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ΡΟΣ

Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θζμα: «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων ςε περίπτωςθ εξόδου του
Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ε.Ε. χωρίσ ςυμφωνία - Κοινό Δαςμολόγιο και Δαςμολογθτζα
Αξία εμπορευμάτων»

Ππωσ είναι γνωςτό, ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ε.Ε. και του Θ.Β.
όςον αφορά τουσ όρουσ αποχϊρθςθσ του τελευταίου από τθν Ζνωςθ, το Θ.Β. κα κεωρείται
πλζον τρίτθ χϊρα ζναντι τθσ Ε.Ε. από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ. Κατά ςυνζπεια, όλα τα
εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα από το Θ.Β. από τθν εν λόγω θμερομθνία, κα
υπόκεινται ςτισ κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ
ειςαγωγισ που προβλζπονται ςτον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (καν. 952/2013), κακϊσ
και ςτισ Εφαρμοςτικζσ διατάξεισ (καν. 2447/2015) και ςτισ Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ αυτοφ
(καν. 2446/2015).
Ειδικότερα, ςφμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, το γεγονόσ αυτό κα
επιφζρει τισ ακόλουκεσ ςυνζπειεσ όςον αφορά τισ δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ κατά τον
τελωνιςμό των εμπορευμάτων που κα ειςάγονται ςτθν Ελλάδα από το Θ.Β.:
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Α) Εφαρμογή του Κοινοφ Δαςμολογίου τησ Ε.Ε. – δαςμολογική κατάταξη εμπορευμάτων
Από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, όλα τα προϊόντα που ειςάγονται ςτθν Ελλάδα από το
Θ.Β., κα επιβαρφνονται κατά τον τελωνιςμό τουσ με τουσ κατάλλθλουσ δαςμολογικοφσ
ςυντελεςτζσ που προβλζπονται ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε. (Καν. του Συμβουλίου
2658/87 για τθ δαςμολογικι και ςτατιςτικι ονοματολογία και το κοινό δαςμολόγιο, όπωσ
ιςχφει για το ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τον καν. 1602/2018 τθσ Επιτροπισ, Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., τεφχοσ L273/31.10.2019). Ρζραν τοφτου, κα εφαρμόηονται τα λοιπά
εκνικά και ενωςιακά μζτρα που προβλζπονται ςτο Ολοκλθρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο
τθσ Ε.Ε. (TARIC) και ςτο Εκνικό Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δαςμολογίου (υποςφςτθμα TARIC).
Για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, ιδίωσ εκείνων που μζχρι ςιμερα
ςυναλλάςςονται εμπορικά με το Θ.Β. χωρίσ αντίςτοιχθ εμπειρία ςε ςυναλλαγζσ με τρίτεσ
(εκτόσ Ε.Ε.) χϊρεσ, επιςθμαίνουμε ςυνοπτικά τα ακόλουκα:
Α.1 Κοινό Δαςμολόγιο τησ Ε.Ε.
Το Κοινό Δαςμολόγιο κακορίηει τουσ δαςμολογικοφσ ςυντελεςτζσ που εφαρμόηονται κατά
τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. από τρίτεσ (εκτόσ Ε.Ε.) χϊρεσ,
ςφμφωνα με τον κατάλλθλο οκταψιφιο κωδικό που αποδίδεται ςτο εμπόρευμα και ο
οποίοσ αντιςτοιχεί ςτον εκάςτοτε δαςμολογικό ςυντελεςτι. Θ απόδοςθ του κατάλλθλου
κωδικοφ εμπορεφματοσ καλείται «δαςμολογικι κατάταξθ» του εμπορεφματοσ, και βάςει
αυτισ υπολογίηονται οι δαςμοί που αντιςτοιχοφν ςτο εμπόρευμα, κακϊσ και κάκε άλλο
τυχόν εκνικό ι ενωςιακό μζτρο που εφαρμόηεται για το ςυγκεκριμζνο κωδικό
εμπορεφματοσ κατά τθν ειςαγωγι, όπωσ π.χ. δαςμοί αντιντάμπινγκ και αντιςτακμιςτικοί
δαςμοί, απαγορεφςεισ και περιοριςμοί, εκνικι φορολογία που επιβάλλεται κατά τθν
ειςαγωγι όπωσ Φ.Ρ.Α., Ε.Φ.Κ., Τζλοσ Ταξινόμθςθσ, κλπ. Ρροκειμζνου να υπολογιςτοφν τα
ςυγκεκριμζνα μζτρα, είναι απαραίτθτθ θ εφρεςθ επιπλζον δφο ψθφίων ςτον οκταψιφιο
κωδικό εμπορεφματοσ, προκειμζνου να κακοριςτεί ο λεγόμενοσ «κωδικόσ TARIC», όπωσ
περιγράφεται αναλυτικά κατωτζρω.
Α.2. Ολοκληρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο τησ Ε.Ε. (TARIC)
Το Ολοκλθρωμζνο Κοινοτικό Δαςμολόγιο (TARIC) τθσ Ε.Ε. ζχει ωσ νομικι βάςθ τον
προαναφερόμενο καν. 2658/87 του Συμβουλίου για τθ ςτατιςτικι και δαςμολογικι
ονοματολογία και το κοινό δαςμολόγιο.
Τα βαςικά ςτοιχεία του Δαςμολογίου TARIC είναι τα ακόλουκα:
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-

