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Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θζμα: «Αποςτολι Εγχειριδίου - Οδθγοφ ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
εμπορευμάτων κατά τθν ειςαγωγι»
Αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα, πλθροφοριακό Οδθγό που επεξεργάςτθκε θ Υπθρεςία μασ,
αναφορικά με τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ εμπορευμάτων κατά τθν ειςαγωγι
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (καν. 952/2013) κακϊσ και των
Εφαρμοςτικϊν του Διατάξεων (καν. 2447/2015).
Σκοπόσ του Οδθγοφ αυτοφ, είναι να καλφψει τισ απαντιςεισ ςε βαςικά ερωτιματα, τόςο
τελωνειακϊν υπαλλιλων όςο και οικονομικϊν φορζων και λοιπϊν ςυναλλαςςόμενων με τισ
τελωνειακζσ αρχζσ, όςον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να υπολογίηεται θ
δαςμολογθτζα αξία των εμπορευμάτων όταν αυτά ειςάγονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
από τρίτθ (εκτόσ Ε.Ε.) χϊρα.
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι ο παρόν Οδθγόσ ζχει ςυνταχκεί μόνο για ςκοποφσ πλθροφόρθςθσ
και διευκόλυνςθσ και δεν ςυνιςτά νομικό κείμενο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝ. ΜΟΥΤΙΔΗΣ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A.

ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ
Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για τθν ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)

B.

ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ

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. ΕΣΩΤΕΙΚΗ 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, Ηλ. Τελωνείου

4.

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

5.

Δ/νςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ

6.

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

ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΥΡΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΡΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ
Ζκδοςθ 1θ

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2020

Επιμζλεια: Μαρία Λφτρα
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ

Συντομογραφία

Επεξιγθςθ

Δ/νςθ ΔΘΕΚΑ

Δ./νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν

ΕΔΕ

Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο

E.E.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

Ε.Φ.Κ.

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωςθσ

Φ.Ρ.Α.

Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ

UCC

Καν. (ΕΕ) αρικ. 952/2013, Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ

Ρ.Ο.Ε.

Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου

Ρ.Ο.Τ.

Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τελωνείων

GATT

Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου
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ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ
1. Ροιο είναι το νομικό πλαίςιο για τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
των εμπορευμάτων κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.;
1.1. Καν. (ΕE) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ
κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Κϊδικα (άρκρα 69 - 76 )
1.2. Κατϋεξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) αρικ. 2015/2446 τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ του
Καν. (ΕΕ) αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον
αφορά λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του ενωςιακοφ
Τελωνειακοφ Κϊδικα.
1.3. Εκτελεςτικόσ Καν.(ΕΕ) 2015/2447 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων
εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του Καν.(ΕΕ) 952/2013 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.
1.4. Κατϋεξουςιοδότθςθ Καν.(ΕΕ)2016/341 τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ του Καν.(ΕΕ)
αρικ. 952/2013 του Ευρ.Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά μεταβατικοφσ
κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα για τισ περιπτϊςεισ
που τα ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε λειτουργία και τθν
τροποποίθςθ του κατϋεξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.2015/2446 τθσ Επιτροπισ

Άλλες πηγές : ςυλλογι κειμζνων για τθ δαςμολογθτζα αξία τθσ Επιτροπισ Τελωνειακοφ
Κϊδικα ( Τομζασ Δαςμολογθτζασ Αξίασ ) 1

1

TAXUD/800/2002-EL/Update/ Βρυξζλλεσ , Σεπτζμβριοσ 2008

ΑΔΑ: ΨΓΘ746ΜΠ3Ζ-ΓΔ6

2. Ροιεσ είναι οι μζκοδοι διαμόρφωςθσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ;
Σφμφωνα με το άρκρο 70 του Καν. 952/2013,θ κφρια βάςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
εμπορευμάτων είναι θ ςυναλλακτικι αξία. Πταν θ δαςμολογθτζα αξία των εμπορευμάτων
δεν μπορεί να προςδιοριςτεί ςφμφωνα με τθ ςυναλλακτικι αξία τότε εφαρμόηονται
διαδοχικά οι βοθκθτικζσ μζκοδοι όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 74 του Καν.
952/2013.

Αρα, οι βαςικζσ μζκοδοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ

εμπορευμάτων κατά τθν ειςαγωγι, οι οποίεσ εφαρμόηονται ιεραρχικά, δθλαδι κατά ςειρά
αναφοράσ τουσ, είναι οι ακόλουκεσ:

2.1

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Η δαςμολογθτζα αξία των ειςαγομζνων εμπορευμάτων πρζπει να είναι θ ςυναλλακτικι αξία,
δθλαδι θ πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα για τα εμπορεφματα τιμι, όταν πωλοφνται κατά
τθν εξαγωγι με προοριςμό το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, ενδεχομζνωσ κατόπιν
προςαρμογισ (άρκρο 70 του Καν.952/2013, άρκρο 128 του Καν.2015/2447).
Η 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.

3.1.1 Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ χρθςιμοποίθςθσ τθσ ςυναλλακτικισ
αξίασ;
Το εμπόρευμα κα πρζπεινα ζχει πωλθκεί κατά τθ κζςθ του ςε ελεφκερθ κυκλοφορία.
Διαφορετικά θ ςυναλλακτικι αξία ωσ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί.

