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ΘΔΜΑ:

«Σπκπεξίιεςε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηε δηακόξθσζε ηεο δαζκνινγεηέαο
αμία»
α) Τν αξηζ. Β.3247/11-11-2014 έγγξαθό ζαο
β) Τν αξηζ. ΓΓΘΤΟΚ Α 5002935 ΔΞ/5-2-2015 έγγξαθό καο

χετ:

Σε ζπλέρεηα ηνπ α) ζρεηηθνύ εξσηήκαηόο ζαο θαη ηεο απάληεζεο πνπ δόζεθε από ηελ
Υπεξεζία καο κε ην β) ζρεηηθό, επαλεξρόκαζηε κε ην παξόλ γηα ζθνπνύο παξνρήο πεξαηηέξσ
δηεπθξηλίζεσλ, θαζώο δηαπηζηώζεθε ζύγρπζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο νξηζκέλσλ
δηαηάμεσλ ηνπ θαλ. 2913/92 θαη 2454/93 πνπ κλεκνλεύνληαη ζην β) ζρεηηθό, όζνλ αθνξά ηε
ζπκπεξίιεςε ή κε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηε δαζκνινγεηέα αμία εκπνξεπκάησλ, θαη
εηδηθόηεξα ησλ «δηθαησκάησλ αδείαο», δξαζηεξηνηήησλ «εκπνξίαο» (πξνώζεζε –
δηαθήκηζε) θαη πξνκεζεηώλ «αγνξάο»:
ΓΔΝΙΚΑ
1. Όπσο είλαη γλσζηό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 θαλ. 2913/92 (Κνηλόο Τεισλεηαθόο
Κώδηθαο), ε δαζκνινγεηέα αμία ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ είλαη ε
ζπλαιιαθηηθή αμία, δει. ε πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή γηα ηα
εκπνξεύκαηα απηά, ελδερνκέλσο θαηόπηλ πξνζαξκνγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε
βάζε ηα άξζξα 32 θαη 33, δει. θαηόπηλ ηεο πξόζζεζεο ή/θαη ηεο αθαίξεζεο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηα ελ ιόγσ άξζξα. Γελ ζπλππνινγίδνληαη, επηπιένλ,
νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν αγνξαζηήο γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, ζύκθσλα
κε ηελ παξ. 3 β) ηνπ άξζξνπ 29.
2. Έηζη, ην άξζξν 32 θαλ. 2913/92 παξαζέηεη ζηελ παξ. 1 νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία
πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ζηε δαζκνινγεηέα αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, εθόζνλ δελ
έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζε απηή. Ο θαηάινγνο απηόο είλαη εμαληιεηηθόο θαη όρη
ελδεηθηηθόο, θαζώο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 32, θαλέλα άιιν ζηνηρείν
δελ κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή, πιελ απηώλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηό. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ελ ιόγσ
άξζξνπ, θάζε ηέηνην ζηνηρείν πνπ πξνζηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη ηε
δαζκνινγεηέα αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο, πξέπεη λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε
αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πνπ είλαη δπλαηό λα εθηηκεζνύλ.
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3. Δπηπιένλ, ην άξζξν 33 θαλ. 2913/92, παξαζέηεη νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία δελ
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε δαζκνινγεηέα αμία, εθόζνλ κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ
από ηελ πξάγκαηη πιεξσηέα ή πιεξσζείζα ηηκή.
Δηδηθόηεξα:
Α. ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΑΓΟΡΑ
1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 33 ζηνηρείν ε) θαλ. 2913/92, νη πξνκήζεηεο αγνξάο δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα γηα ηα εηζαγόκελα
εκπνξεύκαηα ηηκή, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηε
δηακόξθσζε ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο εκπνξεπκάησλ.
2. Τνύην εμάιινπ πξνθύπηεη ζαθώο θαη από άξζξν 32 παξ. 1 α) i), όπνπ νξίδεηαη όηη,
γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 29,
πξνζηίζεληαη ζηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή νη πξνκήζεηεο θαη ηα
έμνδα κεζηηείαο, κε εμαίξεζε ηηο πξνκήζεηεο αγνξάο.
3. Σύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 4, σο «πξνκήζεηεο αγνξάο» γηα ζθνπνύο θαζνξηζκνύ
ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο εκπνξεπκάησλ, νξίδνληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη από
ηνλ εηζαγσγέα ζηνλ αληηπξόζσπό ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ
αληηπξνζώπεπζή ηνπ γηα ηελ αγνξά ησλ ππό εθηίκεζε εκπνξεπκάησλ.
4. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, σο είλαη επλόεην, ηα πνζά πνπ ζπλίζηαληαη ζε «πξνκήζεηεο
αγνξάο», όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. Α.3 ηεο παξνύζαο, δελ πξέπεη λα
πξνζηίζεληαη ζηελ πξάγκαηη πιεξσηέα πιεξσζείζα ηηκή γηα ζθνπνύο δηακόξθσζεο
ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο εκπνξεπκάησλ.
Β. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΜΠΟΡΙΑ
1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 3 β) θαλ. 2913/92, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αλαιακβάλεη ν αγνξαζηήο γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε
εκπνξία, δελ ζεσξνύληαη σο έκκεζε πιεξσκή ζηνλ πσιεηή θαη ην θόζηνο ηνπο δελ
πξνζηίζεληαη ζηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο
δαζκνινγεηέαο αμίαο εκπνξεπκάησλ.
2. Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 149 παξ. 1 θαλ. 2454/93, ε έθθξαζε
«δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ εκπνξία» ζεκαίλεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ζρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνώζεζε ηεο πώιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζώο
θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηα εκπνξεύκαηα απηά εγγπήζεηο.
3. Σύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νη δξαζηεξηόηεηεο εκπνξίαο πνπ
αλαιακβάλνληαη από ηνλ αγνξαζηή, ζεσξείηαη όηη αλαιακβάλνληαη γηα δηθό ηνπ
ινγαξηαζκό, έζησ θαη αλ πξνθύπηνπλ από ππνρξέσζε βάζεη ζπκθσλίαο κε ηνλ
πσιεηή. Καηά ζπλέπεηα, δελ πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ζηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή
πιεξσηέα ηηκή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 3 θαλ. 2913/92.
4. Ωο είλαη επλόεην, ζπλδπάδνληαο ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, πξνθύπηεη ζαθώο
όηη, πνζά πνπ αθνξνύλ πιεξσκέο από ηνλ αγνξαζηή ζηνλ πσιεηή γηα
δξαζηεξηόηεηεο δηαθήκηζεο ή πξνώζεζεο πσιήζεσλ (κάξθεηηλγθ) πνπ αλαιακβάλεη
ν αγνξαζηήο, όπσο π.ρ. «marketing fees», δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή γηα ζθνπνύο δηακόξθσζεο ηεο
δαζκνινγεηέαο αμίαο, έζησ θη αλ απνηεινύλ όξν ηεο ζύκβαζεο πώιεζεο, θαζώο εμ’
νξηζκνύ ζεσξείηαη όηη αλαιακβάλνληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αγνξαζηή.
Γ.1 ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΓΔΙΑ – ROYALTIES: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 1 γ), ζηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή
πξνζηίζεληαη ηα πάζεο θύζεσο δηθαηώκαηα από παξαρώξεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο
ζρεηηθά κε ηα ππό εθηίκεζε εκπνξεύκαηα, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
πώιεζεο, νθείιεη λα θαηαβάιεη ν αγνξαζηήο είηε άκεζα είηε έκκεζα ζηνλ πσιεηή.
Δπνκέλσο, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά
ζηα δηθαηώκαηα κε ηελ νλνκαζία «royalties» πνπ θαηνλνκάδνληαη σο ηέηνηα, αιιά
πεξηιακβάλεη ηα δηθαηώκαηα θάζε είδνπο γηα ζθνπνύο ρξήζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο
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2.

3.

4.

5.

6.

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εκπνξεύκαηα γηα ηα νπνία δηακνξθώλεηαη ε δαζκνινγεηέα
αμία, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο πώιεζεο.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 θαλ. 2454/93, σο royalties θαη ινηπά δηθαηώκαηα
αδείαο, λννύληαη νη πιεξσκέο από ηνλ αγνξαζηή ζηνλ πσιεηή γηα ηε ρξήζε
δηθαησκάησλ ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ
(δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο), εκπνξηθά ζήκαηα θαη θαηαηεζέληα πξόηππα, θαζώο θαη
ηε ρξήζε ή κεηαπώιεζε ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ.
