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«Άνζνμ 128 θακ. 2447/2015 ηεξ Γπηηνμπήξ
Δηαμυνθςζε δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζηηξ πενηπηχζεηξ δηαδμπηθχκ
πςιήζεςκ ζηα πιαίζηα ημο Γκςζηαθμφ Σειςκεηαθμφ Κχδηθα»
Η ανηζ. ΔΣΔ Α 1055689 ΓΞ/7-4-2016 ΔΤΟ (ςξ πνμξ ηε ζει. 17 Δαζμμιμγεηέα Αλία)

ε ζοκέπεηα ηεξ ακςηένς ζπεηηθήξ, με ηεκ μπμία θμηκμπμηήζεθε ε κμμμζεηηθή
δέζμε ημο Γκςζηαθμφ Σειςκεηαθμφ Κχδηθα (θακ. 952/2013 ημο Γονςπασθμφ
Κμηκμβμοιίμο θαη ομβμοιίμο, εθελήξ: UCC), θαη εηδηθυηενα ςξ πνμξ ημ ζεμείμ αοηήξ
πμο ακαθένεηαη ζηηξ δηαηάλεηξ πενί δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, ζαξ
γκςνίδμομε ηα αθυιμοζα ακαθμνηθά με ημκ ηνόπμ εθανμμγήξ ημο άνζνμο 128 ηςκ
Δηαηάλεςκ Εθανμμγήξ ημο UCC (θακ. 2447/2015, εθελήξ: ΙΑ) ζε ζοκδοαζμυ με ημ
άνζνμ 70 UCC, ακαθμνηθά με ηηξ πενηπηχζεηξ «δηαδμπηθώκ» πςιήζεςκ πνηκ ημ
εμπυνεομα ηεζεί ζε ειεφζενε θοθιμθμνία ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ.:
1. Όπςξ είκαη γκςζηυ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 70 παν. 1 UCC, ε θφνηα βάζε
ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ είκαη ε ζοκαιιαθηηθή αλία, δειαδή ε
πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή γηα ηα ηειςκηδυμεκα εμπμνεφμαηα, υηακ
αοηά πςιμύκηαη πνμξ ελαγςγή με πνμμνηζμυ ημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ.,
εκδεπμμέκςξ θαηυπηκ ηεξ πνμζανμμγήξ πμο πνμβιέπεηαη ζηα άνζνα 71 θαη 72
UCC.
2. φμθςκα, ελάιιμο, με ημ άνζνμ 128 παν. 1 ΙΑ, ζηεκ πενίπηςζε ζεηνάξ
πςιήζεςκ πνμξ ελαγςγή ημο ίδημο εμπμνεφμαημξ με πνμμνηζμυ ηεκ Γ.Γ.,
πνηκ απυ ηε ζέζε ημο ζε ειεφζενε θοθιμθμνία, ε ζοκαιιαθηηθή αλία
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θαζμνίδεηαη με βάζε ηεκ πχιεζε πμο γίκεηαη αμέζςξ πνηκ ηα εμπμνεύμαηα
εηζέιζμοκ ζημ ηειςκεηαθό έδαθμξ ηεξ Ε.Ε.
3. Γπηπιέμκ, ζφμθςκα με ηηξ θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ (Guidance) πμο
εθδυζεθακ εθ μένμοξ ηεξ Γ. Γπηηνμπήξ ακαθμνηθά με ηεκ ενμεκεία θαη
εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ πενί δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζηα πιαίζηα ημο UCC,
αιιά θαη με βάζε ηεκ απάκηεζε πμο δυζεθε απυ ηεκ Γ. Γπηηνμπή ζε ζπεηηθά
ενςηήμαηα ηεξ Τπενεζίαξ μαξ, θαζίζηαηαη ζαθέξ υηη:
- Η έκκμηα ηεξ «πώιεζεξ πνμξ ελαγςγή» με πνμμνηζμυ ηεκ Γ.Γ., δεκ
ζομπενηιαμβάκεη ηηξ πςιήζεηξ εθείκεξ πμο πναγμαημπμημφκηαη μεηαλύ
αγμναζηή θαη πςιεηή πμο βνίζθμκηαη εκηόξ ηεξ Ε.Ε., έζης θαη ακ ε
πχιεζε πναγμαημπμηείηαη πνηκ απυ ηε ζέζε ημο εμπμνεφμαημξ ζε
ειεφζενε θοθιμθμνία.
- Οη εκ ιυγς πςιήζεηξ μνίδμκηαη νεηά ςξ «εγπώνηεξ» πςιήζεηξ (domestic
sales) εκηυξ ηεξ Γ.Γ., πμο δεκ μπμνμύκ κα ιαμβάκμκηαη οπόρε γηα
ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ ηςκ εμπμνεομάηςκ.
4. Καηυπηκ ηςκ ακςηένς, εθηζημφμε ηεκ πνμζμπή ζαξ ζηεκ μοζηαζηηθή
δηαθμνμπμίεζε πμο έπεη επέιζεη απυ 1/5/2016 ζημκ ηνυπμ οπμιμγηζμμφ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζηεκ πενίπηςζε δηαδμπηθχκ πςιήζεςκ, με βάζε ημ
άνζνμ 128 παν. 1 IA, ζε ζπέζε με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 147 θακ.
2454/93 πμο εθανμυδμκηακ έςξ ηηξ 30/4/2016.
Πνυθεηηαη ζηεκ μοζία γηα ακαηνμπή ημο ηνυπμο οπμιμγηζμμφ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζηηξ πενηπηχζεηξ δηαδμπηθχκ πςιήζεςκ, ζε ζπέζε με
ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 147 παν. 1 θακ. 2454/93, θαζυζμκ:
-

