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Μζροσ 1ο :

Ειςαγωγι

1. Οι παρεχόμενεσ οδθγίεσ βαςίηονται ςτθ δομι και τθν ιεράρχθςθ των ςχετικϊν
εφαρμοςτικϊν διατάξεων (IA), και επικεντρϊνονται ςτα νζα ςτοιχεία που αφοροφν
τουσ κανόνεσ για τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ.
2. Οι παροφςεσ οδθγίεσ κα ενςωματωκοφν πλιρωσ ςε ολοκλθρωμζνεσ οδθγίεσ
ςχετικά με τθν αξία (Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για τθ Δαςμολογθτζα Αξία).

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Α. Ρϊλθςθ προσ εξαγωγι
1. Το άρκρο 128 παρ. 1 του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα (ςτο εξισ: Ucc),
κακιερϊνει τθν αρχι ότι θ ςχετικι πϊλθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ, είναι θ πϊλθςθ που πραγματοποιείται αμζςωσ πριν από τθν
είςοδο των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., με τθν προχπόκεςθ
ότι θ πϊλθςθ αυτι ςυνιςτά πράγματι μια «πϊλθςθ προσ εξαγωγι» με προοριςμό
το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
2. Θ χρονικι ςτιγμι που λαμβάνεται υπόψθ είναι θ ςτιγμι που τα εμπορεφματα
ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. (Τίτλοσ IV, UCC). Θ ςχετικι πϊλθςθ για
τα εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. είναι θ πϊλθςθ
εκείνθ που πραγματοποιείται όταν διαςχίηονται τα ςφνορα τθσ Ε.Ε., δθλ. θ
τελευταία πϊλθςθ που λαμβάνει χϊρα τθ ςτιγμι αυτι, προσ υλοποίθςθ τθσ
ςφμβαςθσ πϊλθςθσ.
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3. Σφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 1 του UCC, θ πϊλθςθ που λαμβάνεται υπόψθ για
τον κακοριςμό τθσ αξίασ των εμπορευμάτων, είναι θ εκείνθ θ οποία αποτελεί τθν
πϊλθςθ προσ εξαγωγι που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν είςοδο των εμπορευμάτων
ςτθν Ε.Ε. Πρόκειται για τθν πϊλθςθ που πραγματοποιείται αμζςωσ πριν από τθν
είςοδο των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
4. Θ πϊλθςθ αυτι επιτρζπει τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ με
τρόπο ϊςτε να λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο τθσ εμπορικισ ςυναλλαγισ που
οδθγεί ςτθν ειςαγωγι. Επιτρζπει τθν ορκι εφαρμογι των λοιπϊν ςχετικϊν
διατάξεων (π.χ. για τθν προςκικθ και αφαίρεςθ ςτοιχείων από τθν αξία). Στισ
περιπτϊςεισ όπου αυτό δεν είναι εφικτό, δεν είναι δυνατι και θ εφαρμογι τθσ
μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ.
5. Επομζνωσ, θ προαναφερόμενθ πϊλθςθ είναι αυτι που επιτρζπει ςτουσ
οικονομικοφσ φορείσ και ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ να εφαρμόςουν τθ μζκοδο τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ.
6. Ζνα απλό παράδειγμα ζχει ωσ εξισ:
-

Ο Β αγοράηει από τον Α και τα εμπορεφματα ειςζρχονται ςτο ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.
Αυτι είναι θ πϊλθςθ που λαμβάνει χϊρα πριν από τθν άφιξθ των
εμπορευμάτων ςτθν Ε.Ε.

-

Ο Β αγοράηει από τον Α και πουλάει ςτον Γ, και θ τελευταία αυτι πϊλθςθ (του
Β προσ τον Γ) είναι αυτι που λαμβάνει χϊρα πριν από τθν άφιξθ των
εμπορευμάτων ςτθν Ε.Ε. Θ πϊλθςθ από τον Β ςτον Γ κεωρείται επομζνωσ ωσ θ
πϊλθςθ που πραγματοποιείται αμζςωσ πριν από τθν είςοδο ςτθν Ε.Ε.

7. Είναι βζβαια απαραίτθτο να διαςφαλιςτεί ότι θ ςυναλλακτικι αξία που
χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα
με το άρκρο 70 UCC, ζχει τον τφπο τθσ πραγματικισ πϊλθςθσ, όπου
ςυναλλάςςονται ζνασ αγοραςτισ με ζναν πωλθτι. Με άλλα λόγια, προκειμζνου να
κακοριςτεί μια δαςμολογθτζα αξία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 70 UCC,
κα πρζπει να κακοριςτεί εάν τα μζρθ που εμπλζκονται ςτθ ςυναλλαγι μποροφν
πράγματι να κεωρθκοφν ωσ αγοραςτισ και πωλθτισ και κατά ςυνζπεια εάν θ
ςυναλλαγι ςυνιςτά πϊλθςθ τόςο με τθ νομικι όςο και με τθν εμπορικι ζννοια
του όρου.
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8. Το

άρκρο

128

των

εφαρμοςτικϊν

διατάξεων

του

UCC

δεν

επιφζρει

διαφοροποιιςεισ ςτο πεδίο εφαρμογισ του οριςμοφ τθσ πϊλθςθσ για ςκοποφσ
δαςμολογθτζασ αξίασ. Τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ παραμζνουν. Το
νόθμα και θ ουςία του τι ςυνιςτά «πϊλθςθ» δεν μεταβάλλεται, όμωσ πλζον μπορεί
να είναι ςθμαντικι θ διάκριςθ μεταξφ μιασ πϊλθςθσ και οριςμζνων διατυπϊςεων
και διακανονιςμϊν που μπορεί να προθγοφνται τθσ πϊλθςθσ.
9. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να κεωρθκεί ότι πραγματοποιείται πϊλθςθ όταν
τα εμπορεφματα ειςάγονται με παρακατακικθ ι ειςάγονται από υποκαταςτιματα
τθσ ίδιασ εταιρείασ που δεν αποτελοφν χωριςτζσ νομικζσ οντότθτεσ, εμπορεφματα
που ειςάγονται με ςφμβαςθ ενοικίαςθσ ι leasing (ζςτω κι αν το ςυμβόλαιο
περιλαμβάνει τθν επιλογι αγοράσ των εμπορευμάτων). Επιπλζον, μία εγχϊρια
πϊλθςθ – όπου τόςο ο αγοραςτισ όςο και ο πωλθτισ βρίςκονται εντόσ τθσ Ε.Ε. –
δεν κεωρείται ότι ςυνιςτά πϊλθςθ προσ εξαγωγι με προοριςμό τθν Ε.Ε.
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Β) Άρκρο 128 παρ. 2 Εφαρμοςτικϊν Διατάξεων του UCC – Ρωλιςεισ εμπορευμάτων ςτα
πλαίςια ειδικϊν (αναςταλτικϊν) κακεςτϊτων πριν από τθ κζςθ ςε ελεφκερθ
κυκλοφορία.
Σθμείωςθ: Το άρκρο 128 (2) των Εφαρμοςτικών Διατάξεων UCC κα πρζπει να ερμθνεφεται
ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 1 του ιδίου άρκρου.
1. Το άρκρο 128 παρ. 2 των εφαρμοςτικϊν διατάξεων του UCC, αναφζρεται, μεταξφ
άλλων, ςτθ δαςμολογθτζα αξία των εμπορευμάτων που ζχουν τεκεί ςε τελωνειακι
αποκικθ, όταν αυτά τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία. Θ διάταξθ αυτι δεν
περιορίηεται ςτα εμπορεφματα που αποτελοφν αντικείμενο πϊλθςθσ ενϊ
βρίςκονται ςε τελωνειακι αποταμίευςθ. Άλλα κακεςτϊτα εμπίπτουν επίςθσ ςτθ
διάταξθ αυτι (εμπορεφματα ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι που ζχουν τεκεί ςε ειδικό
κακεςτϊσ, άλλο από τον ειδικό προοριςμό, τθν εςωτερικι διαμετακόμιςθ ι τθν
τελειοποίθςθ προσ επανειςαγωγι). Όμωσ, για ςκοποφσ διευκόλυνςθσ όςον αφορά
τα παραδείγματα, κακϊσ και λόγω του ότι θ τελωνειακι αποκικευςθ είναι το
πλζον κοινό κακεςτϊσ ςτα πλαίςια του άρκρου αυτοφ, οι παροφςεσ οδθγίεσ
αναφζρονται μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ.
2. Το άρκρο 128 παρ. 2 των Εφαρμοςτικϊν Διατάξεων UCC, καλφπτει τισ περιπτϊςεισ
όπου τα εμπορεφματα «πωλοφνται προσ εξαγωγι» εντόσ τθσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ, και για τα οποία δεν υφίςταται πϊλθςθ πριν από τθν άφιξθ ςτθν
Ε.Ε.
3. Επομζνωσ, οι περιπτϊςεισ που καλφπτονται είναι εκείνεσ όπου, κατά τθν είςοδο
ςτθν Ε.Ε., τα εμπορεφματα δεν τελωνίηονται για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία,
αλλά τίκενται ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι ςε ειδικό τελωνειακό κακεςτϊσ
(τελωνειακι

αποταμίευςθ,

τελειοποίθςθ

προσ

επανεξαγωγι,

εξωτερικι

διαμετακόμιςθ) με αναςτολι των δαςμολογικϊν επιβαρφνςεων.
4. Εφόςον υφίςταται πϊλθςθ προσ εξαγωγι πριν από τθν άφιξθ των εμπορευμάτων
ςτθν Ε.Ε., θ εν λόγω πϊλθςθ αποτελεί τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ
δαςμολογθτζασ αξίασ (άρκρο 128 παρ. 1 Εφαρμοςτικϊν Διατάξεων UCC).
5. Εφόςον δεν υφίςταται τζτοια πϊλθςθ, για ςκοποφσ διαμόρφωςθσ τθσ αξίασ
ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ, λαμβάνεται υπόψθ θ πϊλθςθ
που λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ (και
κεωρείται ωσ «πϊλθςθ προσ εξαγωγι». Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν τα
εμπορεφματα αποτελοφν αντικείμενο πϊλθςθσ και πλθροφν τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 70 του UCC μετά τθ κζςθ τουσ ςε ειδικό (αναςταλτικό) κακεςτϊσ, μια
τζτοια πϊλθςθ κα λθφκεί υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ
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ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ (λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι
«εγχϊριεσ» πωλιςεισ δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ςκοποφσ εφαρμογισ
τθσ μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ).
6. Γενικά, θ δαςμολογθτζα αξία κα πρζπει να κακορίηεται με βάςθ τθ ςυναλλακτικι
αξία τθσ πϊλθςθσ που λαμβάνει χϊρα εντόσ/από τελωνειακι αποταμίευςθ εντόσ
τθσ Ε.Ε., μόνο εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
-

δεν υφίςταται πϊλθςθ προσ εξαγωγι ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 1 των
Εφαρμοςτικϊν Διατάξεων UCC,

-

ζχει λάβει χϊρα πϊλθςθ ςε τελωνειακι αποταμίευςθ θ οποία δεν αποτελεί
εγχϊρια πϊλθςθ,

-

θ πϊλθςθ ςε τελωνειακι αποταμίευςθ πλθροί τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 70
παρ. 3 του UCC.
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Γ) Ρρακτικά παραδείγματα τθσ πϊλθςθσ που λαμβάνεται υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ
δαςμολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 1 και 2 των Διατάξεων Εφαρμογισ
του UCC (όταν τα εμπορεφματα τίκενται ςε αναςταλτικό κακεςτϊσ, π.χ. αποταμίευςθ).
1. Περιπτϊςεισ ςυνικουσ εφαρμογισ του άρκρου 128 παρ. 1 και 2 ζχουν ωσ
ακολοφκωσ:
-

