
στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη
διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογή της
παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ' εφαρμογή του άρθρου
143.

Ζ. Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

I . Γενικά

Άρθρο 145

1. Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή («παθητικής
τελειοποίησης») επιτρέπει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων
των άρθρων 154 και 159 και του άρθρου 123, την προσωρινή εξαγωγή
κοινοτικών εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινό-
τητας προκειμένου να υποστούν εργασίες τελειοποίησης και τη θέση
των προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές σε ελεύθερη
κυκλοφορία με ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς
δασμούς.

2. Η προσωρινή εξαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων συνεπάγεται την
επιβολή των εξαγωγικών δασμών καθώς και την εφαρμογή των μέτρων
εμπορικής πολιτικής και των άλλων διατυπώσεων που προβλέπονται για
τις περιπτώσεις εξόδου κοινοτικού εμπορεύματος από το τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας.

3. Θεωρούνται ως:

α) εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής, τα εμπορεύματα που έχουν
τεθεί υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·

β) εργασίες τελειοποίησης, οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο
114 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση·

γ) παράγωγα προϊόντα, όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από εργασίες
τελειοποίησης·

δ) συντελεστής απόδοσης, η ποσότητα ή το ποσοστό παράγωγων
προϊόντων που λαμβάνονται κατά την τελειοποίηση ορισμένης ποσό-
τητας εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής.

Άρθρο 146

1. Δεν μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επα-
νεισαγωγή τα κοινοτικά εμπορεύματα:

— των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής
εισαγωγικών δασμών,

— τα οποία, πριν από την εξαγωγή τους, είχαν τεθεί σε ελεύθερη
κυκλοφορία με πλήρη απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς,
λόγω της χρησιμοποίησής τους για ειδικούς σκοπούς, για όσο διά-
στημα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι που καθορίστηκαν για τη
χορήγηση της απαλλαγής αυτής,

— των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα χορήγησης επιστροφών
κατά την εξαγωγή ή στα οποία παρέχεται, στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής, λόγω της εξαγωγής τους, οικονομικό πλεονέ-
κτημα εκτός από τις εν λόγω επιστροφές.

2. Ωστόσο, παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση
μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής.
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I I . Χορήγηση της άδειας

Άρθρο 147

1. Η άδεια τελειοποίησης προς επανεισαγωγή χορηγείται μετά από
αίτηση του προσώπου που πραγματοποιεί μέσω τρίτου τις εργασίες
τελειοποίησης.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το ευεργέτημα του καθε-
στώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή μπορεί να παρέχεται σε
άλλο πρόσωπο για τα εμπορεύματα κοινοτικής καταγωγής κατά την
έννοια του τίτλου II κεφάλαιο 2 τμήμα 1, όταν η εργασία τελειοποίησης
συνίσταται στην ενσωμάτωση των εμπορευμάτων αυτών σε εμπορεύ-
ματα που κατασκευάζονται εκτός της Κοινότητας και εισάγονται ως
παράγωγα προϊόντα, εφόσον η υπαγωγή στο καθεστώς συμβάλλει
στην προώθηση των εν λόγω εμπορευμάτων εξαγωγής χωρίς, ωστόσο,
να θίγονται τα ουσιαστικά συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών
πανομοιότυπων ή παρόμοιων προϊόντων με τα εισαγόμενα παράγωγα
προϊόντα.

Οι περιπτώσεις και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 1
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής.

Άρθρο 148

Η άδεια χορηγείται μόνο:

α) σε πρόσωπα εγκατεστημένα στην Κοινότητα·

β) εφόσον κρίνεται ότι θα είναι δυνατό να εξακριβωθεί ότι τα παρά-
γωγα προϊόντα προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των εμπορευμά-
των προσωρινής εξαγωγής. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν
να εφαρμόζονται παρεκκλίσεις από την παρούσα διάταξη και οι όροι
υπό τους οποίους εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις αυτές καθορίζονται
σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής,

γ) εφόσον το ευεργέτημα του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επα-
νεισαγωγή δεν μπορεί να θίξει σοβαρά τα ουσιαστικά συμφέροντα
των κοινοτικών μεταποιητών (οικονομικοί όροι).

I I I . Λειτουργία του καθεστώτος

Άρθρο 149

1. Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία μέσα στην οποία
πρέπει να επανεισαχθούν τα παράγωγα προϊόντα στο τελωνειακό έδα-
φος της Κοινότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μετά από
δεόντως αιτιολογημένη αίτηση του δικαιούχου της άδειας.

2. Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν είτε το συντελεστή απόδοσης
της εργασίας τελειοποίησης είτε, κατά περίπτωση, τον τρόπο προσδιο-
ρισμού αυτού του συντελεστή.

Άρθρο 150

1. Η ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που
προβλέπεται στο άρθρο 151 παράγραφος 1 χορηγείται μόνον εφόσον τα
παράγωγα προϊόντα διασαφιστούν για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφο-
ρία, στο όνομα ή για λογαριασμό:

α) είτε του δικαιούχου της άδειας,

β) είτε κάθε άλλου προσώπου που είναι εγκατεστημένο στην Κοινό-
τητα εφόσον αυτό λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου της άδειας και
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

2. Η ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που
προβλέπεται στο άρθρο 151 παράγραφος 1 δεν χορηγείται στην περί-
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πτωση που ένας από τους όρους ή μια από τις υποχρεώσεις που συν-
δέονται με το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή δεν πληρού-
ται, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι οι παραλείψεις δεν είχαν πραγματική
επίπτωση στη ορθή λειτουργία του εν λόγω καθεστώτος.

Άρθρο 151

1. Η ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που
προβλέπεται στο άρθρο 145 συνίσταται στην αφαίρεση, από το ποσό
των εισαγωγικών δασμών που αντιστοιχούν στα παράγωγα προϊόντα
που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, του ποσού των εισαγωγικών
δασμών που θα επιβάλλονταν κατά την ίδια ημερομηνία στα εμπορεύ-
ματα προσωρινής εξαγωγής αν είχαν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος
της Κοινότητας από τη χώρα στην οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της
εργασίας ή της τελευταίας εργασίας τελειοποίησης.

2. Το αφαιρετέο δυνάμει της παραγράφου 1 ποσό υπολογίζεται βάσει
της ποσότητας και του είδους των εν λόγω εμπορευμάτων κατά την
ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για την υπαγωγή τους στο καθε-
στώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και βάσει των άλλων στοι-
χείων δασμολόγησης που ισχύουν γι' αυτά κατά την ημερομηνία απο-
δοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παράγω-
γων προϊόντων.

Η αξία των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής είναι αυτή που λαμ-
βάνεται υπόψη για τα εν λόγω εμπορεύματα κατά τον καθορισμό της
δασμολογητέας αξίας των παράγωγων προϊόντων, σύμφωνα με το
άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i), ή, αν η αξία δεν μπορεί
να καθορισθεί με τον τρόπο αυτό, η διαφορά μεταξύ της δασμολογη-
τέας αξίας των παράγωγων προϊόντων και των εξόδων τελειοποίησης τα
οποία προσδιορίζονται με εύλογο τρόπο.

Ωστόσο:

— ορισμένες επιβαρύνσεις, που καθορίζονται με τη διαδικασία της
επιτροπής, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αφαι-
ρετέου ποσού,

— όταν τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής είχαν τεθεί, πριν να
υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή σε ελεύ-
θερη κυκλοφορία με μειωμένο συντελεστή δασμού λόγω της χρη-
σιμοποίησής τους για ειδικούς σκοπούς, και για όσο διάστημα εξα-
κολουθούν να ισχύουν οι όροι που καθορίστηκαν για την παραχώ-
ρηση αυτού του μειωμένου ποσοστού, το αφαιρετέο ποσό είναι το
ποσό των εισαγωγικών δασμών που πράγματι εισπράχθηκε όταν
τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3. Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής είναι
δυνατόν να απολαύουν, όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, μειω-
μένου ή μηδενικού συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού προορισμού
τους, ο συντελεστής αυτός λαμβάνεται υπόψη εφόσον τα εμπορεύματα
αυτά έχουν αποτελέσει, στη χώρα όπου έγινε η εργασία ή η τελευταία
εργασία τελειοποίησης, αντικείμενο των εργασιών εκείνων που προβλέ-
πονται για έναν τέτοιο προορισμό.

4. Όταν τα παράγωγα προϊόντα απολαύουν προτιμησιακού δασμολο-
γικού μέτρου, κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχεία
δ) ή ε), και εφόσον το μέτρο αυτό ισχύει για εμπορεύματα με την ίδια
δασμολογική κατάταξη με τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής, ο
συντελεστής των εισαγωγικών δασμών που πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό του αφαιρετέου δυνάμει της παραγράφου
1 ποσού είναι εκείνος που θα εφαρμοζόνταν εάν τα εμπορεύματα προ-
σωρινής εξαγωγής πληρούσαν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπο-
ρεί να χορηγείται το προτιμησιακό αυτό μέτρο.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων που
ισχύουν σήμερα ή πρόκειται να ισχύουν στο μέλλον στα πλαίσια των
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών και
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προβλέπουν την απαλλαγή ορισμένων παράγωγων προϊόντων από εισ-
αγωγικούς δασμούς.

Άρθρο 152

1. Όταν η εργασία τελειοποίησης έχει ως αντικείμενο την επιδιόρ-
θωση των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής, τα εν λόγω εμπορεύ-
ματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με πλήρη απαλλαγή από τους
εισαγωγικούς δασμούς, εφόσον αποδεικνύεται, με τρόπο ικανοποιητικό
για την τελωνειακή αρχή, ότι η επιδιόρθωση πραγματοποιήθηκε
δωρεάν, λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης εγγύησης ή λόγω
κατασκευαστικού ελαττώματος.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν τα ελλαττώματα έχουν
ληφθεί υπόψη κατά την πρώτη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν
λόγω εμπορευμάτων.