3.1.2 Ροιεσ πωλιςεισ δεν κεωροφνται ωσ πραγματικζσ πωλιςεισ;


Πταν τα εμπορεφματα ειςάγονται επί παρακατακικθ



Πταν ειςάγονται από υποκαταςτιματα τθσ ίδιασ εταιρείασ τα οποία δεν ζχουν
διαφορετικζσ νομικζσ οντότθτεσ,



Πταν τα εμπορεφματα ειςάγονται με ςυμβόλαιο ενοικίαςθσ ι χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ (ακόμα και αν τα ςυμβόλαια περιζχουν τθν πικανότθτα τθσ αγοράσ των
εμπορευμάτων.
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3.1.3 Τι ιςχφει για τισ περιπτώςεισ εκπτώςεων;


Για τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα με τθ ςυναλλακτικι αξία ,πρζπει
να λαμβάνονται υπόψθ οι εκπτϊςεισ, εάν, κατά τθ ςτιγμι αποδοχισ τθσ τελωνειακισ
διαςάφθςθσ, θ ςφμβαςθ πϊλθςθσ προβλζπει τθν εφαρμογι τουσ και το φψοσ τουσ.



Εκπτϊςεισ για προκαταβολικι πλθρωμι πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ όςον αφορά
εμπορεφματα για τα οποία θ τιμι δεν ζχει πράγματι καταβλθκεί κατά τθ χρονικι ςτιγμι
τθσ αποδοχισ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ.



Εκπτϊςεισ οι οποίεσ προκφπτουν από τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αποδοχι τθσ
τελωνειακισ διαςάφθςθσ δεν λαμβάνονται υπόψθ.

3.1.4


Τι ιςχφει για τισ περιπτώςεισ μερικισ παράδοςθσ;

Πταν τα εμπορεφματα που ζχουν υπαχκεί ςε τελωνειακό κακεςτϊσ αποτελοφν μζροσ
μεγαλφτερθσ ποςότθτασ των ίδιων εμπορευμάτων τα οποία ζχουν αγοραςτεί ςτο πλαίςιο
μιασ και μόνθσ ςυναλλαγισ, θ πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι, για τθν εφαρμογι
τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ , υπολογίηεται κατ’ αναλογία (pro rata) με βάςθ τθν τιμι για τθ
ςυνολικι ποςότθτα που αγοράηεται.



Αναλογικι κατανομι τθσ πράγματι πλθρωκείςασ ι πλθρωτζασ τιμισ πραγματοποιείται
επίςθσ ςε περίπτωςθ μερικισ απϊλειασ ι ςε περίπτωςθ που τα εμπορεφματα ζχουν
υποςτεί ηθμία πριν από τθ κζςθ των εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία.

3.1.5

Τι ιςχφει για τθν περίπτωςθ των ελαττωματικών προϊόντων;

Η αναπροςαρμογι από τον πωλθτι, προσ όφελοσ του αγοραςτι, τθσ τιμισ που πραγματικά
καταβλικθκε ι πρόκειται να καταβλθκεί για τα εμπορεφματα μπορεί να λθφκεί υπόψθ για τον
προςδιοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα με τθ ςυναλλακτικι αξία, εφόςον
πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:


τα εμπορεφματα ιταν ελαττωματικά κατά τον χρόνο αποδοχισ τθσ τελωνειακισ
διαςάφθςθσ για κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία·



ο πωλθτισ αναπροςάρμοςε τθν τιμι για να αντιςτακμίςει το ελάττωμα προκειμζνου να
πλθροφται μία από τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:
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-

ςυμβατικι υποχρζωςθ αναλθφκείςα πριν από τθν αποδοχι τθσ τελωνειακισ
διαςάφθςθσ·



νομικι υποχρζωςθ που ιςχφει για τα εμπορεφματα·

θ αναπροςαρμογι γίνεται εντόσ προκεςμίασ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία αποδοχισ
τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ.

3.1.6


Τι ιςχφει για τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ ςυνδεδεμζνων προςώπων;

Πταν ο αγοραςτισ και ο πωλθτισ ςυνδζονται μεταξφ τουσ, και προκειμζνου να κακοριςτεί
αν αυτι θ ςχζςθ δεν επθρεάηει τθν τιμι, εξετάηονται οι ςυνκικεσ οι ςχετικζσ με τθν
πϊλθςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, και δίνεται θ ευκαιρία ςτον διαςαφιςτι να παράςχει
περαιτζρω λεπτομερείσ πλθροφορίεσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, ςχετικά με τισ εν λόγω
ςυνκικεσ.



Ωςτόςο, τα εμπορεφματα αποτιμϊνται ςφμφωνα με τθ ςυναλλακτικι αξία, όταν ο
διαςαφιςτισ αποδεικνφει ότι θ δθλωκείςα ςυναλλακτικι αξία προςεγγίηει πολφ μια από
τισ κατωτζρω τιμζσ-κριτιρια, που κακορίηονται τθν ίδια χρονικι ςτιγμι ι περίπου τθν ίδια
χρονικι ςτιγμι:
-

τθ ςυναλλακτικι αξία επί πωλιςεων, μεταξφ αγοραςτϊν και πωλθτϊν που δεν
ςυνδζονται μεταξφ τουσ, πανομοιότυπων ι ομοειδϊν εμπορευμάτων προσ
εξαγωγι με προοριςμό το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ·

-

τθ δαςμολογθτζα αξία πανομοιότυπων ι ομοειδϊν εμπορευμάτων, όπωσ
κακορίηεται ςφμφωνα με τθν αφαιρετικι μζκοδο·

-

τθ δαςμολογθτζα αξία πανομοιότυπων ι ομοειδϊν εμπορευμάτων, όπωσ
κακορίηεται ςφμφωνα με τθν μζκοδο τθσ υπολογιηόμενθσ αξίασ

ΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν μπορεί να αποδειχκεί ότι θ ςχζςθ μεταξφ αγοραςτι και πωλθτι δεν
ζχει επθρεάςει τθν τιμι τότε χρθςιμοποιοφμε τισ βοθκθτικζσ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ
τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ.