Περίπτωςθ 1:
Τα εμπορεφματα πωλοφνται από μια τρίτθ χϊρα ςτθν Ε.Ε. Πωλοφνται ςτον
ενωςιακό ειςαγωγζα μετά από τθ κζςθ τουσ ςε τελωνειακι αποταμίευςθ (1θ
πϊλθςθ), και επαναπωλοφνται από αυτόν ςε αγοραςτι (πελάτθ εντόσ τθσ Ε.Ε.)
πριν τθ κζςθ τουσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία (2θ πϊλθςθ). Στθν περίπτωςθ
αυτι, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 128 παρ. 2, θ πϊλθςθ που λαμβάνεται
υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ είναι θ 1θ πϊλθςθ, κακϊσ θ
2θ πϊλθςθ (που λαμβάνει χϊρα μεταξφ κατοίκων τθσ Ε.Ε.) είναι εγχϊρια
πϊλθςθ και δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ πϊλθςθ προσ εξαγωγι.

-

Περίπτωςθ 2:
Τα εμπορεφματα πωλοφνται από μια τρίτθ χϊρα ςτθν Ε.Ε. Τίκενται ςε
τελωνειακι αποταμίευςθ, και ςτθ ςυνζχεια πωλοφνται ςτον πελάτθ εντόσ τθσ
Ε.Ε. Στθν περίπτωςθ αυτι, εφόςον θ πϊλθςθ λαμβάνει χϊρα πριν από τθ κζςθ
ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, τότε αποτελεί τθ βάςθ για τθν εφαρμογι τθσ
μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 2. Εφόςον θ
πϊλθςθ αυτι λάβει χϊρα μετά από τθ κζςθ των εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ
κυκλοφορία, θ δαςμολογθτζα αξία κακορίηεται με εναλλακτικι μζκοδο.
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Γραφικά παραδείγματα:
2. ΡΩΛΗΣΗ ΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΘΟ 128 (1) ΙΑ
Στο παράδειγμα αυτό, τα εμπορεφματα αποτελοφν ςυνολικά το αντικείμενο τριϊν
εμπορικϊν πωλιςεων:
1) από τον καταςκευαςτι Α προσ τον dealer Β (οι Α, Β βρίςκονται ςε Τρίτθ χϊρα),
2) από τον dealer B ςτον αγοραςτι C ςτθ Γαλλία,
3) από τον αγοραςτι C ςτθ Γαλλία ςτον τελικό αγοραςτι D ςτθ Γερμανία.
Τα εμπορεφματα μεταφζρονται απευκείασ από τον καταςκευαςτι Α (Τρίτθ χϊρα) ςτον
αγοραςτι C ςτθ Γαλλία.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ πϊλθςθ που λαμβάνεται υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 1 των Εφαρμοςτικϊν Διατάξεων UCC,
είναι θ πϊλθςθ μεταξφ του dealer B και του αγοραςτι C.

πϊλθςθ

Καταςκευαςτισ Α
(Θ.Π.Α.)

Dealer B (Θ.Π.Α.)
τιμι 10.000 $

πϊλθςθ 2

τιμι 13.000 $

μθχανζσ

πϊλθςθ 3

Αγοραςτισ C
(Γαλλία)

Αγοραςτισ D
(Γερμανία)
τιμι 17.000 ευρϊ

τελωνιςμόσ
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3. Ραράδειγμα διαδοχικϊν παραγγελιϊν και πωλιςεων προϊόντοσ
Α.

Ο πελάτθσ Α παραγγζλνει το αυτοκίνθτο Χ από τον dealer B.

B.

O dealer B παραγγζλνει το αυτοκίνθτο από τθν ολλανδικι εταιρεία D “CAR Co”.

Γ.

Θ εταιρεία D πουλά το αυτοκίνθτο ςτθν εταιρεία Ε “CAR IMPORT Co”, εντόσ τθσ Ε.Ε.

Δ.

Θ εταιρεία Ε ειςάγει το αυτοκίνθτο.

Ε.

Το αυτοκίνθτο πωλείται ςτον dealer B.

ΣΤ.

Ο dealer B πουλά το αυτοκίνθτο ςτον τελικό πελάτθ Α.

Αυτό είναι ζνα παράδειγμα διαδοχικϊν παραγγελιϊν που καταλιγει ςε μια πϊλθςθ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, τα εμπορεφματα πωλοφνται από τον D ςτον Ε, ο οποίοσ τα κζτει ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία, χωρίσ τθ χριςθ αναςταλτικοφ κακεςτϊτοσ. Κατά ςυνζπεια, αυτι θ
πϊλθςθ (μεταξφ D και Ε) παρζχει τθ βάςθ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ
ςυναλλακτικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 1.
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4. Ρϊλθςθ προσ εξαγωγι ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 1 των Διατάξεων Εφαρμογισ
UCC
Στο παράδειγμα αυτό, τα εμπορεφματα πωλοφνται από τον καταςκευαςτι Α (ςε τρίτθ
χϊρα) ςτον dealer B (ςε τρίτθ χϊρα), αλλά μεταφζρονται απευκείασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του
dealer B εντόσ τθσ Ε.Ε., ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ άμεςθσ πϊλθςθσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, λαμβάνει χϊρα μία μόνο πϊλθςθ (από τον Α ςτον Β), θ οποία
χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ για τον κακοριςμό τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ ςφμφωνα με το
άρκρο 128 παρ. 1.

Dealer B (Ελβετία)

πϊλθςθ

Καταςκευαςτισ Α
(Θ.Π.Α.)

