Απιθμ.121012/Ε3/21012/27.5.2011
Τποποποίηζη διαηάξεων ηηρ ςπ’ απιθ. 121870/Ε3/1870/5.4.2000 απόθαζηρ ηος Υθςποςπγού Εθνικήρ
Οικονομίαρ «Ρύθμιζηρ διαδικαζιών εγγπαθήρ ζηα Ειδικά Μηηπώα Εξαγωγέων» (Β΄ 530), όπωρ
ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ απιθμ. 205759/Ε3/25759/23.6.2004 απόθαζη ηος Υποςπγού Οικονομίαρ και
Οικονομικών (Β΄ 1450), και ηηρ ςπ’ απιθ. 126263/Ε3/6263/4.10.2001 απόθαζηρ ηος Υποςπγού Εθνικήρ
Οικονομίαρ «Ρύθμιζη διαδικαζιών εξαγωγήρ− επανεξαγωγήρ, πώληζηρ − μεηαπώληζηρ
εμποπεςμάηων» (Β΄ 1359).
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. Σσλ άξζξσλ 1 θαη 9 ηνπ λ. 936/79 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο ησλ πεξί εμσηεξηθνύ
Δκπνξίνπ δηαηάμεσλ σο θαη θαηαξγήζεσο ζπλαθώλ δηαηάμεσλ» (Α΄ 144), όπσο απηό αληηθαηεζηάζεθε κε ην
άξζξν 38 ηνπ λ. 2778/99 (Α΄ 295) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3229/2004 (Α΄ 38).
β. Σν άξζξν 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» (Α΄ 98).
γ. Σνπ π.δ. 178/2000 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο» (Α΄ 165).
ε. Σνπ π.δ. 185/6−10−2009 (ΦΔΚ 213/η.Α΄/7−10−2009) Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ,
ζπγρώλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο−Θξάθεο ζε Γεληθή
Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο − Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Μαθεδνλίαο − Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
ζη. Σνπ π.δ. .189 (ΦΔΚ 221/η.Α΄/5−11−2009) «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ
Τπνπξγείσλ».
δ. Σνπ π.δ. 89/2010 «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α΄ 154).
2. Σηο πξνηάζεηο ηεο Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Διιάδνο.
3. Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο
4. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ,
αποφασίζουμε:
Άπθπο 1
Τποποποίηζη διαηάξεων
1. ην δεύηεξν εδάθην ηνπ Kεθαιαίνπ Ι ηεο 121870/Δ3/1870/5.4.2000 απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Δζληθήο

Οηθνλνκίαο «Ρύζκηζεο δηαδηθαζηώλ εγγξαθήο ζηα Δηδηθά Μεηξώα Δμαγσγέσλ» (Β−530) ε θξάζε «ησλ 2000
ΔURO αλά θόξησζε» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «ησλ 20.000 επξώ αλά θόξησζε».
2. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ Κεθαιαίνπ VII ηεο 121870/Δ3/1870/5.4.2000 απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ
Δζληθήο Οηθνλνκίαο «Ρύζκηζεο δηαδηθαζηώλ εγγξαθήο ζηα Δηδηθά Μεηξώα Δμαγσγέσλ» (Β΄ 530), όπσο ην
εδάθην απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε Σ ηεο 205759/Δ3/25759/23.6.2004 απόθαζεο ηνπ
Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (Β΄ 1450), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η αλσηέξσ βεβαίσζε έρεη ηζρύ ηξηώλ(3) κελώλ θαη θαιύπηεη εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ύςνπο εθαηόλ
πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (150.000 €).»
3. Μεηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Κεθαιαίνπ VI ηεο ίδηαο σο άλσ (παξ.1) απόθαζεο πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2α
σο αθνινύζσο:
«2α Οη αξκόδηεο Τπεξεζίεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ζηηο νπνίεο ν εμαγσγέαο δειώλεη ηα ζηνηρεία ησλ εμαγσγώλ
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ακέζσο πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο (είδνο, αμία, ρώξα θιπ), ππνρξενύληαη,
θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο δήισζεο, λα απνζηέιινπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία
ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζην νπνίν ηεξείηαη ην Γεληθό Μεηξών
Δμαγσγέσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ννκνζεηηθνύ Γηαηάγκαηνο
3999/1959 (Α΄ 230).
Οη πξνβιεπόκελεο από ην αλσηέξσ άξζξν ελεκεξώζεηο ηνπ Γεληθνύ Μεηξώνπ Δμαγσγέσλ αλαθνξηθά κε ηηο
εγγξαθέο, δηαγξαθέο, αλαλεώζεηο θαη γεληθώο θάζε κεηαβνιή ζηα Δηδηθά Μεηξώα Δμαγσγέσλ εμαθνινπζνύλ
λα ηζρύνπλ.»
4. Η παξάγξαθνο 2.1. ηνπ θεθαιαίνπ Ι ηεο 126263/Δ3/6263/2001 απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο «Ρύζκηζε δηαδηθαζηώλ εμαγσγήο−επαλεμαγσγήο, πώιεζεο−κεηαπώιεζεο εκπνξεπκάησλ»
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο:
«2.1. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εμαγσγέο, επαλεμαγσγέο θαη κεηαπσιήζεηο πξνο ηξίηεο
ρώξεο , από εκπόξνπο− εμαγσγείο (πξόζσπα ή επηρεηξήζεηο) πνπ δελ έρεη θαηαρσξεζεί θαηά ηα σο άλσ ε
εμαγσγηθή ηνπο επσλπκία, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα:
2.1.1. Δμαγσγέο ή επαλεμαγσγέο ή κεηαπσιήζεηο αμίαο κέρξη ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000 €) αλά
θόξησζε, ή
2.1.2. Γηα εμαγσγέο ή επαλεμαγσγέο ή κεηαπσιήζεηο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ
(150.000 €), όηαλ νη ελδηαθεξόκελνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε πξνζσξηλή βεβαίσζε εγγξαθήο πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξ. 1 ηνπ Κεθαιαίνπ VII ηεο 121870/Δ3/1870/5.4.2000 απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο, όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ παξ.1 ηεο παξνύζαο.».
5. Η παξάγξαθνο 1.1. ηνπ Κεθαιαίνπ II ηεο ίδηαο σο άλσ (παξ.3) απόθαζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.1. Γηα εμαγσγέο ή επαλεμαγσγέο ή κεηαπσιήζεηο από εκπόξνπο −εμαγσγείο, πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξήζεη
ηελ επσλπκία ηνπο ζηα εηδηθά κεηξώα εμαγσγέσλ, αμίαο άλσ ησλ 20.000 επξώ ή 150.000 επξώ, αληίζηνηρα,
(αμίεο κέρξη ηηο νπνίεο νη παξαπάλσ πξάμεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ειεύζεξα, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ηνπ
Κεθαιαίνπ Ι ηεο παξνύζαο,) θαζώο θαη γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο εμαγσγώλ από επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ κελ
ηελ ηδηόηεηα ηνπ εκπόξνπ, αιιά δελ αζρνινύληαη κε εμαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (επηρεηξήζεσλ ππό
εθθαζάξηζε, αλαλέσζεο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κε εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ θ.ι.π).».
6. Σν εδάθην β΄ ηεο παξάγξαθν 1.2. ηνπ Κεθαιαίνπ II ηεο ίδηαο σο άλσ (παξ.3) απόθαζεο απαιείθεηαη.
Άπθπο 2
Έναπξη ιζσύορ

Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 27 Μαΐνπ 2011
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ

