
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
4006  στις 17/6/2005. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 290/2005 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ                                                                         
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(1) ΤΟΥ 2004) 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 123(4) 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο (4) 
του άρθρου 123 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004, γνωστοποιεί ότι στις περιπτώσεις 
που εφαρµόζεται το Άρθρο 31 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ΚΑΝ.2913/92 για το  
προσδιορισµό της Τελωνειακής Αξίας µεταχειρισµένων σκαφών για σκοπούς επιβολής και είσπραξης 
εισαγωγικών δασµών και φόρων  θα εφαρµόζονται οι πιο κάτω κανόνες: 

Η τελωνειακή αξία των εισαγοµένων σκαφών αναψυχής, καινούργια ή µεταχειρισµένα, προσδιορίζεται 
µε βάση τις διατάξεις των ΚΑΝ. ( ΕΟΚ)  αρ.2913/92 και 2454/93. 

Πρώτη βάση για τον προσδιορισµό της αξίας αποτελεί, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Κοινοτικού 
Τελωνειακού Κώδικα ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2913/92, η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πραγµατικά  πληρωθείσα ή 
πληρωτέα από τον αγοραστή τιµή, την οποία ο εισαγωγέας έχει υποχρέωση να δηλώσει µετά τις 
προσαρµογές που ενδεχοµένως πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ΚΑΝ.(ΕΟΚ) 
αρ.2913/1992 και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συναλλακτική αξία τυγχάνουν εφαρµογής οι 
άλλες µέθοδοι προσδιορισµού της τελωνειακής αξίας  που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ιδίου Κανονισµού όπως  σύγκριση µε πανοµοιότυπα ή οµοειδή σκάφη, αφαιρετική 
µέθοδος, µέθοδος της υπολογιζόµενης αξίας κτλ. 

Εκεί που οι Τελωνειακές Αρχές έχουν λόγους να αµφιβάλλουν για µια δηλωθείσα αξία  τότε µε βάση 
τις πρόνοιες του άρθρου 181α   του ΚΑΝ. 2454/93 µπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες 
από τον εισαγωγέα προς υποστήριξη της και στις περιπτώσεις που οι αµφιβολίες εξακολουθούν να 
υφίστανται κοινοποιούν στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο  την αιτιολογία που στηρίζονται οι αµφιβολίες 
και παρέχουν λογικά περιθώρια απάντησης πριν ληφθεί οριστική απόφαση. 

Στη περίπτωση που οι Τελωνειακές Αρχές  θα πρέπει να επαληθεύσουν ότι η δηλωθείσα αξία είναι η 
πράγµατι πληρωθείσα και η τελική τους απόφαση είναι αρνητική,  ο καθορισµός της Τελωνειακής 
αξίας  θα αποφασισθεί, εφαρµόζοντας ιεραρχικά τις µεθόδους που καθορίζονται στις σχετικές 
διατάξεις των πιο πάνω κανονισµών. 

Εάν µε την ιεραρχική εφαρµογή των άλλων µεθόδων  (σύγκριση µε πανοµοιότυπα ή οµοειδή σκάφη, 
αφαιρετική µέθοδος, µέθοδος της υπολογιζόµενης αξίας)  δεν είναι κατορθωτή η εκτίµηση της 
τελωνειακής αξίας,  τότε  γίνεται εκτίµηση µε εύλογα µέσα ( µέθοδος καταφύγιο ) όπως καθορίζεται 
µέσα από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ( ΚΑΝ. Αρ. 2913/92 ). 

 Τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη περίπτωση αυτή, ώστε να προσδιορισθεί αξία 
που θα αντιπροσωπεύει κατά το δυνατό την τρέχουσα εµπορική αξία του σκάφους,  είναι τα πιο κάτω: 

− Ο κατασκευαστής  

− Το υλικό κατασκευής 

− Οι διαστάσεις  

− Ο εξοπλισµός  

− Το έτος κατασκευής και χρήσης 

− Η γενική του κατάσταση 

− Εκτίµηση εµπειρογνωµόνων (αν υπάρχει) 

Στα πλαίσια εφαρµογής  της µεθόδου αυτής, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί είτε η αρχική αξία του 
σκάφους αν είναι γνωστή είτε τιµοκατάλογοι της συγκεκριµένης µάρκας ή παροµοίων σκαφών  και θα 



αφαιρείται ένα ποσοστό από τις τιµές  µε βάση την  ηλικία του σκάφους (παλαιότητας). Τα ποσοστά 
παλαιότητας που θα αφαιρούνται είναι τα ακόλουθα: 

ΕΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΣΚΑΦΗ 

ΞΥΛΙΝΑ 

ΣΚΑΦΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΣΚΑΦΗ 

 Αποσβέσεις Αποσβέσεις Αποσβέσεις 

 %                     
Συνολικές         Ανά έτος 

% 

Συνολικές             Ανά έτος  

% 

 Συνολικές               Ανά έτος   

1 15 15 10 10 10 10 

2 25 10 20 10 15 5 

3 35 10 25 5 20 5 

4 40 5 30 5 25 5 

5 45 5 35 5 30 5 

6 50 5 40 5 35 5 

7 55 5 45 5 40 5 

8 60 5 48 3 45 5 

9 65 5 51 3 50 5 

10 70 5 54 3 55 5 

11   57 3 60 5 

12   60 3 65 5 

13     68 3 

14     70 2 
 

Η τελική αξία µετά την αποµείωση λόγω των πιο πάνω αποσβέσεων ή για οποιεσδήποτε  άλλες 
αφαιρέσεις συνεπεία ειδικών ζηµιών δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 30% της αρχικής του αξίας στις 
περιπτώσεις των πλαστικών και µεταλλικών σκαφών και 40% στις περιπτώσεις των ξύλινων σκαφών. 

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον µε αιτιολογηµένη απόφασή του ο ∆.Τ.Τ κρίνει ότι η εκτιµηθείσα 
τελική αξία επιφέρει δασµοφορολογική επιβάρυνση που δεν δικαιολογείται µε βάση την εµπορική  αξία 
του σκάφους, µπορεί να προσδιορίσει αξία άλλη ανεξάρτητα από τους πιο πάνω περιορισµούς. 

Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
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