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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου (GATT - General 

Agreement on Tariffs and Trade) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου (Άρκρο VII) 

 Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ, Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 
952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Άρκρα 69 – 76) 

 Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (EE) 2015/2446 (Άρκρο 71) 

 Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (EE) 2015/2447 (Άρκρα 127 – 146) 

 Κατ’ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/341  (Άρκρο 6) 

 Ο Ρερί Τελωνειακοφ Κϊδικα Νόμοσ (Ν.94(Ι)/2004) 
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ/ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ 
ΑΞΙΑ 

 Υπάρχουν 6 Μζκοδοι προςδιοριςμοφ τθσ Δαςμολογθτζασ 
Αξίασ 

 Κφρια μζκοδοσ Ρροςδιοριςμοφ  Συναλλακτικι αξία 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ 

 Μζκοδοσ 1: Συναλλακτικι Αξία 

 Μζκοδοσ 2: Συναλλακτικι Αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων 

 Μζκοδοσ 3: Συναλλακτικι Αξία ομοειδϊν εμπορευμάτων 

 Μζκοδοσ 4: Επαγωγικι μζκοδοσ (Αφαιρετικι) 

 Μζκοδοσ 5: Μζκοδοσ τθσ υπολογιηόμενθσ αξίασ 

 Μζκοδοσ 6: Εφεδρικι Μζκοδοσ (Μζκοδοσ “καταφφγιο”) 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 1 – ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 Η 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. 

 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. 

(Άρκρο 70 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα - 952/2013) 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 1 – ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ςυνζχεια) 

 Το Άρκρο 71 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα - 952/2013 
ορίηει τα ςτοιχεία τα οποία προςτίκενται ςτθν πράγματι 
πλθρωκείςα ι πλθρωτζα για τα ειςαγόμενα εμπορεφματα 
τιμι. 

 Το Άρκρο 72 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα - 952/2013 
ορίηει τα ςτοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται ςτθ 
δαςμολογθτζα αξία 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(Άρκρο 71 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα - 952/2013) 

Για τον κακοριςμό τθσ τελωνειακισ αξίασ, ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα για τα ειςαγόμενα 
εμπορεφματα τιμι προςτίκενται: 

 α) τα ακόλουκα ςτοιχεία, ςτο μζτρο που βαρφνουν τον αγοραςτι αλλά δεν ζχουν περιλθφκεί ςτθν πράγματι πλθρωκείςα 
ι πλθρωτζα για τα εμπορεφματα τιμι: 

 i) οι προμικειεσ και τα μεςιτικά ζξοδα, με εξαίρεςθ τισ προμικειεσ αγοράσ, 
 ii) το κόςτοσ των ειδϊν ςυςκευαςίασ τα οποία, από τελωνειακισ πλευράσ, κεωρείται ότι αποτελοφν ζνα ςφνολο 
      με το εμπόρευμα, και 
 iii) το κόςτοσ τθσ ςυςκευαςίασ, το οποίο περιλαμβάνει τόςο τα εργατικά όςο και τα υλικά, 
 β) θ αξία, επιμεριηόμενθ με τον κατάλλθλο τρόπο, των προϊόντων και υπθρεςιϊν που αναφζρονται κατωτζρω, εφόςον 

παρζχονται άμεςα ι ζμμεςα από τον αγοραςτι, 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: 

 i) υλικά, ςυςτατικά, μζρθ και παρόμοια ςτοιχεία που ζχουν ενςωματωκεί ςτα ειςαγόμενα εμπορεφματα, 
 ii) εργαλεία, μιτρεσ, καλοφπια και παρόμοια είδθ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν παραγωγι των ειςαγόμενων 
          εμπορευμάτων, 
 iii) υλικά που ζχουν καταναλωκεί κατά τθν παραγωγι των ειςαγόμενων εμπορευμάτων, και 
 iv) οι εργαςίεσ μθχανικισ ι μθχανολογίασ, μελζτθσ, τζχνθσ, ςχεδιαςμοφ, ςχεδίων και ιχνογραφθμάτων, οι οποίεσ 
      γίνονται εκτόσ τθσ Ζνωςθσ και είναι αναγκαίεσ για τθν παραγωγι των ειςαγόμενων εμπορευμάτων, 
 γ) τα πάςθσ φφςεωσ δικαιϊματα και τζλθ αδειοδότθςθσ ςχετικά με τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα τα οποία, κατά τουσ 

όρουσ τθσ πϊλθςθσ των υπό εκτίμθςθ εμπορευμάτων, υποχρεοφται να καταβάλει ο αγοραςτισ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα, 
ςτο μζτρο που τα δικαιϊματα και τζλθ αυτά δεν ζχουν περιλθφκεί ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι, 

 δ) θ αξία κάκε μζρουσ του προϊόντοσ μεταγενζςτερθσ μεταπϊλθςθσ, μεταβίβαςθσ ι χρθςιμοποίθςθσ των ειςαγόμενων 
εμπορευμάτων που περιζρχεται άμεςα ι ζμμεςα ςτον πωλθτι, και 

 ε) τα ακόλουκα ζξοδα ζωσ τον τόπο ειςόδου των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ: 
 i) τα ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων, και 
 ii) τα ζξοδα φόρτωςθσ και των εργαςιϊν φφλαξθσ των εμπορευμάτων που ςυνδζονται με τθ μεταφορά των  
      ειςαγόμενων εμπορευμάτων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ 
(Άρκρο 72 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα - 952/2013) 