Αλάινγνο νξηζκόο δίλεηαη θαη ζην Παξάξηεκα 23 θαλ. 2454/93 (εξκελεπηηθέο
ζεκεηώζεηο γηα ηε δαζκνινγεηέα αμία) όπνπ αλαθέξεηαη όηη, ηα ελ ιόγσ δηθαηώκαηα
πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη βάζεη
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, βηνκεραληθώλ ή εκπνξηθώλ ζεκάησλ θαη δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Δμάιινπ, κέξνο ησλ δηθαησκάησλ άδεηαο εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα απνηειεί θαη ε
ηερλνγλσζία, ε νπνία παξέρεηαη από ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή βάζεη ζρεηηθήο
ζπκθσλίαο θαη πεξηιακβάλεη ηδίσο ηελ παξνρή ζρεδίσλ, κεζόδσλ, πξνηύπσλ θαη
βαζηθώλ νδεγηώλ όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν
άδεηαο. Όηαλ ε ηερλνγλσζία απηή εθαξκόδεηαη ζηα εηζαγόκελα εκπνξεύκαηα,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πώιεζεο, θάζε ζρεηηθή πιεξσκή royalties ή δηθαησκάησλ
αδείαο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δαζκνινγεηέα αμία (βλ. Σςλλογή κειμένων
για ηη δαζμολογηηέα αξία ηηρ Ε.Επιηποπήρ, απιθ. 5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΟ,
ζσόλιο απιθ. 3).
Σύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 157 θαλ. 2454/93, ηα δηθαηώκαηα αδείαο πξέπεη
λα ζρεηίδνληαη κε ηα ππό εθηίκεζε εκπνξεύκαηα θαη λα απνηεινύλ όξν γηα ηελ
πώιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απηώλ. Δπηζεκαίλνπκε όηη, ηα ζηνηρεία απηά πξνθύπηνπλ
από ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ζηε ζύκβαζε πώιεζεο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ην βαζηθό ζηνηρείν όζνλ αθνξά ην θαηά πόζν ηα δηθαηώκαηα
αδείαο ζρεηίδνληαη κε ηα ππό θξίζε εκπνξεύκαηα, δελ είλαη ν ηξόπνο πνπ απηά
θαηαβάιινληαη (δει. ν ηξόπνο πιεξσκήο), αιιά ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν
θαηαβάιινληαη, δει. ηη πξαγκαηηθά ιακβάλεη ν δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο από απηόλ πνπ
ρνξεγεί ηελ άδεηα, σο αληηπαξνρή γηα ην θαηαβιεζέλ πνζό (5023169/2124/17-6-2009
ΔΥΟ, ζσόλιο απιθ. 3).
Σύκθσλα, εμάιινπ, κε ην άξζξν 159 θαλ. 2454/93, ηα δηθαηώκαηα αδείαο ζρεηηθά κε
ηε ρξήζε εκπνξηθνύ ζήκαηνο πξνζηίζεληαη ζηε δαζκνινγεηέα αμία, εθόζνλ:
- αθνξνύλ εκπνξεύκαηα πνπ κεηαπσινύληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε,
- ηα ελ ιόγσ εκπνξεύκαηα απνηεινύλ αληηθείκελν εκπνξίαο έρνληαο ζήκα γηα ην
νπνίν θαηαβάιινληαη ηα ελ ιόγσ δηθαηώκαηα, θαη
- ν αγνξαζηήο δελ είλαη ειεύζεξνο λα πξνκεζεπηεί ηέηνηα εκπνξεύκαηα από
άιινπο πξνκεζεπηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηνλ πσιεηή (απνθιεηζηηθόηεηα).