τιμι 10.000 $

μθχανζσ

Αποκικθ Dealer B
(Γερμανία)

τελωνιςμόσ
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5. Ρϊλθςθ προσ εξαγωγι ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 2 των Διατάξεων Εφαρμογισ
UCC
Στο παράδειγμα αυτό, τα εμπορεφματα αποςτζλλονται από τον dealer A (ςε τρίτθ χϊρα)
προσ τον ειςαγωγζα Β εντόσ τθσ Ε.Ε. Εντόσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, τα εμπορεφματα
πωλοφνται από τον Α ςτον Β ο οποίοσ πουλά τα εμπορεφματα ςτον αγοραςτι C (εντόσ τθσ
Ε.Ε.).
Στθν περίπτωςθ αυτι, τα εμπορεφματα αγοράηονται από τον Β με πωλθτι τον Α (αλλιϊσ ο Β
δεν κα μποροφςε να τα πουλιςει).
Κατά ςυνζπεια, θ πϊλθςθ που λαμβάνεται υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ ςυναλλακτικισ
αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 2 είναι θ πϊλθςθ μεταξφ των Α και Β.

Dealer A (Θ.Π.Α.)

μθχανζσ

πϊλθςθ

Ειςαγωγζασ Β
(Γερμανία)

Αγοραςτισ C
(Γαλλία)

τιμι 17.000 ευρϊ

τελωνιςμόσ
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6. Ρϊλθςθ προσ εξαγωγι ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 2 των Διατάξεων Εφαρμογισ
UCC
Στο παράδειγμα αυτό, δεν υφίςταται πϊλθςθ κατά τθ ςτιγμι που τα εμπορεφματα
ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. Όμωσ, θ πϊλθςθ που λαμβάνει χϊρα ενϊ τα
εμπορεφματα βρίςκονται ςε αναςταλτικό κακεςτϊσ, παρζχει τθ βάςθ για τθν εφαρμογι τθσ
μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 2. Θ εν λόγω πϊλθςθ
είναι αυτι που λαμβάνει χϊρα μεταξφ του καταςκευαςτι Χ και του πελάτθ Η που βρίςκεται
εντόσ τθσ Ε.Ε.

Σφνορα τθσ Ε.Ε. όπου τα
εμπορεφματα ειςζρχονται
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ
τθσ Ε.Ε.

Τελωνειακι αποκικθ ςτθν
Ε.Ε. – Κράτοσ μζλοσ C
Καταςκευαςτισ Χ
Χϊρα εξαγωγισ Χ

Θ κυγατρικι ςτθν Ε.Ε. τθσ
Χ, φζρνει τα εμπορεφματα
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ
τθσ Ε.Ε. εντόσ τελωνειακισ
αποκικθσ.

Θζςθ ςε
ελεφκερθ
κυκλοφορία
Απευκείασ μεταφορά από τον
καταςκευαςτι Χ ςτθν τελωνειακι
αποκικθ εντόσ τθσ Ε.Ε.

Πελάτθσ Η εντόσ τθσ
Ε.Ε.
Κράτοσ μζλοσ C

Τιμολόγιο
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Δ) Μεταβατικζσ Διατάξεισ
1) Το άρκρο 347 των Διατάξεων Εφαρμογισ UCC ορίηει ζνα μεταβατικό μζτρο (με
εφαρμογι ζωσ τισ 31.12.2017) που επιτρζπει ςτουσ ειςαγωγείσ να τθροφν τισ
ςυμβάςεισ που υπζγραψαν με καλι πίςτθ, οι οποίεσ ίςχυαν κατά τισ 18/1/2016
(θμερομθνία κζςθσ ςε εφαρμογι του νζου κανονιςμοφ) και να τουσ παρζχει εφλογο
χρόνο ϊςτε να προςαρμόςουν, όπου απαιτείται, τισ εμπορικζσ τουσ πρακτικζσ.
2) Θ αναφορά ςτον όρο «ςχετικι ςφμβαςθ» δεν περιορίηεται ςε μία ςφμβαςθ
πϊλθςθσ μεταξφ αγοραςτι και πωλθτι: μια τζτοια ςφμβαςθ μπορεί να ζχει
υπογραφεί μεταξφ μερϊν όπωσ ο αγοραςτισ των προϊόντων και των μερϊν ζναντι
των οποίων ο εν λόγω αγοραςτισ ζχει αναλάβει μελλοντικζσ ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ. Οι οικονομικοί φορείσ κεωρείται ότι ζχουν
δικαιολογθμζνθ νόμιμθ εμπιςτοςφνθ ςτα πλαίςια αυτά.
3) Δεν τίκενται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ αναφορικά με τθ μορφι ι τθ δομι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Κατά ςυνζπεια, θ ςφμβαςθ δεν απαιτείται να ςχετίηεται
αποκλειςτικά με ζνα προϊόν, με μία ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ,
ποςότθτα και τιμι αγοράσ. Επομζνωσ, οι επονομαηόμενεσ «ςυμβάςεισ – πλαίςια»
καλφπτονται επίςθσ από τθ διάταξθ αυτι.
4) Ωσ ςυνζπεια τθσ μεταβατικισ διάταξθσ, ο ειςαγωγζασ ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει
χριςθ μιασ πϊλθςθσ άλλθσ από εκείνθ που ορίηεται ςτο άρκρο 128 παρ. 1 –
ςυμπεριλαμβανόμενθσ, για παράδειγμα, μιασ «προθγοφμενθσ» πϊλθςθσ (που
λαμβάνει χϊρα πριν από τθν πϊλθςθ που ορίηεται ςτο άρκρο 128 παρ. 1) – όταν ο
οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται ι περιορίηεται από ςφμβαςθ που ζχει ςυναφκεί
πριν από τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ νζασ νομοκεςίασ.
5) Εφόςον μια τζτοια ςφμβαςθ προχποκζτει τθ χριςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ πϊλθςθσ
(ζςτω και προθγοφμενθσ πϊλθςθσ), θ οποία ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ
νομοκεςία (άρκρο 147 καν. 2454/93) κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ πϊλθςθ προσ
εξαγωγι, τότε θ ςυγκεκριμζνθ πϊλθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζωσ και τθν
31.12.2017, με τθν προχπόκεςθ ότι θ ςφμβαςθ παραμζνει ςε ιςχφ.
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Μζροσ 3ο:

