
Εργαςία 7 

ΣΑΤΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 
 

 

Διαμετακόμιση εμπορεσμάτων με Τελωνείο ανατώρησης το Β’ Θεσσαλονίκης 

Η επισείπηζη αναθέηει ζε Διαζαθηζηή/Ανηιππόζυπο ηην διεκπεπαίυζη ηηρ διαμεηακόμιζηρ ηυν εμποπεςμάηυν ηηρ. Ο Διαζαθηζηήρ ζςγκενηπώνει ηα δικαιολογηηικά και ςποβάλλει ηλεκηπονικά ηην 

δήλυζη για ηην διαμεηακόμιζη ζηο Τελυνείο και εθόζον γίνει αποδεκηή εκδίδεηαι ανηίγπαθο ηηρ Δήλυζηρ Διαμεηακόμιζηρ. Καηόπιν ηο Τελυνείο πποσυπάει ζε έλεγσο επικινδςνόηηηαρ (Risk 

Analysis). Τα αποηελέζμαηα ηος Risk Analysis μποπεί να είναι είηε ςτηλά είηε μεζαία. Αν ηο Risk Analysis βγει ςτηλό ηόηε γίνεηαι θςζικόρ έλεγσορ ηυν εμποπεςμάηυν, ενώ αν βγει μεζαίο ηόηε 

γίνεηαι έλεγσορ εγγπάθυν. Έπειηα είηε γίνει θςζικόρ είηε έλεγσορ εγγπάθυν, ηο Τελυνείο ελέγσει ηην εγγύηζη ηος κύπιος ςπόσπεος. Αν δεν επαπκεί η εγγύηζη, καλείηαι ο κύπιορ ςπόσπεορ να 

καηαβάλει εκ νέος εγγύηζη, ενώ αν η εγγύηζη επαπκεί, γίνεηαι οπιζηικοποίηζη ηηρ δήλυζηρ και εκδίδεηαι ηο Σςνοδεςηικό Έγγπαθο Διαμεηακόμιζηρ ηο οποίο παπαδίδεηαι ζηον Διαζαθηζηή, ο 

οποίορ με ηη ζειπά ηος ηο παπαδίδει ζηον μεηαθοπέα πος έσει επιλέξει η επισείπηζη για να ππουθήζει ηα εμποπεύμαηα ζηο Τελυνείο πποοπιζμού. 
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