Ο Κωδικόσ

TARIC αποτελείται από 10 ψθφία – άρα ςυνιςτά περαιτζρω

υποδιαίρεςθ του 8ψιφιου κωδικοφ Σ.Ο.
-

Το TARIC δεν ςυνιςτά νομικό κείμενο τθσ Ε.Ε. όπωσ το Κοινό Δαςμολόγιο, και δεν
δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., αλλά περιλαμβάνεται εξ’
ολοκλιρου ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων TARIC, από όπου και γίνεται θ
διαχείριςι του.

-

Τροποποιείται ςυχνά από τθν Ε.Επιτροπι ανάλογα με τισ ανάγκεσ δθμιουργίασ
πρόςκετων κωδικϊν TARIC για τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων μζτρων, όπωσ π.χ.
δαςμόσ αντιντάμπινγκ.

Α.3. Εθνικό Υποςφςτημα Διαχείριςησ Δαςμολογίου (TARIC)
Στθν Ελλάδα, όλθ θ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τουσ κωδικοφσ TARIC, κακϊσ και τουσ
πρόςκετουσ κωδικοφσ που ενςωματϊνουν εκνικά και ενωςιακά μζτρα, περιλαμβάνεται ςτο
υποςφςτθμα διαχείριςθσ δαςμολογίου (TARIC) του ICISNET, το οποίο διαςυνδζεται με το
εκνικό υποςφςτθμα ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν του Icisnet. Κατά ςυνζπεια, το εν λόγω
υποςφςτθμα παρζχει ςθμαντικι πλθροφόρθςθ αναφορικά με τισ ςυνολικζσ επιβαρφνςεισ
κακϊσ και τα μζτρα που ιςχφουν κατά τθν ειςαγωγι ενόσ εμπορεφματοσ ςτθν Ελλάδα από
μία ςυγκεκριμζνθ τρίτθ χϊρα.
Από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θ.Β. από τθν Ε.Ε., θ Ε.Επιτροπι κα ενςωματϊςει ςτο
υποςφςτθμα TARIC όλα τα ςχετικά μζτρα, δαςμολογικά και μθ, που κα ιςχφουν κατά τθν
ειςαγωγι εμπορευμάτων από το Θ.Β. ςτθν Ε.Ε. ωσ τρίτθ χϊρα. Επομζνωσ, οι οικονομικοί
φορείσ που ςυναλλάςςονται με το Θ.Β. κα μποροφν από τθν θμερομθνία αυτι να ζχουν
πρόςβαςθ ςε όλθ τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ ενόψει τθσ ειςαγωγισ εμπορευμάτων ςτθν
Ελλάδα από το Θ.Β.
Ρρόςβαςθ ςτο εκνικό υποςφςτθμα TARIC για ςκοποφσ πλθροφόρθςθσ αναφορικά με τον
υπολογιςμό των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων ενόσ εμπορεφματοσ κακϊσ και με τα
εκνικά και ενωςιακά μζτρα που αντιςτοιχοφν ςτο ςυγκεκριμζνο εμπόρευμα βάςει τθσ
δαςμολογικισ του κατάταξθσ, ζχει κάκε φορολογοφμενοσ πολίτθσ ςτθν Ελλάδα, ωσ εξισ:
-

