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ΠΡΟ: Σελωνειακές Περιθέρειες

(για άμεζη ενημέρωζη ηων Σελωνείων
αρμοδιόηηηάς ηοσς)
ΚΟΙΝ.:

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

: Σπιινγή «Δηεζλείο Εκπνξηθνί Καλόλεο» έθδνζεο 2010 ηνπ Δηεζλνύο Εκπνξηθνύ

Επηκειεηεξίνπ
ΥΔΣ.

: Η αξηζ. πξση. Δ.1513/805/09.12.2002 Δ.Υ.Ο.Ο

Καηά ηε δηακόξθσζε ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη ρξήζε κηαο ζεηξάο
δηεζλώλ εκπνξηθώλ όξσλ γλσζηώλ σο «Incoterms».
Τα «Incoterms 2010» αληηθαζηζηνύλ ηα «Incoterms 2000» πνπ ζαο έρνπλ θνηλνπνηεζεί κε ηελ σο
άλσ αλαθεξόκελε ζρεηηθή.
Οη ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο εθαξκόδνληαη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη αθνξνύλ
θπξίσο ηελ θαηάξγεζε ηεζζάξσλ εκπνξηθώλ όξσλ : DEQ, DES, DAF θαη DDU – θαη ηελ εηζαγσγή
δύν λέσλ εκπνξηθώλ όξσλ : «DAT» (παξαδνηέν ζην ηεξκαηηθό) θαη «DAP» (παξαδνηέν ζηνλ ηόπν
πξννξηζκνύ) . Οη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Παξάξηεκα 38 ηνπ ηίηινπ ΙΙ
ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΟΚ) αξηζ. 2454/93 ζέζε 2 πνπ αθνξά ηνπο «όξνπο παξάδνζεο», ζύκθσλα κε ηνλ
Εθηειεζηηθό θαλνληζκό (ΕΕ) αξηζ. 756/2012 ηεο Επηηξνπήο ηεο 20εο Απγνύζηνπ 2012.
Άξα νη λένη εκπνξηθνί όξνη ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο:

Incoterms 2010 εθαρμοζηέοι ζε όλα ηα μέζα μεηαθοράς:
Κωδικός
Προζδιοριζμός ηόποσ
Incoterms
EXW
FCA
CPT
CIP
DAT
DAP
DDP

Σην εξγνζηάζην
Ειεύζεξν ζην κεηαθνξέα
Καηαβιεζείο λαύινο κέρξη
Καηαβιεζείο λαύινο, πεξηιακβαλνκέλσλ
αζθαιίζηξσλ , κέρξη
Παξαδνηέν ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό
Παξαδνηέν ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ
Παξάδνζε κε θαηαβνιή δαζκώλ

ημείωζη

ησλ
ΝΕΟ
ΝΕΟ

Incoterms 2010 εθαρμοζηέοι μόνο για ηις θαλάζζιες ή ηις εζωηερικές πλωηές
μεηαθορές:
Κωδικός
Προζδιοριζμός ηόποσ
Incoterms
FAS
FOB
CFR
CIF

Ειεύζεξν κέρξη ην πινίν (παξάπιεπξα ηνπ πινίνπ)
Ειεύζεξν επί ηνπ πινίνπ
Κόζηνο θαη λαύινο
Κόζηνο, αζθάιηζηξα, λαύινο
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Επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο έγηλε κηα αλεπίζεκε κεηάθξαζε ησλ δύν λέσλ εκπνξηθώλ
όξσλ, DAT θαη DAP ελώ γηα ηνπο ππόινηπνπο όξνπο έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηελ σο
άλσ ζρεηηθή.
O όξνο DAT (παξαδνηέν ζην ηεξκαηηθό, θαηνλνκαδόκελν ηεξκαηηθό ζην ιηκάλη ή ζηνλ ηόπν
πξννξηζκνύ)
Πσιεηήο:

Αγνξαζηήο:

Πξέπεη λα παξαδώζεη ηα εκπνξεύκαηα θαη λα ηα δηαζέζεη ζηνλ αγνξαζηή ζην
ζπκθσλεκέλν ηεξκαηηθό ζην ιηκάλη ή ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, ζηελ
εκεξνκελία θαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί.
Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηε
κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη απηό ην ηεξκαηηθό θαη λα εθθνξηώζεη ηα
εκπνξεύκαηα από ην ηειηθό κεηαθνξηθό κέζν.
Ο πσιεηήο δελ δεζκεύεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή λα ζπλάςεη
αζθαιηζηηθή ζύκβαζε. Ωζηόζν, νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, κε δηθά
ηνπ έμνδα, ην έγγξαθν πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεύκαηα.
Ο όξνο DAT βαξύλεη ηνλ πσιεηή κε ηνλ εθηεισληζκό ησλ εκπνξεπκάησλ
ζηελ εμαγσγή. Ωζηόζν, δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα αλαιάβεη ηνλ
εθηεισληζκό εηζαγσγήο.
Πξέπεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεύκαηα κόιηο παξαδνζνύλ θαη λα πιεξώζεη ην
αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπο, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζύκβαζε πώιεζεο.
Είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ εθηεισληζκό ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηόπν
πξννξηζκνύ.
Ο αγνξαζηήο νθείιεη επίζεο λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ
δεηήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα
πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, λα εηζάγεη ή λα πξνσζήζεη ηα εκπνξεύκαηα κέρξη ηνλ
ηειηθό ηνπο πξννξηζκό.
Απηόο ν λένο θαλόλαο αληηθαζηζηά ηνλ όξν DEQ
Απηόο ν θαλόλαο Incoterms δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά ζε
εκπνξεπκαηνθηβώηηα. Αξκόδεη επίζεο ζε κηα ζπκβαηηθή ζαιάζζηα κεηαθνξά
όηαλ ν πσιεηήο ζέιεη λα θξαηήζεη ηνπο θηλδύλνπο εθθόξησζεο ηνπ πινίνπ
ζην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ν
ηόπνο δηάζεζεο (πξνβιήηα, ππό πάιαγγν…).