ΑΔΑ: ΨΓΘ746ΜΠ3Ζ-ΓΔ6

3.2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Μζκοδοσ τθσ
Εςχατθσ
Λφςθσ

Αφαιρετικι
Μζκοδοσ

Αξία των
πανομειότυπω
ν εμπ/των

Υπολογιηόμενθ
Αξία

Αξία των
ομοειδϊν
εμπ/των

Πταν θ ςυναλλακτικι αξία δεν υπάρχει ι δεν είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί για λόγουσ
αμφιςβιτθςθσ τθσ αξίασ, τότε εφαρμόηονται διαδοχικά δευτερεφουςεσ μζκοδοι για τον
κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ (άρκρο 74 του Καν.952/2013) μζχρι τθν πρϊτθ μεταξφ
αυτϊν μζκοδο θ οποία επιτρζπει τον προςδιοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ των
εμπορευμάτων. Οι μζκοδοι αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ:

3.2.1. Συναλλακτικι αξία πανομοιότυπων ειςαγομζνων εμπορευμάτων
(άρκρο 74 παράγραφοσ 2α του καν. αρικ. 952/2013)
Ρρόκειται για τθ ςυναλλακτικι αξία των εμπορευμάτων τα οποία πωλοφνται για εξαγωγι
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ενωςθσ και εξάγονται κατά τθν ίδια ι περίπου κατά τθν ίδια
χρονικι ςτιγμι με τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα.
Ρανομοιότυπα εμπορεφματα κεωροφνται αυτά που παράγονται ςτθν ίδια χϊρα με τα
εξεταηόμενα, πωλοφνται προσ εξαγωγι ςτθν Ε.Ε. περίπου κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι και
είναι όμοια από κάκε άποψθ (φυςικά χαρακτθριςτικά, ποιότθτα και φιμθ).

3.2.2

Συναλλακτικι αξία ομοειδών ειςαγομζνων εμπορευμάτων(άρκρο 74

παράγραφοσ 2β του καν. αρικ. 952/2013 )
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Ρρόκειται για τθ ςυναλλακτικι αξία εμπορευμάτωντα οποία πωλοφνται για εξαγωγι
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. και εξάγονται κατά τθν ίδια ι περίπου κατά τθν ίδια χρονικι
ςτιγμι με τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα.

Ομοειδι εμπορεφματα κεωροφνται αυτά που παράγονται ςτθν ίδια χϊρα με τα
εξεταηόμενα, πωλοφνται προσ εξαγωγι ςτθν Ε.Ε. περίπου κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι και
παρόλο που δεν είναι όμοια από κάκε άποψθ, παρουςιάηουν παρόμοια χαρακτθριςτικά
και αποτελοφνται από παρόμοιεσ φλεσ, πράγμα που τουσ επιτρζπει να επιτελοφν τισ ίδιεσ
λειτουργίεσ και να είναι δυνατό να εναλλάςςονται από εμπορικισ πλευράσ (φυςικά θ
ποιότθτα των εμπορευμάτων, θ φιμθ τουσ και θ φπαρξθ βιομθχανικοφ ι εμπορικοφ
ςιματοσ περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για να
κακοριςτεί αν τα εμπορεφματα είναι ομοειδι) .

3.2.3 Αφαιρετικι μζκοδοσ(άρκρο 74 παράγραφοσ 2γ του καν. αρικ. 952/2013 )
Η μζκοδοσ αυτιβαςίηεται ςτθν τιμι μονάδασ που αντιςτοιχεί ςτισ πωλιςεισ εντόσ Ε.Ε.
ειςαγόμενων ομοειδϊν ι πανομοιότυπων εμπορευμάτων, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν τθ
ςυνολικά μεγαλφτερθ ποςότθτα, γίνονται προσ πρόςωπα που δεν ςυνδζονται με τουσ πωλθτζσ,
καιειςάγονται ςτθν Ε.Ε. περίπου κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι.

3.2.4 Υπολογιηόμενθ αξία ( άρκρο 74 παράγραφοσ 2δ του καν. αρικ. 952/2013 )
Η υπολογιηόμενθ αξία ιςοφται με το άκροιςμα:


του κόςτουσ παραγωγισ (υλικϊν και εργαςιϊν καταςκευισ),



Του κζρδουσ και γενικϊν εξόδων ςε πωλιςεισ προϊόντων ίδιασ φφςεωσ που
εξάγονται με προοριςμό τθν Ε.Ε., και



Των εξόδων μεταφοράσ και αςφάλιςθσ



Των εξόδων φόρτωςθσ και εργαςιϊν διαφφλαξθσ

και μπορεί να εναλλάςςεται με τθ μζκοδο τθσ τιμισ μονάδασ με αίτθςθ του
διαςαφιςτι.
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3.2.5

Μζκοδοσ τθσ ζςχατθσ λφςθσ

(άρκρο 74 παράγραφοσ 3 του καν. Αρικ. 952/2013)
Αυτι θ μζκοδοσ χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ εφαρμογισ των
άλλων μεκόδων. Με βάςθ τθ μζκοδο αυτι, θ δαςμολογθτζα αξία κακορίηεται με βάςθ
τα διακζςιμα ςτοιχεία ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ , με εφλογο τρόπο
ςυμβιβαηόμενο με τισ αρχζσ και τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ ςυμφωνίασ για τθν εφαρμογι
του άρκρου VII τθσ Γενικισ Συμφωνίασ Δαςμϊν και Εμπορίου.
Δεν βαςίηεται ςε:


Τιμι πωλιςεωσ προϊόντων παραγόμενων ςτθν Ε.Ε.