Για τον κακοριςμό τθσ Δαςμολογθτζασ αξίασ δυνάμει του άρκρου 70 του ΕΤΚ 
δεν περιλαμβάνονται τα πιο κάτω ςτοιχεία: 
 (α) ζξοδα μεταφοράσ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων μετά τθν είςοδό τουσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

 (β) 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, 

 (γ) 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: 

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

 ii) 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, 

 (δ) τα ζξοδα για το δικαίωμα αναπαραγωγισ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων ςτθν Ζνωςθ, 

 (ε) τισ προμικειεσ αγοράσ, 

 (ςτ) τουσ ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ και άλλεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ που πρζπει να καταβλθκοφν εντόσ τθσ 
Ζνωςθσ λόγω τθσ ειςαγωγισ ι τθσ πϊλθςθσ των εμπορευμάτων, 

 (η) κατά παρζκκλιςθ από το άρκρο 71 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο γ) του Ε.Τ.Κ., οι πλθρωμζσ που καταβάλλονται από 
τον αγοραςτι για το δικαίωμα διανομισ ι μεταπϊλθςθσ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων, εφόςον οι πλθρωμζσ 
αυτζσ δεν αποτελοφν προχπόκεςθ τθσ πϊλθςθσ για τθν εξαγωγι των εμπορευμάτων ςτθν Ζνωςθ 9 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (2 ΕΩΣ 6) 
 Το άρκρο 74 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα - 

952/2013 ορίηει τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ 
υπολογιςμοφ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ οι οποίεσ 
εφαρμόηονται όταν θ δαςμολογθτζα αξία δεν μπορεί να 
προςδιοριςκεί βάςει του άρκρου 70. 

 Οι μζκοδοι εφαρμόηονται διαδοχικά. 

 Κατ’ εξαίρεςθ, θ μζκοδοσ 5 μπορεί να εφαρμοςτεί πριν 
τθ μζκοδο 4, εφόςον το αιτθκεί ο διαςαφιςτισ. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (2 ΕΩΣ 6) 
(ςυνζχεια) 

Μζκοδοσ 2: υναλλακτικι Αξία Πανομοιότυπων Εμπορευμάτων 
(άρκρο 74 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) του Ε.Σ.Κ.) 

 

Η ςυναλλακτικι αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων τα οποία πωλοφνται 
για εξαγωγι ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και εξάγονται κατά τθν 
ίδια ι περίπου κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι με τα υπό εκτίμθςθ 
εμπορεφματα. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (2 ΕΩΣ 6) 
(ςυνζχεια) 

Μζκοδοσ 3: υναλλακτικι Αξία Ομοειδών Εμπορευμάτων 

(άρκρο 74 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο β) του Ε.Σ.Κ.) 

 

Η ςυναλλακτικι αξία ομοειδϊν εμπορευμάτων τα οποία πωλοφνται για 
εξαγωγι ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ και εξάγονται κατά τθν ίδια ι 
περίπου κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι με τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (2 ΕΩΣ 6) 
(ςυνζχεια) 

Μζκοδοσ 4: Επαγωγικι Μζκοδοσ (Αφαιρετικι) 

(άρκρο 74 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο γ) του Ε.Σ.Κ.) 

 

Η αξία που βαςίηεται επί τθσ τιμισ μονάδοσ που αντιςτοιχεί ςτισ πωλιςεισ 
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων, ι 
πανομοιότυπων ι ομοειδϊν ειςαγομζνων εμπορευμάτων, οι οποίεσ 
αντιπροςωπεφουν ςυνολικά τθ μεγαλφτερθ ποςότθτα και 
πραγματοποιοφνται προσ πρόςωπα που δεν ςυνδζονται με τουσ πωλθτζσ. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (2 ΕΩΣ 6) 
(ςυνζχεια) 

Μζκοδοσ 5: Μζκοδοσ τθσ Τπολογιηόμενθσ Αξίασ 

(άρκρο 74 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο δ) του Ε.Σ.Κ.) 

 

Η τελωνειακι αξία βαςίηεται ςτο κόςτοσ παραγωγισ µε τθν προςκικθ των 
κερδϊν, γενικϊν εξόδων, των εξόδων μεταφοράσ, αςφάλιςθσ, φόρτωςθσ 
και των εργαςιϊν διαφφλαξθσ που ςυνδζονται µε τθ μεταφορά των 
ειςαγόμενων εμπορευμάτων. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (2 ΕΩΣ 6) 
(Συνζχεια) 

Μζκοδοσ 6: Εφεδρικι Μζκοδοσ (Μζκοδοσ “καταφφγιο”) 

(άρκρο 74 παράγραφοσ 3 του Ε.Σ.Κ.) 