Royalties και λοιπά δικαιϊματα αδείασ

Άρκρο 71 UCC και Άρκρο 136 ΙΑ
Σφμφωνα με το άρκρο 71 UCC:

Άρκρο 71
Στοιχεία τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ
1. Για τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 72, ςτθν
πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα για τα ειςαγόμενα εμπορεφματα τιμι προςτίκενται:
………….
(γ) τα πάςθσ φφςεωσ δικαιώματα και τζλθ αδειοδότθςθσ ςχετικά με τα υπό εκτίμθςθ
εμπορεφματα τα οποία, κατά τουσ όρουσ τθσ πώλθςθσ των υπό εκτίμθςθ εμπορευμάτων,
υποχρεοφται να καταβάλει ο αγοραςτισ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα, ςτο μζτρο που τα
δικαιώματα και τζλθ αυτά δεν ζχουν περιλθφκεί ςτθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα
τιμι.
Θ διάταξθ αυτι εφαρμόηεται με το Άρκρο 136 UCC IA.

1) Το άρκρο 136 ΙΑ περιλαμβάνει οριςμζνεσ νζεσ διατάξεισ οι οποίεσ δεν είναι τόςο
ςθμαντικζσ, και ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ απλϊσ επαναδιατυπϊνουν οριςμζνεσ
βαςικζσ και αυτονόθτεσ αρχζσ των πλζον ςθμαντικϊν κανόνων του UCC. Οι πιο
ςθμαντικζσ αλλαγζσ αφοροφν το γεγονόσ ότι οριςμζνοι κανόνεσ που υπιρχαν ςτον
καν. 2454/92, δεν προβλζπονται πλζον ςτο νομικό πακζτο του UCC.

3.1

Royalties και δικαιϊματα αδείασ
2) Τα ειςαγόμενα εμπορεφματα ςυχνά ενςωματϊνουν ςτοιχεία (π.χ. δικαιϊματα
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ) τα οποία αποηθμιϊνονται (πλθρϊνονται) μζςω
πλθρωμϊν που χαρακτθρίηονται ωσ δικαιϊματα royalties ι δικαιϊματα αδείασ.
3) Το άρκρο 71 UCC αναγνωρίηει ότι οι πλθρωμζσ αυτζσ ςυνιςτοφν μζροσ τθσ
δαςμολογθτζασ αξίασ των εμπορευμάτων. Όταν οι εν λόγω πλθρωμζσ ζχουν ιδθ
περιλθφκεί ςτθν τιμι των εμπορευμάτων, τότε θ αξία τουσ αυτόματα
ενςωματϊνεται ςτθ δαςμολογθτζα αξία.
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4) Το άρκρο 71 UCC προβλζπει επιπλζον ότι, όταν θ αξία αυτϊν των ςτοιχείων δεν
ζχει περιλθφκεί ςτθν τιμι των εμπορευμάτων, τότε κα πρζπει να γίνει
ςυμπερίλθψθ των εν λόγω πλθρωμϊν ςτθ δαςμολογθτζα αξία, μζςω τθσ
κατάλλθλθσ προςαρμογισ τθσ τιμισ των εμπορευμάτων.
5) Επομζνωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 71 UCC, οι ςχετικζσ πλθρωμζσ για τθ χριςθ
δικαιωμάτων (π.χ. άυλθ ιδιοκτθςία) κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τον
κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων.
6) Στα πλαίςια αυτά αναγνωρίηεται ζμμεςα ότι οι εμπορικζσ πρακτικζσ, κακϊσ και το
κατάλλθλο νομικό πλαίςιο αναφορικά με τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ,
που ςχετίηονται με τα royalties και τα τζλθ αδειοδότθςθσ, ςυνιςτοφν ςτοιχεία
ςχετικά και εφαρμόςιμα. Πάντωσ, θ τελωνειακι νομοκεςία τθσ Ε.Ε. δεν προβλζπει
οριςμό τθσ ζννοιασ των royalties και των τελϊν αδειοδότθςθσ.

3.2

Ρεδίο Εφαρμογισ
7) Ζνασ γενικόσ οριςμόσ των «royalties και δικαιωμάτων αδείασ» βρίςκεται ςτο Άρκρο
12(2) τθσ Πρότυπθσ Σφμβαςθσ του ΟΟΣΑ για τθ Φορολόγθςθ του Ειςοδιματοσ και
του Κεφαλαίου, ωσ ακολοφκωσ:
«πλθρωμζσ κάκε είδουσ που λαμβάνονται για το ςκοπό τθσ χριςθσ ι του
δικαιώματοσ χριςθσ κάκε πνευματικοφ δικαιώματοσ ςχετικά με λογοτεχνικό,
καλλιτεχνικό ι επιςτθμονικό ζργο, ςυμπεριλαμβανομζνων των κινθματογραφικών
ταινιών, κάκε ευρεςιτεχνίασ, εμπορικοφ ςιματοσ, ςκίτςου ι μοντζλου, ςχεδίου,
μυςτικοφ χθμικοφ τφπου ι διαδικαςίασ, ι για τθ χριςθ ι το δικαίωμα χριςθσ
βιομθχανικοφ, εμπορικοφ ι επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ, ι για πλθροφόρθςθ ςχετικά
με βιομθχανικι, εμπορικι ι επιςτθμονικι εμπειρία (γενικά γνωςτι ωσ know-how)».
8) Ο προαναφερόμενοσ οριςμόσ είναι χριςιμοσ και καταδεικνφει ότι τα royalties και
τα δικαιϊματα αδείασ ςυνιςτοφν πλθρωμζσ για ζνα εφροσ δικαιωμάτων (άυλων). Ο
UCC και οι ΙΑ δεν διακρίνουν μεταξφ των διαφόρων τφπων δικαιωμάτων. Επομζνωσ,
τα royalties και τα τζλθ αδειοδότθςθσ για το δικαίωμα χριςθσ, για παράδειγμα,
ενόσ εμπορικοφ ςιματοσ, δεν υπόκεινται πλζον ςε ειδικζσ διατάξεισ, αλλά
περιλαμβάνονται ςτισ γενικζσ διατάξεισ του Άρκρου 71 UCC και του Άρκρου 136 ΙΑ.
9) Το πεδίο εφαρμογισ των ςυμφωνιϊν αδειοδότθςθσ δεν περιλαμβάνεται ςτουσ
κανόνεσ περί δαςμολογθτζασ αξίασ, κακϊσ καλφπτεται από τισ ςχετικζσ εμπορικζσ
ςυμβάςεισ. Πάντωσ, οριςμζνα τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: τθν
καταςκευι ι/και τθν πϊλθςθ προσ εξαγωγι των ειςαγόμενων εμπορευμάτων (που
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ενςωματϊνουν, π.χ., ευρεςιτεχνίεσ, ςκίτςα, μοντζλα και καταςκευαςτικι εμπειρία,
εμπορικά ςιματα), τθ χριςθ ι μεταπϊλθςθ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων
(ειδικότερα,

