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«Απνζηνιή Απνθάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δ.Δ. γηα ζέκαηα
δαζκνινγεηέαο αμίαο εκπνξεπκάησλ»

Απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, πίλαθα κε ζπλνπηηθή παξάζεζε ησλ Απνθάζεσλ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ Δ.Δ. γηα ζέκαηα δαζκνινγεηέαο αμίαο εκπνξεπκάησλ από ην έηνο 1993,
γηα ηε δηεπθόιπλζε θαη ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε ζέκαηα εξκελείαο θαη
εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ θαλ. 2913/92 (Κνηλνηηθόο Τεισλεηαθόο
Κώδηθαο) θαη 2454/93 (Δθαξκνζηηθέο Γηαηάμεηο ΚΤΚ).
Δπηζεκαίλνπκε εηδηθόηεξα ηα αθόινπζα:
1. Τν Γηθαζηήξην ηεο Δ.Δ. (ΓΔΔ) δηαζθαιίδεη ηελ νκνηόκνξθε εξκελεία θαη
εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο. Γηεπζεηεί επίζεο
ηηο λνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξώλ κειώλ θαη ησλ
ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. Φπζηθά πξόζσπα, εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί
κπνξνύλ επίζεο λα πξνζθύγνπλ ζην Γηθαζηήξην, εάλ ζεσξνύλ όηη ηα
δηθαηώκαηά ηνπο δελ έρνπλ γίλεη ζεβαζηά από θάπνην όξγαλν ηεο Δ.Δ. Με ηνλ
ηξόπν απηό, ην ΓΔΔ απνηειεί ηελ αλώηαηε δηθαζηηθή αξρή (δηθαηνδνηηθό
όξγαλν) ηεο Δ.Δ. θαη θξνληίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηώλ
κειώλ, γηα ηελ νκνηόκνξθε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ.
2. Οη Απνθάζεηο ηνπ ΓΔΔ γηα ζέκαηα εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνύ
δηθαίνπ, ππεξηεξνύλ έλαληη θάζε άιινπ κε ζπκβαηνύ κέηξνπ ηνπ θνηλνηηθνύ
δηθαίνπ, όπσο είλαη νη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο ή νη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο
Δ.Δ., θαζώο θαη έλαληη ηπρόλ εζληθώλ δηαηάμεσλ θαη ξπζκίζεσλ. Οη ελ ιόγσ
Απνθάζεηο δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., ζεηξά C.
3. Ο ζπλεκκέλνο ζηελ παξνύζα πίλαθαο πεξηιακβάλεη, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά,
ηνλ αξηζκό θαη ην έηνο ηεο ππόζεζεο, ην ζέκα ηεο ππόζεζεο, θαζώο θαη ηελ
πεξίιεςε ηεο Απόθαζεο, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε.
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Οιόθιεξν ην θείκελν ηεο θάζε Απόθαζεο κπνξεί λα αλαδεηεζεί κε ηνλ
αξηζκό θαη ην έηνο ηεο αληίζηνηρεο ππόζεζεο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
λνκνζεζίαο Δ.Δ. (www.eur-lex.europa.eu ).
4. Ο αλσηέξσ πίλαθαο ζα αλαξηεζεί γηα ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηε
δηαδηθηπαθή πύιε (portal) ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο θαη ζα
επηθαηξνπνηείηαη κεηά από θάζε έθδνζε λεόηεξεο Απόθαζεο.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
- Γξ. Γελ. Γ/ληξηαο Τεισλείσλ & ΔΦΚ
- Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
- Γ/λζε Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ
- Γ/λζε Τεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ
- Γ/λζε ΔΦΚ&ΦΠΑ
- Γ/λζε ΣΤΔΠ
- Γ/λζε ΓΓΘΤΟΚ – Τκήκα ηα Α, Β, Γ, Γ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΕΕ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΜΟΛΟΓΗΣΕΑ ΑΞΚΑ
Τπόθεςη

Θέμα

Περίληψη Απόφαςησ

C-59/92

Δαςμολογθτζα αξία - Μείωςθ λόγω χειροτερεφςεωσ των
εμπορευμάτων - Λαμβάνεται υπόψθ ανεξαρτιτωσ τθσ
θμερομθνίασ μετακζςεωσ του κινδφνου ςτον αγοραςτι

Σο άρκρο 4, δεφτερθ περίοδοσ, του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 1495/80 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ Ιουνίου 1980,
περί των εκτελεςτικϊν διατάξεων οριςμζνων ρυκμίςεων των άρκρων 1, 3 και 8 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ)
1224/80 του υμβουλίου "περί τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ των εμπορευμάτων" όπωσ τροποποιικθκε
με τον κανονιςμό (ΕΟΚ) 1580/81 τθσ Επιτροπισ, τθσ 12θσ Ιουνίου 1981, ζχει τθν ζννοια ότι δεν πρζπει
να γίνεται διάκριςθ αναλόγωσ του αν χειροτζρευςθ τθσ καταςτάςεωσ των εμπορευμάτων που μειϊνει
τθ δαςμολογθτζα αξία τουσ επζρχεται πριν ι μετά τθ μετάκεςθ του κινδφνου ςτον αγοραςτι.

