
Στο σχέδιο νόμου ((Τροοοαοίηοη κ.αι τυμσλήρωση 
του Τελωνειακού Κώδικα».

Προ, τ<; Βουλή των Ελλήνων
1. Η ανάγκη συμαλήρωαηη κ,αι αναμόρφωσης των

ξεων του Τελωνειακού Κώδικα -του ίιέσουν βασικα τελω
νειακό Καδεστώτα (δέση των εμπορευμάτων σε ανάλ-.τη ή 
ελεύδερη Κυκλοφορία. Εξαγωγή), καδώς και άλλα γενι
κότερα αντικείμενα της Τελωνειακή; Νομοθεσίας, έχει 
ταστεί τελευταία σολύ επτακτική.

Η ανάγκη γι’ αυτή την αναμόρφωση ανακύστει τοσο ατό 
λόγους ταραχής ευχέρειας στη Διοίκηση για να ρυδμίζει 
νάματα για την έκδοση εκτελεστικών σράξεων. όσο και ατό 
την υσοχρέωση τροταρμογής των τραανατερομενι·,ν Κ αΰ εστιν
τών τρος το αντίστοιχο Κοινοτικό Δίκαιο.

2. Έττι, κατά τη σύνταξη του ταρόντος Νομοσχεδίου 
έχουν ληφόεί υσόιδη οι ταρακάτω Πράξεις των αρμοδίων 
οργάνων της Ε.Ο.Κ. με τις οτοίες ατλουστεύονται και εναρ
μονίζονται τα τελωνειακά Καθεστώτα τρος το αντίστοιχο 
Κοινοτικό Δίκαιο.

α. Οδηγία του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979. {79/ 
695/ΕΟΚ) σερί εναρμονίσεως των διαδικασιών -δέσης σε ε- 
■λεύδερη κυκλοφορία εμπορευμάτων. ότως τροτοτοιηδηκε με 
τη; αρι·. 81/853/ΒθιΚ οοηγία του Συμβουλίου της 19ης 
Οκτωβρίου 1981.

3. Οϊηγία της Ετιτροτής των Ευρωταϊκών Κοινοτήτων 
της 17ης Δεκεμβρίου 1981 (82/57/ΕΟΚ), τερί καδορι- 
σμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 79/695/ 
ΒΟΚ του Συμβουλίου τερί εναρμόνισης των διαδικασιών δέ
σης σε ελεύδερη κυκλοφορία εμτορευμάτων, ότως τροτοτοιή- 
δηκε με την αριδ. 83/371/ΕΟΚ οδηγία της Ετιτροτής των 
Ευρωταϊκών Κοινοτήτων.

γ. Οδηγία του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουάριου 1981 
(81/177/ΒΟΚ), τερί εναρμόνισης των διαδικασιών εξαγω
γής κοινοτικών τροΐόντων.

δ. Οδηγία της Ετιτροτής της 23ης Ατριλίου 1982 (82/ 
347/ΒΟΚ), τ&ρ-ί Γκ-αδορισαού ορισμένων διατάξεων εφαρμο
γής της οδηγίας 81/177/ΒΟΚ του Συμβουλίου.

Ενόψει των ανωτέρω, οι ετί μέρους διατάξεις του οτό 
κρίση Νομοσχεδίου διαμορφώδηκαν κατά τρότο ώστε να αντα- 
τοκρινονται τρος τις σροαναφερδείσες ανάγκες, ότως ειδι
κότερα. σε κάδε άρδρο εκτίδεται.

Στα άρδρα 1, 2

1. Δια των άρδρων αυτών αντικαδίσταται το Κεφάλαιο 
Γ' «σερ: διασαφήσεων εισαγωγής και τελωνισμού» του Τε
λωνειακού Κώδικα. Το κεφάλαιο αυτό διαλαμβάνει τη ροή 
των εργασιών ατό της ενάρξεως μέχρι τέρατος του τελω
νισμού των εμτορευμάτων, και οι σχετικές διατάξεις διαμορ- 
φώδηκαν {άρδρα 25 , 26, 27 , 28, 31, 32) σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες διατάξεις του διαλαμβάνονται c-πς οικείες ετί 
των δεμάτων του Κεφαλαίου τούτου Κοινοτικές τράξεις.

2. Η ροή των εργασιών ταραμίνει δασικά η καδοριζόμενη 
υτό των ισχυουσών διατάξεων του Κεφαλαίου τούτου, έχει δε 
διατυτωδεί στο Νομοσχέδιο ότως έχει διαμορφωδεί ατό τις 
ανάγκες της τρακτικής και της ταρεμβολής της Κοινοτι
κής Νομοδεσίας.

Στο άρδρο 3

Με το άρδρο αυτό αντικ.αδίσταται το άρδρο 70 του Τε
λωνειακού Κώδικα, ότως αυτό τροτοτοιήδηκε και συμτλη- 
ρώδηκε μεταγενέστερα, και αφορά την εξαγωγή των εμτο
ρευμάτων.

Το κείμενο των διατάξεων του Νομοσχεδίου διαλαμβάνει 
τη ροή των διαδικασιών εξαγωγής εμτορευμάτων λαμβάνο- 
ντας υσόδη την ακολουδούμενη τρακτική με την ταρεμβολή 
της Κοινοτικής Νομοδεσίας καδώς κ.αι την ανάγκη καδο-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ρισμού λεττομερειών διευκόλυνσης και ετιτάχυνσης διαδικα 
σιών εξαγωγής ετ: ωφελεία του εξαγωγικού μας Εμτορίου. 