-

-

-

Δεκ οθίζηαηαη πιέμκ ε δοκαηυηεηα επηιμγήξ ημο ηημμιμγίμο πχιεζεξ πμο
πναγμαημπμηείηαη μεηαλφ αγμναζηή θαη πςιεηή πμο βνίζθμκηαη εκηόξ ημο
ηειςκεηαθμύ εδάθμοξ ηεξ Ε.Ε. πνηκ απυ ηε ζέζε ζε ειεφζενε
θοθιμθμνία ηςκ εμπμνεομάηςκ.
Γπηζεμαίκεηαη υηη, ε πνμτπυζεζε εζηηάδεηαη ζημκ ηυπμ εγθαηάζηαζεξ ημο
αγμναζηή θαη ημο πςιεηή ηε ζηηγμή πμο πναγμαημπμηείηαη ε πχιεζε, θαη
όπη ζημκ ηυπμ πμο βνίζθεηαη ημ εμπυνεομα ηε ζογθεθνημέκε πνμκηθή
ζηηγμή (εκηυξ ή εθηυξ ημο ηειςκεηαθμφ εδάθμοξ ηεξ Γ.Γ.).
Έηζη, ε πχιεζε εμπμνεφμαημξ απυ πςιεηή πμο βνίζθεηαη εκηόξ ηεξ Γ.Γ.
πνμξ αγμναζηή πμο επίζεξ βνίζθεηαη εκηόξ ηεξ Γ.Γ., ε μπμία
πναγμαημπμηείηαη πνηκ ημ εμπυνεομα εηζέιζεη ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ
Γ.Γ., υζμ δειαδή ημ εμπυνεομα ελαθμιμοζεί κα βνίζθεηαη ζε έδαθμξ
ηνίηεξ πχναξ, ελαθμιμοζεί κα ζεςνείηαη ςξ «εγπώνηα πώιεζε» ζηα
πιαίζηα ημο άνζνμο 128 παν. 1 ΙΑ θαη θαηά ζοκέπεηα δεκ εμπίπηεη ζημ
πεδίμ εθανμμγήξ ημο άνζνμο αοημφ.
Η μόκε πώιεζε πμο μπμνεί κα ιεθζεί κυμημα οπυρε γηα ημκ θαζμνηζμυ
ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ με βάζε ηε μέζμδμ ηεξ
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-

-

ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, είκαη ε ηειεοηαία πώιεζε πνμξ ελαγςγή πμο
πναγμαημπμηείηαη πνηκ ηα εμπμνεφμαηα εηζέιζμοκ ζημ ηειςκεηαθό
έδαθμξ ηεξ Ε.Ε., δειαδή ε ηειεοηαία πχιεζε απυ πςιεηή ηνίηεξ πώναξ
πνμξ αγμναζηή εκηόξ ηεξ Ε.Ε. Λμηπέξ μεηαπςιήζεηξ ημο εμπμνεφμαημξ
πνμξ αγμναζηέξ εκηυξ ηεξ Γ.Γ. δεκ ιαμβάκμκηαη οπυρε γηα ηε δηαμυνθςζε
ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ.
ηηξ πενηπηχζεηξ εθείκεξ υπμο δεκ οπάνπεη δοκαηόηεηα πνμζθόμηζεξ
ημο εκ ιυγς ηημμιμγίμο πχιεζεξ, υπςξ π.π. γηα ιυγμοξ επίθιεζεξ
εμπμνηθμφ απμννήημο, ηυηε δεκ οθίζηαηαη δοκαηυηεηα εθανμμγήξ ηεξ
μεζυδμο ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ γηα ζθμπμφξ οπμιμγηζμμφ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 70 UCC. ηεκ
πενίπηςζε αοηή, ε δαζμμιμγεηέα αλία ζα πνέπεη κα θαζμνηζηεί με βάζε
ηηξ εκαιιαθηηθέξ μεζυδμοξ πμο ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 74 UCC.
Σμ ηειεοηαίμ ηημμιυγημ πχιεζεξ μεηαλφ πςιεηή θαη αγμναζηή εκηυξ ηεξ
Γ.Γ. πνηκ απυ ηε ζέζε ζε ειεφζενε θοθιμθμνία, μπμνεί κα ιεθζεί οπυρε
απμθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα εθανμμγήξ ηςκ εκ ιυγς εκαιιαθηηθχκ μεζυδςκ
ημο άνζνμο 74 UCC, εθόζμκ αοηό επηηνέπεηαη με βάζε ηε ζογθεθνημέκε
μέζμδμ πμο πνεζημμπμηείηαη.