C-29/93

Δαςμολογθτζα αξία πραγματοποιικθκαν
για
ποςοςτϊςεων

Δαπάνεσ ποςοςτϊςεων που
τθν
απόκτθςθ
εξαγωγικϊν

Οι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ εξαγωγικϊν ποςοςτϊςεων δεν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
δαςμολογθτζασ αξίασ ειςαχκζντων ςτθν Κοινότθτα εμπορευμάτων, κατά τθν ζννοια των διατάξεων
του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 1224/80 του υμβουλίου, τθσ 28θσ Μαΐου 1980, περί τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
των εμπορευμάτων, και ςυνεπϊσ δεν χρειάηεται να εξετάηεται αν ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα εξαγωγισ οι
άδειεσ εξαγωγισ μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο νόμιμθσ εμπορίασ.

C-340/93

Δαπάνεσ ποςοςτϊςεων ςτισ οποίεσ υποβλικθκε ο αγοραςτισ
για προςωπικζσ ποςοςτϊςεισ δωρεάν χορθγοφμενεσ ςτον
πωλθτι - Περιλαμβάνονται - Δαπάνεσ ποςοςτϊςεων για
ποςοςτϊςεισ προερχόμενεσ από τρίτο πρόςωπο ι για
προςωπικζσ ποςοςτϊςεισ χορθγοφμενεσ ςτον πωλθτι ζναντι
αντιτίμου - Δεν περιλαμβάνονται

Ο κανονιςμόσ (ΕΟΚ) 1224/80 του υμβουλίου, τθσ 28θσ Μαΐου 1980, περί δαςμολογθτζασ αξίασ των
εμπορευμάτων, όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΟΚ) 3193/80 του υμβουλίου, τθσ 8θσ
Δεκεμβρίου 1980, ζχει τθν ζννοια ότι:
1) Οι δαπάνεσ ποςοςτϊςεων που καταβάλλει ο αγοραςτισ ςτον πωλθτι, για προςωπικζσ
ποςοςτϊςεισ που χορθγοφνται ς' αυτόν δωρεάν, ςυνυπολογίηονται ςτθ δαςμολογθτζα αξία.
2) Οι δαπάνεσ ποςοςτϊςεων που δεν ςυνυπολογίηονται ςτθ δαςμολογθτζα αξία δεν πρζπει να
αναγράφονται χωριςτά ςτθ διλωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ.
3) 'Οςον αφορά τθ δαςμολογθτζα αξία των ειςαγωγϊν από τθν Σαϊβάν που υπόκεινται ςτον
κανονιςμό (ΕΟΚ) 4134/86 του υμβουλίου, τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 1986, για το κακεςτϊσ ειςαγωγϊν
οριςμζνων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων καταγωγισ Σαϊβάν, οι δαπάνεσ για ποςοςτϊςεισ τρίτων
πρζπει να αντιμετωπίηονται με τον ίδιο τρόπο με τισ δαπάνεσ ποςοςτϊςεων που αφοροφν ειςαγωγζσ
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υποκείμενεσ ςτον κανονιςμό (ΕΟΚ) 4136/86 του υμβουλίου, τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 1986, περί του
κοινοφ κακεςτϊτοσ ειςαγωγϊν οριςμζνων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων καταγωγισ τρίτων
χωρϊν.

C-61/94

Χοριγθςθ αδειϊν ειςαγωγισ προϊόντων, θ δαςμολογθτζα αξία
των οποίων είναι κατϊτερθ των οριηομζνων με τον
διακανονιςμό ελαχίςτων τιμϊν

1) Επιτρζποντασ τθν ειςαγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων, ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ τθσ
ενεργθτικισ τελειοποιιςεωσ, μολονότι θ δαςμολογθτζα αξία τουσ ιταν κατϊτερθ των ελαχίςτων
τιμϊν που ορίηονται ςφμφωνα με τον διεκνι διακανονιςμό ςτον τομζα των γαλακτοκομικϊν
προϊόντων, ο οποίοσ εγκρίκθκε εκ μζρουσ τθσ Κοινότθτασ με τθν απόφαςθ 80/271/ΕΟΚ του
υμβουλίου, τθσ 10θσ Δεκεμβρίου 1979, περί ςυνάψεωσ των πολυμερϊν ςυμφωνιϊν που προκφπτουν
από τισ εμπορικζσ διαπραγματεφςεισ 1973-1979, θ Ομοςπονδιακι Δθμοκρατία τθσ Γερμανίασ παρζβθ
τισ υποχρεϊςεισ που υπζχει από το άρκρο 6, παράγραφοσ 1, ςτοιχείο α', του παραρτιματοσ Ι και το
άρκρο 6, ςτοιχείο α', των παραρτθμάτων ΙΙ και ΙΙΙ του διακανονιςμοφ, κακϊσ και όςεσ απορρζουν από
τον κανονιςμό (ΕΟΚ) 1999/85 του υμβουλίου, τθσ 16θσ Ιουλίου 1985, για το κακεςτϊσ τθσ
ενεργθτικισ τελειοποιιςεωσ.
2) Απορρίπτει τθν προςφυγι κατά τα λοιπά.