Σφςτθμα επιλογισ τθσ υψθλότερθσ αξίασ



Τιμι ςτθν εςωτερικι αγορά τθσ χϊρα εξαγωγισ



Κόςτοσ παραγωγισ εκτόσ τθσ υπολογιηόμενθσ αξίασ



Τιμζσ εξαγωγισ ςε χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε.



Ελάχιςτθ δαςμολογθτζα αξία



Αυκαίρετεσ ι πλαςματικζσ αξίεσ
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3. Ροια ςτοιχεία προςτίκενται ςτθ δαςμολογθτζα αξία;
( άρκρο 71 του καν. αρικ. 952/2013 )
Τα ςτοιχεία που προςτίκενται ςτθ δαςμολογθτζα αξία,εφόςον δεν ζχουν ιδθ ςυμπεριλθφκεί
ςε αυτιν, είναι τα ακόλουκα:


Στοιχεία ςτο μζτρο που βαρφνουν τον αγοραςτι αλλά δεν ζχουν περιλθφκεί
ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι όπωσ:
- Ρρομικειεσ και ζξοδα μεςιτείασ, με εξαίρεςθ τισ προμικειεσ αγοράσ
- Κόςτοσ των ειδϊν ςυςκευαςίασ
- Κόςτοσ ςυςκευαςίασ , το οποίο περιλαμβάνει τόςο τα εργατικά όςο και τα
υλικά



Αξία οριςμζνων προϊόντων/υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον αγοραςτι
ςτον πωλθτι αδαπάνωσ ι με μειωμζνο κόςτοσ και χρθςιμοποιοφνται κατά τθν
παραγωγι και τθν πϊλθςθ προσ εξαγωγι των ειςαγόμενων εμπορευμάτων
εφόςον θ αξία αυτι δεν ζχει περιλθφκεί ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι
πλθρωτζα τιμι



Δικαιϊματα – άδειεσ εκμετάλλευςθσ (royalties)



Αξία κάκε μζρουσ του προϊόντοσ μεταγενζςτερθσ μεταπϊλθςθσ, μεταβίβαςθσ ι
χρθςιμοποίθςθσ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων που περιζρχεται άμεςα ι
ζμμεςα ςτον πωλθτι



Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ ωσ τον τόπο ειςόδου των εμπορευμάτων ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.



Ζξοδα φόρτωςθσ και εργαςιϊν φφλαξθσ των εμπορευμάτων που ςυνδζονται με
τθ μεταφορά των ειςαγόμενων εμπορευμάτων

Για τθ διαπίςτωςθ κάποιων από αυτά τα ςτοιχεία είναι απαραίτθτθ θ εξζταςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ πϊλθςθσ.
ΡΟΣΟΧΗ: Ο ανωτζρω κατάλογοσ των ςτοιχείων είναι εξαντλθτικόσ και κανζνα άλλο
ςτοιχείο δεν μπορεί να προςτεκεί ςε αυτόν.

4. Ροια ςτοιχεία αφαιροφνται από τθ δαςμολογθτζα αξία;
( άρκρο 72 του καν. αρικ. 952/2013 )
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Τα ςτοιχεία που δεν περιλαμβάνονται ςτθ δαςμολογθτζα αξία, εφόςον διακρίνονται, είναι τα
ακόλουκα:


Τα ζξοδα μεταφοράσ μετά τθν είςοδό τουσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ



Τα ζξοδα ςχετικά με εργαςίεσ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, ςυναρμολόγθςθσ,
ςυντιρθςθσ ι τεχνικισ βοικειασ, οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα μετά τθν είςοδο ςτο
τελωνειακό

ζδαφοσ

τθσ

Ζνωςθσ

των

ειςαγόμενων

εμπορευμάτων,

όπωσ

εγκαταςτάςεισ, μθχανζσ ι εξοπλιςμόσ, εργαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα μετά τθν
ειςαγωγι


Τα ποςά των τόκων που καταβάλλονται βάςει ςυμφωνίασ χρθματοδότθςθσ που ζχει
ςυνάψει ο αγοραςτισ και αφορά τθν αγορά ειςαγόμενων εμπορευμάτων, ανεξάρτθτα
από το αν θ χρθματοδότθςθ πραγματοποιείται από τον πωλθτι ι άλλο πρόςωπο,
εφόςον θ ςχετικι ςυμφωνία χρθματοδότθςθσ ζχει ςυναφκεί εγγράφωσ και ο
αγοραςτισ μπορεί να αποδείξει, αν του ηθτθκεί, ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
-

τα εν λόγω εμπορεφματα πράγματι πωλοφνται ςτθν τιμι που δθλϊκθκε ωσ
πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα,

-

τα αιτοφμενο επιτόκιο δεν υπερβαίνει το επίπεδο που επικρατεί για τισ
ςυναλλαγζσ του είδουσ αυτοφ ςτθ χϊρα και κατά τθ ςτιγμι που παραςχζκθκε θ
χρθματοδότθςθ



Τα ζξοδα για το δικαίωμα αναπαραγωγισ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων ςτθν
Ζνωςθ



Οι προμικειεσ αγοράσ



Οι ειςαγωγικοί δαςμοί και άλλεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ που πρζπει να
καταβλθκοφν εντόσ τθσ Ζνωςθσ λόγω τθσ ειςαγωγισ ι τθσ πϊλθςθσ των
εμπορευμάτων



Οι πλθρωμζσ που καταβάλλονται από τον αγοραςτι για το δικαίωμα διανομισ ι
μεταπϊλθςθσ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων εφόςον οι πλθρωμζσ αυτζσ δεν
αποτελοφν προχπόκεςθ τθσ πϊλθςθσ για τθν εξαγωγισ των εμπορευμάτων ςτθν
Ζνωςθ.
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Για τθ διαπίςτωςθ κάποιων από αυτά τα ςτοιχεία είναι απαραίτθτθ θ εξζταςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ

5. Τι ιςχφει για τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα αδείασ;
Τα πνευματικά δικαιϊματα και τα δικαιϊματα αδείασ ςυνδζονται με τα ειςαγόμενα
εμπορεφματα όταν, ενςωματϊνονται ςτα εμπορεφματα.
Τα πνευματικά δικαιϊματα και τα δικαιϊματα αδείασ κεωρείται ότι καταβάλλονται ωσ όροσ τθσ
πϊλθςθσ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων όταν ςυντρζχει οιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
α) ο πωλθτισ ι πρόςωπο ςυνδεδεμζνο με τον πωλθτι απαιτεί από τον αγοραςτι να
πραγματοποιιςει τθν πλθρωμι αυτι·
β) θ πλθρωμι γίνεται από τον αγοραςτι προσ εκπλιρωςθ υποχρζωςθσ του πωλθτι, ςφμφωνα με
τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ·
γ) τα εμπορεφματα δεν μποροφν να πωλθκοφν ςτον, ι να αγοραςτοφν από, τον αγοραςτι, χωρίσ
πλθρωμι των πνευματικϊν δικαιωμάτων ι των δικαιωμάτων αδείασ ςε ζναν δικαιοπάροχο.

6. Ροιοσ είναι ο τόποσ ειςόδου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.;
Για ςκοποφσ διαμόρφωςθσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ, ωσ τόποσ ειςόδου των εμπορευμάτων ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. κεωρείται:


Για τα εμπορεφματα που μεταφζρονται δια καλάςςθσ , ο λιμζνασ ςτον οποίο ζρχονται για
πρϊτθ φορά ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ



Για τα εμπορεφματα που μεταφζρονται ςιδθροδρομικώσ , διϋεςωτερικισ πλωτισ οδοφ ι
οδικϊσ, ο τόποσ του τελωνείου ειςόδου



Για τα εμπορεφματα που μεταφζρονται με άλλουσ τρόπουσ μεταφοράσ , ο τόποσ όπου τα
εμπορεφματα διζρχονται τα ςφνορα του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ.

7. Τι ιςχφει για το κόςτοσ μεταφοράσ;
Το κόςτοσ μεταφοράσ είναι το κόςτοσ για τθ μεταφορά των εμπορευμάτων μζχρι τονπρϊτο
τόπο ειςόδου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.
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Το κόςτοσ αεροπορικισ μεταφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ παράδοςθσ με
αεροπορικι ταχυδρομικι αποςτολι, που πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτθ δαςμολογθτζα
αξία των εμπορευμάτων, κακορίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα 23-01.



Πταν τα εμπορεφματα μεταφζρονται δωρεάν ι θ μεταφορά παρζχεται από τον αγοραςτι,
τα μεταφορικά ζξοδα που πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ δαςμολογθτζα αξία των
εμπορευμάτων υπολογίηονται ςφμφωνα με τον ςυνικθ πίνακα τιμϊν ναφλων που ιςχφει
για τον ίδιο τρόπο μεταφοράσ.

8. Τι ιςχφει ςτθν περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ από το
τελωνείο;


Οι τελωνειακζσ αρχζσ δεν υποχρεοφνται να αποδζχονται τθ ςυναλλακτικι αξία εφόςον
υπάρχουν εφλογεσ αμφιβολίεσμε το αν θ δθλωκείςα ςυναλλακτικι αξία αντιπροςωπεφει
το ςυνολικό πλθρωκζν ι πλθρωτζο ποςό. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μποροφν να ηθτοφν από
τον διαςαφιςτι να παράςχει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ.



Εάν εξακολουκοφν να ζχουν αμφιβολίεσ, οι τελωνειακζσ αρχζσ δφνανται να αποφαςίςουν
ότι θ αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προςδιοριςκεί ςφμφωνα με τθ ςυναλλακτικι
αξία και κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουν τισ βοθκθτικζσ μεκόδουσ για τον προςδιοριςμό
τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ.

9.

Τι ιςχφει για τισ τιμζσ ςυναλλάγματοσ;
Ρρόκειται για τισ τιμζσ ςυναλλάγματοσ που εφαρμόηονται για τθ μετατροπι ξζνων
νομιςμάτων άλλων από αυτό του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο προςδιορίηεται θ δαςμολογθτζα
αξία. Αυτζσ κοινοποιοφνται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν
Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν και ιςχφουν για ζναν ολόκλθρο μινα.

10. Τι είναι το ζντυπο διλωςθσ αξίασ (DV1);
(Αρκρο 6 και Ραράρτθμα 8 του Καν.2016/341)Το ζντυπο DV1 είναι κοινό ςτθν Ε.Ε.
Υποβάλλεται:
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όταν θ δαςμολογθτζα αξία κακορίηεται με βάςθ τθ ςυναλλακτικι αξία των
εμπορευμάτων



όταν θ δαςμολογθτζα αξία υπερβαίνει τα 20.000EUR

Δεν υποβάλλεται:


όταν πρόκειται για ειςαγωγζσ μθ εμπορικοφ χαρακτιρα



όταν πρόκειται για εμπορεφματα που αποτελοφν αντικείμενο ςυνεχοφσ ρεφματοσ
ειςαγωγϊν



όταν θ προςκόμιςθ ςτοιχείων δεν είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι του δαςμολογίου



