικώς ΰπό κα
θεστώς προσωρινής εισαγωγής (προσωριναί άτέλειαι πρώ
των υλών- έλευθέρα χρήσις διαφόρων ειδών), ΰπό τον όρον 
τής έπανεξαγωγής τελικώς δέ μή έπανεξαγομένων άλλά 
τε/.ωνιζομένων προς άνάλωσιν έν τή έσωτερικώ έπί καταβολή 
τών οικείων δασμών καί φόρων, ή τυχόν ΰφισταμένη κατά 
τόν χρόνον τής αρχικής εισαγωγής των έλαττωματικότης 
ή άσυμφωνία πρός τούς όρους τής συμβάσεως πωλήσεως 
διαπιστοϋται. οπωσδήποτε, διαρκούσης τής προθεσμίας 
τοϋ καθεστώτος τής προσωρινής εισαγωγής καί παρέχεται 
ή ευχέρεια, βάσει τών κειμένων διατάξεων, τής έπανεξαγω-

Άρΰρον Έ-

Τός x'J-ωνύτών άνευ οίκοοικονομικής τίνος επιπτωσεως τον
εισαγωγέα έξ άπόψεως δασμολογικής ή καί φορολογικής, 
μή δικαιολογούμενης κατά συνέπειαν τής έφαρμογής. εις 
τήν περίπτωσιν ταύτην. τών ΰπό κρίσιν διατάξεων.

β) 'Οσάκις ή τιμή αγοράς τοϋ είσαγομένου εμπορεύμα
τος. συγκρινομένη πρός τήν ίσχύουσαν γενικώς τοιαύτην 
όμοίαν έμπορευμάτων. άγει, ώς έκ τής διαφοράς της. εις 
τό συμπέρασμα ότι το είσαγόμενον εμπόρευμα τυγχάνει 
έλαττωματικόν, ό δέ εϊσαγωγεύς. έχων τήν ευχέρειαν και

Επιστροφή ή συμψηφισμός -ατμών καί φόρων έπ! εμπορευμάτων.
Επιτρέπεται, ύπο τούς όρους καί κατά τάς διακρίσεις τώ/ 

επομένων άρΰρων. ή επιστροφή ή ό συμψηφισμός αιτήσει τού 
είσαγωγέως. τών καταόλη-ΰέντων δασμών, λοιπών φόρων καί 
τελών. έσαιρέσει τών έχόντων χαρακτήρα ανταποδοτικόν ή 
τοιοϋτον ποινής, έπί είσαχ-ύέντων έμπορευμάτων. οσάκις, μετά 
τον τελωνισμόν και τήν παραλαόήν των έκ τών τελωνειακών 
χωρων. δ: απιστούσα:. οτ: ταϋτα τυγχάνουν έλαττωματικ.ά ή 
μή σύμφωνα προς τούς όρους τής οικείας συμόάσεως πωλήσεως.

"Αρ-άρον 2.
Οροι επιστροφής ή συμψηφισμού δασμών καί φόρων.

1. Η ύπό τοϋ προηγουμένου αρ-ΰρου προόλεπομένη έπιστροφή 
τών δασμών και λοιπών φόρων επιτρέπεται, έφ όσον:

α) Γά έμπορεύματα είσήχνησαν όάσε: συμόάσεως οριστικής 
πωλήσεως καί. τή έγγράφω συναινέσε: τού έν τή αλλοδαπή 
άποστολέως είτε έπανεϊΕ άγοντα: εις αποκλειστικήν τούτου πα
ραλαόήν, ίδιαις αυτού δαπά/αις είτε καταστρέφοντα; παρουσία 
τής τελωνειακής Αρχής, πρό πάσης χρησιμοποιήσεως ή καί 
εκΰέσεώς των πρός πώλησιν. Κατ’ έσαιρεσιν. επιτρέπεται ή 
δοκιμαστική χρησιμοποίησις τών ανωτέρω έμπορευμάτων. οσά
κις αϋτη άποδεδειγμένως παρίσταται αναγκαία πρός διαπί- 
στωσιν τής έλαττωματικότητος ή τής ασυμφωνίας αύτών προς 
τους ορούς τής συμόάσεως πωλήσεως.

ό; Άποδεικνύεται. ότι τά έμπορεύματα τυγχάνουν αύτά 
ταϋτα τά εισαχΰέντα καί ότι ή έλαττωματικότης ή ή άσυμ
φωνία αύτών πρός τούς όρους τής συμόάσεως πωλήσεως 
προϋπήρχε τού χρόνου περατώσεως τού τελωνισμού αύτών καί

γ) Βεόαιιούται παρά τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή έπι- 
στροοή ύπό τού αλλοδαπού άποστολέως τοϋ διά τήν έςόφλησιν 
τού τιμήματος καί τού συνόλου τών πραγματοποιηώεισών δα-
τανων εςαχυεντός συνα/./.αγμαΤ'- ' * Τ' -:·. α την ζτ'ζζτ/ vj εμ-ο-
εευματο; 7.2: την μιζζζζζτ' 2υτςυ εν τη ημε:2-η. ως ε“·.τη; 
ή -2;2:τητ:ς xJ'co τής ά-2:τήτεως τρ:ς είτπταή:ν τν- 
χεν --.ττωνείτης όςειλής τ-εν είταγωγέιος.

2. Οσάκις 
π/.ηρώσε

τη α/./.ο:απη
οιχειον 'γ»

αποστο/.ευς. αντί της εκ- 
όρου τής προηγούμενη:

όφείλων νά διαπίστωση. βάσει τών εις χεΐρας του έγγραφων, παραγράφου, προόαινή ςάσε: τής αρχικής συμόάσεως πωλή- 
τό γεγονός τοϋτο. προβαίνει, παρά ταϋτα, εός τόν τελών- "ως καί άνευ οίασδήποτε προσθέτου δαπάνης τού είσαγω- 
σμόν καί παραλαβήν τοϋ εμπορεύματος; δέν καταλειπεται . ‘.'-ως. εις άντικατάστασιν τών επανεπ αγομένων ή καταστρεφο- 
περιθώριον έφαρμογής τών ΰπό κρίσιν διατάξεων. " μενών εμπορευμάτων, επιτρέπεται, πληρουμένων και τών λοι-