C-93/96

Άμυνα κατά τθσ πρακτικισ του ντάμπινγκ - Δαςμόσ
αντιντάμπινγκ - Επιβολι δαςμοφ ςτθν τιμι «ελεφκερο ςτα
ςφνορα τθσ Κοινότθτασ» - Πρόβλεψθ προςαυξιςεωσ ςτθν
περίπτωςθ που θ προκεςμία πλθρωμισ υπερβαίνει τισ 30
θμζρεσ - Σρόποσ εφαρμογισ - Προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ
«ελεφκερο ςτα ςφνορα τθσ Κοινότθτασ»

Η προςαφξθςθ που προβλζπει το άρκρο 1, παράγραφοσ 3, του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 738/92 του
υμβουλίου, τθσ 23θσ Μαρτίου 1992, για τθν επιβολι οριςτικοφ δαςμοφ αντιντάμπινγκ ςτισ ειςαγωγζσ
νθμάτων από βαμβάκι καταγωγισ Βραηιλίασ και Σουρκίασ, πρζπει να επιβάλλεται ςε κάκε περίπτωςθ
κατά τθν οποία θ πλθρωμι των ειςαγομζνων εμπορευμάτων ςυνομολογείται ότι κα γίνει μετά τθν 30ι
θμζρα από τθν άφιξι τουσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ, ζςτω και αν θ ποςοςτιαία διαφορά
μεταξφ του τιμιματοσ ςε περίπτωςθ χορθγιςεωσ προκεςμίασ πλθρωμισ και του τιμιματοσ που
αντιςτοιχεί ςτθν πλθρωμι CAD υπερβαίνει τθν εφαρμοςτζα προςαφξθςθ. Η προςαφξθςθ αυτι πρζπει
να επιβαρφνει το πράγματι πλθρωκζν ι πλθρωτζο για τα εμπορεφματα τίμθμα, όταν αυτά πωλοφνται
για να εξαχκοφν προσ το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ, ςτο οποίο τίμθμα δεν περιλαμβάνονται
οι τόκοι που οφείλονται εισ αντάλλαγμα τθσ χορθγιςεωσ προκεςμίασ πλθρωμισ, εφόςον πάντωσ αυτι
προβλζφκθκε με «ςυμφωνία χρθματοδοτιςεωσ», κατά τθν ζννοια του άρκρου 3, παράγραφοσ 2, του
κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 1495/80 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ Ιουνίου 1980, περί των εκτελεςτικϊν διατάξεων
οριςμζνων ρυκμίςεων των άρκρων 1, 3 και 8 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 1224/80 του υμβουλίου περί τθσ
δαςμολογθτζασ αξίασ των εμπορευμάτων, όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΟΚ) 220/85 τθσ
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Επιτροπισ, τθσ 29θσ Ιανουαρίου 1985, το δε ποςό των τόκων αντανακλά τα επικρατοφντα επιτόκια.

C-142/96

Πακθτικι τελειοποίθςθ - Ολικι ι μερικι απαλλαγι από
ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ - Κακοριςμόσ τθσ αξίασ των
παραγϊγων προϊόντων και των εμπορευμάτων προςωρινισ
εξαγωγισ -Εφλογοσ τρόποσ κακοριςμοφ τθσ αξίασ