όταν οι δαςμοί δεν είναι απαιτθτοί βάςει ειδικϊν τελωνειακϊν διατάξεων

11. Τι ιςχφει για τισ διαδοχικζσ πωλιςεισ;
(Άρκρο 128 καν. 2015/2447)
Στισ περιπτϊςεισ διαδοχικϊν πωλιςεων, θ πϊλθςθ που πραγματοποιείται αμζςωσ πριν από τθν
είςοδο των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., με τθν προχπόκεςθ ότι θ πώλθςθ
αυτι ςυνιςτά πράγματι μια «πώλθςθ προσ εξαγωγι» με προοριςμό το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ
Ε.Ε., είναι θ πϊλθςθ που κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ.
Λαμβάνεται υπόψθ


το τιμολόγιο τθσ τελευταίασ πϊλθςθσ με βάςθ τθν οποία τα εμπορεφματα ειςιχκθςαν
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
και όχι



το τιμολόγιο πριν τα εμπορεφματα τεκοφν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία

Είναι φυςικά απαραίτθτο να διαςφαλιςτεί ότι θ ςυναλλαγι που χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ για τθ
διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 70 του Καν. 952/2013 , ζχει τθ
μορφι τθσ πραγματικισ πϊλθςθσ, με πραγματικό αγοραςτι και πωλθτι. Η τελωνειακι
νομοκεςία τθσ Ζνωςθσ αναφζρει ποια ζγγραφα είναι υποχρεωτικά για τθν υπαγωγι των
εμπορευμάτων ςε δεδομζνο τελωνειακό κακεςτϊσ. Ελλείψει τζτοιων πλθροφοριϊν ι/και
εγγράφων που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα τελωνειακι νομοκεςία τθσ Ζνωςθσ για τθ διλωςθ
δαςμολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 70 του Καν. 952/2013, θ μζκοδοσ τθσ ςυναλλακτικισ

ΑΔΑ: ΨΓΘ746ΜΠ3Ζ-ΓΔ6

αξίασ δεν κα εφαρμόηεται και κα χρθςιμοποιείται μια από τισ βοθκθτικζσ μεκόδουσ για τον
προςδιοριςμό τθσ αξίασ.

Ραράδειγμα:

Σφνορα Ε.Ε.

Ραραγωγόσ
/Ρωλθτισ Α

Αγοραςτισ/
Ρωλθτισ Β

Αγοραςτισ/
Ρωλθτισ Γ
(Ειςαγωγζασ)

Εκτόσ Ε.Ενωςθσ

Ε.Ενωςθ

Αγοραςτισ
Δ

Η πϊλθςθ μεταξφ Α και Β, όπωσ και θ πϊλθςθ μεταξφ Β και Γ πραγματοποιοφνται πριν τα
εμπορεφματα ειςαχκοφν ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ενϊ θ πϊλθςθ μεταξφ Γ και
Δ λαμβάνει χϊρα αφοφ τα εμπορεφματα ζχουν ειςαχκεί ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ
‘Ενωςθσ.
Η πϊλθςθ που πραγματοποιείται αμζςωσ πριν τα εμπορεφματα ειςαχκοφν ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ενωςθσ είναι θ πϊλθςθ που πραγματοποιείται μεταξφ Β και Γ.
Αυτι θ πϊλθςθ είναι θ πϊλθςθ προσ εξαγωγι με προοριςμό το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ
Ζνωςθσ και πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τον προςδιοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
ςφμφωνα με τθ ςυναλλακτικι μζκοδο όπωσ αυτι κακοριηεται ςτο άρκρο 70 του Καν.
952/2013.

12.

Ρωσ δθλώνεται θ δαςμολογθτζα αξία ςτο ΕΔΕ ειςαγωγισ;
Η δαςμολογθτζα αξία δθλϊνεται ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ, ωσ εξισ:
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Ο ειςαγωγζασ/διαςαφθςτισ υποβάλλειθλεκτρονικά υποχρεωτικά μαηί με τθν
απόδοςθ MRN ςτθ διαςάφθςθ:
o Διλωςθ αξίασ DV1 όπου απαιτείται



Ο

ειςαγωγζασ/διαςαφιςτισ

υποβάλλει

θλεκτρονικά

τα

υποςτθρικτικά

τθσ

διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ζγγραφα που ζχουν δθλωκεί ςτθ κζςθ 44 τθσ διαςάφθςθσ,
o όταν ενθμερωκεί ότι πρόκειται να διενεργθκεί ζλεγχοσ εγγράφων ι φυςικόσ,
o προκειμζνου να εγκρικεί ςχετικό αίτθμα διόρκωςθσ ι ακφρωςθσ, με τθν
υποβολι του αιτιματοσ διόρκωςθσ/ακφρωςθσ,
o ςτισ περιπτϊςεισ διενζργειασ εκ των υςτζρων ελζγχων, κατόπιν ςχετικισ
πρόςκλθςθσ από το τελωνείο.

13. Ρωσ ςυμπλθρώνεται θ κζςθ 44.1 του ΕΔΕ με τα ςτοιχεία τθσ
δαςμολογθτζασ αξίασ;
Δθλϊνονται οι ακόλουκοι κωδικοί:


Τιμολόγιο: Ν935 – πάντοτε (κωδικόσ Ε.Ε.)



DV1:
o Ν934 (όταν απαιτείται DV1),
o 1724 (δεν απαιτείται DV1)



Απόφαςθ Ρεριφζρειασ: 1727 (Απόφαςθ royalties)

14.ΣΥΝΟΨΗ


Η κφρια βάςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ των εμπορευμάτων

είναι θ

ςυναλλακτικι αξία.


Η δαςμολογθτζα αξία είναι θ πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι δθλαδι θ
ςυνολικι πλθρωμι που ζγινε ι πρόκειται να γίνει από τον αγοραςτι προσ των
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.
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Η δαςμολογθτζα αξία διαμορφϊνεται τθ ςτιγμι που τίκενται τα εμπορεφματα ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία.