 

Είναι θ τελευταία μζκοδοσ και γνωςτι ωσ μζκοδοσ «καταφφγιο». 
Εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν οι 
προθγοφμενεσ πζντε μζκοδοι. Η τελωνειακι αξία προςδιορίηεται µε 
ελαςτικι εφαρμογι μίασ εκ των πζντε μεκόδων µε τθ χριςθ λογικϊν και 
δίκαιων μζςων. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ / 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ (D.V.1) 

(Άρκρο 6 του Κατ’ Εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/341) 
Από τθν 1θ Μαΐου 2016, θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του E.T.K., και μζχρι τθν θμερομθνία αναβάκμιςθσ των εκνικϊν 
μθχανογραφθμζνων ςυςτθμάτων ειςαγωγισ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο παράρτθμα τθσ εκτελεςτικισ απόφαςισ 2014/255/ΕΕ και 
κατά τθν οποία τα ςτοιχεία αναφορικά με τθ δαςμολογθτζα αξία κα ενςωματωκοφν ςτθν τελωνειακι διαςάφθςθ για κζςθ ςε 
ελεφκερθ κυκλοφορία,  

 i. (α) Θα υποβάλλεται το νζο ζντυπο D.V.1, όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα 8 του Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/341., ςε όλεσ 
 τισ περιπτϊςεισ όπου θ δαςμολογθτζα αξία των ειςαγόμενων εμπορευμάτων ανά αποςτολι υπερβαίνει τισ 
 20.000 ευρϊ. 

 (β) Το ζντυπο D.V.1 κα πρζπει να υποβάλλεται επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ αποςτολι αποτελεί μζροσ 
 τμθματικϊν ι πολλαπλϊν αποςτολϊν από τον ίδιο αποςτολζα ςτον ίδιο παραλιπτθ και θ ςυνολικι 
 δαςμολογθτζα αξία υπερβαίνει τισ 20.000 ευρϊ. 

 ii. Το άρκρο 6 του Μ.Κ.Ε.Κ. ορίηει τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι τελωνειακζσ αρχζσ είναι δυνατό να 
 χορθγοφν απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ ςτοιχείων  ςχετικά με τθ δαςμολογθτζα αξία (D.V.1): 

 (α) όταν θ δαςμολογθτζα αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν μπορεί να κακοριςτεί βάςει τθσ 
 ςυναλλακτικισ αξίασ (άρκρο 70 του Ε.Τ.Κ.). 

 (β) όταν θ δαςμολογθτζα αξία των ειςαγόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τισ 20.000 ευρϊ ανά 
 αποςτολι, με τθν επιφφλαξθ ότι θ αποςτολι δεν αποτελεί μζροσ  τμθματικϊν ι πολλαπλϊν αποςτολϊν από τον 
 ίδιο αποςτολζα ςτον ίδιο παραλιπτθ 

 (γ) όταν θ ςυναλλαγι ςτθν οποία βαςίηεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι μθ 
 εμπορικοφ χαρακτιρα 

 (δ) όταν θ υποβολι των εν λόγω ςτοιχείων δεν είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι του κοινοφ δαςμολογίου 

 (ε) όταν δεν είναι απαιτθτοί οι δαςμοί που προβλζπονται ςτο κοινό δαςμολόγιο 

 (ςτ) ςε περίπτωςθ ςυνεχοφσ κυκλοφορίασ εμπορευμάτων από τον ίδιο πωλθτι προσ τον ίδιο αγοραςτι και υπό 
 τουσ ίδιουσ εμπορικοφσ όρουσ 
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ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ 
(Άρκρο 70 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο δ) του Ε.Τ.Κ.) 

Δφο πρόςωπα κεωροφνται ωσ ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ αν πλθροφται μία από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 α) το ζνα μετζχει ςτθ διεφκυνςθ ι ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ του άλλου 

 β) ζχουν από νομικι άποψθ τθν ιδιότθτα των επιχειρθματικϊν εταίρων 

 γ) το ζνα είναι εργοδότθσ του άλλου 

 δ) ζνα τρίτο μζροσ, άμεςα ι ζμμεςα, ζχει ςτθν κυριότθτά του ι ελζγχει ι κατζχει το 5 % ι περιςςότερο των μετοχϊν ι 
μεριδίων με δικαίωμα ψιφου, του ενόσ και του άλλου 

 ε) το ζνα από αυτά ελζγχει το άλλο άμεςα ι ζμμεςα 

 ςτ) και τα δφο ελζγχονται άμεςα ι ζμμεςα από ζνα τρίτο πρόςωπο 

 η) μαηί ελζγχουν άμεςα ι ζμμεςα ζνα τρίτο πρόςωπο 

 θ) είναι μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ. 

Ρρόςωπα κεωροφνται ωσ μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ, μόνο αν ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μία από τισ πιο κάτω ςχζςεισ: 

 ςφηυγοι 

 πρϊτου βακμοφ ανιόντεσ και κατιόντεσ ςε ευκεία γραμμι 

 αδελφοί ι αδελφζσ (αμφικαλείσ ι ετεροκαλείσ) 

 δευτζρου βακμοφ ανιόντεσ και κατιόντεσ ςε ευκεία γραμμι 

 κείοσ ι κεία και ανιψιόσ ι ανιψιά 

 γονείσ του ετζρου των ςυηφγων και γαμπρόσ ι νφφθ 

 αδελφοί ι αδελφζσ του ι τθσ ςυηφγου 

Τα πρόςωπα που ςυνδζονται οικονομικά μεταξφ τουσ λόγω του ότι το ζνα είναι ο αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ, διανομζασ ι 
κατ’ αποκλειςτικότθτα εμπορευόμενοσ του άλλου, ανεξάρτθτα από το πϊσ κατονομάηεται, κεωροφνται ωσ ςυνδεόμενα μόνο 
αν εμπίπτουν ςε ζνα από τα κριτιρια που αναφζρονται πιο πάνω 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 
(Άρκρο 134 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (EE) 2015/2447) 

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 το άρκρο 70 παράγραφοσ 1 του Ε.Τ.Κ., 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: 

 α) 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 

 β) τθ δαςμολογθτζα αξία πανομοιότυπων ι ομοειδϊν εμπορευμάτων, όπωσ κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 
74 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο γ) του Ε.Τ.Κ. 