Σο άρκρο 13, παράγραφοσ 2, δεφτερο εδάφιο, του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2473/86 του υμβουλίου, τθσ
24θσ Ιουλίου 1986, ςχετικά με το κακεςτϊσ τθσ πακθτικισ τελειοποιιςεωσ και το ςφςτθμα ςτακερϊν
ανταλλαγϊν, δεν πρζπει να ερμθνευκεί υπό τθν ζννοια ότι ζνασ τρόποσ κακοριςμοφ των εξόδων
τελειοποιιςεωσ μπορεί να κεωρθκεί εφλογοσ μόνον αν θ αξία των εμπορευμάτων προςωρινισ
εξαγωγισ, θ οποία προκφπτει από τθν εφαρμογι του, είναι ςχεδόν ίςθ με τθν τιμι αγοράσ που
κατζβαλε ο κάτοχοσ τθσ εγκρίςεωσ πακθτικισ τελειοποιιςεωσ ι με το κόςτοσ καταςκευισ των εν λόγω
εμπορευμάτων. Η χριςθ τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ των εμπορευμάτων προςωρινισ εξαγωγισ αποτελεί
εφλογο τρόπο, υπό τθν ζννοια τθσ διατάξεωσ αυτισ. Επιπλζον, θ τιμι αγοράσ των εμπορευμάτων
προςωρινισ εξαγωγισ, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται οι προςαυξιςεισ, μπορεί να λαμβάνεται
υπόψθ κατά τον κακοριςμό των εξόδων τελειοποιιςεωσ, ακόμθ και αν ζχει ωσ ςυνζπεια ότι το
ποςοςτό του δαςμοφ που επιβάλλεται ςτο μθ τελειοποιθκζν εμπόρευμα είναι μεγαλφτερο από το
επιβαλλόμενο
ςτα
παράγωγα
προϊόντα.

C-15/99

Δαπάνεσ αναλφςεωσ των εμπορευμάτων - Εκ των υςτζρων
είςπραξθ ειςαγωγικϊν δαςμϊν - Διαγραφι ειςαγωγικϊν
δαςμϊν

1) Σα ζξοδα των αναλφςεων που αποςκοποφν ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ςυμβατότθτασ των ειςαγομζνων
εμπορευμάτων προσ τθν εκνικι νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ ειςαγωγισ, τα οποία ο ειςαγωγζασ
χρεϊνει ςτον αγοραςτι επιπλζον τθσ τιμισ των εμπορευμάτων, πρζπει να κεωρθκοφν ωσ
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ «ςυναλλακτικισ αξίασ» των εμπορευμάτων αυτϊν υπό τθν ζννοια του
άρκρου 3, παράγραφοσ 1, του κανονιςμοφ (EOK) 1224/80 του υμβουλίου, τθσ 28θσ Μαΐου 1980,
περίτθσ δαςμολογθτζασ αξίασ των εμπορευμάτων, όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΟΚ)
3193/80 του υμβουλίου, τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 1980.
2) Οι τελωνειακζσ αρχζσ κράτουσ μζλουσ πρζπει να παραιτθκοφν από τθν εκ των υςτζρων είςπραξθ
των δαςμϊν κατ' εφαρμογιν του άρκρου 5, παράγραφοσ 2, του κανονιςμοφ (EOK) 1697/79 του
υμβουλίου, τθσ 24θσ Ιουλίου 1979, περί τθσ εκ των υςτζρων ειςπράξεωσ ειςαγωγικϊν ι εξαγωγικϊν
δαςμϊν που δεν κατζςτθςαν απαιτθτοί από τον φορολογοφμενο, για εμπορεφματα που
διαςαφθνίςκθκαν ςε τελωνειακό κακεςτϊσ ςυνεπαγόμενο τθν υποχρζωςθ καταβολισ τζτοιων
δαςμϊν, όταν, ςτα πλαίςια επιτοπίου ελζγχου των ειςαγωγϊν που πραγματοποιικθκαν
προγενζςτερα, δεν αμφιςβιτθςαν το γεγονόσ ότι τα κατ' αποκοπιν ζξοδα δεν περιλαμβάνονται ςτθ
δαςμολογθτζα αξία για παρόμοιεσ ενζργειεσ και δεν προκφπτει ότι ο επιχειρθματίασ, ο οποίοσ τιρθςε
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία διατάξεισ όςον αφορά τισ τελωνειακζσ
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διαςαφιςεισ, κα μποροφςε να ζχει αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν ορκότθτα των αποτελεςμάτων του εν
λόγω ελζγχου.

C-379/00

Σιμι των εμπορευμάτων και προμικεια αγοράσ - Επιςτροφι
δαςμϊν που ζχουν καταβλθκεί επί του ςυνολικοφ ποςοφ

1) Σα άρκρα 29, 32 και 33 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου
1992, περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, πρζπει να ερμθνευκοφν υπό τθν ζννοια ότι μια
προμικεια αγοράσ που περιλαμβάνεται ςτθ δθλωκείςα δαςμολογικι αξία και δεν διακρίνεται από
τθν τιμι πωλιςεωσ των εμπορευμάτων ςτθ διλωςθ διαςαφιςεωσ πρζπει να κεωρείται ωσ μζροσ τθσ
αξίασ τθσ ςυναλλαγισ δυνάμει του άρκρου 29 του ίδιου κανονιςμοφ και, ωσ εκ τοφτου, να υπόκειται
ςε δαςμό.
2) Εφόςον οι τελωνειακζσ αρχζσ δζχκθκαν να επανεξετάςουν τθ διαςάφθςθ ειςαγωγισ και ζλαβαν
απόφαςθ για «να επανορκϊςουν τθν κατάςταςθ», υπό τθν ζννοια του άρκρου 78, παράγραφοσ 3, του
κανονιςμοφ 2913/92, λαμβανομζνου υπόψθ του γεγονότοσ ότι θ διαςάφθςθ ιταν ατελισ λόγω
παραδρομισ του διαςαφθςτι, οι εν λόγω αρχζσ δεν μποροφν να ανακαλζςουν τθν απόφαςι τουσ
αυτι.