Χρθςιμοποιείται το όνομα χριςτθ και ο κωδικόσ πρόςβαςθσ τουTaxisnet,

-

Για

τθν

είςοδο

ςτθν

εφαρμογι,

χρθςιμοποιείται

ο

ςφνδεςμοσ

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet - «Θλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ».

Ειδικότερα, όςον αφορά τθν πλθροφόρθςθ που παρζχει το εκνικό υποςφςτθμα TARIC,
επιςθμαίνουμε ςυνοπτικά τα εξισ:
3
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-

Το υποςφςτθμα TARIC ζχει άμεςθ διαςφνδεςθ (interface) με το υποςφςτθμα
ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν του Icisnet, κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ
τελωνειακισ διαςάφθςθσ (ΕΔΕ).

-

Κάκε 10ψιφιοσ κωδικόσ εμπορεφματοσ ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνουσ «τφπουσ
μζτρου» εκνικισ φορολογίασ (3 αλφαβθτικοί χαρακτιρεσ). Κάκε «τφποσ
μζτρου» ςυνδζεται με τθ ςειρά του με ζναν ι περιςςότερουσ «εκνικοφσ
πρόςκετουσ κωδικοφσ φορολογίασ» (4 αρικμθτικοί χαρακτιρεσ), που
αντιςτοιχοφν ςε ςυντελεςτζσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ.

-

Ο υπολογιςμόσ των ςυνολικϊν επιβαρφνςεων ςτο υποςφςτθμα TARIC
περιλαμβάνει το ςφνολο των δαςμϊν Κοινοφ Δαςμολογίου, τυχόν δαςμοφσ
αντιντάμπινγκ, το ποςό τθσ εκνικισ φορολογίασ, κακϊσ και λοιπζσ
επιβαρφνςεισ κατά τον τελωνιςμό.

Α.4 Συμπλήρωςη τησ θζςησ 33 του ΕΔΕ ειςαγωγήσ
Θ ςυμπλιρωςθ του κατάλλθλου κωδικοφ εμπορεφματοσ κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ
διαςάφθςθσ ειςαγωγισ (ΕΔΕ) για τον τελωνιςμό εμπορευμάτων που ειςάγονται από το
Θ.Β., όπωσ και από οποιαδιποτε τρίτθ χϊρα, κα γίνεται με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 33
«Κωδικόσ εμπορεφματοσ», θ οποία ζχει ςυνολικά 22 ψθφία που κατανζμονται ωσ εξισ:
-

Τα πρϊτα οκτϊ (8) ψθφία αποτελοφν τον κωδικό εμπορεφματοσ του Κοινοφ
Δαςμολογίου, όπωσ περιγράφεται ανωτζρω. Ειδικότερα, τα πρϊτα τζςςερα ψθφία
του κωδικοφ εμπορεφματοσ ονομάηονται «δαςμολογικι κλάςθ», τα επόμενα δφο
ψθφία (4+2=6) ςυνιςτοφν τθν εξαψιφια «δαςμολογικι διάκριςθ», και τα δφο
τελευταία ψθφία (6+2=8) αποτελοφν τον οκταψιφιο κωδικό εμπορεφματοσ, ο
οποίοσ ονομάηεται και «κωδικόσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ – Σ.Ο.

-

Τα δφο (2) επόμενα ψθφία μαηί με τα οκτϊ προαναφερόμενα ψθφία αποτελοφν το
λεγόμενο «κωδικό TARIC» και βάςει αυτϊν εφαρμόηονται λοιπά εκνικά και
ενωςιακά μζτρα κατά τθν ειςαγωγι, όπωσ περιγράφονται ανωτζρω.