 γ) τθ δαςμολογθτζα αξία πανομοιότυπων ι ομοειδϊν εμπορευμάτων, όπωσ κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 74 
παράγραφοσ 2 ςτοιχείο δ) του Ε.Τ.Κ.. 

Κατά τον κακοριςμό τθσ αξίασ των πανομοιότυπων ι ομοειδϊν εμπορευμάτων που αναφζρονται ςτθν πιο πάνω 
παράγραφο, λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 α) αποδεδειγμζνεσ διαφορζσ ςε εμπορικό επίπεδο· 

 β) ποςότθτα· 

 γ) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 71 παράγραφοσ 1 του Ε.Τ.Κ. 

 δ) δαπάνεσ που βαρφνουν τον πωλθτι επί πωλιςεων ςτισ οποίεσ δεν ςυνδζονται μεταξφ τουσ ο πωλθτισ και ο 
αγοραςτισ, ςε περίπτωςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ δεν βαρφνουν τον πωλθτι κατά τισ πωλιςεισ μεταξφ 
ςυνδεδεμζνων προςϊπων. 

Οι τιμζσ-κριτιρια που αναφζρονται πιο πάνω χρθςιμοποιοφνται μετά από αίτθςθ του διαςαφιςτι. Δεν υποκακιςτοφν 
τθ δθλωκείςα ςυναλλακτικι αξία 
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ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΔΕΙΑ 
(ROYALTIES AND LICENSE FEES) 

(άρκρο 71 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο γ) του Ε.Τ.Κ. και άρκρο 136 του Ε.Κ.) 

 Οι όροι αυτού αποδύδουν τη ςημαςύα των πληρωμών οποιουδόποτε εύδουσ που καταβϊλλεται για τη χρόςη ό το 
δικαύωμα χρόςησ οποιωνδόποτε πνευματικών δικαιωμϊτων λογοτεχνικόσ ό πνευματικόσ  ό  επιςτημονικόσ  εργαςύασ,  
ςυμπεριλαμβανομϋνων  των  ταινιών κινηματογραφύασ, οποιουδόποτε διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ, εμπορικού ςόματοσ, 
ςχεδύου, τύπου ό το δικαύωμα χρόςησ βιομηχανικού, εμπορικού ό επιςτημονικού εξοπλιςμού. 

 Με βϊςη τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 71.1(γ) του Ε.Τ.Κ. τα δικαιώματα και τα τϋλη αδεύασ πρϋπει να  περιληφθούν ςτην 
τελωνειακό αξύα εφόςον ςχετύζονται με  τα  ειςαγόμενα αγαθϊ και πληρώνονται εύτε ϊμεςα εύτε ϋμμεςα ωσ όροσ τησ 
πώληςησ. 

 Τα πνευματικϊ δικαιώματα και τα δικαιώματα αδεύασ ςυνδϋονται με τα ειςαγόμενα εμπορεύματα όταν, ειδικότερα, τα 
δικαιώματα που μεταβιβϊζονται βϊςει τησ ςυμφωνύασ πνευματικών δικαιωμϊτων ό αδεύασ ενςωματώνονται ςτα 
εμπορεύματα. Η μϋθοδοσ υπολογιςμού του ποςού των πνευματικών δικαιωμϊτων και των δικαιωμϊτων αδεύασ δεν 
αποτελεύ αποφαςιςτικό παρϊγοντα.  

 Όταν ο τρόποσ υπολογιςμού του ποςού των πνευματικών δικαιωμϊτων ό των δικαιωμϊτων αδεύασ προκύπτει από την 
τιμό των ειςαγόμενων εμπορευμϊτων, ελλεύψει αποδεύξεων περύ του αντιθϋτου θεωρεύται ότι η καταβολό των 
πνευματικών δικαιωμϊτων ό των δικαιωμϊτων αδεύασ ςυνδϋεται με τα εμπορεύματα των οπούων εκτιμϊται η αξύα. 

 Εϊν τα πνευματικϊ δικαιώματα ό τα δικαιώματα αδεύασ ςυνδϋονται εν μϋρει με τα υπό εκτύμηςη εμπορεύματα και εν 
μϋρει με ϊλλα ςυςτατικϊ ό μϋρη που προςτύθενται ςτα εμπορεύματα μετϊ την ειςαγωγό τουσ, ό με δραςτηριότητεσ ό 
υπηρεςύεσ μετϊ την ειςαγωγό, γύνεται κατϊλληλη προςαρμογό. 