C-422/00

Κοινοτικόσ τελωνειακόσ κϊδικασ Τπολογιςμόσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ

Οπωροκθπευτικά

-

1) Η δαςμολογθτζα αξία των οπωροκθπευτικϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
κανονιςμοφ (EK) 3223/94 τθσ Επιτροπισ, τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1994, ςχετικά με τισ λεπτομζρειεσ
εφαρμογισ του κακεςτϊτοσ κατά τθν ειςαγωγι οπωροκθπευτικϊν, πρζπει, για τθν περίοδο μεταξφ
τθσ 18θσ Μαρτίου 1997 και τθσ 17θσ Ιουλίου 1998, να κακορίηεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
κακοριςμοφ τθσ τιμισ ειςόδου που προβλζπονται ςτο άρκρο 5 του κανονιςμοφ αυτοφ.
2) Από τθν εξζταςθ του τρίτου ερωτιματοσ δεν προζκυψε κανζνα ςτοιχείο ικανό να κίξει το κφροσ
του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1498/98 τθσ Επιτροπισ, τθσ 14θσ Ιουλίου 1998, για τροποποίθςθ του κανονιςμοφ
(ΕΚ) 3223/94 .
3) Σο άρκρο 5 του κανονιςμοφ 3223/94 πρζπει να ερμθνευκεί υπό τθν ζννοια ότι ζνασ ειςαγωγζασ, ο
οποίοσ δεν είναι ςε κζςθ να δθλϊςει οριςτικι δαςμολογθτζα αξία κατά τθ ςτιγμι του εκτελωνιςμοφ
οπωροκθπευτικϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ωσ άνω κανονιςμοφ, μπορεί να αναφζρει
προςωρινι ζνδειξθ τθσ αξίασ αυτισ ςφμφωνα με το άρκρο 254 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2454/93 τθσ
Επιτροπισ, τθσ 2ασ Ιουλίου 1993, για τον κακοριςμό οριςμζνων διατάξεων εφαρμογισ του
κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του υμβουλίου για τθ κζςπιςθ του κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, μόνο
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ςτθν περίπτωςθ που θ δαςμολογθτζα αξία των εν λόγω προϊόντων κακορίηεται ςφμφωνα με τθ
μζκοδο που προβλζπεται ςτο άρκρο 5, παράγραφοσ 1, ςτοιχείο β´, του κανονιςμοφ 3223/94.

C-152/01

Κακοριςμόσ τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ - Tόκοι καταβλθτζοι βάςει
ςυμφωνίασ χρθματοδοτιςεωσ - Δεν περιλαμβάνονται Προχποκζςεισ - Σόκοι που διακρίνονται από τθν πράγματι
πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι - Διλωςθ ςτθν οποία δεν
αναγράφονται οι οφειλόμενοι ι καταβλθκζντεσ τόκοι

Σο άρκρο 3, παράγραφοσ 2, ςτοιχείο α´, του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 1495/80 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ
Ιουνίου 1980, περί τθσ κεςπίςεωσ εκτελεςτικϊν διατάξεων οριςμζνων ρυκμίςεων του κανονιςμοφ
(ΕΟΚ) 1224/80 του υμβουλίου περί τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ των εμπορευμάτων, όπωσ
τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΟΚ) 220/85 τθσ Επιτροπισ, τθσ 29θσ Ιανουαρίου 1985, ζχει τθν
ζννοια ότι οι καταβλθκζντεσ τόκοι διακρίνονται από τθν αξία των εμπορευμάτων ακόμθ και ςτθν
περίπτωςθ που, κατά το κρίςιμο χρονικό ςθμείο τθσ αποδοχισ τθσ τελωνειακισ διαςαφιςεωσ, οι
τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ μόνον το τιμολόγιο για τθν κακαρι αξία των
εμπορευμάτων, από το οποίο, όπωσ και από τθ διλωςθ δαςμολογθτζασ αξίασ, δεν προκφπτει οφτε
ρθτϊσ οφτε εμμζςωσ ότι ςτο πλαίςιο τθσ οικείασ ειςαγωγισ ο αγοραςτισ κατζβαλε ι οφείλει να
καταβάλει τόκουσ ςτον πωλθτι.