5. Γηδηθυηενα, υζμκ αθμνά ηεκ εθηίμεζε ηεξ αλίαξ ζηεκ πενίπηςζε δηαδμπηθχκ
πςιήζεςκ με βάζε ηηξ εκαιιαθηηθέξ μεζόδμοξ ημο άνζνμο 74 UCC, ,
επηζεμαίκμομε ηα αθυιμοζα:
- Οη εκαιιαθηηθέξ μέζμδμη ημο άνζνμο 74 UCC εθανμυδμκηαη μόκμκ εθόζμκ
δεκ οπάνπεη δηαζέζημμ ημ απαηημφμεκμ ηημμιυγημ γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ
μεζυδμο ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ με βάζε ημ άνζνμ 128 παν. 1 ΙΑ
(ηειεοηαία πχιεζε απυ πςιεηή ζε ηνίηε πχνα πνμξ αγμναζηή εκηυξ
Γ.Γ.).
- Καηά ζοκέπεηα, εθόζμκ οθίζηαηαη ημ πνμακαθενυμεκμ ηημμιυγημ
εθανμόδεηαη οπμπνεςηηθά ε μέζμδμξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ ημο
άνζνμο 70 UCC θαη 128 παν. 1 ΙΑ, ζηε βάζε ημο εκ ιόγς ηημμιμγίμο. Ωξ
είκαη εοκυεημ, ζηεκ πενίπηςζε αοηή:
 Δεκ εμπίπηεη ζηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ημο εηζαγςγέα ε
πνμζθόμηζε ή με ημο εκ ιυγς ηημμιμγίμο θαη θαηά ζοκέπεηα ε
επηιμγή ηεξ μεζυδμο πμο ζα εθανμμζηεί γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ.
 Δεκ εμπίπηεη ζηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ημο ηειςκείμο ε απμδμπή
ή με ημο ηημμιμγίμο αοημφ, εθόζμκ βέβαηα δεκ οθίζηακηαη εφιμγεξ
οπυκμηεξ ςξ πνμξ ηεκ αοζεκηηθυηεηά ημο.
-