Για τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι
πλθρωτζα για τα εμπορεφματα τιμι , προςτίκενται τα ζξοδα μεταφοράσ και
αςφάλιςθσ (εάν υπάρχουν) μζχρι τον τόπο ειςόδου ςτθν Ζνωςθ.



Αν το εμπόρευμα κατά τθ ςτιγμι που τίκεται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία δεν είναι
αποτζλεςμα πϊλθςθσ, τότε θ ςυναλλακτικι αξία ωσ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί.



Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διαμόρφωςθσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ είτε ςε
περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ςυναλλακτικισ αξίασ είτε εφόςον θ ςυναλλακτικι αξία ζχει
απορριφκεί.
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ΡΑΑΤΗΜΑ 1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ D.V.1
1

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΩΛΗΤΗ

2α

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΑΣΤΗ

2β

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ

3

ΟΟΙ ΡΑΑΔΟΣΗΣ

4

ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

5

ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6

Αρικμόσ και θμερομθνία κάκε προθγοφμενθσ τελωνειακισ απόφαςθσ
ςχετικισ με τισ κζςεισ 7 ζωσ 9

Για υπθρεςιακι
χριςθ
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7α) Υπάρχει ςχζςθ μεταξφ του αγοραςτι και του πωλθτι κατά τθν ζννοια του άρκρου 127 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(Αν ΟΧΙ μεταβείτε ςτθ κζςθ 8)
β) Η ςχζςθ ΕΡΗΕΑΣΕ τθν τιμι των ειςαγομζνων εμπορευμάτων;

γ) Η ςυναλλακτικι αξία των ειςαγομζνων εμπορευμάτων αποκλίνει ςθμαντικά
από τθν αξία που αναφζρεται ςτο άρκρο 134 παράγραφοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2015/2447; (Απάντθςθ προαιρετικι)
(Εάν ΝΑΙ, παρακαλείςκε να δϊςετε λεπτομζρειεσ)

8α) Υπάρχουν ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ωσ προσ τθ διάκεςθ ι τθ χρθςιμοποίθςθ των εμπορευμάτων
εκτόσ από περιοριςμοφσ που :

επιβάλλονται ι απαιτοφνται από τον νόμο ι από τισ δθμόςιεσ αρχζσ ςτθν Ζνωςθ ι

περιορίηουν τθ γεωγραφικι περιοχι ςτθν οποία μποροφν να μεταπωλθκοφν τα
εμπορεφματα ι
 δεν επθρεάηουν ουςιωδϊσ τθν αξία των εμπορευμάτων;
β) Η πϊλθςθ ι θ τιμι δεν εξαρτάται από ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ι ΡΑΟΧΕΣ των οποίων θ αξία
δεν είναι δυνατόν να κακοριςκεί όςον αφορά τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα
Αναφζρατε τθ φφςθ των περιοριςμϊν, των όρων ι των παροχϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ
Εάν είναι δυνατόν να κακοριςτεί θ αξία των όρων ι των παροχϊν, αναφζρατε το ποςό ςτθ κζςθ 11β

9 α) Υπάρχουν ςχετικά με τα ειςαγόμενα εμπορεφματα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΟ ΡΑΑΧΩΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ που είναι καταβλθτζα άμεςα ι ζμμεςα από τον αγοραςτι ωσ όροσ για
τθν πϊλθςθ;
ΝΑΙ ΟΧΙ
β) Η πϊλθςθ ι θ τιμι εξαρτάται από κακεςτϊσ ςφμφωνα με το οποίο τμιμα των εςόδων από κάκε μεταγενζςτερθ
ΜΕΤΑΡΩΛΗΣΗ , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ι ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΗΣΗ των εμπορευμάτων περιζρχεται άμεςα ι
ζμμεςα ςτον πωλθτι;
ΝΑΙ ΟΧΙ
Εάν θ απάντθςθ ςε οποιαδιποτε από αυτζσ τισ ερωτιςεισ είναι καταφατικι , αναφζρατε τουσ
όρουσ και, ει δυνατόν, αναφζρατε τα ποςά ςτισ κζςεισ 15 και 16

10 α) Αρικμόσ επιςυναπτόμενων φφλλων υπολογιςμοφ

10 β) Τόποσ, θμερομθνία και υπογραφι

ΓΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑΚΗ ΧΗΣΗ

Φφλλο υπολογιςμοφ αρικ.
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Είδοσ
Α
Βάςθ του
υπολογιςμοφ

11 α) Καταβλθκείςα ι καταβλθτζα τιμι ςτο ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ …………………………………………
β) Ζμμεςεσ πλθρωμϊν (βλ. κζςθ 8β ……………………………
γ) Συναλλαγματικι ιςοτιμία ……………………………………..
12 Σφνολο Α ςτο ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
13 Δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν από τον αγοραςτι:

α) Ρρομικειεσ, εκτόσ τθσ προμικειασ αγοράσ…………………
β) Μεςιτεία …………………………………………………………………….
γ) Εμπορευματοκιβϊτια και ςυςκευαςία ……………
14 Τα εμπορεφματα και οι υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν από
τον αγοραςτι δωρεάν ι με μειωμζνο κόςτοσ για χριςθ ςε
ςχζςθ με τθν παραγωγι και τθν πϊλθςθ προσ εξαγωγι των
ειςαγομζνων εμπορευμάτων (οι αξίεσ που παρατίκενται
αντιπροςωπεφουν τθν κατανομι, ανάλογα με τθν
περίπτωςθ ) :  2
α) Υλικά, εξαρτιματα, μζρθ και παρόμοια είδθ που ζχουν
ενςωματωκεί ςτα ειςαγόμενα εμπορεφματα …………………..
β) Εργαλεία, μιτρεσ, καλοφπια και παρόμοια είδθ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι των ειςαγόμενων
εμπορευμάτων ………………………………………….