-

Τα τζςςερα (4) επόμενα ψθφία αποτελοφν το λεγόμενο «ενωςιακό πρόςκετο
κωδικό» και ενςωματϊνουν ενωςιακά μζτρα που εφαρμόηονται κατά τθν
ειςαγωγι, όπωσ δαςμοί αντιντάμπινγκ ι απαγορεφςεισ – περιοριςμοί.

-

Οι τελευταίεσ δφο κζςεισ των τεςςάρων (4) ψθφίων ζκαςτθ (ςφνολο 8), αποτελοφν
τουσ λεγόμενουσ «εκνικοφσ πρόςκετουσ κωδικοφσ» και ενςωματϊνουν εκνικά
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μζτρα που εφαρμόηονται κατά τθν ειςαγωγι, όπωσ Φ.Ρ.Α., Ε.Φ.Κ. και Τζλοσ
Ταξινόμθςθσ οχθμάτων.
Σχθματικά θ κζςθ 33 του ΕΔΕ μπορεί να αποδοκεί ωσ εξισ:
Δομή θζςησ 33 ΕΔΕ
1

2

3

4

5

6

7

Δαςμολογικ

Δαςμολ.

ή Κλάςη

Διάκριςη Σ.Ο.

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Κωδικόσ Κωδικόσ Α΄ Πρόςθετοσ
TARIC

Β΄ Πρόςθετοσ

Γ΄ Πρόςθετοσ

κωδικόσ (μζτρα

Κωδικόσ (εθνικά

κωδικόσ (εθνικά

Ε.Ε.)

μζτρα)

μζτρα)

Α.5. Δεςμευτικζσ Δαςμολογικζσ Πληροφορίεσ (Δ.Δ.Π.)
Σφμφωνα με ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οι Δεςμευτικζσ Δαςμολογικζσ
Ρλθροφορίεσ (Δ.Δ.Ρ.) που ζχουν εκδοκεί εκ μζρουσ των τελωνειακϊν αρχϊν του Θ.Β.,
παφουν να ιςχφουν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Θ.Β. από τθν Ε.Ε. Κατά ςυνζπεια,
κάκε τζτοια Δεςμευτικι Δαςμολογικι Ρλθροφορία δεν κα δεςμεφει πλζον τισ τελωνειακζσ
αρχζσ τθσ Ε.Ε. ζναντι του κατόχου τθσ εάν παρουςιάηεται κατά τον τελωνιςμό, ζςτω και αν
δεν ζχει παρζλκει θ αρχικι θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ τθσ.
Επιπλζον, κατόπιν τθσ αποχϊρθςθσ του Θ.Β. από τθν Ε.Ε., οι οικονομικοί φορείσ που
ςκοπεφουν να προχωριςουν ςε ειςαγωγζσ ι εξαγωγζσ από και προσ το Θ.Β. μποροφν,
εφόςον το επικυμοφν, να διαςφαλίςουν εκ των προτζρων τθν ορκι δαςμολογικι κατάταξθ
των εμπορευμάτων τουσ κατά τον τελωνιςμό, υποβάλλοντασ αίτθςθ για ζκδοςθ
«Δεςμευτικισ Δαςμολογικισ Ρλθροφορίασ» (Δ.Δ.Ρ.) ςτθν Υπθρεςία μασ (Δ/νςθ ΔΘΕΚΑ,
Τμιμα Αϋ, Κθφιςίασ 124 και Ιατρίδου 2, 1οσ όροφοσ).
Ειδικότερα, οι Δεςμευτικζσ Δαςμολογικζσ Ρλθροφορίεσ - Δ.Δ.Ρ. (Binding Tariff Information
– BTI) ςυνιςτοφν Αποφάςεισ τθσ Τελωνειακισ Διοίκθςθσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., και
βαςίηονται ςτα άρκρα 33 & 34 καν. 952/2013 (Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ). Τα βαςικά
ςτοιχεία των Δ.Δ.Ρ. είναι τα ακόλουκα:
-

Οι Δ.Δ.Ρ. ιςχφουν για 3 χρόνια ςε όλα τα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε., εκτόσ αν
ανακλθκοφν ι ακυρωκοφν πριν τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ.
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-

Στθ χϊρα μασ, οι Δ.Δ.Ρ. εκδίδονται από τθ Δ/νςθ ΔΘΕΚΑ – Τμιμα Αϋ και
αφοροφν τθ δαςμολογικι κατάταξθ ςυγκεκριμζνου εμπορεφματοσ για
επικείμενθ ειςαγωγι ι εξαγωγι.