πνευματικά δικαιϊματα,

καταςκευαςτικζσ

διαδικαςίεσ

που

ενςωματϊνονται ςτο ακζραιο ςτα ειςαγόμενα εμπορεφματα).
10) Όταν τα royalties και τα δικαιϊματα αδείασ είναι πλθρωτζα, οι ςχετικζσ προβλζψεισ
ςυνικωσ ςυντάςςονται εγγράφωσ ςε χωριςτι επίςθμθ ςφμβαςθ ι ςυμφωνία – που
ςυνικωσ αναφζρεται ωσ «ςυμφωνία αδειοδότθςθσ» - θ οποία εξειδικεφει
λεπτομερϊσ το υπό αδειοδότθςθ προϊόν, τθ φφςθ των δικαιωμάτων και του know
how που παρζχονται, τισ υποχρεϊςεισ του κατόχου και του λιπτθ τθσ άδειασ, τισ
μεκόδουσ υπολογιςμοφ και πλθρωμισ των royalties ι των δικαιωμάτων αδείασ, τισ
νομικζσ ςυνζπειεσ τθσ μθ πλθρωμισ τουσ κλπ.
Θ εξζταςθ τθσ ςφμβαςθσ αδειοδότθςθσ παρζχει επαρκι πλθροφόρθςθ για τθ
ςχετικότθτα του royalty ι του τζλουσ αδειοδότθςθσ με τθ δαςμολογθτζα αξία των
ειςαγόμενων εμπορευμάτων. Όμωσ, είναι επίςθσ απαραίτθτο να λαμβάνονται
υπόψθ και οι όροι τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ ςφνδεςθ που μπορεί να προκφπτει
μεταξφ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ και τθσ ςυμφωνίασ αδειοδότθςθσ.
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ ςφμβαςθ πϊλθςθσ για τα εμπορεφματα δεν
αναφζρει ρθτά ότι προβλζπεται πλθρωμι ςχετικά με royalties ι δικαιϊματα
αδείασ.

11) Σφμφωνα με το Άρκρο 71 (1) (γ) UCC:
Τα royalties ι τα δικαιώματα αδείασ πρζπει να προςτίκενται ςτθν πράγματι
πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι, όταν:
-

δεν ζχουν περιλθφκεί ςτθν πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι,

-

ςχετίηονται με τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα, και

-

ο αγοραςτισ υποχρεοφται να τα καταβάλει, είτε άμεςα είτε ζμμεςα, κατά τουσ
όρουσ τθσ πώλθςθσ των υπό εκτίμθςθ εμπορευμάτων.

3.4

Σφνδεςθ με τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα
12) Σφμφωνα με το Άρκρο 136 (1) ΙΑ, τα royalties και τα δικαιϊματα αδείασ ςυνδζονται
με τα ειςαγόμενα εμπορεφματα όταν, ειδικότερα, τα δικαιώματα που
μεταβιβάηονται βάςει τθσ ςυμφωνίασ πνευματικών δικαιωμάτων ι αδείασ
ενςωματώνονται ςτα εμπορεφματα.
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13) Μια άμεςθ ςφνδεςθ με τα ειςαγόμενα εμπορεφματα είναι ειδικότερα ςαφισ όταν
τα ειςαγόμενα εμπορεφματα ςυνιςτοφν τα ίδια αντικείμενο ςυμφωνίασ
αδειοδότθςθσ (π.χ. αν τα ειςαγόμενα εμπορεφματα ενςωματϊνουν το εμπορικό
ςιμα για το οποίο καταβάλλεται το δικαίωμα αδείασ, τότε το τελευταίο πρζπει να
κεωρείται ότι ςυνδζεται με τα ειςαγόμενα εμπορεφματα. Θ ίδια ςχζςθ μπορεί
επίςθσ να υφίςταται όταν τα υπό αδειοδότθςθ εμπορεφματα ςυνιςτοφν ςυςτατικά
ςτοιχεία ι μζρθ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων.