O όξνο DAP (παξαδνηέν ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, θαηνλνκαδόκελν ηόπν)
Πσιεηήο:

Αγνξαζηήο:

Πξέπεη λα παξαδώζεη ηα εκπνξεύκαηα θαη λα ηα δηαζέζεη ζηνλ αγνξαζηή ζην
κεηαθνξηθό κέζν πξνζέγγηζεο έηνηκν γηα εθθόξησζε ζην ζπκθσλεκέλν
ηόπν πξννξηζκνύ. Πξέπεη λα εθηεισλίζεη ηα εκπνξεύκαηα ζηελ εμαγσγή,
σζηόζν δελ έρεη θακία ππνρξέσζε εθηεισληζκνύ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ
εηζαγσγή.
Ο πσιεηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηε
κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κέρξη ην ζπκθσλεκέλν ηόπν πξννξηζκνύ ρσξίο
ηελ εθθόξησζε ηνπο ζηελ άθημε από ην κεηαθνξηθό κέζν.
Ο πσιεηήο δελ δεζκεύεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αγνξαζηή λα ζπλάςεη
αζθαιηζηηθή ζύκβαζε. Ωζηόζν, νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, κε δηθά
ηνπ έμνδα, ην έγγξαθν πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεύκαηα.
Πξέπεη λα εμνθιήζεη ηα εκπνξεύκαηα όπσο πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε
πώιεζεο θαη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεύκαηα κόιηο παξαδνζνύλ.
Είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνλ εθηεισληζκό
ηνπο ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ.
Ο αγνξαζηήο νθείιεη επίζεο λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πσιεηή γηα λα ηνπ
δεηήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα
πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη, λα εηζάγεη ή λα πξνσζήζεη ηα εκπνξεύκαηα κέρξη ηνλ
ηειηθό ηνπο πξννξηζκό.
Απηόο ν λένο θαλόλαο αληηθαζηζηά ηνπο όξνπο DAF, DES θαη DDU.

ΑΔΑ: Β4ΜΡΗ-ΦΩΟ
Οι Προϊζηάμενοι ηων Σελωνειακών Περιθερειών παρακαλούνηαι για ηην άμεζη
ενημέρωζη ηων Σελωνείων δικαιοδοζίας ηοσς.
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ α/α

ΜΑΡΙΑ

ΛΤΡΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

A. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Γ/νζη Τελωνείων Αηηικήρ – Τμήμα Γαζμοθοπολογηηέαρ Αξίαρ Δμποπεςμάηων
Γ/νζη Τελωνείων Θεζ/νίκηρ – Τμήμα Γαζμοθοπολογηηέαρ Αξίαρ
ΔΛ.Υ.Τ Αηηικήρ
ΔΛ.Υ.Τ Θεζ/νίκηρ
Γ/νζη Ο.Π.Σ.Τ
Κενηπική Υπηπεζία Σ.Γ.Ο.Δ.
Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Σ.Γ.Ο.Δ.
Γ/νζη Δπιθεώπηζηρ Υπηπεζιών
Πεπιθεπειακέρ Οικονομικέρ Δπιθεωπήζειρ (έδπερ ηοςρ)
Υποςπγείο Οικονομίαρ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ –Γεν. Γ/νζη Γιεθνούρ Οικ.
Πολιηικήρ- Γ/νζη Καθεζηώηων Διζαγωγών – Δξαγωγών Δμποπικήρ ΄Αμςναρ
Γεν. Φημείο ηος Κπάηοςρ – Γ/νζη Φημικοηεσνική Γαζμολογίος
Σύνδεζμορ Δλλήνων Βιομησάνων – Ξενοθώνηορ 5
Σύνδεζμορ Δμποπικών Ανηιπποζώπων Δλλάδορ
Κενηπική ΄Δνωζη Δπιμεληηηπίων
Ομοζπονδία Δκηελωνιζηών Δλλάδορ – Τζαμαδού 38 Πειπαιάρ
Σύλλογορ Δκηελωνιζηών Αθήναρ – Πειπαιά
Σύλλογορ Δκηελωνιζηών Θεζ/νίκηρ

Β. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γπαθείο Γεν. Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων
Γπαθείο Γεν. Γ/νηη Τελωνείων & Δ.Φ.Κ
Γ/νζειρ : 3η, 18η, 19η, 33η, ΔΦ.Κ
Γ/νζη Γιεθνών Οικονομικών Σσέζεων - Τμήμα Β΄ : Τελωνειακών Θεμάηων
Γ/νζη 17η Γαζμολογική : α. Γπαθείο Πποϊζηαμένος Γ/νζηρ
β. Τμήμαηα Α΄, Γ΄ και Δ΄