-

Τα ζντυπα για τθν υποβολι αίτθςθσ Δ.Δ.Ρ. κακϊσ και για τθν ζκδοςθ Δ.Δ.Ρ.
είναι κοινά για όλα τα κράτθ μζλθ και είναι διακζςιμα ςε όλεσ τισ επίςθμεσ
γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε.

Βαςικό πλεονζκτθμα τθσ ζκδοςθσ Δ.Δ.Ρ. είναι θ παροχι αςφάλειασ δικαίου για τουσ
οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ γνωρίηουν εκ των προτζρων ςε ποιον κωδικό εμπορεφματοσ
κα υπαχκεί το εμπόρευμά τουσ, και κατά ςυνζπεια ποια κα είναι θ δαςμοφορολογικι
επιβάρυνςθ κατά τον τελωνιςμό κακϊσ και αν το εμπόρευμα υπόκειται ςε άλλα μζτρα,
όπωσ είναι π.χ. οι δαςμοί αντιντάμπινγκ κατά τθν ειςαγωγι, δαςμολογικζσ ποςοςτϊςεισ,
αναςτολζσ δαςμϊν, τυχόν απαγορεφςεισ και περιοριςμοί κατά τθν ειςαγωγι ι εξαγωγι
κλπ.

Β. Δαςμολογητζα Αξία εμπορευμάτων που ειςάγονται από το Η.Β.
Μετά τθν αποχϊρθςθ του Θ.Β. από τθν Ε.Ε., για τον κακοριςμό τθσ βάςθσ πάνω ςτθν οποία
κα επιβλθκοφν οι δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ κατά τον τελωνιςμό των εμπορευμάτων που
ειςάγονται ςτθν Ελλάδα από το Θ.Β., δθλαδι για τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
των εν λόγω εμπορευμάτων, κα ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ενωςιακοφ
Τελωνειακοφ Κϊδικα (καν. 952/2013) κακϊσ και των Εφαρμοςτικϊν Διατάξεων αυτοφ (καν.
2447/2015). Θ δαςμολογθτζα αξία των εμπορευμάτων ςυμπλθρϊνεται ςτθ κζςθ 46 του
ΕΔΕ ειςαγωγισ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 70 του καν. 952/2013, κφρια βάςθ τθσ δαςμολογθτζασ
αξίασ εμπορευμάτων είναι θ ςυναλλακτικι αξία, δθλαδι θ πράγματι πλθρωκείςα ι
πλθρωτζα για τα εμπορεφματα τιμι, όταν αυτά πωλοφνται προσ εξαγωγι με προοριςμό το
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, ενδεχομζνωσ κατόπιν προςαρμογισ που προβλζπεται ςτα
άρκρα 71 και 72.
Θ προαναφερόμενθ «πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι» είναι θ ςυνολικι πλθρωμι
που ζγινε ι πρόκειται να γίνει από τον αγοραςτι προσ τον πωλθτι ι από τον αγοραςτι
προσ τρίτο υπζρ του πωλθτι για τα ειςαγόμενα εμπορεφματα, και περιλαμβάνει όλεσ τισ
πλθρωμζσ που ζγιναν ι πρόκειται να γίνουν, ωσ προχπόκεςθ για τθν πϊλθςθ των
ειςαγομζνων εμπορευμάτων. Συνικωσ αποτελείται από το ςφνολο που προκφπτει από τθν
6

ΑΔΑ: 9ΩΙ246ΜΠ3Ζ-ΟΒΟ

αξία του ςχετικοφ τιμολογίου, τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι το ςθμείο ειςόδου ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., και τα ζξοδα αςφάλιςθσ του εμπορεφματοσ εφόςον
υφίςτανται.