ηεκ πενίπηςζε πμο δεκ οθίζηαηαη ημ ηημμιυγημ ηεξ ηειεοηαίαξ πχιεζεξ
απυ πςιεηή ηνίηεξ πχναξ πνμξ αγμναζηή εκηυξ ηεξ Γ.Γ., ηυηε μη
εκαιιαθηηθέξ μέζμδμη ημο άνζνμο 74 UCC πμο μπμνμφκ κα εθανμμζημφκ
γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, θαζχξ θαη ε δοκαηόηεηα
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ζοζπέηηζεξ ημο ηημμιμγίμο ηεξ ηειεοηαίαξ πχιεζεξ πμο γίκεηαη μεηαλφ
ζοκαιιαζζόμεκςκ εκηόξ ηεξ Ε.Ε. (θαη πνηκ απυ ηε ζέζε ζε ειεφζενε
θοθιμθμνία), ζηα πιαίζηα ηςκ μεζυδςκ αοηχκ, έπμοκ ςξ αθμιμφζςξ:
 φμθςκα με ηηξ παν. 1 θαη 2 ημο άνζνμο 74, εθανμυδμκηαη
δηαδμπηθά ε ζοκαιιαθηηθή αλία πακμμμηόηοπςκ θαη μμμεηδώκ
εμπμνεομάηςκ, ακηίζημηπα, ηα μπμία πςιμύκηαη γηα ελαγςγή ζημ
ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ. θαη ελάγμκηαη θαηά ηεκ ίδηα ή πενίπμο
ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή με ηα οπυ εθηίμεζε εμπμνεφμαηα.
Καζχξ απαναίηεηε πνμτπυζεζε είκαη ε ελεφνεζε ζημηπείςκ αλίαξ
ακαθμνηθά με πακμμμηυηοπα ή μμμεηδή εμπμνεφμαηα πμο πςιμύκηαη
πνμξ ελαγςγή ζηεκ Γ.Γ., δεκ είκαη δοκαηή ε ζοζπέηηζε ημο
ηημμιμγίμο πχιεζεξ ημο εμπμνεφμαημξ μεηαλφ αγμναζηή θαη
πςιεηή εκηυξ ηεξ Γ.Γ., απυ ηε ζηηγμή πμο ε εκ ιυγς πχιεζε δεκ
μπμνεί κα ζεςνεζεί ςξ «πχιεζε πνμξ ελαγςγή», αιιά μνίδεηαη
ςξ «εγπώνηα πώιεζε» (βι. ζεμείμ 3 ακςηένς).
οκεπχξ, ε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ με βάζε ηε
μέζμδμ ηςκ πακμμμηυηοπςκ ή μμμεηδχκ εμπμνεομάηςκ, ζα πνέπεη
κα θαζμνηζηεί πςνίξ κα ιαμβάκεηαη οπόρε ημ ακςηένς ηημμιυγημ,
ζύμθςκα με ηα δηαζέζημα ζημηπεία πενί ηεξ αλίαξ μμμεηδχκ θαη
πανυμμηςκ πνμσυκηςκ, θαηά πενίπηςζε, ηα μπμία οπάνπμοκ ζηα
ανπεία ηςκ ηειςκεηαθχκ ανπχκ θαη με ηε ζοκδνμμή ηςκ
Σειςκεηαθχκ Πενηθενεηχκ, θαηά ημ ζοκήζε ηνυπμ εθανμμγήξ ηςκ
μεζυδςκ αοηχκ ζε θάζε άιιε πενίπηςζε.
Σέιμξ, εθηζημφμε ηεκ πνμζμπή υηη, ζε πενίπηςζε πνήζεξ ηςκ
μεζυδςκ πακμμμηυηοπςκ ή μμμεηδχκ πνμσυκηςκ, ζα πνέπεη κα
ζεμεηχκεηαη ζημ πεδίμ 44 ημο ΕΔΕ ε θαηάιιειε έκδεηλε «2» ή
«3», ακηίζημηπα, πμο οπμδειχκεη ηε πνήζε ηςκ εκ ιυγς μεζυδςκ,
θαη όπη ε έκδεηλε «1» πμο οπμδειχκεη ηε πνήζε ηεξ μεζυδμο ηεξ
ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ.
 Γθυζμκ, υμςξ, δεκ είκαη δοκαηυ κα βνεζμφκ αλημπμηήζημα ζημηπεία
γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ πνμακαθενυμεκςκ μεζυδςκ ημο άνζνμο 74
παν. 1 θαη 2 UCC, δει. δεκ είκαη εθηθηή ε πνήζε ηεξ αλίαξ
πακμμμηυηοπςκ θαη μμμεηδχκ πνμσυκηςκ ιυγς έιιεηρεξ ηςκ
ζπεηηθχκ ζημηπείςκ, ηυηε μπμνεί κα εθανμμζηεί ε μέζμδμξ ηεξ
αλίαξ πμο βαζίδεηαη ζηεκ ηημή μμκάδαξ, ζφμθςκα με ηεκ παν. 3
ημο άνζνμο 74 UCC.
φμθςκα με ηε μέζμδμ αοηή, πνεζημμπμηείηαη ε αλία πμο βαζίδεηαη
επί ηεξ ηημήξ μμκάδαξ πμο ακηηζημηπεί ζηηξ πςιήζεηξ μέζα ζημ
ηειςκεηαθό έδαθμξ ηεξ Ε.Ε. ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, μη
μπμίεξ ακηηπνμζςπεφμοκ ζοκμιηθά ηε μεγαιφηενε πμζυηεηα θαη
4
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πναγμαημπμημφκηαη απυ πνυζςπα πμο δεκ ζοκδέμκηαη με ημοξ
πςιεηέξ εκηυξ ηεξ Γ.Γ. .
ηα πιαίζηα εθανμμγήξ ηεξ μεζυδμο αοηήξ, μπμνεί κα ιεθζεί
οπόρε ημ ηειεοηαίμ ηημμιυγημ πχιεζεξ μεηαλφ αγμναζηή θαη
πςιεηή εκηυξ ηεξ Γ.Γ., πνηκ απυ ηε ζέζε ηςκ εμπμνεομάηςκ ζε
ειεφζενε θοθιμθμνία, ςξ βάζε γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ με ηεκ εκαιιαθηηθή μέζμδμ ηεξ ηημήξ
μμκάδαξ.
Γηα ημ ζθμπυ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ με ηε πνήζε
ημο εκ ιυγς ηημμιμγίμο, ζα πνέπεη κα γίκμκηαη μη θαηάιιειεξ
πνμζανμμγέξ θαηά πενίπηςζε, υπςξ π.π. ε αθαίνεζε ηςκ ελυδςκ
μεηαθμνάξ εκηυξ ηεξ Γ.Γ. μεηά ημ πνχημ ζεμείμ εηζυδμο, θαζχξ
θαη ηςκ ιμηπχκ ελυδςκ, πνμμεζεηχκ θιπ. πμο πναγμαημπμημφκηαη
μεηά από ηεκ είζμδμ ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ. θαη
πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ αλία ημο εκ ιυγς ηημμιμγίμο, εθυζμκ αοηά
μπμνμφκ κα δηαθνηζμφκ.
Σέιμξ, εθηζημφμε ηεκ πνμζμπή υηη, ζε πενίπηςζε πνήζεξ ηεξ
πανμφζαξ μεζυδμο, με βάζε ηεκ ηημή μμκάδαξ, ζα πνέπεη κα
ζεμεηχκεηαη ζημ πεδίμ 44 ημο ΕΔΕ ε θαηάιιειε έκδεηλε «4»
πμο οπμδειχκεη ηε πνήζε ηεξ εκ ιυγς μεζυδμο.

