
▼A2

— AI kaup,

— PI preces,

— LĮ prekės,

— IB áruk,

— oġġetti TA,

— towary OCz,

— ZU blago,

— DP tovar,

▼M30
— Стоки от ВВ,

— Mărfuri AT.

▼M20

Άρθρο 584

Όσον αφορά τα μέσα σιδηροδρομικής μεταφοράς που χρησιμοποιούνται
από κοινού στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας, το καθεστώς λήγει,
επίσης, όταν μέσα σιδηροδρομικής μεταφοράς του ίδιου τύπου ή της
ίδιας αξίας με εκείνα τα οποία τέθηκαν στη διάθεση προσώπου εγκα-
τεστημένου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εξάγονται ή επανε-
ξάγονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

Τμήμα 1

Πρόσθετοι όροι που διέπουν τη χορήγηση της άδειας

Άρθρο 585

1. Εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις περί του αντιθέτου, θεωρείται ότι τα
ουσιώδη συμφέροντα του κοινοτικού μεταποιητικού κλάδου δεν
θίγονται σοβαρά.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση άδειας από
πρόσωπο το οποίο εξάγει τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής
χωρίς να αναθέτει το ίδιο τις εργασίες τελειοποίησης, οι τελωνειακές
αρχές προβαίνουν σε προηγούμενη εξέταση των όρων που θεσπίζονται
στο άρθρο 147 παράγραφος 2 του κώδικα με βάση τα σχετικά υποβαλ-
λόμενα έγγραφα. Τα άρθρα 503 και 504 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 586

1. Στην άδεια διευκρινίζονται τα μέσα και οι μέθοδοι με βάση τα
οποία διαπιστώνεται κατά πόσον τα παράγωγα προϊόντα προέκυψαν
από μεταποίηση των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής ή κατά
πόσον πληρούνται οι όροι για τη χρήση του συστήματος σταθερών
ανταλλαγών.

Αυτά τα μέσα και οι μέθοδοι είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τη χρήση
του εγγράφου πληροφοριών που παρατίθεται στο παράρτημα 104 και
την εξέταση των καταχωρήσεων.

2. Όταν ο χαρακτήρας των εργασιών μεταποίησης δεν παρέχει τη
δυνατότητα να διαπιστωθεί κατά πόσον τα παράγωγα προϊόντα όντως
προέκυψαν από τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής, η χορήγηση
άδειας εξακολουθεί να είναι δυνατή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπ-
τώσεις υπό τον όρο ότι ο αιτών είναι σε θέση να προσφέρει επαρκείς
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εγγυήσεις ότι τα εμπορεύματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες
μεταποίησης ανήκουν στον ίδιο οκταψήφιο κωδικό ΣΟ και διαθέτουν
την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα
εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής. Η άδεια διευκρινίζει τους όρους
χρησιμοποίησης του καθεστώτος.

Άρθρο 587

Όταν η υπαγωγή στο καθεστώς ζητείται με σκοπό την επισκευή, πρέπει
τα μεν εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής να είναι επισκευάσιμα το δε
καθεστώς να μην χρησιμοποιείται απλώς για τη βελτίωση των τεχνικών
δυνατοτήτων των εμπορευμάτων.

Τμήμα 2

Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του καθεστώτος

Άρθρο 588

1. Στην άδεια διευκρινίζεται η προθεσμία λήξης του καθεστώτος.
Όταν αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις, η ανωτέρω προθεσμία
είναι δυνατόν να παραταθεί έστω και μετά τη λήξη της αρχικής
προθεσμίας.

2. Το άρθρο 157 παράγραφος 2 του κώδικα εφαρμόζεται έστω και
μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

Άρθρο 589

1. Η διασάφηση υπαγωγής των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής
στο καθεστώς καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την
εξαγωγή.