Επιπλζον, ςτθν προαναφερόμενθ αξία είναι δυνατόν:
-

Να προςτίκενται οριςμζνα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο άρκρο 71 του καν.
952/2013, όπωσ είναι τα δικαιϊματα αδείασ (royalties) που ςχετίηονται με το
εμπόρευμα και τα ζξοδα προμθκειϊν (με εξαίρεςθ τισ προμικειεσ αγοράσ)
κλπ., ι,

-

Να αφαιροφνται οριςμζνα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο άρκρο 72 του καν.
952/2013, όπωσ είναι τα ζξοδα μεταφοράσ μετά από τθν είςοδο του
εμπορεφματοσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. , ζξοδα που πλθρϊνονται για
τόκουσ, ζξοδα αναπαραγωγισ κλπ.

Πταν θ δαςμολογθτζα αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προςδιοριςκεί με βάςθ τθ
ςυναλλακτικι αξία των εμπορευμάτων που προβλζπεται ςτο άρκρο 70 του καν. 952/2013,
είτε γιατί δεν υπάρχει τιμολόγιο είτε γιατί οι τελωνειακζσ αρχζσ δεν μπόρεςαν να κάνουν
αποδεκτι τθ ςυναλλακτικι αξία, εφαρμόηονται διαδοχικά εναλλακτικζσ μζκοδοι
υπολογιςμοφ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 74 παράγραφο 2
ςτοιχεία α) ζωσ δ) και παράγραφο 3 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι οι ακόλουκεσ :
α) θ ςυναλλακτικι αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων β) θ ςυναλλακτικι αξία ομοειδϊν
εμπορευμάτων,
γ) θ αξία που βαςίηεται επί τθσ τιμισ μονάδοσ,
δ) θ υπολογιηόμενθ αξία, ι
ε) θ αξία με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, με εφλογο
τρόπο όπωσ ορίηει το άρκρο 74 παρ. 3.

Επιςθμαίνουμε ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 140 του Εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ)
2447/2015 τθσ Επιτροπισ, όταν οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν εφλογεσ αμφιβολίεσ ςχετικά με
το αν θ δθλωκείςα ςυναλλακτικι αξία αντιπροςωπεφει το ςυνολικό πλθρωκζν ι πλθρωτζο
ποςό, μποροφν να μθν αποδζχονται τθ δθλωκείςα ςυναλλακτικι αξία και καλοφν τον
διαςαφιςτι/τελωνειακό αντιπρόςωπο να τουσ παρζχει κάκε επιπλζον πλθροφορία
υποςτθρικτικι τθσ δθλοφμενθσ ςυναλλακτικισ αξίασ ςτα πλαίςια τθσ άςκθςθσ του
Δικαιϊματοσ τθσ ακρόαςθσ. Εφόςον οι τελωνειακζσ αρχζσ δεν ικανοποιθκοφν από τισ
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παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που κα προςκομιςκοφν, τότε μποροφν να
αποφαςίςουν ότι θ αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προςδιοριςκεί ςφμφωνα με τθ
ςυναλλακτικι αξία των εμπορευμάτων και να κακορίςουν τθ δαςμολογθτζα αξία
εφαρμόηοντασ διαδοχικά τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ που
προαναφζρκθκαν.

Τζλοσ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι θ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ κατά τον
τελωνιςμό των εμπορευμάτων από το Θ.Β. με ςκοπό τθν επιβολι των κατάλλθλων
δαςμολογικϊν επιβαρφνςεων, δεν κα πρζπει να ςυγχζεται με τθ διαμόρφωςθ τθσ
φορολογθτζασ αξίασ για τθν επιβολι μζτρων εκνικισ φορολογίασ όπωσ Φ.Ρ.Α. ι Ε.Φ.Κ., θ
οποία δεν εμπίπτει ςτουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ.
Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι ςασ, ςτα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ περιλαμβάνονται τα
ακόλουκα:
-