 Τα πνευματικϊ δικαιώματα και τα δικαιώματα αδεύασ θεωρεύται ότι καταβϊλλονται ωσ όροσ τησ πώληςησ των 
ειςαγομϋνων εμπορευμϊτων όταν ςυντρϋχει οιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

 α) ο πωλητόσ ό πρόςωπο ςυνδεδεμϋνο με τον πωλητό απαιτεύ από τον αγοραςτό να πραγματοποιόςει την 
     πληρωμό αυτό 
 β) η πληρωμό γύνεται από τον αγοραςτό προσ εκπλόρωςη υποχρϋωςησ του πωλητό, ςύμφωνα με τισ     
      ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ 
 γ) τα εμπορεύματα δεν μπορούν να πωληθούν ςτον, ό να αγοραςτούν από, τον αγοραςτό, χωρύσ πληρωμό των 
      πνευματικών δικαιωμϊτων ό των δικαιωμϊτων αδεύασ ςε ϋναν δικαιοπϊροχο 

Η χώρα ςτην οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο αποδϋκτησ τησ πληρωμόσ των πνευματικών δικαιωμϊτων ό των 
δικαιωμϊτων αδεύασ δεν λαμβϊνεται υπόψη 
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ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
 Κόςτοσ Μεταφοράσ (Άρκρο 138 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (EE) 2015/2447) 

Πταν τα εμπορεφματα μεταφζρονται με τον ίδιο τρόπο μεταφοράσ ςε ςθμείο πζραν του τόπου ειςόδου ςτο τελωνειακό 
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, το κόςτοσ μεταφοράσ αξιολογείται ςε ςυνάρτθςθ με τθν απόςταςθ από τον τόπο ςτον οποίο τα 
εμπορεφματα ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, εκτόσ εάν προςκομιςτοφν ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ 
ςτοιχεία ςχετικά με το κόςτοσ που κα είχε προκφψει ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνικουσ πίνακα τιμϊν ναφλων για τθ μεταφορά 
των εμπορευμάτων ςτον τόπο ςτον οποίο τα εμπορεφματα ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. 

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 του Ε.Κ. 

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. 

 Μθ Εμπορικζσ Ειςαγωγζσ / Χαμθλι Αξία 

Πταν μθ εμπορικισ φφςεωσ ι χαμθλισ αξίασ αγακά αποςτζλλονται αεροπορικϊσ αντί των ςυνθκιςμζνων μζςων 
ςυγκοινωνίασ (π.χ. δια καλάςςθσ) με ζξοδα του πωλθτι, το ςυμπλθρωματικό κόςτοσ του αεροπορικοφ ναφλου μπορεί 
να αγνοθκεί ςτον προςδιοριςμό τθσ τελωνειακισ αξίασ.   Αντικζτωσ, όταν ο αεροπορικόσ ναφλοσ βαραίνει τον 
αγοραςτι, αυτόσ αποτελεί διαμορφωτικό ςτοιχείο τθσ τελωνειακισ αξίασ και κα πρζπει να προςτεκεί.  

Είναι ςθμαντικό να διαχωριςτεί μεταξφ του εςωτερικοφ ναφλου ςε τρίτθ χϊρα (μθ κοινοτικι) και του εςωτερικοφ ναφλου 
εντόσ τθσ Κοινότθτασ.   Ο εςωτερικόσ ναφλοσ ςε τρίτθ χϊρα ςυνικωσ καταβάλλεται,   όταν το ςθμείο αναχϊρθςθσ 
βρίςκεται ςε κάποια ςθμαντικι απόςταςθ από το ςθμείο από το οποίο κα μεταφερκοφν τα εμπορεφματα. Πταν τα 
εμπορεφματα πωλοφνται με όρουσ ex-works, ςτο τιμολόγιο μπορεί να φαίνεται ξεχωριςτά ο εςωτερικόσ ναφλοσ ι 
μπορεί και να τιμολογθκεί ξεχωριςτά. 

 Σαχυδρομικά Σζλθ (Άρκρο 139 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (EE) 2015/2447) 

Τα ταχυδρομικά τζλθ που επιβάλλονται μζχρι τον τόπο προοριςμοφ για εμπορεφματα που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικϊσ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθ δαςμολογθτζα αξία των εμπορευμάτων αυτϊν, εξαιρουμζνων των 
ςυμπλθρωματικϊν ταχυδρομικϊν τελϊν που ειςπράττονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 
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ΜΕΤΑΤΟΡΗ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΩ 
(Άρκρο 146 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (EE) 2015/2447) 

 Οποιοδιποτε ξζνο ποςό που πρζπει να λθφκεί υπόψθ για 
τον προςδιοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ πρζπει να 
μετατραπεί ςε ευρϊ. 

 Για τθ μετατροπι χρθςιμοποιοφνται οι ιςοτιμίεσ οι οποίεσ 
γνωςτοποιοφνται από το Διευκυντι του Τμιματοσ Τελωνείων 
ςε μθνιαία βάςθ, βάςει των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν που 
δθμοςιεφονται από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ι/και 
τθν Κεντρικι Τράπεηα Κφπρου. 