6. φμθςκα με ημ άνζνμ 128 παν. 2 ΙΑ, πνμβιέπεηαη πανέθθιηζε απυ ηεκ
εθανμμγή ηςκ υζςκ ακαθένζεθακ ακςηένς ακαθμνηθά με ηεκ οπμπνεςηηθή
πνήζε ημο ηειεοηαίμο ηημμιμγίμο πχιεζεξ απυ ηνίηε πχνα πνμξ ηεκ Γ.Γ., γηα
ζθμπμφξ οπμιμγηζμμφ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, απμθιεηζηηθά γηα μνηζμέκεξ
πενηπηχζεηξ εηδηθώκ θαζεζηώηςκ πμο ακαθένμκηαη νεηά ζημ άνζνμ αοηυ,
ςξ αθμιμφζςξ:
-

φμθςκα με ημ άνζνμ 128 παν. 2 ΙΑ:

-

Απυ ηεκ πνμακαθενυμεκε δηαηφπςζε ζοκάγεηαη υηη:
 Σμ άνζνμ 128 παν. 2 εθανμυδεηαη ζηηξ πενηπηχζεηξ δηαδμπηθχκ
πςιήζεςκ υπμο ηα εμπμνεφμαηα έπμοκ ήδε εηζέιζεη ζημ
ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ., αιιά βνίζθμκηαη ζε πνμζςνηκή
εκαπόζεζε ή ζε εηδηθά ηειςκεηαθά θαζεζηχηα, εθηόξ από:
 ημκ εηδηθυ πνμμνηζμυ,

«Όηακ ηα εμπμνεφμαηα πςιμφκηαη πνμξ ελαγςγή με πνμμνηζμυ ημ
ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ., θαη όπη πνηκ εηζέιζμοκ ζημ εκ ιυγς
ηειςκεηαθυ έδαθμξ, εκχ βνίζθμκηαη ζε πνμζςνηκή εκαπυζεζε ή έπμοκ
οπαπζεί ζε εηδηθυ θαζεζηχξ άιιμ απυ αοηυ ηεξ εζςηενηθήξ
δηαμεηαθυμηζεξ, εηδηθμφ πνμμνηζμμφ ή ηειεημπμίεζεξ πνμξ επακεηζαγςγή,
ε ζοκαιιαθηηθή αλία πνμζδημνίδεηαη με βάζε ηεκ εκ ιυγς πχιεζε».
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ηεκ ηειεημπμίεζε πνμξ επακεηζαγςγή, θαζχξ θαη
ηεκ εζςηενηθή δηαμεηαθυμηζε,