C-468/03

Δθλωκείςα δαςμολογθτζα αξία που περιλαμβάνει προμικεια
αγοράσ – Επιβολι δαςμϊν επί του ςυνόλου του δθλωκζντοσ
ποςοφ – Επανεξζταςθ τθσ τελωνειακισ διαςαφιςεωσ – Όροι –
Επιςτροφι των δαςμϊν που καταβλικθκαν επί τθσ προμικειασ
αγοράσ

1) Σα άρκρα 29, 32 και 33 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου
1992, περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, πρζπει να ερμθνευκοφν υπό τθν ζννοια ότι μια
προμικεια αγοράσ που περιλαμβάνεται ςτθ δθλωκείςα δαςμολογικι αξία και δεν διακρίνεται από
τθν τιμι πωλιςεωσ των εμπορευμάτων ςτθ διλωςθ διαςαφιςεωσ πρζπει να κεωρείται ωσ μζροσ τθσ
αξίασ τθσ ςυναλλαγισ δυνάμει του άρκρου 29 του ίδιου κανονιςμοφ και, ωσ εκ τοφτου, να υπόκειται
ςε δαςμό.
2)

Σα άρκρα 78 και 236 του κανονιςμοφ 2913/92 πρζπει να ερμθνευκοφν υπό τθν ζννοια ότι:

–
μετά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ παραλαβισ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων, οι τελωνειακζσ
αρχζσ που επιλαμβάνονται αιτιςεωσ του διαςαφθτι περί επανεξετάςεωσ τθσ τελωνειακισ του
διαςαφιςεωσ ωσ προσ τα εν λόγω εμπορεφματα, υποχρεοφνται, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ αςκιςεωσ
ενδίκου βοθκιματοσ, είτε να απορρίψουν τθν αίτθςθ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ είτε να προβοφν ςτθ
ηθτοφμενθ επανεξζταςθ·
–
ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνουν, μετά το πζρασ τθσ επανεξετάςεωσ, ότι θ δθλωκείςα
δαςμολογικι αξία περιελάμβανε εκ παραδρομισ προμικεια αγοράσ, υποχρεοφνται να επανορκϊςουν
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τθν κατάςταςθ προβαίνοντασ ςτθ επιςτροφι των ειςαγωγικϊν δαςμϊν που επιβλικθκαν επί τθσ
προμικειασ αυτισ.

C-306/04

Δαςμολογθτζα αξία – Φορθτοί Τπολογιςτζσ με λογιςμικό
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ

Κατά τθν ειςαγωγι υπολογιςτϊν τουσ οποίουσ ο πωλθτισ ζχει εφοδιάςει με λογιςμικό που
περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα ςυςτιματα εκμεταλλεφςεωσ τα οποία ο αγοραςτισ ζκεςε δωρεάν
ςτθ διάκεςι του επιβάλλεται, ςφμφωνα με το άρκρο 32, παράγραφοσ 1, ςτοιχείο βϋ ι γϋ, του
κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992, περί τελωνειακοφ κϊδικα,
προκειμζνου να κακοριςτεί θ δαςμολογθτζα αξία αυτϊν των υπολογιςτϊν, να προςτίκεται ςτθ
ςυναλλακτικι τουσ αξία θ αξία αυτοφ του λογιςμικοφ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ αξία αυτι δεν
περιελιφκθ ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα για τουσ υπολογιςτζσ αυτοφσ τιμι.
Σο ίδιο ιςχφει ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι εκνικζσ αρχζσ δζχονται, ςφμφωνα με το κοινοτικό
δίκαιο, ωσ ςυναλλακτικι αξία τθν τιμι μιασ πωλιςεωσ διαφορετικισ εκείνθσ τθν οποία ςυνιψε ο
κοινοτικόσ αγοραςτισ. ε μια τζτοια περίπτωςθ, ωσ «αγοραςτισ» κατά τθν ζννοια του άρκρου 32,
παράγραφοσ 1, ςτοιχεί βϋ, ι γϋ, του κανονιςμοφ 2913/92, πρζπει να νοείται ο αγοραςτισ ο οποίοσ
ςυνιψε τθν άλλθ αυτι πράξθ πωλιςεωσ.

C-491/04

Δαςμολογθτζα αξία – Ειςαγωγικοί δαςμοί – Παράδοςθ
εμπορευμάτων από εταιρία εδρεφουςα ςτθν Ιερςζθ και παροχζσ
υπθρεςιϊν που πραγματοποιοφνται ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο

1) Σο άρκρο 29 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992, περί
κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, πρζπει να ερμθνεφεται υπό τθν ζννοια ότι, υπό
περιςτάςεισ όπωσ αυτζσ τθσ υποκζςεωσ τθσ κφριασ δίκθσ, το τίμθμα τθσ παροχισ, αφενόσ,
ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν όπωσ θ εξζταςθ, θ παροχι ςυμβουλϊν ι θ κατ’ αίτθςθ παρακολοφκθςθ
τθσ χριςεωσ των φακϊν επαφισ και τθσ προμικειασ, αφετζρου, ςυγκεκριμζνων εμπορευμάτων τα
οποία ςυνίςτανται ςτουσ εν λόγω φακοφσ επαφισ, ςτα διαλφματα κακαριςμοφ και ςτισ κικεσ
φφλαξθσ αποτελεί, ςυνολικά, τθ «ςυναλλακτικι αξία» κατά τθν ζννοια του εν λόγω άρκρου 29 και
υπόκειται, ωσ εκ τοφτου, ςε δαςμό.
2) Οι αρχζσ που διατυπϊνονται ςτθν προαναφερκείςα απόφαςθ τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1999, C349/96, CPP δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αυτοφςιεσ προσ κακοριςμό των ςτοιχείων τθσ
ςυναλλαγισ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τθν εφαρμογι του εν λόγω άρκρου 29.
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C-263/06

Δαςμόσ αντιντάμπινγκ – Ακατζργαςτοσ χυτοςίδθροσ από
αιματίτθ ρωςικισ καταγωγισ – Απόφαςθ 67/94/ΕΚΑΧ –
Προςδιοριςμόσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ για τθν επιβολι
μεταβλθτοφ δαςμοφ αντιντάμπινγκ – υναλλακτικι αξία –
Διαδοχικζσ πωλιςεισ με διαφορετικζσ τιμζσ

φμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφοσ 2, τθσ αποφάςεωσ 67/94/ΕΚΑΧ τθσ Επιτροπισ, τθσ 12θσ
Ιανουαρίου 1994, περί επιβολισ προςωρινοφ δαςμοφ αντιντάμπινγκ ςτισ ειςαγωγζσ ςτθν Κοινότθτα
ακατζργαςτων χυτοςιδιρων από αιματίτθ, καταγωγισ Βραηιλίασ, Πολωνίασ, Ρωςίασ και Ουκρανίασ, οι
τελωνειακζσ αρχζσ δεν δφνανται να προςδιορίςουν τθ δαςμολογθτζα αξία, για τθν επιβολι του
οριςκζντοσ με τθν απόφαςθ αυτι δαςμοφ αντιντάμπινγκ, βάςει τθσ τιμισ που ορίςτθκε για τα
ςυγκεκριμζνα εμπορεφματα ςτο πλαίςιο πωλιςεωσ προγενζςτερθσ αυτισ για τθν οποία ζγινε θ
διαςάφθςθ, οςάκισ θ δθλωκείςα τιμι αντιςτοιχεί ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα από τον
ειςαγωγζα τιμι.
Οι τελωνειακζσ αρχζσ, οςάκισ αμφιβάλλουν βαςίμωσ για το αν θ δθλωκείςα αξία είναι πραγματικι και
εφόςον οι αμφιβολίεσ αυτζσ επιβεβαιωκοφν, αφοφ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και δοκεί
ςτον ενδιαφερόμενο εφλογθ δυνατότθτα να προβάλει τθν άποψι του ςχετικά με τουσ λόγουσ ςτουσ
οποίουσ ςτθρίηονται οι αμφιβολίεσ αυτζσ, χωρίσ να καταςτεί δυνατόν να προςδιοριςτεί θ πράγματι
πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι, δφνανται, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του
υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992, περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, να
υπολογίςουν τθ δαςμολογθτζα αξία, για τθν επιβολι του οριςκζντοσ με τθν απόφαςθ 67/94 δαςμοφ
αντιντάμπινγκ, βάςει τθσ τιμισ που ςυμφωνικθκε για τα ςυγκεκριμζνα εμπορεφματα ςτο πλαίςιο τθσ
πλζον πρόςφατθσ, ςε ςχζςθ με αυτι για τθν οποία ζγινε θ διαςάφθςθ, προγενζςτερθσ πωλιςεωσ, ωσ
προσ τθν οποία δεν ζχουν κανζναν αντικειμενικό λόγο να αμφιβάλλουν ότι είναι πραγματικι.

C-256/07

υνυπολογιςμόσ, ςτο πλαίςιο του προςδιοριςμοφ τθσ
δαςμολογθτζασ αξίασ, των πλθρωμϊν που πραγματοποιικθκαν
από τον πωλθτι κατ’ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεωσ εγγυιςεωσ
προβλεπομζνθσ ςτθ ςφμβαςθ πωλιςεωσ