3.5

Υφιςτάμενεσ οδθγίεσ

14) Προκειμζνου να κακοριςτεί εάν ζνα royalty ςχετίηεται με τα υπό εκτίμθςθ
εμπορεφματα, το βαςικό ςθμείο είναι να κακοριςτεί τι λαμβάνει ο αδειοφχοσ ςε
αντάλλαγμα για τθν πλθρωμι που καταβάλει. Για παράδειγμα, το «know-how» που
παρζχεται ςτα πλαίςια μιασ ςυμφωνίασ αδειοδότθςθσ ςυχνά περιλαμβάνει τθν
παροχι ςχεδίων, ςυνταγϊν, χθμικϊν τφπων και βαςικϊν οδθγιϊν για τθ χριςθ του
υπό αδειοδότθςθ προϊόντοσ.
15) Μια ςυμφωνία αδειοδότθςθσ (για παράδειγμα ςτον τομζα του “franchising”)
μπορεί να περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν όπωσ θ επιμόρφωςθ του
προςωπικοφ του αδειοφχου ςτθν καταςκευι του υπό αδειοδότθςθ προϊόντοσ ι ςτθ
χριςθ των μθχανθμάτων ι τθσ εγκατάςταςθσ. Θ τεχνικι βοικεια ςτουσ τομείσ
μάνατημεντ,

διοίκθςθσ,

μάρκετινγκ,

λογιςτικισ,

κλπ.

μπορεί

επίςθσ

να

περιλαμβάνεται. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ πλθρωμι για το royalty ι το δικαίωμα
άδειασ για τισ εν λόγω υπθρεςίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ δαςμολογθτζα αξία.

16) Ο τρόποσ που υπολογίηεται θ καταβολι τθσ πλθρωμισ για τα royalties δεν ςυνιςτά
αποφαςιςτικό παράγοντα για τον κακοριςμό τθσ ςυμπερίλθψισ τουσ ι μθ ςτθ
δαςμολογθτζα αξία.
Παράδειγμα:
Στθν περίπτωςθ ειςαγόμενου μζρουσ ι ςυςτατικοφ ςτοιχείου για το υπό
αδειοδότθςθ

προϊόν,

ι

ςτθν

περίπτωςθ

ειςαγόμενων

μθχανθμάτων

ι

εγκαταςτάςεων, μια πλθρωμι royalty που βαςίηεται ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ
πϊλθςθσ του υπό αδειοδότθςθ προϊόντοσ μπορεί να ςχετίηεται εξ’ ολοκλιρου, εν
μζρει ι και κακόλου με τα ειςαγόμενα εμπορεφματα.
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3.6

Προι πϊλθςθσ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων

Σφμφωνα με το Άρκρο 136 (4) ΙΑ:
Τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα αδείασ κεωρείται ότι καταβάλλονται ωσ όροσ
τθσ πώλθςθσ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων όταν ςυντρζχει οποιαδιποτε από τισ
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) ο πωλθτισ ι πρόςωπο ςυνδεδεμζνο με τον πωλθτι απαιτεί από τον αγοραςτι να
πραγματοποιιςει τθν πλθρωμι αυτι,
β) θ πλθρωμι γίνεται από τον αγοραςτι προσ εκπλιρωςθ υποχρζωςθσ του πωλθτι,
ςφμφωνα με τισ ςυμβατικζσ υποχρεώςεισ,
γ) τα εμπορεφματα δεν μποροφν να πωλθκοφν ςτον, ι να αγοραςτοφν από, τον αγοραςτι,
χωρίσ πλθρωμι των πνευματικών δικαιωμάτων ι των δικαιωμάτων αδείασ ςε ζναν
δικαιοπάροχο.
17) Το εφαρμοηόμενο κριτιριο είναι κατά πόςο ο πωλθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να
πωλιςει ι ο αγοραςτισ να αγοράςει τα εμπορεφματα, χωρίσ τθν πλθρωμι royalties
ι δικαιωμάτων αδείασ. Ο όροσ αυτόσ μπορεί να είναι άμεςοσ ι ζμμεςοσ. Σε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ορίηεται ςτθ ςυμφωνία αδειοδότθςθσ εάν θ πϊλθςθ των
ειςαγόμενων εμπορευμάτων προχποκζτει τθν καταβολι royalties ι δικαιωμάτων
αδείασ. Όμωσ, δεν είναι απαραίτθτο να διατυπϊνεται με αυτόν τον τόπο.
18) Μια περαιτζρω ζνδειξθ παρζχεται επίςθσ ςτο Άρκρο 136 (4) (γ) ΙΑ, το οποίο
αναφζρεται ςτθν καταβολι των royalties ςτον πάροχο τθσ άδειασ. Δεν πρόκειται
για ςθμαντικι διευκρίνιςθ, απλϊσ διατυπϊνεται ρθτά το γεγονόσ ότι τα royalties,
εξ’ οριςμοφ, καταβάλλονται ςτον κάτοχο (πάροχο τθσ άδειασ) των δικαιωμάτων
αδείασ και ςυνικωσ καταβάλλονται από τον αγοραςτι των εμπορευμάτων.
Ο κανόνασ αυτόσ προβλζπει ότι οι διατάξεισ περί των όρων τθσ πϊλθςθσ βαςίηονται
ςε δεςμεφςεισ που επιβάλλονται, και είναι δεςμευτικζσ, από τον αγοραςτι ι τον
πωλθτι. Το γεγονόσ αυτό καταδεικνφει ότι το κριτιριο ςχετικά με τουσ «όρουσ
πϊλθςθσ» δεν αναφζρεται μόνο ςτουσ όρουσ που επιβάλλονται από ι ςτον
πωλθτι, αλλά επίςθσ και ςτον αγοραςτι, κάτι που αποτελεί μια χριςιμθ
διευκρίνιςθ.
Τα προαναφερόμενα αναφζρονται και ςτθ διατφπωςθ του Άρκρου 71 (1) (γ) UCC το
οποίο αναφζρεται ςτα:
«…royalties και δικαιώματα αδείασ, ςχετικά με τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα, τα
οποία, κατά τουσ όρουσ τησ πώληςησ των υπό εκτίμηςη εμπορευμάτων,
υποχρεοφται να καταβάλλει ο αγοραςτισ…».
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19) Κατά ςυνζπεια, ο ζλεγχοσ των όρων πϊλθςθσ που εμπεριζχεται ςτθ διατφπωςθ
αυτι, εξακολουκεί να λαμβάνεται υπόψθ.