2. Στην περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής, τα έγγραφα που
συνοδεύουν τη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία περιλαμ-
βάνουν αντίγραφο της άδειας, εκτός αν αυτή η άδεια έχει ζητηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 497 παράγραφος 3 στοιχείο δ). Το άρθρο 220
παράγραφος 3 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Τμήμα 3

Διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό της δασμολογικής απαλλαγής

Άρθρο 590

1. Για τον υπολογισμό του αφαιρετέου ποσού, δεν λαμβάνονται
υπόψη οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί.

Τα δευτερεύοντα παράγωγα προϊόντα που συνίστανται σε στερεά
απόβλητα, απορρίμματα μετάλλων, κατάλοιπα, αποκόμματα και
υπολείμματα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται.

2. Κατά τον καθορισμό της αξίας των εμπορευμάτων προσωρινής
εξαγωγής με βάση μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο
151 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κώδικα, τα έξοδα φόρτωσης,
μεταφοράς και ασφάλισης των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής
στον τόπο όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία ή η τελευταία εργασία
τελειοποίησης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται:

α) στην αξία των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής η οποία
λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της δασμολογητέας
αξίας των παράγωγων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρά-
γραφος 1 στοιχείο β), σημείο i) του κώδικα, ή
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β) στις δαπάνες τελειοποίησης, όταν η αξία των εμπορευμάτων
προσωρινής εξαγωγής δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με το
άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β), σημείο i) του κώδικα.

Τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλισης των παράγωγων
προϊόντων από τον τόπο όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία ή η
τελευταία εργασία τελειοποίησης μέχρι τον τόπο εισόδου των
προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας πρέπει να περιλαμ-
βάνονται στις δαπάνες τελειοποίησης.

Τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλισης περιλαμβάνουν:

α) τις προμήθειες και τα μεσιτικά έξοδα, με εξαίρεση τις προμήθειες
αγοράς·

β) το κόστος των δοχείων, που δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής·

γ) το κόστος συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των
εργατικών και των υλικών·

δ) τα έξοδα χειρισμού των εμπορευμάτων που προκύπτουν σε σχέση με
τη μεταφορά τους.

Άρθρο 591

Κατόπιν αιτήσεως, μπορεί να χορηγηθεί μερική απαλλαγή από εισαγω-
γικούς δασμούς, με τη χρησιμοποίηση του κόστους των εργασιών
τελειοποίησης ως βάσης για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.

▼M26
Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τον υπολογισμό της μερικής
απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς δυνάμει της παρούσας
διάταξης, εφόσον διαπιστωθεί, πριν από τη θέση των παράγωγων
προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ότι μοναδικός σκοπός της θέσης
σε ελεύθερη κυκλοφορία με μηδενικό συντελεστή δασμού των
προσωρινά εξαγόμενων αγαθών, τα οποία δεν είναι κοινοτικής
καταγωγής κατά την έννοια του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του
κώδικα, ήταν να επωφεληθούν της μερικής απαλλαγής δυνάμει της
παρούσας διάταξης.

▼M20
Τα άρθρα 29 έως 35 του κώδικα εφαρμόζονται κατ' αναλογία όσον
αφορά το κόστος τελειοποίησης κατά τον υπολογισμό του οποίου δεν
λαμβάνονται υπόψη τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής.

Άρθρο 592

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που διενεργούν συχνά εργασίες τελειο-
ποίησης στο πλαίσιο άδειας που δεν καλύπτει την επισκευή, οι τελω-
νειακές αρχές δύνανται, εφόσον το ζητήσει ο δικαιούχος, να ορίσουν
έναν μέσο δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για όλες αυτές τις
εργασίες (συγκεντρωτική λήξη του καθεστώτος).

Αυτός ο δασμολογικός συντελεστής καθορίζεται κάθε φορά για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες και ισχύει προσωρινά
για παράγωγα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Στο τέλος κάθε περιόδου, οι τελωνειακές
αρχές προβαίνουν σε τελικό υπολογισμό και, όπου κρίνεται σκόπιμο,
εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 220, παράγραφος 1 ή του άρθρου
236 του κώδικα.
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