 Η ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που ζχει δθμοςιευκεί τθν 
προτελευταία Τετάρτθ κάκε μινα, ιςχφει για ολόκλθρο τον 
μινα που ακολουκεί. 
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ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ INCOTERMS 2010 
 EXW - Ex Works (... named place) - Εκ του εργοταξίου (... κατονομαηόμενοσ τόποσ) 

"Εκ του εργοταξίου" ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςθ του για παράδοςθ, όταν ζχει κζςει τα 
εμπορεφματα ςτθ διάκεςθ του αγοραςτι ςτισ εγκαταςτάςεισ του (δθλαδι ςτο  εργοτάξιο,  εργοςτάςιο,  αποκικθ,  κ.λ.π.).  
Ειδικότερα,  δεν  είναι  υπεφκυνοσ  για  τθ φόρτωςθ  των  εμπορευμάτων  ςτο  όχθμα  που  του  διζκεςε  ο  αγοραςτισ  ι  
για  τον εκτελωνιςμό  των  εμπορευμάτων  προσ  εξαγωγι,  εκτόσ  αν  άλλωσ  ςυμφωνικθκε.  Ο αγοραςτισ αναλαμβάνει 
όλα τα ζξοδα και τουσ κινδφνουσ που ανακφπτουν από τθν παραλαβι των εμπορευμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ του 
πωλθτι μζχρι τθν μεταφορά τουσ ςτον επικυμθτό τόπο προοριςμοφ. Συνεπϊσ ο όροσ αυτόσ αντιπροςωπεφει το ελάχιςτο 
των υποχρεϊςεων του πωλθτι. 

 FCA – Free Carrier (... named place) - Ελεφκερο ςτο μεταφορζα (... κατονομαηόμενοσ τόποσ) 

"Ελεφκερο ςτον μεταφορζα" ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςθ του, όταν παραδϊςει τα εμπορεφματα 
εκτελωνιςμζνα για εξαγωγι ςτθν επιμζλεια του μεταφορζα που ζχει  υποδειχκεί  από  τον  αγοραςτι,  ςτον  
κατονομαηόμενο τόπο  ι  ςθμείο.  Αν  δεν  ζχει υποδειχκεί από τον αγοραςτι ακριβζσ ςθμείο, ο πωλθτισ μπορεί να 
επιλζξει το ςθμείο που κα παραλάβει το εμπόρευμα ο μεταφορζασ, μζςα ςτον κακοριςμζνο ευρφτερο τόπο ι όρο. Πταν, 
ςφμφωνα με τθν εμπορικι πρακτικι, απαιτείται θ βοικεια του πωλθτι ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ με  το  μεταφορζα 
(όπωσ  ςτθ  ςιδθροδρομικι ι  τθν  αεροπορικι μεταφορά) ο πωλθτισ κα ενεργεί με κίνδυνο και ζξοδα του αγοραςτι. Ο 
όροσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  για  κάκε  τφπο  μεταφοράσ  ςυμπεριλαμβανομζνθσ  και  τθσ  πολλαπλισ 
μεταφοράσ. 

 FAS - Free Alongside Ship (... named port of shipment) - Ελεφκερο Παράπλευρα του Πλοίου (... κατονομαηόμενο 
λιμάνι φόρτωςθσ) 

"Ελεφκερο παράπλευρα ςτο πλοίο" ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςθ του, όταν τα εμπορεφματα ζχουν 
τοποκετθκεί παράπλευρα ςτο πλοίο, ςτθν αποβάκρα ι ςτθ φορτθγίδα ςτο κατονομαηόμενο λιμάνι φόρτωςθσ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι ο αγοραςτισ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα και τουσ κινδφνουσ απϊλειασ ι ηθμίασ των εμπορευμάτων από τθ 
ςτιγμι αυτι. Ο όροσ FAS απαιτεί από τον αγοραςτι να εκτελωνίςει τα εμπορεφματα προσ εξαγωγι. Δεν κα πρζπει να 
χρθςιμοποιείται, όταν ο αγοραςτισ δεν μπορεί να διεκπεραιϊςει άμεςα ι ζμμεςα τισ εξαγωγικζσ διατυπϊςεισ. Ο όροσ 
αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για μεταφορά δια καλάςςθσ ι δια εςωτερικισ υδάτινθσ οδοφ. 
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ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ INCOTERMS 2010 
(Συνζχεια) 

 FOB - Free on Board (... named port of shipment) - Ελεφκερο επί του πλοίου (κατονομαηόμενο λιμάνι φόρτωςθσ) 

"Ελεφκερο επί του πλοίου" ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςθ του, όταν τα εμπορεφματα ζχουν περάςει 
πάνω από το κιγκλίδωμα του πλοίου, ςτο κατονομαηόμενο λιμάνι  φόρτωςθσ. Αυτό  ςθμαίνει  ότι  ο  αγοραςτισ 
αναλαμβάνει όλα  τα  ζξοδα  και  τουσ κινδφνουσ απϊλειασ ι ηθμίασ των εμπορευμάτων από το ςθμείο αυτό και μετά. Ο 
όροσ FOB απαιτεί από τον πωλθτι να εκτελωνίςει τα εμπορεφματα προσ εξαγωγι. Ο όροσ αυτόσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για μεταφορά δια καλάςςθσ ι δια εςωτερικισ υδάτινθσ οδοφ. Πταν το κιγκλίδωμα του πλοίου δεν ζχει 
πρακτικι ςθμαςία, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ διακίνθςθσ εμπορευμάτων με roll-on / roll-off ι με containers, τότε 
κεωρείται καταλλθλότερθ θ χριςθ του όρου FCA. 