1) Σο άρκρο 29, παράγραφοι 1 και 3, ςτοιχείο αϋ, του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του υμβουλίου,
τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992, περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα και το άρκρο 145,
παράγραφοσ 2, του κανονιςμοφ (EΟΚ) 2454/93 τθσ Επιτροπισ, τθσ 2ασ Ιουλίου 1993, για τον
κακοριςμό οριςμζνων διατάξεων εφαρμογισ του κανονιςμοφ 2913/92, όπωσ τροποποιικθκε με τον
κανονιςμό (ΕΚ) 444/2002 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ Μαρτίου 2002, ζχουν τθν ζννοια ότι, όταν τα
εμπορεφματα παρουςιάηουν ελαττϊματα τα οποία αποκαλφφκθςαν μετά τθ κζςθ των εμπορευμάτων
ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, αλλά αποδεικνφεται ότι προχπιρχαν αυτισ και τα οποία ςυνεπάγονται,
βάςει ςυμβατικισ υποχρζωςθσ εγγυιςεωσ, τθ μεταγενζςτερθ επιςτροφι ποςϊν εκ μζρουσ του
πωλθτι-καταςκευαςτι προσ τον αγοραςτι, αντίςτοιχων προσ τισ δαπάνεσ επιςκευϊν που ο
αγοραςτισ ανζλαβε ζναντι των διανομζων του, είναι δυνατι θ κατά τα ποςά αυτά μείωςθ τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ των εν λόγω εμπορευμάτων και, κατ’ ακολουκία, τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ τουσ,
θ οποία δθλϊκθκε βάςει τθσ αρχικά ςυνομολογθκείςασ μεταξφ του πωλθτι-καταςκευαςτι και του
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αγοραςτι τιμισ.
2) Σο άρκρο 145, παράγραφοι 2 και 3, του κανονιςμοφ 2454/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον
κανονιςμό 444/2002, δεν ζχει εφαρμογι επί ειςαγωγϊν για τισ οποίεσ πραγματοποιικθκαν
τελωνειακζσ διαςαφιςεισ πριν τισ 19 Μαρτίου 2002.

C-354/09

Άρκρο 33 – Δαςμολογθτζα αξία των εμπορευμάτων –
Περιλαμβάνονται οι τελωνειακοί δαςμοί – Όροσ παραδόςεωσ
“Delivered Duty Paid”

Η προχπόκεςθ του άρκρου 33 του κανονιςμοφ 2913/92 του υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992,
περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, κατά τθν οποία οι ειςαγωγικοί δαςμοί πρζπει να
«διακρίνονται» από τθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα για τα ειςαγόμενα εμπορεφματα τιμι,
πλθροφται όταν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν ςυμφωνιςει ότι τα εμπορεφματα αυτά κα
παραδίδονται DDP (Delivered Duty Paid) και ζχουν αναγράψει τον όρο αυτό ςτθ διαςάφθςθ αλλά,
λόγω πλάνθσ ωσ προσ τθν προτιμθςιακι καταγωγι των εν λόγω εμπορευμάτων, δεν αναφζρουν
κανζνα ποςό ειςαγωγικϊν δαςμϊν.

C-116/12

Δαςμολογθτζα αξία — Εμπορεφματα που εξάγονται ςε τρίτθ
χϊρα — Επιςτροφζσ κατά τθν εξαγωγι — Μεταποίθςθ ςτθ
χϊρα εξαγωγισ, που δεν κεωρείται ουςιαςτικι — Επανεξαγωγι
των εμπορευμάτων ςτο ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ —
Κακοριςμόσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ — υναλλακτικι αξία

Σα άρκρα 29 και 32 του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2913/92 του υμβουλίου, τθσ 12θσ Οκτωβρίου 1992, περί
κεςπίςεωσ κοινοτικοφ τελωνειακοφ κϊδικα, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τον κανονιςμό (ΕΚ) 82/97 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 1996, εφαρμόηονται για τον
κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ εμπορευμάτων που ειςάγονται βάςει ςυμβάςεωσ θ οποία,
μολονότι χαρακτθρίηεται ωσ ςφμβαςθ πωλιςεωσ, εντοφτοισ αποδεικνφεται ότι πρόκειται για ςφμβαςθ
επεξεργαςίασ ι μεταποιιςεωσ. Κατά τον κακοριςμό τθσ αξίασ αυτισ δεν ζχει ςθμαςία εάν οι εργαςίεσ
επεξεργαςίασ ι μεταποιιςεωσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 24 του κανονιςμοφ αυτοφ,
προκειμζνου τα εμπορεφματα αυτά να κεωρθκοφν καταγόμενα από τθ χϊρα όπου πραγματοποιείται
θ επεξεργαςία ι θ μεταποίθςθ.
Σα άρκρα 29 και 32 του κανονιςμοφ 2913/92, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τον κανονιςμό 82/97, ζχουν
τθν ζννοια ότι, κατά τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ, πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ αξία
τθσ επιςτροφισ κατά τθν εξαγωγι που ειςπράχκθκε για το εμπόρευμα μζςω πρακτικισ θ οποία
ςυνίςταται ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του δικαίου τθσ Ζνωςθσ με τρόπο καταχρθςτικό και με
ςκοπό τθν ακζμιτθ άντλθςθ οφζλουσ.
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ΑΔΑ: 6ΨΔΛΗ-ΩΤ2
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