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1. Ε 
Σι είναι το Δασμολόγιο της Ε.Ε.; 

 Α 
Α. Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε. 
Οι δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ που εφαρμόηονται κατά τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων 
από τρίτεσ (εκτόσ Ε.Ε.) χϊρεσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., κακορίηονται ςτο «Κοινό 
Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε.» (Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία - Καν. 2658/87 του Συμβουλίου, 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). 
Το εν λόγω Κοινό Δαςμολόγιο τροποποιείται κάκε ζτοσ και δθμοςιεφεται ςυνικωσ τθν 
τελευταία θμζρα του μθνόσ Οκτωβρίου του προθγοφμενου ζτουσ του ζτουσ εφαρμογισ 
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε, ςειρά L. 
Το φψοσ τθσ δαςμολογικισ επιβάρυνςθσ για κάκε εμπόρευμα που ειςάγεται ςτθν Ε.Ε., 
προςδιορίηεται κατά τον τελωνιςμό από το αρμόδιο τελωνείο ειςαγωγισ με βάςθ τθ 
δαςμολογικι κατάταξθ του εμπορεφματοσ ςτο προαναφερόμενο Κοινό Δαςμολόγιο, 
δθλαδι τθν εφρεςθ τθσ ςωςτισ δαςμολογικισ διάκριςθσ ςτθν οποία κατατάςςεται το 
εμπόρευμα και τθσ δαςμολογικισ επιβάρυνςθσ που αντιςτοιχεί ςτθ διάκριςθ αυτι. 
Προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι ειςαγωγείσ ι εξαγωγείσ να γνωρίηουν εκ των προτζρων 
ςε ποια δαςμολογικι διάκριςθ υπάγεται το προϊόν που πρόκειται να ειςαχκεί ι να 
εξαχκεί, μποροφν να ηθτοφν τθν ζκδοςθ «Δεςμευτικισ Δαςμολογικισ Πλθροφορίασ» 
(Δ.Δ.Π.) από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι (Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, 
Ειδικϊν κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν – Τμιμα Αϋ). 
Η νομικι βάςθ του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ παροχισ Δ.Δ.Π. βρίςκεται ςτον 
Εκςυγχρονιςμζνο Κοινοτικό Τελωνειακό Κϊδικα (καν. 952/13) και ςτισ Διατάξεισ 
Εφαρμογισ αυτοφ. 
Κάκε Δ.Δ.Π. δεςμεφει τισ τελωνειακζσ αρχζσ όλων των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. για 
περίοδο τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ. 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα παροχισ Δ.Δ.Π. μποροφν να 
αναηθτθκοφν από τθ Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & 
Απαλλαγϊν (τθλ. 210-6987484). 
Β. TARIC 
Το TARIC είναι το Ολοκλθρωμζνο Τελωνειακό Δαςμολόγιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
βαςίηεται ςτθ Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία. 
Το TARIC είναι θ ςυλλογι με κωδικοποιθμζνο τρόπο των κοινοτικϊν νομοκετικϊν 
ρυκμίςεων που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
αφοροφν ςτουσ δαςμοφσ ζναντι των τρίτων χωρϊν, ςτισ αναςτολζσ δαςμϊν, ςτισ 
δαςμολογικζσ προτιμιςεισ, ςτισ δαςμολογικζσ ποςοςτϊςεισ, ςτουσ δαςμοφσ 
αντιντάμπινγκ και αντιςτακμιςτικοφσ δαςμοφσ κακϊσ και ςτα άλλα μζτρα εμπορικισ και 
αγροτικισ πολιτικισ τθσ Ε.Ε.. 
Οι κωδικοί TARIC είναι δεκαψιφιοι. 
Τα δεδομζνα του TARIC μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_el.htm 
Σθμείωςθ: Παρόλο που ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είναι θ παροχι ςε 
θλεκτρονικι μορφι των ορκϊν πλθροφοριϊν, εντοφτοισ από μζρουσ τθσ δεν παρζχεται 
οποιαδιποτε εγγφθςθ για τυχόν λάκθ που κα διαπιςτωκοφν. Νομικι ιςχφ ζχουν μόνο τα 
νομικά κείμενα που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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2. Ε 
Σι είναι το «Εθνικό Δασμολόγιο»; 

 Α 
Το TARIC ςε ςυνδυαςμό με τα δεδομζνα τθσ εκνικισ φορολογίασ αποτελοφν το 
Ολοκλθρωμζνο Τελωνειακό Δαςμολόγιο και μποροφμε να το ονομάςουμε Εκνικό 
Δαςμολόγιο. 
Η εκνικι φορολογία περιλαμβάνει το Φ.Π.Α., τουσ Ειδικοφσ Φόρουσ Κατανάλωςθσ και 
λοιποφσ φόρουσ που επιβάλλονται κατά τθν ειςαγωγι των εμπορευμάτων από τρίτεσ 
(εκτόσ Ε.Ε) χϊρεσ, εφόςον πρόκειται να αναλωκοφν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. 
Το εκνικό δαςμολόγιο από το ζτοσ 2009 δεν διατίκεται πλζον ςε ζντυπθ μορφι. Είναι 
όμωσ δυνατι θ αναηιτθςθ ςε θλεκτρονικι μορφι τθσ εκνικισ φορολογίασ, θ οποία 
εκφράηεται μζςω ενόσ πρόςκετου κωδικοφ εκνικισ φορολογίασ ςε ςυνδυαςμό με τον 
κωδικό του εμπορεφματοσ, επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ εφαρμογι. 
Ηλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ/TARIC - Διαχείριςθ Δαςμολογίου 
internet (Εξωτερικό Δίκτυο)ι 
Υπθρεςίεσ για Υπαλλιλουσ / TARIC - Διαχείριςθ Δαςμολογίου 
intranet (Εςωτερικό Δίκτυο) 

  

 
 