Ραράρτθμα Αϋ: Χριςιμοι ςφνδεςμοι ςτο Internet για τθν αναηιτθςθ περαιτζρω
πλθροφόρθςθσ

-

Ραράρτθμα Βϋ: Βαςικζσ εγκφκλιοι και οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί για κζματα
που αναφζρονται ςτθν παροφςα

-

Ραράρτθμα Γϋ: Στοιχεία επικοινωνίασ αρμόδιων υπαλλιλων ανά τομζα

Ειςηγητήσ

Σμηματάρχησ

Προϊςταμζνη
Δ/νςησ

Γενικόσ
Διευθυντήσ

Διοικητήσ ΑΑΔΕ

Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΚΩΝ. ΜΟΤΡΣΙΔΗ

Γ. ΠΙΣΙΛΗ

8

ΑΔΑ: 9ΩΙ246ΜΠ3Ζ-ΟΒΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
Χρήςιμοι φνδεςμοι

•

http://eur-lex.europa.eu/
Νομοκεςία Ε.Ε., Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., Κοινό Δαςμολόγιο

•

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
Βάςθ δεδομζνων TARIC τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

•

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/
Βάςθ Δεςμευτικϊν Δαςμολογικϊν Ρλθροφοριϊν (ΒΤΙ - Δ.Δ.Ρ.) τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ

•

http://www.wcoomd.org/en.aspx
Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τελωνείων (World Customs Organization)

•

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/
Διαδικτυακι πφλθ ελλθνικϊν τελωνείων τθσ ΑΑΔΕ – Icisnet – υποςφςτθμα
διαχείριςθσ δαςμολογίου - πλθροφόρθςθ TARIC
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
Βαςικζσ οδηγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοθεί

Α) Κοινό Δαςμολόγιο Ε.Ε. , TARIC, Δ.Δ.Π., δαςμολογική κατάταξη:
-

ΔΔΘΕΚΑ Α 1004304 ΕΞ/10-1-2019, ΑΔΑ : ΩΝΥΟ46ΜΡ3Η-8Ε9 «Άρκρο 177 του
Τελωνειακοφ Κϊδικα

- αποςτολζσ που αποτελοφνται από εμπορεφματα

διαφορετικϊν διακρίςεων του Δαςμολογίου
-

ΔΔΘΕΚΑ Α 1133094 ΕΞ/12-9-2018, ΑΔΑ: ΩΓΩΞ46ΜΡ3Η-ΘΚΙ ««Αποςτολι Οδθγοφ
δαςμολογικισ κατάταξθσ φαρμακευτικϊν προϊόντων»

-

ΔΔΘΕΚΑ Α 1128710 ΕΞ 2018, ΑΔΑ: ΩΓΝΞ46ΜΡ3Η-ΘΒΥ «Αποςτολι Οδθγοφ
δαςμολογικισ κατάταξθσ οχθμάτων»

-

ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ2017, ΑΔΑ: 6ΛΧΘ46ΜΡ3Η-ΡΑΡ «Δαςμολογικι κατάταξθ
ςυνόλων ςυςκευαςμζνων για τθ λιανικι πϊλθςθ που περιλαμβάνουν είδθ
αμελθτζασ αξίασ που δεν ςχετίηονται με το ςφνολο – Γενικόσ Κανόνασ 3β) του
Δαςμολογίου»

-

ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ/12-9-2017, ΑΔΑ: Ψ9Θ146ΜΡ3Η-334 «Δαςμολογικι κατάταξθ
ςυςκευϊν αυτόματθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 8471 –
Σθμείωςθ 5 Κεφ. 84 του Δαςμολογίου και Γενικόσ Κανόνασ 3β)»

-

Ενθμερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Δεςμευτικι Δαςμολογικι Ρλθροφορία: Ο
χριςιμοσ «δεςμόσ» ςου με το Τελωνείο», Απρίλιοσ 2016 (μπορεί να αναηθτθκεί ςτο
portal των Ελλθνικϊν Τελωνείων, https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/