ηα μπμία ελαηνμύκηαη νεηά. Έηζη, υια ηα ιμηπά εηδηθά θαζεζηχηα
εμπίπημοκ θαη’ ανπήκ ζημ πεδίμ εθανμμγήξ ηεξ δηάηαλεξ αοηήξ,
υπςξ π.π. ελςηενηθή δηαμεηαθυμηζε, ηειςκεηαθή απμηαμίεοζε,
ηειεημπμίεζε πνμξ επακελαγςγή θιπ.
 Καηά ζοκέπεηα, ζηεκ πενίπηςζε αοηή, ε ζοκαιιαθηηθή αλία μπμνεί
κα θαζμνηζηεί με βάζε έκα ηημμιόγημ πώιεζεξ πνμξ ελαγςγή
εκηυξ ηεξ πνμζςνηκήξ εκαπυζεζεξ ή ημο εηδηθμφ θαζεζηχημξ, ημ
μπμίμ δεκ είκαη απαναίηεηα ημ ηειεοηαίμ ζηε ζεηνά πνηκ ηε ζέζε
ζε ειεφζενε θοθιμθμνία ή πνηκ απυ μηα «εγπχνηα» πχιεζε
(μεηαλφ εκςζηαθχκ ζοκαιιαζζυμεκςκ), υπςξ ζηεκ πνμεγμφμεκε
πενίπηςζε.
 Γηα ηεκ εθανμμγή ημο άνζνμο 128 παν. 2, ζφμθςκα με ηηξ
θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ ηεξ Γ. Γπηηνμπήξ πνέπεη θαη’ ανπήκ κα
δηαζθαιίδεηαη υηη δεκ έπεη οπάνλεη «πώιεζε πνμξ ελαγςγή»
πνηκ απυ ηε ζέζε ηςκ εμπμνεομάηςκ ζηεκ πνμζςνηκή εκαπυζεζε ή
ημ εηδηθυ θαζεζηχξ.
Με άιια ιυγηα, εθυζμκ οθίζηαηαη ηημμιυγημ πχιεζεξ απυ πςιεηή
ζε ηνίηε πχνα πνμξ αγμναζηή εκηυξ ηεξ Γ.Γ. («πχιεζε πνμξ
ελαγςγή»), πνηκ από ηεκ είζμδμ ηςκ εμπμνεομάηςκ ζημ
ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ. θαη ηε ζέζε ημοξ ζηα εκ ιυγς εηδηθά
θαζεζηχηα, ηυηε ε ζοκαιιαθηηθή αλία θαζμνίδεηαη με βάζε ημ
ηημμιόγημ αοηό.
 Η εηδμπμηυξ δηαθμνά ηεξ πανμφζαξ δηάηαλεξ ζε ζπέζε με ηεκ παν.
1 ημο άνζνμο 128 είκαη υηη, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο δεκ οπάνπεη
ηημμιυγημ πχιεζεξ πνηκ ηεκ είζμδμ ηςκ εμπμνεομάηςκ ζημ
ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γ.Γ. θαη ηε ζέζε ημοξ ζε πνμζςνηκή
εκαπυζεζε ή εηδηθυ θαζεζηχξ, ηυηε μπμνεί κα ιαμβάκεηαη οπυρε
μπμημδήπμηε ηημμιόγημ πώιεζεξ από πςιεηή ηνίηεξ πώναξ πνμξ
αγμναζηή εκηόξ ηεξ Ε.Ε., θαηά ημ πνμκηθυ δηάζηεμα πμο ηα
εμπμνεφμαηα βνίζθμκηαη ζε πνμζςνηκή εκαπυζεζε ή εηδηθυ
θαζεζηχξ θαη πνηκ απυ ηεκ έλμδυ ημοξ απυ ημ εηδηθυ θαζεζηχξ,
θαη υπη απαναίηεηα ημ ηειεοηαίμ ηέημημ ηημμιυγημ.
 Γθηζημφμε ηεκ πνμζμπή υηη, ελαθμιμοζεί θαη ζηεκ πενίπηςζε ημο
άνζνμο 128 παν. 2 κα ηζπφεη ε πνμτπυζεζε ηεξ «πώιεζεξ πνμξ
ελαγςγή» με πνμμνηζμυ ηεκ Γ.Γ. Καηά ζοκέπεηα, πςιήζεηξ μεηαλφ
ζοκαιιαζζυμεκςκ πμο βνίζθμκηαη εκηόξ ηεξ Ε.Ε. εκυζς ημ
εμπυνεομα βνίζθεηαη ζε πνμζςνηκή εκαπυζεζε ή ζε εηδηθυ
θαζεζηχξ, δεκ ιαμβάκμκηαη οπόρε.
 ε πενίπηςζε πμο δεκ οθίζηαηαη δοκαηόηεηα πνμζθόμηζεξ ημο
απαναίηεημο ηημμιμγίμο γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ μεζυδμο ηεξ
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ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ θαηά ηα πνμακαθενυμεκα, ηυηε αθμιμοζείηαη ε
δηαδηθαζία εθανμμγήξ εκαιιαθηηθώκ μεζόδςκ γηα ημκ θαζμνηζμυ
ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, ζφμθςκα με ηα υζα ακαθένζεθακ ζηεκ
παν. 5. Καηά ηεκ εθανμμγή ηεξ μεζυδμο οπμιμγηζμμφ ηεξ αλίαξ με
βάζε ηεκ ηημή μμκάδαξ, θαη μόκμ ζηεκ πενίπηςζε αοηή, μπμνεί κα
ιεθζεί οπυρε ηημμιυγημ πχιεζεξ μεηαλφ ζοκαιιαζζυμεκςκ εκηυξ
ηεξ Γ.Γ., με ηηξ πνμτπμζέζεηξ θαη ηηξ πνμζανμμγέξ πμο
ακαθένζεθακ ζηεκ παν. 5 ακςηένς.
7. Σέιμξ αλίδεη κα επηζεμακζεί υηη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ δηθαημιμγεμέκεξ
εμπηζημζφκεξ θαη ηεξ θαιήξ πίζηεξ ηςκ ζοκαιιαζζυμεκςκ, ζφμθςκα με ημ
άνζνμ 347 ΙΑ μνίδεηαη έκα μεηαβαηηθό μέηνμ με εθανμμγή έςξ ηηξ
31.12.2017, πμο επηηνέπεη ζημοξ εηζαγςγείξ κα ηενμφκ ηηξ ζπεηηθέξ
ζομβάζεηξ πμο οπέγναρακ με θαιή πίζηε, πνηκ ηηξ 18/1/2016 (εμενμμεκία
ζέζεξ ζε εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ΙΑ) θαη κα ημοξ πανέπεη εφιμγμ πνυκμ
χζηε κα πνμζανμυζμοκ, υπμο απαηηείηαη, ηηξ εμπμνηθέξ ημοξ πναθηηθέξ.
Γηδηθυηενα:
-

