
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 275/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το τμήμα II Δ των προκαταρκτικών διατάξεων της συνδυα-
σμένης ονοματολογίας που παρατίθεται στο παράρτημα I
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου,
της 23ης Ιουλίου 1987, σχετικά με τη δασμολογική και
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), προ-
βλέπει την επιβολή κατ’ αποκοπή δασμού 3,5 % επί της
αξίας των εμπορευμάτων που αποστέλλονται σε μικροδέματα
προς ιδιώτες ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξι-
διωτών, εφόσον οι εισαγωγές αυτές δεν έχουν εμπορικό
χαρακτήρα και η συνολική αξία των εν λόγω εμπορευμάτων
δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ ανά αποστολή ή ταξιδιώτη.

(2) Ο κατ’ αποκοπή δασμός του 3,5 % επί της αξίας των εμπο-
ρευμάτων και το ανώτατο όριο των 350 ευρώ καθορίστηκαν
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 866/97 του Συμβουλίου, της
12ης Μαΐου 1997, για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 όσον αφορά τις προκαταρκτικές δια-
τάξεις της δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας (2).
Οι διατάξεις αυτές δεν προσαρμόσθηκαν έκτοτε.

(3) Από το 1997, οι δασμολογικοί συντελεστές για εμπορεύ-
ματα που κατά κανόνα εισάγουν ταξιδιώτες στις προσωπικές
αποσκευές τους ή αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών
προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 20 % περίπου. Ως εκ τούτου
είναι σκόπιμο να μειωθεί ο κατ’ αποκοπή δασμός κατά μία
εκατοστιαία μονάδα σε 2,5 %. Ο συντελεστής αυτός θα
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εισαγόμενα εμπορεύματα
για τα οποία δεν αναγράφεται στο κοινό δασμολόγιο η
ένδειξη «ατελώς».

(4) Λόγω της εξέλιξης του πληθωρισμού τιμών εντός και εκτός
Κοινότητας για προϊόντα που κατά κανόνα εισάγονται στις
ανωτέρω περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο
αριθμό ταξιδιωτών και ιδιωτικών αποστολών, είναι σκόπιμο
να αναπροσαρμοστεί το ανώτατο όριο σε 700 ευρώ ώστε να
διευκολυνθεί ο εκτελωνισμός στις περιπτώσεις αυτές.

(5) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι μέρος 1 τμήμα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87 τροποποιείται ως εξής:

1. Το σημείο Δ.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Επιβάλλεται κατ’ αποκοπή δασμός 2,5 % επί της αξίας των
εμπορευμάτων που περιέχονται σε αποστολές από ιδιώτη σε
ιδιώτη ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον
πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

Ο κατ’ αποκοπή δασμός του 2,5 % εφαρμόζεται εφόσον η
πραγματική αξία των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε
δασμούς κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει, ανά αποστολή
ή ανά ταξιδιώτη, το ποσό των 700 ευρώ.

Κατ’ αποκοπή δασμός δεν επιβάλλεται σε εμπορεύματα για
τα οποία αναγράφεται στον πίνακα δασμών η ένδειξη “ατε-
λώς” και σε εμπορεύματα του κεφαλαίου 24 που περιέχονται
σε αποστολή ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών σε
ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίζονται στο
άρθρο 31 ή στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για
τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατε-
λειών (*).

___________
(*) ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τρο-

ποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του
2003.».
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1352/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 303
της 21.11.2007, σ. 3).

(2) ΕΕ L 124 της 16.5.1997, σ. 1.



2. Στο σημείο Δ.3, η φράση «Άρθρα 29 έως 31 και 45 έως 49 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83.» αντικαθίσταται από τη φράση
«Άρθρα 29 έως 31 και 45 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
918/83.».

3. Στο σημείο Δ.4, η ένδειξη «350 EUR» αντικαθίσταται από την
ένδειξη «700 EUR».

4. Στο σημείο Δ.5, η ένδειξη «350 EUR» αντικαθίσταται από την
ένδειξη «700 EUR».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC
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