3.7 Royalties που καταβάλλονται ςε τρίτα μζρθ
20) Τα royalties μπορεί να καταβάλλονται ςτον πωλθτι ι ςε ζνα τρίτο μζροσ. Τα
royalties που καταβάλλονται ςε τρίτα μζρθ μπορεί να προκφπτουν όταν θ πλθρωμι
αυτι, για παράδειγμα, γίνεται προσ εκπλιρωςθ μιασ υποχρζωςθσ του πωλθτι.
21) Το τρίτο μζροσ μπορεί να είναι ο κάτοχοσ ι ο πάροχοσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων.
ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ ςφνδεςθ (και επομζνωσ θ εφαρμογι) του ελζγχου των
«όρων πϊλθςθσ» μπορεί να μθν εφαρμόηεται άμεςα, κακϊσ οι εμπορικζσ
περιςτάςεισ δεν εμπίπτουν ςτισ περιςτάςεισ που κακορίηουν τον κανόνα των «όρων
πϊλθςθσ» εξ’ αρχισ.
22) Παρόλα αυτά, προτείνεται θ εφαρμογι τθσ ίδιασ βαςικισ προςζγγιςθσ, κάτι που
διατυπϊνεται ςτισ ΙΑ.
Επομζνωσ, ο όροσ αυτόσ αντανακλά τα βαςικά ςτοιχεία τθσ πϊλθςθσ των
εμπορευμάτων, περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταβίβαςθσ των τίτλων ιδιοκτθςίασ κακϊσ
και όλων των δικαιωμάτων επάνω ςτα εμπορεφματα, ςφμφωνα με το ιςχφον
ςυμβατικό πλαίςιο. Δεν είναι ςτισ προκζςεισ των διατάξεων να υποχρεϊςουν τον
τελωνειακό υπάλλθλο να επιχειριςει να κακορίςει κατά πόςο ζνασ πωλθτισ μπορεί
να πουλιςει, ι ζνασ αγοραςτισ να αγοράςει, τα εμπορεφματα με όρουσ που
εμπίπτουν ςε ανεξάρτθτα ι νζα κριτιρια, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι
ςυμβατικοί όροι (που περιλαμβάνουν τισ ςυμβάςεισ royalties). Επομζνωσ, κα
πρζπει να δίνεται προτεραιότθτα ςτισ εμπορικζσ περιςτάςεισ και τισ ςχετικζσ
ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ.
23) Όλεσ οι περιςτάςεισ γφρω από τθν πϊλθςθ (και τθν ειςαγωγι των εμπορευμάτων)
κα πρζπει να εξετάηονται, εφόςον αυτό απαιτείται. Κάτι τζτοιο περιλαμβάνει, για
παράδειγμα,

πικανζσ

ςυνδζςεισ

μεταξφ

των

ςυμβάςεων

πϊλθςθσ

και

αδειοδότθςθσ και κάκε άλλθ ςχετικι πλθροφόρθςθ.

18

24) Κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κα πρζπει να εξετάηεται ςτθ βάςθ όλων των
περιςτάςεων γφρω από τθν πϊλθςθ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ςυμβατικισ και
νομικισ υποχρζωςθσ των μερϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι πλθροφόρθςθ.
25) Τα πρόςωπα προσ τα οποία καταβάλλονται τα royalties δεν λαμβάνονται υπόψθ,
όςον αφορά τον τόπο διαμονισ τουσ. Θ νομοκεςία τθσ Ε.Ε. εξάλλου πάντοτε
διατυπϊνει ρθτά τον όρο αυτό.
26) Τζλοσ, με βάςθ τθ διατφπωςθ του άρκρου 136 ΙΑ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι τα
royalties και τα δικαιϊματα αδείασ αυτόματα περιλαμβάνονται ςτθ δαςμολογθτζα
αξία.
Μπορεί να υπάρχουν διάφορεσ περιπτϊςεισ όπου θ καταβολι royalties ι
δικαιωμάτων αδείασ κεωρείται ωσ όροσ τθσ πϊλθςθσ όταν αυτά καταβάλλονται ςε
ανεξάρτθτο τρίτο μζροσ.
Όμωσ, το Άρκρο 136 ΙΑ δεν περιλαμβάνει τθ διατφπωςθ ότι οι βαςικζσ
προχποκζςεισ (δθλ. θ ςφνδεςθ με τα προϊόντα και οι όροι τθσ πϊλθςθσ) κεωρείται
ότι πλθροφνται, και επομζνωσ τα royalties και τα δικαιϊματα αδείασ πρζπει να
ςυμπεριλθφκοφν ςτθ δαςμολογθτζα αξία, εκτόσ εάν ο διαςαφιςτισ αποδείξει το
αντίκετο. Οι τελωνειακζσ αρχζσ κα εξετάςουν όλεσ τισ εμπορικζσ ςυμβάςεισ ι κα
καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ ςυμβατικζσ προκζςεισ ι
υποχρεϊςεισ, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

3.8

Διεκνείσ οδθγίεσ
27) Υπάρχει

διακζςιμθ

ςθμαντικι

κακοδιγθςθ

από

τθν

Τεχνικι

Επιτροπι

Δαςμολογθτζασ Αξίασ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τελωνείων (Π.Ο.Τ.). Ειδικότερα,
το ςχόλιο του Π.Ο.Τ. αρικ. 25.1 παρζχει ζνα (μθ εξαντλθτικό) κατάλογο όρων που
μποροφν να λαμβάνονται υπόψθ για να κακοριςτεί εάν ζνα ποςό που
καταβάλλεται για royalties ι δικαιϊματα αδείασ, ςυνιςτά όρο τθσ πϊλθςθσ των
ειςαγόμενων εμπορευμάτων.
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