Αδήνα. 27 Ιουνίου 1988 
Ο Υτουογός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
i ρο.οσοίηση κ.αι συμτλήρωση του τελωνειακού κώδικα- 

Άρδρο 1
ί. Ο τίτλος του κεφαλαίου Γ' του τελώνπακού κώδικα 

·>. 1 165 1918. Φ]·ν 7.Τ. α-τικαί ότσται ω; εξνς: 
<.Δ.α„άφη.,η &ισαγωγης και τε/.ωνισν.οσ εμτ.ττευυ." “ov —ου 

τίνενται σ: ανάλωση ή ελεύδερη κυκλοφορία».
~· Γα αρδρα 2ο εως και 28 του τελωνειακού κ.ωδικ.α. οτως 

σ, .ουν αντικαόίστανται ως εξή;:

Άρδρο 25

1. Για να τεδουν σε ανάλωση ή ελεύδερη κυκλοφορία τα 
ευ.τορεύματα, του τροσκομίστηκαν στην τελωνειακ.ή αρχή ή 
βρίσκονται υτό άλλο τελωνειακό /.αδε-τώς, ο κύσιος των 
εμτορευμάτων ή ο νόμιμος αντιτρόσωτός του οφείλει να κ.α- 
ταδέσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή διασάφηση κατά τι; 
διατάξεις του κώδικα αυτού.

2. Το φυσικό ή νομικό τρόσωτο του καταδετει τη διασά
φηση ονομάζεται «διαταφιστής».

Κύριος των εμτορευμάτων τα οτοία αποτελούν αντικείμε- 
νο της διασάφησης δεωρείται ο αναγραφόμενος ως σαραλή- 
ττης τους στο τρωτότυτο της φορτωτικής ή στη διατακτική 
του τλοιαρχου ή του τράκ.τομα ή άλλου μεταφορέα. Στη δια
τακτική «τισυνάττονται και τα τρωτότυτα των φορτωτικών 
εγγράοων των εμτορευμάτων.

3. Η διασάφηση είναι γραττή δήλωση του διασαφιστή και 
ατό την κατάδεση της στην τελωνειακή αρχή ατοτελεί τίτ
λο υτέρ του δημοσίου.

4. Η διασάφηση, της οτοίας ο τΰτος κ.αδορίζετα: με ατόφα- 
ση του Υτουργοό Οικονομικών σύμφωνα με τα τροίλετόμενα 
στο άοδρο 133, διαλαμβάνει τις ακόλουδες ενδ-είξεις:

α. Το ονοματετώνυμο και τον αριδμό φορολογικού μητρώου 
του διασαφιστή ή, σε τερίττωση έλλειδης τέτοιου αριδμού, 
τον αριδμό της αστυνομικής του ταυτότητας, τη διεύδυνση της 
κ.ατοικ.ίας ή έδρας του και εφ’ όσον η διασάφηση κατατιδεται 
ατό αντισρόσωσο. τα ατκτροιίτητα στοιχεία της ταυτότητας 
κ.αι κατοικίας του κ.αδώς κ.αι τη νομική σχέση της μεσολά
βησής του.

β. Τα στοιχεία του μεταφορικ.ού μέσου με το οσοιο κομι- 
στηκ.αν τα εμσορεύματα, την εδνικότητά του. το ονοματεσώ- 
νυμο του μεταφορέα και του πράκτορα.

Τον αριυμό και την ημερομηνία καταχώρισης του δη
λωτικού εισαγωγής των εμοτορευμάτων.

ο. Τις απαραίτητες ενδείξεις του αφορούν το αροηγούμενο 
τελωνειακό κ.αβεστώς. εο' όσον τα εμπορεύματα είχαν προη- 
γ-ονμένως υσαχύε: σε κάποιο καδεστώς.

·. Τον τόσο στον οαοίο βρίσκονται τα εμτοορευματα.
στ. Ίον αριδμό και το είδος των δεμάτων, τα σημεία και 

το.ς αριλεού-ς αου αναγράφονται τε αυτά ή αν αροκειτα: *;ια 
εμσο ρεύματα σου δεν είναι σ.ρκ.εοα εμένα, τον αριδμό των ει
δών αου ααοτελούν αντικείμενο της οιασάφισης ή τη λέξη 
«χίμα». κ.ατά αερίατωση, κ.αδώς και τις ενδείξεις αου είναι 
αναγαοαίε; για την εξακρίβωση των μη συσκευασμένων εμπο
ρευμάτων.

ζ. Τη δασμολογική κλάση ή διάκριση στην οαοία υπάγο
νται τα εμπορεύματα. σύμφωνα με την ονοματολογία του Κοι
νού Δασμολογίου, την περιγραφή τον εμαορεικιάτων κ.ατά δέ
μα ως σρος το είδος, την ποσότητα, την αο’ότητα, το βάσος 
ΐμίκτ; και καδαρό) ανάλογα με τις ειδικότερες διακ.ρίσεις 
της ονοματολογίας αυτής, κ.αδώς και τον κωδικό αριδμό της