 CFR - Cost and Freight (... named port of destination) - Αξία και Ναφλοσ (…κατονομαηόμενο λιμάνι προοριςμοφ) 

"Αξία και ναφλοσ" ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ πρζπει να πλθρϊςει τα απαραίτθτα ζξοδα και ναφλο για τθν μεταφορά των 
εμπορευμάτων μζχρι το κατονομαηόμενο λιμάνι προοριςμοφ, αλλά ο κίνδυνοσ απϊλειασ ι ηθμίασ των εμπορευμάτων 
κακϊσ επίςθσ και όλα τα τυχόν πρόςκετα ζξοδα που οφείλονται ςε γεγονότα που κα επζλκουν μετά το χρόνο παράδοςθσ 
των εμπορευμάτων επί του πλοίου μεταβιβάηονται από τον πωλθτι ςτον αγοραςτι, όταν το εμπόρευμα ζχει περάςει 
πάνω από το κιγκλίδωμα του πλοίου ςτο λιμάνι φόρτωςθσ. Ο όροσ CFR απαιτεί από τον πωλθτι να εκτελωνίςει τα 
εμπορεφματα προσ εξαγωγι. Ο όροσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για μεταφορά διά καλάςςθσ ι διά εςωτερικισ 
υδάτινθσ οδοφ. Πταν το κιγκλίδωμα του πλοίου δεν ζχει πρακτικι ςθμαςία, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ διακίνθςθσ 
εμπορευμάτων με roll-on / roll-off ι με containers, τότε κεωρείται καταλλθλότερθ θ χριςθ του όρου CPT. 

 CPT - Carriage paid to (... named place of destination) - Μεταφορά πλθρωμζνθ μζχρι (... κατονομαηόμενοσ τόποσ 
προοριςμοφ) 

"Μεταφορά πλθρωμζνθ μζχρι ..." ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ πλθρϊνει το ναφλο μεταφοράσ των εμπορευμάτων μζχρι τον 
κατονομαηόμενο προοριςμό. Ο κίνδυνοσ απϊλειασ ι ηθμίασ των εμπορευμάτων, κακϊσ επίςθσ και όλα τα πρόςκετα ζξοδα 
που οφείλονται ςε γεγονότα που επζρχονται μετά το χρόνο παράδοςθσ των εμπορευμάτων ςτον μεταφορζα, 
μεταβιβάηονται από τον πωλθτι ςτον αγοραςτι όταν τα εμπορεφματα παραδοκοφν ςτθν επιμζλεια του μεταφορζα. Ο 
όροσ CPT απαιτεί από τον πωλθτι να εκτελωνίςει τα εμπορεφματα προσ εξαγωγι. Ο όροσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
για κάκε τρόπο μεταφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πολλαπλισ μεταφοράσ. 23 
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 CIF - Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) - Αξία, Αςφάλεια και Ναφλοσ (… κατονομαηόμενο λιμάνι 
προοριςμοφ) 

"Αξία, αςφάλεια και ναφλοσ" ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ ζχει τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ του όρου CFR, αλλά με τθν 
πρόςκετθ υποχρζωςθ να εφοδιάςει τον αγοραςτι με αςφαλιςτιριο καλάςςιασ μεταφοράσ προσ κάλυψθ των κινδφνων του 
αγοραςτι για απϊλεια ι ηθμία των εμπορευμάτων  κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  μεταφοράσ.  Ο  πωλθτισ  ςυνάπτει  τθ  ςφμβαςθ 
αςφάλιςθσ και καταβάλλει το αςφάλιςτρο. Ο αγοραςτισ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι, ςφμφωνα με τον όρο CIF, ο 
πωλθτισ υποχρεοφται να αποκτιςει αςφαλιςτιριο μόνο με τισ ελάχιςτεσ καλφψεισ. Ο όροσ CIF απαιτεί από τον πωλθτι να 
εκτελωνίςει τα εμπορεφματα προσ εξαγωγι. Ο όροσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για μεταφορά δια καλάςςθσ ι δια 
εςωτερικισ υδάτινθσ οδοφ. Πταν το κιγκλίδωμα του πλοίου δεν ζχει πρακτικι ςθμαςία, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ διακίνθςθσ 
εμπορευμάτων με roll-on / roll-off ι με containers, τότε κεωρείται καταλλθλότερθ θ χριςθ του όρου CIP. 

 CIP - Carriage and insurance paid to ... (named place of destination) - Μεταφορά και αςφάλεια πλθρωμζνθ μζχρι ... 
(κατονομαηόμενοσ τόποσ προοριςμοφ) 

"Μεταφορά και αςφάλεια πλθρωμζνθ μζχρι ..." ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ ζχει τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ του όρου CPΤ, 
αλλά με πρόςκετθ υποχρζωςθ να εφοδιάςει τον αγοραςτι με αςφαλιςτιριο μεταφοράσ προσ κάλυψθ των κινδφνων του 
αγοραςτι για απϊλεια ι ηθμία των εμπορευμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Ο πωλθτισ ςυνάπτει τθ ςφμβαςθ 
αςφάλιςθσ και καταβάλλει το αςφάλιςτρο. Ο αγοραςτισ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι, ςφμφωνα με τον όρο CIP, ο 
πωλθτισ υποχρεοφται να αποκτιςει αςφαλιςτιριο μόνο με τισ ελάχιςτεσ καλφψεισ. Ο όροσ CΙP απαιτεί από τον πωλθτι να 
εκτελωνίςει τα εμπορεφματα προσ εξαγωγι. Ο όροσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για κάκε τρόπο μεταφοράσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πολλαπλισ μεταφοράσ. 