Β
Αυξιςεισ

γ) Υλικά που ζχουν καταναλωκεί κατά τθν παραγωγι των
ειςαγόμενων εμπορευμάτων ……………………………………..

δ) Δραςτθριότθτεσ μθχανολογίασ, δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ,
καλλιτεχνικά δθμιουργιματα, εργαςίεσ ςχεδιαςμοφ και
ςχζδια κακϊσ και ιχνογραφιματα που πραγματοποιικθκαν
εκτόσ τθσ Ζνωςθσ και είναι αναγκαία για τθν παραγωγι των
ειςαγόμενων εμπορευμάτων …………………………………………
15 Δικαιϊματα από παραχϊρθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ (βλ.
κζςθ 9α) ……………………………………………………
16 Ζςοδα κάκε μεταγενζςτερθσ μεταπϊλθςθσ, μεταβίβαςθσ ι
χρθςιμοποίθςθσ που περιζρχονται ςτον πωλθτι (βλ.
κζςθ 9β) …………………………………………………………
17

Ζξοδα παράδοςθσ ςτον τόπο ειςόδου ςτθν Ε.Ε.:

α) Μεταφορά ……………………………………………………….

Είδοσ

Είδοσ
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β) Δαπάνεσ φόρτωςθσ και διεκπεραίωςθσ ……………………..
γ) Αςφάλεια ……………………………………………………….

18

Σφνολο Β ςτο ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ …………………………….

19 Ζξοδα μεταφοράσ μετά τθν είςοδο ςτθν ΕΕ ……………….

20 Δαπάνεσ για δραςτθριότθτεσ καταςκευισ ανζγερςθσ,
ςυναρμολόγθςθσ, ςυντιρθςθσ ι τεχνικισ βοικειασ που
πραγματοποιικθκαν μετά τθν ειςαγωγι …………………..

Γ

21 Άλλεσ δαπάνεσ (αναφζρατε) ……………..

Μειϊςεισ
22 Δαςμοί και φόροι καταβλθτζοι ςτθν Ζνωςθ λόγω τθσ
ειςαγωγισ ι τθσ πϊλθςθσ των εμπορευμάτων …………

23 Σφνολο Γ ςτο ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ …………………………

24

ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ (Α+Β-Γ)

ΑΔΑ: ΨΓΘ746ΜΠ3Ζ-ΓΔ6

ΡΑΑΤΗΜΑ 2
INCOTERMS
Tο Διεκνζσ Εμπορικό Επιμελθτιριο (CCI), που βρίςκεται ςτο Ραρίςι, δθμοςίευςε για πρϊτθ φορά
το 1936 μια ςειρά από διεκνείσ κανόνεσ με τθν ονομαςία Incoterms 1936 για να μπορζςουν να
διαχειριςτοφν τθν αβεβαιότθτα που μπορεί να προκφψει φυςικά ςε οποιαδιποτε διεκνισ
ςυναλλαγι με τισ διαφορετικζσ εμπορικζσ πρακτικζσ και ερμθνείεσ από χϊρα ςε χϊρα.
Ζτςι δθμιουργικθκαν οι Διεκνείσ εμπορικοί όροι που είναι αποδεκτοί παρόλο τον προαιρετικό
τουσ χαρακτιρα, και ζτςι αποτελοφν τυποποιθμζνουσ και αναγνωριςμζνουσ όρουσ, που
επιτρζπουν τθν αποφυγι διαφορϊν, κατανζμοντασ με ξεκάκαρο τρόπο τισ υποχρεϊςεισ μεταξφ
αγοραςτι και πωλθτι.
Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011, ιςχφουν τα INCOTERMS 2010που υπάρχουν ςτο 4/1 Προι
παράδοςθσ του τίτλου ΙΙ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2015/2447
Κωδικόσ
Incoterms

EXW
FCA
CPT
CIP

Ρροςδιοριςμόσ τόπου

Αγγλικι ορολογία

ΠΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ
Στο εργοςτάςιο
ex work price
Ελεφκερο ςτο μεταφορζα
free carrier
Καταβλθκείσ ναφλοσ μζχρι
carriage paid to
Καταβλθκείσ
ναφλοσ, carriage
and
περιλαμβανομζνων
των Insurance paid to
αςφαλίςτρων , μζχρι

DAT

Ραραδοτζο ςτον τερματικό ςτακμό

Delivered at terminal

DAP

Ραραδοτζο ςτον τόπο προοριςμοφ

Delivered at place

DDP

Ραράδοςθ με καταβολι δαςμϊν

Delivered duty paid

DDU
Incoterms
2000

Ραράδοςθ χωρίσ καταβολι δαςμϊν

Κωδικόσ
Incoterms

Ρροςδιοριςμόσ τόπου

ΟΔΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΣΙΔΗΟΔΟΜΙΚΕΣ

Αγγλική ορολογία

ΑΔΑ: ΨΓΘ746ΜΠ3Ζ-ΓΔ6

DAF
Incoterms
2000

ΜΕΤΑΦΟΕΣ
Ραράδοςθ ςτα ςφνορα

FAS

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑ
Ελεφκερο
παράπλευρα
πλοίου....

FOB

Ελεφκερο επί του πλοίου

Free on board

CFR

Αξία και ναφλο

Cost and freight

CIF

Αξία, αςφάλεια,ναφλοσ

Cost,
insurance
,freight

DES
Incoterms
2000
DDU
Incoterms
2000

Ραράδοςθ ςτο πλοίο

Ραράδοςθ ςτθν αποβάκρα

του Free
ship

along

side