Οη εκπνξηθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεξσκή royalties θαη δηθαησκάησλ
αδείαο, απνηεινύλ ζρεδόλ πάληνηε αληηθείκελν επίζεκσλ γξαπηώλ «ζπκθσληώλ γηα
ηε ρνξήγεζε άδεηαο» πνπ πξνζδηνξίδνπλ ιεπηνκεξώο ην πξντόλ πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο άδεηαο, ην ραξαθηήξα ησλ δηθαησκάησλ πνπ εθρσξνύληαη θαη ηεο
ηερλνγλσζίαο, ηηο επζύλεο ηνπ ρνξεγνύληνο ηελ άδεηα θαη ηνπ δηθαηνύρνπ απηήο,
θαζώο θαη ηηο κεζόδνπο ππνινγηζκνύ θαη θαηαβνιήο ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ
(5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΟ, ζσόλιο απιθ. 3).
Σηελ πξάμε, νη ελ ιόγσ ξπζκίζεηο είλαη δπλαηό λα πξνθύπηνπλ θαη από κία ζεηξά
ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ (πεξηζζόηεξεο από κία) πνπ ξπζκίδνπλ επηκέξνπο ζέκαηα. Σηελ
πεξίπησζε απηή, νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκό,
πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θαηαβνιή δηθαησκάησλ
άδεηαο ρξήζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ππό θξίζε εκπνξεύκαηα.
Σπλήζσο νη πιεξσκέο ησλ δηθαησκάησλ αδείαο πξαγκαηνπνηνύληαη ππό κνξθή
επαλαιακβαλόκελσλ ηκεκαηηθώλ θαηαβνιώλ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηό
επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία απνηεινύλ αληηθείκελν
ηεο άδεηαο. Μπνξεί πάλησο ζηε ζύκβαζε λα πξνβιέπεηαη εληαία εθάπαμ θαηαβνιή
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όινπ ηνπ πνζνύ, ή αξρηθή θαηαβνιή κέξνπο ηνπ πνζνύ (5023169/2124/17-6-2009
ΔΥΟ, ζσόλιο απιθ. 3).
7. Τέινο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 158 παξ. 3 θαλ. 2454/93, αλ ηα royalties ή δηθαηώκαηα
αδείαο αθνξνύλ ελ κέξεη κόλν ηα εηζαγόκελα πξντόληα θαη ελ κέξεη άιια ζπζηαηηθά
ή κέξε πνπ πξνζηίζεληαη ζηα πξντόληα κεηά ηελ εηζαγσγή, ή ζε δξαζηεξηόηεηεο ή
ππεξεζίεο κεηά ηελ εηζαγσγή, θαηάιιειε θαηαλνκή κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εθόζνλ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32
παξ. 2 θαλ. 2913/92.
Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, εμάιινπ, ε εμέηαζε ησλ ζπκθσληώλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ γηα
ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαζηζηά εκθαλέο ην γεγνλόο όηη κόλν έλα κέξνο ηεο πιεξσκήο
δηθαησκάησλ αδείαο θαζίζηαηαη ελδερνκέλσο δαζκνινγεηέν. Όηαλ ηα παξερόκελα
νθέιε απνηεινύλ θξάκα δαζκνινγεηέσλ θαη κε δαζκνινγεηέσλ ζηνηρείσλ, αιιά ν
δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο δελ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα επσθειεζεί από ηα κε
δαζκνινγεηέα ζηνηρεία, κπνξεί λα ελδείθλπηαη ε ζπλνιηθή ζεώξεζε ησλ
δηθαησκάησλ αδείαο σο επηιέμηκσλ γηα ζπλππνινγηζκό ζηε δαζκνινγεηέα αμία
(5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΟ, ζσόλιο απιθ. 3).
Γ.2 ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΓΔΙΑ – ROYALTIES: ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ
1. Λακβάλνληαο ππόςε ηα πξναλαθεξόκελα, παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά νξηζκέλα βαζηθά
ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα απαληώληαη ζε κηα ζύκβαζε – ή ζεηξά ζπκβάζεσλ - άδεηαο
ρξήζεο θαη γηα ηα νπνία νθείινληαη δηθαηώκαηα από ηνλ αγνξαζηή – αδεηνύρν ζηνλ
πσιεηή – παξέρνληα ηελ άδεηα:
- Πξνβιέπεηαη παξνρή «απνθιεηζηηθήο άδεηαο ρξήζεο εκπνξηθνύ ζήκαηνο». Απηή
κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηελ απνθιεηζηηθή άδεηα εηζαγσγήο, πξνώζεζεο,
δηαλνκήο, δηαθήκηζεο θαη πώιεζεο θαηαζθεπαζκέλσλ από ηνλ παξέρνληα ηελ
άδεηα αγαζώλ πνπ θέξνπλ «απνθιεηζηηθό ζήκα», δει. ζήκα πνπ πξννξίδεηαη γηα
πξντόληα ηα νπνία είλαη θαηνρπξσκέλα ζην όλνκα ηνπ παξέρνληνο άδεηα.