 DAT - Delivered at Terminal (... named port of destination) – Παραδοτζο ςτο τερματικό (... κατονομαηόμενο λιμάνι 
προοριςμοφ) 

“Παραδοτζο ςτο τερματικό” ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ αναλαμβάνει τθ μεταφορά ςε ςυγκεκριμζνο τερματικό ςε 
προςυμφωνθμζνο προοριςμό. Ο πωλθτισ ζχει τθν κυριότθτα και αναλαμβάνει όλο τον κίνδυνο που ςυμπεριλαμβάνεται μζχρι 
και τθν εκφόρτωςθ ςτο τερματικό. Ο αγοραςτισ είναι υπεφκυνοσ για το κόςτοσ ειςαγωγισ των προϊόντων, όμωσ θ ευκφνθ 
μεταβιβάηεται ςτον αγοραςτι αφότου το εμπόρευμα εκφορτωκεί ςτο τερματικό από το μζςο μεταφοράσ. 
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 DAP - Delivered at Place (... named port of destination) – Παραδοτζο ςτον ... (κατονομαηόμενοσ τόποσ 
προοριςμοφ) 

”Παραδοτζο ςτον” ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ αναλαμβάνει τθ μεταφορά ςε ςυγκεκριμζνο προοριςμό, 
ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε κόςτουσ και κινδφνου μζχρι το εμπόρευμα να είναι ζτοιμο να εκφορτωκεί από τον 
αγοραςτι ςτον τόπο προοριςμοφ. Ο αγοραςτισ καλφπτει το κόςτοσ ειςαγωγισ των εμπορευμάτων 

 DDP - Delivered Duty Paid (... named place of destination) - Παραδοτζο, δαςμόσ πλθρωμζνοσ (... 
κατονομαηόμενοσ τόποσ προοριςμοφ) 

"Παραδοτζο, δαςμόσ πλθρωμζνοσ" ςθμαίνει ότι ο πωλθτισ εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςι του για παράδοςθ, όταν 
κζςει τα εμπορεφματα ςτθ διάκεςθ του αγοραςτι ςτον κατονομαηόμενο τόπο ςτθ χϊρα ειςαγωγισ. Ο πωλθτισ 
οφείλει να αναλάβει όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα ζξοδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαςμϊν, φόρων και λοιπϊν 
επιβαρφνςεων που ςυνεπάγεται θ παράδοςθ των εμπορευμάτων ςτο ςθμείο αυτό, εκτελωνιςμζνα προσ ειςαγωγι. 
Ενϊ ο όροσ EXW αντιπροςωπεφει το ελάχιςτο των υποχρεϊςεων του πωλθτι, ο όροσ DDP αντιπροςωπεφει το μζγιςτο 
αυτϊν. Ο όροσ αυτόσ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται, όταν ο πωλθτισ δεν είναι ςε κζςθ να αποκτιςει, άμεςα ι 
ζμμεςα, άδεια ειςαγωγισ. Αν τα ενδιαφερόμενα μζρθ επικυμοφν να αναλάβει ο αγοραςτισ να εκτελωνίςει τα 
εμπορεφματα προσ ειςαγωγι και να πλθρϊςει το δαςμό, κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ο όροσ DDU. Αν τα 
ενδιαφερόμενα μζρθ επικυμοφν να εξαιρζςουν από τισ υποχρεϊςεισ του πωλθτι κάποια από τα ζξοδα που 
οφείλονται κατά τθν ειςαγωγι των εμπορευμάτων (όπωσ το Φ.Ρ.Α.), αυτό κα πρζπει να καταςτεί ςαφζσ με τθν 
προςκικθ ανάλογθσ φράςθσ όπωσ "Ραραδοτζο, δαςμόσ πλθρωμζνοσ, ΦΡΑ απλιρωτοσ (... κατονομαηόμενοσ τόποσ 
προοριςμοφ)" - ["Delivered duty paid", VAT unpaid (... named place of destination)]. Ο όροσ αυτόσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ανεξάρτθτα από τον τρόπο μεταφοράσ. 
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Χριςιμοι Σφνδεςμοι 

 

 

 Ιςτοςελίδα Τμιματοσ Τελωνείων: 
http://www.mof.gov.cy/customs  

 Ρλθροφορίεσ Δαςμολογίου 
http://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/ced06_gr/ced06_gr?OpenDocument 

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Τμιματοσ Τελωνείων: 
headquarters@customs.mof.gov.cy  
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Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ, 

Τομζασ Τελωνειακισ Αξίασ και Φορολογίασ Μθχανοκίνθτων Οχθμάτων: 

Ανδρέας Πολυδώρου, Τελωνειακόσ Λειτουργόσ Α’ 
Τθλ.:   22601748 
Ηλ. Ταχ.: apolydorou@customs.mof.gov.cy 

 

Παναγιώτης Γρηγορίου, Τελωνειακόσ Λειτουργόσ 

Τθλ.:   22601746 

Ηλ. Ταχ.: pgregoriou@customs.mof.gov.cy 
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