Άρθρο 153

Όταν η εργασία τελειοποίησης έχει ως αντικείμενο την επιδιόρθωση
των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και εφόσον η επιδιόρθωση
αυτή πραγματοποιείται έναντι πληρωμής, η μερική απαλλαγή από τους
εισαγωγικούς δασμούς, που προβλέπεται στο άρθρο 145, συνίσταται
στον καθορισμό του ποσού των δασμών που επιβάλλονται με βάση
τα στοιχεία δασμολόγησης τα οποία αντιστοιχούσαν στα παράγωγα
προϊόντα κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση
σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων και λαμβάνοντας
υπόψη ως δασμολογητέα αξία ποσό ίσο με τα έξοδα επιδιόρθωσης,
εφόσον τα έξοδα αυτά αποτελούν τη μόνη παροχή του κατόχου της
άδειας και δεν επηρεάζονται από δεσμούς μεταξύ αυτού και της επιχεί-
ρησης που ανέλαβε την επιδιόρθωση.

▼M3
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 151, μπορούν να καθορίζονται, με τη
διαδικασία της επιτροπής, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι ειδικοί
όροι υπό τους οποίους μπορεί να πραγματοποιείται η θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων μετά από διαδικασία παθητικής τελειο-
ποίησης, λαμβάνοντας ως βάση δασμολόγησης, για την εφαρμογή του
δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το κόστος των εργασιών
τελειοποίησης.

▼B

IV. Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή με προσφυγή στο
σύστημα των τυποποιημένων ανταλλαγών

Άρθρο 154

1. Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τίτλου IV, οι οποίοι εφαρ-
μόζονται προς συμπλήρωση των προηγούμενων διατάξεων, το σύστημα
των τυποποιημένων ανταλλαγών επιτρέπει την υποκατάσταση παράγω-
γου προϊόντος από ένα εισαγόμενο εμπόρευμα, το οποίο ονομάζεται στο
εξής «υποκατάστατο προϊόν».

2. Η τελωνειακή αρχή επιτρέπει την προσφυγή στο σύστημα τυπο-
ποιημένων ανταλλαγών, εφόσον η εργασία τελειοποίησης συνίσταται
στην επιδιόρθωση κοινοτικών εμπορευμάτων άλλων από εκείνα που
υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική ή στα ειδικά καθεστώτα τα
οποία εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159, οι διατάξεις που εφαρμόζο-
νται στα παράγωγα προϊόντα εφαρμόζονται επίσης στα υποκατάστατα
προϊόντα.

4. Η τελωνειακή αρχή επιτρέπει, σύμφωνα με τους όρους που καθο-
ρίζει η ίδια, να εισάγονται τα υποκατάστατα προϊόντα πριν από την
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εξαγωγή των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής (προκαταβολική εισ-
αγωγή).

Η προκαταβολική εισαγωγή υποκατάστατου προϊόντος συνεπάγεται τη
σύσταση εγγύησης η οποία καλύπτει το ποσό των εισαγωγικών δασμών.

Άρθρο 155

1. Τα υποκατάστατα προϊόντα πρέπει να υπάγονται στην ίδια δασμο-
λογική κατηγορία, να είναι της ίδιας εμπορικής ποιότητας και να έχουν
τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγω-
γής, εάν τα τελευταία είχαν αποτελέσει αντικείμενο της προβλεπόμενης
επιδιόρθωσης.

2. Εφόσον τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής έχουν χρησιμο-
ποιηθεί πριν από την εξαγωγή, τα προϊόντα αντικατάστασης πρέπει να
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί και δεν πρέπει να είναι καινούρια προϊό-
ντα.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν, εντούτοις, να εγκρίνουν παρεκκλίσεις
από τον κανόνα αυτό αν το υποκατάστατο προϊόν παραδόθηκε δωρεάν,
είτε λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης εγγύησης, είτε λόγω
κατασκευαστικού ελαττώματος.

Άρθρο 156

Η τυποποιημένη ανταλλαγή επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι δυνατό να
εξακριβωθεί η εκπλήρωση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 155.

Άρθρο 157

1. Σε περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής, η εξαγωγή των εμπο-
ρευμάτων προσωρινής εξαγωγής πρέπει να πραγματοποιείται σε προθε-
σμία δύο μηνών, που υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής, εκ
μέρους της τελωνειακής αρχής, της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία των υποκατάστατων προϊόντων.

2. Ωστόσο, όταν το δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις, η τελω-
νειακή αρχή μπορεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, να παρατεί-
νει, σε εύλογα όρια, την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 158

Σε περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής και εφόσον εφαρμόζεται το
άρθρο 151, το αφαιρετέο ποσό καθορίζεται με βάση τα στοιχεία δασμο-
λόγησης που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής
κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για την υπαγωγή
τους στο καθεστώς.

Άρθρο 159

Το άρθρο 147 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 στοιχείο β) δεν εφαρ-
μόζονται στα πλαίσια των τυποποιημένων ανταλλαγών.

V. Άλλη διάταξη

Άρθρο 160

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή εφαρμόζονται επίσης για την εφαρμογή μη δασμολογι-
κών μέτρων κοινής εμπορικής πολιτικής.
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