-

ΔΔΘΤΟΚ Α 5026731 ΕΞ/30-12-2015, ΑΔΑ: ΩΗΣΥΘ-ΜΤ9 «Χριςθ Δελτίων Χθμικισ
Ανάλυςθσ

για

ςκοποφσ

δαςμολογικισ

κατάταξθσ

εμπορευμάτων

ςε

επαναλαμβανόμενεσ αποςτολζσ»
-

ΔΔΘΤΟΚ Α 5006878 ΕΞ/20-3-2015, ΑΔΑ: 6764Θ-Δ6Ρ «Δαςμολογικι κατάταξθ
οριςμζνων αυτοκινιτων οχθμάτων»

-

Δ17Α 5042666 ΕΞ/12-12-2013 «Υποςφςτθμα διαχείριςθσ δαςμολογίου (TARIC) ςτο
Icisnet»

(μπορεί

να

αναηθτθκεί

ςτο

portal των

Ελλθνικϊν

Τελωνείων,

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/

Β) Δαςμολογητζα Αξία εμπορευμάτων
-

ΔΔΘΤΟΚ Α 5026366 ΕΞ/18-12-2015, ΑΔΑ: 75Ρ8Θ-79Θ «Ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ»
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-

ΔΔΘΤΟΚ Α 1050881 ΕΞ/30-3-2016, ΑΔΑ: 7ΑΕΑΘ-ΒΒ8 «Διαμόρφωςθ δαςμολογθτζασ
αξίασ τισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ δειγμάτων και δωρεάν αποςτελλόμενων
εμπορευμάτων»
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
τοιχεία επικοινωνίασ αρμόδιων υπαλλήλων

Α) Θζματα Κοινοφ Δαςμολογίου Ε.Ε., δαςμολογικήσ κατάταξησ και Δ.Δ.Π.:
-

κα Εραςμία Μπίρμπιλα, 210-6987475, e.mpirmpila@aade.gr

-

κ. Γεϊργιοσ Χαβουτςάσ, 210-6987484, g.chavoutsas@aade.gr

-

κα Ελιςάβετ Ηαμπόγλου, 210-6987485, e.zampoglou@aade.gr

-

κα Βαςιλεία Τςαοφςογλου, 210-6987496, v.tsaousoglou@aade.gr

Β) Θζματα TARIC:
-

κα Μαρία Μπαρςάκθ, 210-6987497, e.mparsaki@aade.gr

-

κα Ερμιόνθ Μπαρκαμπά, 210-6987495, e.mparkampa@aade.gr

-

κα Εραςμία Μπίρμπιλα, 210-6987475, e.mpirmpila@aade.gr

Γ) Θζματα δαςμολογητζασ αξίασ εμπορευμάτων:
-

κα Μαρία Λφτρα, 210-6987480, m.lytra@aade.gr

-

κα Εραςμία Μπίρμπιλα, 210-6987475, e.mpirmpila@aade.gr
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

A.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για τθν ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)

B.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

1.

ΕΛ.Υ.Τ Αττικισ

2.

ΕΛ.Υ.Τ Θες/νίκθσ

3.

Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου – Ακινα, Θες/νίκθ

4.

Γενικό Χθμείο του Κράτουσ

5.

Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.)

6.

Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου

7.

Κεντρικι ϋΕνωςθ Επιμελθτθρίων

8.

Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ε.Β.Ε.Α.)

9.

Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ – Τςαμαδοφ 38 Ρειραιάσ

10.

Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακινασ – Ρειραιά

11.

Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ

12.

Α.Ε.Τ.Α.

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γραφείο κ. Διοικθτι ΑΑΔΕ

2.

Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Τελωνείων & Ε.Φ.Κ

3.

Δ/νςεισ : Τελ. Διαδικαςιϊν, Σ.Τ.Ε.Ρ., ΕΦ.Κ & ΦΡΑ, Θλ. Τελωνείου

4.

Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων - Τμιμα Βϋ : Τελωνειακϊν Θεμάτων

5.

Δ/νςθ Δ.Θ.Ε.Κ.Α.: α. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Δ/νςθσ
β. Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ
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