- Πξνβιέπεηαη «παξαρώξεζε άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο», ε νπνία κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ πξναλαθεξόκελσλ απνθιεηζηηθώλ
ζεκάησλ θαη απνθιεηζηηθώλ επώλπκσλ πξντόλησλ, θαζώο θαη ρξήζε
ζηξαηεγηθώλ ζεκάησλ θαη ζήκαηνο πηλαθίδαο (ζε θαηαζηήκαηα).
- Οξηζκέλα «απνθιεηζηηθά επώλπκα πξντόληα», ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη
παξάγνληαη από ηνλ παξέρνληα ηελ άδεηα, δύλαληαη λα αγνξάδνληαη
απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ηειεπηαίνπ από ηνλ αδεηνύρν.
- Κάζε ρξήζε ησλ απνθιεηζηηθώλ ζεκάησλ δηελεξγείηαη ζε ζπκκόξθσζε κε
νξηζκέλεο ξεηά νξηδόκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ν παξέρσλ ηελ άδεηα.
- Σε αληάιιαγκα ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξνύληαη θαη
παξέρνληαη από ηνλ παξέρνληα ηελ άδεηα, ν δηθαηνύρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη
ακνηβή άδεηαο ρξήζεο πνπ ππνινγίδεηαη σο πνζνζηό επί ησλ ζπλνιηθώλ
θαζαξώλ πσιήζεσλ, ην νπνίν θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη. Τν/ηα ελ ιόγσ
πνζνζηό/ά πξνζδηνξίδνληαη ξεηά ζηε ζύκβαζε άδεηαο ρξήζεο.
- Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αδεηνύρνο αδπλαηεί λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ,
νξίδνληαη θπξώζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα θπκαίλνληαη έσο ηελ αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο. Δπίζεο, νξίδνληαη ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο
ζύκβαζεο.
2. Σην πξναλαθεξόκελν παξάδεηγκα, βάζεη ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, παξαηεξνύκε όηη:
- Η ζύκβαζε αθνξά εκπνξεύκαηα πνπ κεηαπσινύληαη ζηελ αξρηθή ηνπο
θαηάζηαζε θαη θέξνπλ ζήκα (απνθιεηζηηθό ζήκα ή απνθιεηζηηθά επώλπκα
πξντόληα) γηα ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ θαηαβάιινληαη ζρεηηθά δηθαηώκαηα (Γ.1.4).
- Πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή πιεξσκήο από ηνλ αγνξαζηή ζηνλ πσιεηή γηα ηε
ρξήζε δηθαησκάησλ αδείαο ζρεηηθά κε εκπνξηθά ζήκαηα θαη πξόηππα θαζώο θαη
ηε ρξήζε ή κεηαπώιεζε ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ (Γ.1.2). Καηά
ζπλέπεηα, νη ελ ιόγσ όξνη ρξήζεο δηθαησκάησλ αδείαο ζρεηίδνληαη κε ηα ππό
θξίζε εκπνξεύκαηα (Γ.1.3).
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Οη πιεξσκέο ησλ δηθαησκάησλ αδείαο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε κνξθή επίζεκεο
ζπκθσλίαο, όπνπ πξνζδηνξίδεηαη ξεηά ε ζρεηηθή ακνηβή θαη ν ηξόπνο
ππνινγηζκνύ (Γ.1.5, 6 ).
- Ο αδεηνύρνο - αγνξαζηήο δελ είλαη ειεύζεξνο λα πξνκεζεπηεί ηέηνηα
εκπνξεύκαηα από άιινπο πξνκεζεπηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηνλ πσιεηή –
παξέρνληα ηελ άδεηα (Γ.1.4).
- Πξνβιέπνληαη ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ κεξώλ, ν ηξόπνο ιύζεο ηεο
ζύκβαζεο θαζώο θαη ζρεηηθέο θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ηνλ πσιεηή ζηνλ
αγνξαζηή ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο (Γ.1.5).
