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Το παρόν ενηµερωτικό φυλλάδιο δεν αποτελεί νόµο αλλά είναι ερµηνευτικού χαρακτήρα, 
συνεπώς τίποτε από τα περιεχόµενα του δεν µπορεί να αντικαταστήσει το νόµο. 
 
Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή των δασµολογικών ποσοστώσεων και των 
δασµολογικών οροφών είναι το Τµήµα Τελωνείων.  Για πληροφορίες µπορείτε να 
αποτείνεστε: 
Τοµέας ∆ασµολογίου 
Αρχιτελωνείο 
1440 Λευκωσία 
Τηλ: 22601660/4 
 
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ 
 
Εισαγωγή 
Το παρόν ενηµερωτικό φυλλάδιο εξηγεί τις δασµολογικές ποσοστώσεις και πως µπορεί 
κάποιος, αφού το ζητήσει, να τύχει µείωσης του εισαγωγικού δασµού, των γεωργικών 
επιβαρύνσεων και άλλων επιβαρύνσεων στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  
Επεξηγεί επίσης τον τρόπο µε τον οποίο υποβάλλονται και τυγχάνουν χειρισµού οι 
αιτήσεις για παραχώρηση δασµολογικής ποσόστωσης. 
 
Τι είναι οι δασµολογικές ποσοστώσεις 
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις είναι ένα σύστηµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το οποίο 
επιτρέπει ορισµένες ποσότητες συγκεκριµένων προϊόντων (ορισµένες φορές από 
συγκεκριµένες χώρες) να εισάγονται είτε µε χαµηλότερο συντελεστή δασµού από τον 
κανονικό είτε µε µηδενικό συντελεστή. 

 
Η ποσότητα που µπορεί να εισαχθεί στα πλαίσια του συστήµατος αυτού µπορεί να 
εκφράζεται σε µονάδες, σε αξία, σε όγκο ή βάρος και η χρονική περίοδος κατά την οποία 
ισχύει µια δασµολογική ποσόστωση µπορεί να είναι περιορισµένη. 
 
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις µπορεί να αποτελούν µέρος συµφωνιών ή διευθετήσεων 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τρίτες χώρες ή να προκύπτουν από αυτόνοµη παροχή 
προτιµησιακής µεταχείρισης από την Κοινότητα προς τις τρίτες χώρες. 
 
Νοµικό πλαίσιο 
Άρθρο 20 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 2913/92).  Η διαχείριση των 
δασµολογικών ποσοστώσεων γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 308α, 308β, 308γ και 248 των 
Εφαρµοστικών ∆ιατάξεων του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισµός 2454/93). 

- 308α: γενικοί κανόνες, ορισµοί, προϋποθέσεις κτλ. 
- 308β: κατανοµή 
- 308γ: ορισµός των "µη κρίσιµων" ποσοστώσεων. 
 

Πώς υποβάλλεται αίτηση για παραχώρηση δασµολογικής ποσόστωσης 
Αίτηση για παραχώρηση δασµολογικής ποσόστωσης µπορεί να γίνει µόνο για 
εµπορεύµατα που τίθενται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας στην Κοινότητα.  Η 
αίτηση  γίνεται αποδεκτή µόνο εφόσον πληρούνται όλοι οι απαραίτητοι όροι.  Σε 
περίπτωση που κάποια έγγραφα δεν ήσαν διαθέσιµα κατά την εισαγωγή και ακολούθως 
εξασφαλίζονται ή σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν έγινε κατά την εισαγωγή αίτηση 
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για παραχώρηση δασµολογικής ποσόστωσης αυτή µπορεί να γίνει εκ των υστέρων.  
Τέτοιες αιτήσεις πρέπει να γίνουν µέσω του Τελωνείου στο οποίο κατατέθηκαν τα 
πρωτότυπα έγγραφα και η ηµεροµηνία της αίτησης είναι εκείνη των πρωτότυπων 
εγγράφων.  Νοείται ότι επιτρέπεται η αίτηση εφόσον η ποσόστωση δεν έχει ήδη 
εξαντληθεί. 
 
Πότε χρειάζεται η κατάθεση εγγύησης 
Η κατάθεση ή όχι εγγύησης εξαρτάται αυτό το καθεστώς της ποσόστωσης.  Αν αυτή είναι 
"ανοικτή" τότε δεν χρειάζεται εγγύηση.  Στις περιπτώσεις που αυτή είναι "κρίσιµη" ο 
εισαγωγέας καλείται να καταθέσει εγγύηση στο ύψος της κανονικής τελωνειακής οφειλής 
αναµένοντας το αποτέλεσµα της αίτησής του.  Οι κανόνες που διέπουν το καθεστώς µιας 
ποσόστωσης, καθορίζονται στο άρθρο 308γ των Εφαρµοστικών ∆ιατάξεων του 
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 2454/93).  Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο µια 
ποσόστωση καθίσταται κρίσιµη µόλις εξαντληθεί το 75% του αρχικού όγκου, ή κατά την 
εκτίµηση των αρµόδιων αρχών. 