-

Ωξ ζοκέπεηα ηεξ μεηαβαηηθήξ δηάηαλεξ, μ εηζαγςγέαξ έπεη ηε δοκαηυηεηα
κα θάκεη πνήζε μηαξ πώιεζεξ άιιεξ από εθείκε πμο μνίδεηαη ζημ άνζνμ
128 παν. 1 ΙΑ.
ογθεθνημέκα υηακ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δεζμεφεηαη ή πενημνίδεηαη απυ
ζφμβαζε πμο έπεη ζοκαθζεί πνηκ απυ ηε ζέζε ζε ηζπφ ηεξ κέαξ
κμμμζεζίαξ έπεη ηε δοκαηυηεηα κα θάκεη πνήζε ημο άνζνμο 147 παν.1
ημο Κακ.2454/93 θαη κα δηαμμνθχζεη ηε δαζμμιμγεηέα αλία είηε
πνεζημμπμηχκηαξ ηεκ πχιεζε με βάζε ηεκ μπμία ηα εμπμνεφμαηα
εηζήπζεζακ ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Κμηκυηεηαξ είηε ηεξ ηειεοηαίαξ
πχιεζεξ πνηκ αοηά ηεζμύκ ζε ειεύζενε θοθιμθμνία έζης θαη ακ αοηή
έπεη πναγμαημπμηεζεί μεηαλφ ζοκαιιαζζμμέκςκ εκηόξ ηεξ Ε.Ε.
Απαναίηεηε πνμϋπόζεζε είκαη ε εκ ιυγς ζφμβαζε κα παναμέκεη ζε ηζπύ.