- Έλα κέξνο ησλ πιεξσκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηώκαηα αδείαο κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο κε δαζκνινγεηέν ζηνηρείν (ζήκα πηλαθίδαο θαηαζηεκάησλ).
Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό ην ζηνηρείν δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί βάζεη
αληηθεηκεληθώλ θαη κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ από ηα ινηπά δηθαηώκαηα άδεηαο
ρξήζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εκπνξεύκαηα, θαη από ηε ζηηγκή πνπ ν ηξόπνο
ππνινγηζκνύ ησλ νθεηιώλ σο πνζνζηό επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ δελ
δηαθξίλεη ηα ζρεηηθά πνζά, δελ κπνξεί λα γίλεη θαηάιιεινο δηαρσξηζκόο θαη
θαηαλνκή (Γ.1.7).
Έηζη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα πνζά πνπ πιεξώλνληαη από ηνλ
αγνξαζηή (αδεηνύρν) ζηνλ πσιεηή (παξέρνληα ηελ άδεηα), γηα ζθνπνύο
παξαρώξεζεο άδεηαο ρξήζεο, πξνζηίζεληαη ζηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα
πιεξσηέα ηηκή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 1 γ) θαλ. 2913/92. Αληίζεηα, πνζά
πνπ ηπρόλ νθείινληαη γηα ζθνπνύο εκπνξίαο (π.ρ. marketing, δηαθήκηζε θιπ.),
δελ πξνζηίζεληαη ζηε δαζκνινγεηέα αμία ησλ ππό θξίζε εκπνξεπκάησλ (Β.4).
3. Ωο είλαη επλόεην, ην πξναλαθεξόκελν παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθό, θαζώο θάζε
πεξίπησζε νθεηιόκελσλ δηθαησκάησλ γηα ηε ρξήζε άδεηαο ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο
ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ ηα
νπζηώδε ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξίιεςε ή κε ησλ ζρεηηθώλ νθεηιώλ
ζηε δαζκνινγεηέα αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο, όπσο απηά παξαηίζεληαη αλσηέξσ.
-

Τέινο, επηζεκαίλνπκε όηη ε Υπεξεζία καο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, είλαη
πάληνηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ παξνρή ζπλδξνκήο, νδεγηώλ θαη θαηεπζύλζεσλ
αλαθνξηθά κε ηελ νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ
Τεισλεηαθνύ Κώδηθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δαζκνινγεηέα αμία εκπνξεπκάησλ.
Γηεπθξηλίδνπκε όκσο όηη, ε Υπεξεζία καο δελ δύλαηαη λα εθθέξεη νξηζηηθή θαη
δεζκεπηηθή άπνςε επί ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ, π.ρ. λα εμεηάζεη ζπγθεθξηκέλεο
ζπκβάζεηο θαη λα απνθαλζεί επί ηεο ζπκπεξίιεςεο ή κε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηε
δαζκνινγεηέα αμία εκπνξεπκάησλ, θαζώο θάηη ηέηνην, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, εκπίπηεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα είηε ησλ Τεισλεηαθώλ Πεξηθεξεηώλ
κέζσ ηεο έθδνζεο ζρεηηθώλ Απνθάζεσλ, είηε ηεο ΔΛ.Υ.Τ. ζε πεξηπηώζεηο εθ ησλ
πζηέξσλ ειέγρσλ. Σε θάζε πεξίπησζε, επνκέλσο, ε άπνςε ηεο Υπεξεζίαο καο είλαη
ζπκβνπιεπηηθή θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ παξνρή θαηεπζύλζεσλ σο πξνο ηελ νξζή
εξκελεία ησλ εκπιεθόκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ Τεισλεηαθνύ Κώδηθα, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλδξάκεη ηελ Υπεξεζία ζαο ζηε ιήςε ηειηθήο απόθαζεο.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη ζπλεξγαζία.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
- Γξ. Γελ. Γ/ληξηαο Τεισλείσλ & ΔΦΚ
- Γ/λζε Τεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ
- Γ/λζε ΣΤΔΠ
- Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ
- Γ/λζε ΓΓΘΤΟΚ – Τκ. Α, Β, Γ, Γ
- Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
- Γ/λζε Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
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