 
Όταν ολόκληρη η ποσότητα κατανεµηθεί, τότε η ποσόστωση "εξαντλείται" και παραµένει 
σ’ αυτό το καθεστώς µέχρι την έναρξη της επόµενης περιόδου. 

 
Εν τούτοις µια ποσόστωση µπορεί να ανοίξει ξανά εάν έχει γίνει υπέρβαση (topped-up) 
(σπάνια περίπτωση) ή έχει γίνει επιστροφή λόγω ακύρωσης λανθασµένης αίτησης. 
 
Οι εισαγωγείς πρέπει να ενηµερώνονται για τυχόν επανάνοιγµα της ποσόστωσης έγκαιρα.  
Επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποιες ποσοστώσεις είναι εποχιακές, συνεπώς 
οποιαδήποτε αίτηση γίνει εκτός εποχής δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. 
 
Μετά την εξάντληση της ποσόστωσης οι κανονικοί συντελεστές επαναφέρονται αυτόµατα 
χωρίς να χρειάζεται κανονισµός. 
 
Πώς γίνεται η διαχείριση και η κατανοµή της ποσόστωσης 
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις κατανέµονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και 
Τελωνειακής Ένωσης DG TAXUD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση "First come - 
first served" δηλαδή κατά σειρά προτεραιότητας. 

 
Η κατανοµή γίνεται κάθε εργάσιµη µέρα, αρχίζοντας στις 14.00 (ώρα Βρυξελλών).  Εν 
τούτοις η Επιτροπή δυνατό να καθυστερήσει την κατανοµή, εφόσον οποιαδήποτε από τις 
χώρες µέλη αντιµετωπίζει προβλήµατα επικοινωνίας και ενηµερώσει για αυτό την 
Επιτροπή. 
 
Κάθε κατανοµή λαµβάνει υπόψη όλες τις αιτήσεις που σχετίζονται µε διασαφήσεις για 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία οι οποίες έχουν παραληφθεί µέχρι και δύο µέρες πριν και 
έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. 

 
Αιτήσεις που λαµβάνονται από την Επιτροπή το Σάββατο ή την Κυριακή λαµβάνονται 
υπόψη στην κατανοµή των ποσοστώσεων της αµέσως επόµενης ∆ευτέρας. 
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Αιτήσεις που αποστέλλονται περισσότερο από δύο µέρες µετά την κατάθεση της 
διασάφησης στο Τελωνείο, τυγχάνουν διαχείρισης µε προτεραιότητα έναντι των άλλων, 
την ηµέρα που λαµβάνονται στην DG TAXUD. 
 
Πού µπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για τις δασµολογικές ποσοστώσεις 
Πληροφορίες για τις δασµολογικές ποσοστώσεις µπορεί κάποιος να βρει στο διαδίκτυο 
στη διεύθυνση http://europa.eu.int. 
 
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις εφαρµόζονται µέσω του Taric µε την εµφάνιση, έναντι 
συγκεκριµένων δασµολογικών διακρίσεων, του σηµείου "Κ". 

 
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ 

 
Οι δασµολογικές οροφές είναι προτιµησιακό καθεστώς παρόµοιο µε τις δασµολογικές 
ποσοστώσεις, σύµφωνα µε το οποίο, επιτρέπεται να εισάγονται στην Κοινότητα 
συγκεκριµµένα εµπορεύµατα καθορισµένης καταγωγής, εντός καθορισµένης περιόδου, µε 
χαµηλότερο συντελεστή δασµού από τον κανονικό. 
 
Οι κανονικοί συντελεστές δεν επαναφέρονται αυτόµατα µόλις εξαντληθεί η 
προκαθορισµένη ποσότητα αλλά αυτό γίνεται µε κανονισµό που εκδίδει η Επιτροπή. 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του Κανονισµού εξακολουθεί να ισχύει ο χαµηλός 
συντελεστής. 
 
Οι οροφές εφαρµόζονται µέσω του Taric µε την εµφάνιση, έναντι συγκεκριµένων 
δασµολογικών διακρίσεων, του σηµείου "Ρ". 
 
Νοµικό Πλαίσιο 
Άρθρο 20   του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 2913/92) 
 
 
Άρθρα 308α  των Εφαρµοστικών ∆ιατάξεων του Κοινοτικού Τελωνειακού 
Άρθρα 308β  Κώδικα (Καν. 2454/93) 
Άρθρα 308γ 
 
 
∆ιακριτικό µε υπουργείο εµπορίου 
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