8. Καηυπηκ ηςκ ακςηένς, ζα ζέιαμε κα επηζεμάκμομε υηη, ιυγς ηεξ πιεζχναξ
δηαθμνεηηθχκ πενηπηχζεςκ πμο πανμοζηάδμκηαη ζηεκ πνάλε, ηεξ
πμιοπιμθυηεηαξ ηεξ δηεζκμφξ εμπμνηθήξ θαη εθμδηαζηηθήξ αιοζίδαξ, θαζχξ
θαη ηεξ με πανμπήξ εφιμγμο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ εθ μένμοξ ηεξ Γ.
Γπηηνμπήξ πνμξ ηα θνάηε μέιε γηα ηεκ εκδειεπή μειέηε ηςκ ζπεηηθχκ
δηαηάλεςκ πνηκ απυ ηε δεμμζίεοζή ημοξ, δεδμμέκμο ηςκ ζεμακηηθχκ αιιαγχκ
πμο επηθένμοκ ζημκ ηνυπμ οπμιμγηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, δεκ είκαη
εθηθηό κα πνμβιεθζμύκ εθ ηςκ πνμηένςκ ζηεκ πανμφζα υιεξ μη πναθηηθέξ
πενηπηχζεηξ πμο ακαμέκεηαη κα ακηημεηςπίζεηε θαηά ημκ ηειςκηζμυ
εμπμνεομάηςκ πμο έπμοκ απμηειέζεη ακηηθείμεκμ δηαδμπηθχκ πςιήζεςκ.
Καηά ζοκέπεηα, θαηυπηκ πνμζεθηηθήξ μειέηεξ ηεξ πανμφζαξ, μπμνείηε κα
επηθμηκςκείηε με ηεκ Τπενεζία μαξ γηα ηοπυκ εηδηθέξ πενηπηχζεηξ πμο
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ζεςνείηε υηη δεκ εμπίπημοκ ζε αοηήκ, πνμθεημέκμο κα ελεηάδεηαη ε
ζθμπημυηεηα πανμπήξ πεναηηένς ζοκδνμμήξ θαη ελεηδηθεομέκςκ μδεγηχκ.
9. Γπηζεμαίκμομε ηέιμξ υηη, μη εηζαγςγείξ ζα πνέπεη ζε θάζε πενίπηςζε κα
επηδηώθμοκ ηεκ απυθηεζε θαη πνμζθυμηζε ημο ηημμιμγίμο πμο απαηηείηαη γηα
ηεκ εθανμμγή ηεξ μεζυδμο ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ με βάζε ημ άνζνμ 128
παν. 1 ΙΑ, δειαδή ημ ηειεοηαίμ ηημμιυγημ απυ πςιεηή ηνίηεξ πχναξ πνμξ
αγμναζηή εκηυξ ηεξ Γ.Γ. Μυκμ ζε πενίπηςζε πμο πνάγμαηη δεκ είκαη εθηθηυ
κα πνμζθμμηζηεί ημ εκ ιυγς ηημμιυγημ, π.π. γηα ιυγμοξ εμπμνηθμφ απμννήημο,
ζα πνέπεη κα εθανμυδμκηαη μη εκαιιαθηηθέξ μέζμδμη πμο ακαιφμκηαη ζημ
ζεμείμ 5 ακςηένς.
10. Η ΕΛ.Τ.Σ. ζηεκ μπμία θμηκμπμηείηαη ε πανμφζα, θαζχξ θαη ηα ανμόδηα
ημήμαηα ειέγπμο θαη δίςλεξ ηςκ ηειςκείςκ, παναθαιμφκηαη κα ιαμβάκμοκ
οπυρε ηα ακςηένς θαηά ηε δηεκένγεηα εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ ζε
πενηπηχζεηξ δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ πμο έπμοκ απμηειέζεη
ακηηθείμεκμ δηαδμπηθχκ πςιήζεςκ, θαζχξ θαη κα δίκμοκ ηδηαίηενε βανφηεηα
ζηε δηαπίζηςζε ηεξ αοζεκηηθυηεηαξ ημο ηημμιμγίμο πμο πνμζθμμίδεηαη
θαζχξ θαη ηςκ εγγνάθςκ θαη ηςκ ζημηπείςκ πμο πανμοζηάδμκηαη γηα ηεκ
οπμζηήνηλε αοημφ, γηα ηεκ απμθογή πενηπηχζεςκ οπμηημμιυγεζεξ.
Γπηπιέμκ, ηα ηειςκεία εηζαγςγήξ, θαηά ηε δηεκένγεηα εθ ηςκ πνμηένςκ
ειέγπςκ θαηά ηε δηαδηθαζία ηειςκηζμμφ με βάζε ηεκ ακάιοζε θηκδφκμο,
παναθαιμφκηαη κα δεημφκ ηε ζοκδνμμή ηςκ Σειςκεηαθώκ Πενηθενεηώκ γηα
ηα πνμακαθενυμεκα.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ
ΑΚΡΙΒΓ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Τπμονγείμ Οηθμκμμηθχκ
1.1 Γιεγθηηθέξ Τπενεζίεξ Σειςκείςκ (ΓΛΤΣ Αηηηθήξ - Θεζζαιμκίθεξ)
1.2 Δ/κζε Ηιεθηνμκηθμφ Σειςκείμο, Σμήμαηα Α΄,Β΄,Γ
2. Δ/κζε Γζςηενηθμφ Γιέγπμο (Αζήκα, Θεζζαιμκίθε)
3. Κεκηνηθή Έκςζε Γπημειεηενίςκ Γιιάδμξ (Αθαδεμίαξ 7, 10671 Αζήκα)
4. Γμπμνηθυ θαη Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ Αζεκχκ (Αθαδεμίαξ 7, 10671 Αζήκα)
5. Γμπμνηθυ θαη Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ Θεζζαιμκίθεξ (Σζημηζθή 29, 54624
Θεζ/κίθε)
6. Γμπμνηθυ θαη Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ Πεηναηχξ (Λμοδμβίθμο 1 – Πι.
Οδεζζμφ, 18531 Πεηναηάξ)
7. Ομμζπμκδία Γθηειςκηζηχκ Γιιάδμξ (Καναΐζθμο 82, 18532 Πεηναηάξ)
8. φιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Αζεκχκ-Πεηναηχξ (Σζαμαδμφ 38, 18531 Πεηναηάξ)
9. φιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Θεζ/κίθεξ (Κμοκημονηχημο 13, 54625 Θεζ/κίθε)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γναθείμ Γεκηθμφ Γναμμαηέα Δεμμζίςκ Γζυδςκ
2. Γναθείμ Γεκηθμφ Δηεοζοκηή Σειςκείςκ θαη ΓΦΚ
3. Δ/κζεηξ: Δ.Δ.Θ.Σ.Ο.Κ, Δ.Σ.Δ., Δ..Σ.Γ.Π, Δ.Γ.Φ.Κ.&ΦΠΑ, ΔΟ-Β΄
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