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1. Ε 
Πώσ ορίηεται ο όροσ δαςμολογθτζα αξία; 

 Α 
Με τον όρο δαςμολογθτζα αξία των ειςαγομζνων εμπορευμάτων εννοοφμε τθ 
ςυναλλακτικι αξία, δθλαδι τθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι για τα 
εμπορεφματα , όταν πωλοφνται προσ εξαγωγι με προοριςμό το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 
Κοινότθτασ. 
Στθ δαςμολογθτζα αξία εκτόσ από τθν τιμολογιακι αξία προςτίκενται ςτοιχεία όπωσ 
ζξοδα μεταφοράσ, αςφάλιςτρα, προμικειεσ, royalties κ.λπ. μζχρι το λιμάνι ειςαγωγισ 
ςτθν Κοινότθτα. 

  

 
2. Ε 

Οι τελωνειακζσ Αρχζσ ζχουν το δικαίωμα να αμφιςβθτιςουν τθ δαςμολογθτζα 
(ςυναλλακτικι) αξία; 

 Α 
Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, όταν οι Τελωνειακζσ Αρχζσ, ζχουν λόγουσ να 
αμφιβάλλουν για το αλθκζσ ι τθν ακρίβεια τθσ αξίασ που δθλώκθκε μποροφν να 
ηθτιςουν περαιτζρω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από τουσ ειςαγωγείσ. 
Εάν οι αμφιβολίεσ αυτζσ εξακολουκοφν να παραμζνουν, οι Τελωνειακζσ Αρχζσ πρζπει 
να κοινοποιοφν ςτο ενδιαφερόμενο πρόςωπο, πριν λάβουν τθν τελικι απόφαςθ, 
γραπτώσ εφόςον αυτό ηθτείται, τθν αιτιολογία ςτθν οποία ςτθρίηονται οι αμφιβολίεσ 
αυτζσ και να του παρζχουν λογικά περικώρια απάντθςθσ. 
Η τελικι απόφαςθ κακώσ και θ ςχετικι αιτιολόγθςι τθσ κοινοποιοφνται ςτο 
ενδιαφερόμενο πρόςωπο εγγράφωσ. 

  

 
3. Ε 

Ποια είναι τα ζγγραφα και οι πλθροφορίεσ που μποροφν να απαιτθκοφν από τισ 
Σελωνειακζσ Αρχζσ για τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ; 

 Α 
Τα ακόλουκα παραδείγματα (που δεν εξαντλοφν το κζμα) δείχνουν οριςμζνα ζγγραφα 
που μποροφν να ηθτιςουν οι τελωνειακζσ αρχζσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τθσ 
ςυναλλαγισ ι/και ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ, όςον αφορά οριςμζνα ι όλα τα 
δθλωκζντα ςτοιχεία.  

1. Εμπορικό τιμολόγιο του εμπορεφματοσ εφόςον το εμπόρευμα ζχει πωλθκεί 
2. Σφμβαςθ πώλθςθσ, θ οποία προςκομίηεται για τθν υποςτιριξθ των πτυχών του 

τιμολογίου (πικανοί περιοριςμοί, όροι ι παροχζσ, ζξοδα που αναφζρονται ςε 
δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνονται μετά τθν ειςαγωγι, νόμιςμα ςτο οποίο 
κακορίηεται θ τιμι του εμπορεφματοσ, ςυμβάςεισ ι άλλα ζγγραφα όςον αφορά 
τα δικαιώματα αναπαραγωγισ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων). 

3. Σφμβαςθ royalties θ οποία ορίηει κατά πόςον θ πλθρωμι royalties πρζπει να 
περιλαμβάνεται ςτθ δαςμολογθτζα αξία και εάν ναι ςε ποιο βακμό. 

4. Σφμβαςθ αντιπροςωπείασ για τον κακοριςμό επιπλζον ποςοφ για προμικειεσ ι 
ζξοδα μεςιτείασ ι για τθν εξαίρεςθ των προμθκειών αγοράσ. 

5. Ζγγραφα ςχετικά με τθ μεταφορά και αςφάλιςθ των εμπορευμάτων για τον 
κακοριςμό μεταξφ άλλων :  

 των όρων παράδοςθσ (Cif, Fob, Ex Factory, κ.λπ.) 

 των εξόδων παράδοςθσ ςτον τόπο ειςόδου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 
Κοινότθτασ. 

 των εξόδων μεταφοράσ μετά τθν άφιξθ ςτον τόπο ειςόδου.  
6. Λογιςτικζσ καταχωριςεισ κυρίωσ του ειςαγωγζα ι του αγοραςτι για τθν 

απόκτθςθ πλθροφοριών ςχετικά με προμικειεσ και κζρδθ ι γενικά ζξοδα όςον 
αφορά τθν εφαρμογι τθσ αφαιρετικισ μεκόδου και τθσ μεκόδου τθσ 
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υπολογιηόμενθσ αξίασ. 
Πζραν των ανωτζρω μποροφν να ηθτθκοφν, κατά περίπτωςθ, και άλλα ζγγραφα από τισ 
Τελωνειακζσ Αρχζσ για τον κακοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ π.χ. ζγγραφα όςον 
αφορά το κακεςτώσ ιδιοκτθςίασ των ςυνδεομζνων ςε μια ςυναλλαγι εταιρειών ι 
προςώπων, τιμολόγιο για τθν πλθρωμι ποςοςτώςεων, ςυμβάςεισ για διαφιμιςθ, 
εμπορία ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνονται μετά τθν ειςαγωγι, οικονομικά 
ζγγραφα π.χ. για τθν επιβάρυνςθ του ποςοφ των τόκων κακώσ και ςυμβάςεισ, 
ςυμφωνίεσ χοριγθςθσ άδειασ ι άλλα ζγγραφα ςχετικά με δικαιώματα πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ. 

  

 
4. Ε 

Πότε κατακζτουμε το ζντυπο DV1 ; 

 Α 
Το ζντυπο DV1 που αφορά τθ διλωςθ των ςτοιχείων των ςχετικών με τθ 

δαςμολογθτζα αξία, ςυμπλθρώνεται και κατατίκεται ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ για 
ειςαγωγι εμπορευμάτων αξίασ μεγαλφτερθσ των 20.000 ευρώ ανά αποςτολι. 
Οι τελωνειακζσ αρχζσ είναι δυνατό να χορθγοφν απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ 
παροχισ του εντφπου DV1 , όταν : 

 θ δαςμολογθτζα αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν μπορεί να 

κακοριςτεί βάςει του άρκρου 70 του κώδικα.  

  θ δαςμολογθτζα αξία των ειςαγόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει 

τισ 20 000 ευρώ ανά αποςτολι, με τθν επιφφλαξθ ότι θ αποςτολι δεν 

αποτελεί μζροσ τμθματικών ι πολλαπλών αποςτολών από τον ίδιο 

αποςτολζα ςτον ίδιο παραλιπτθ·  

 θ ςυναλλαγι ςτθν οποία βαςίηεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων είναι μθ εμπορικοφ χαρακτιρα·  

 θ υποβολι των εν λόγω ςτοιχείων δεν είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι 

του κοινοφ δαςμολογίου·  

 δεν είναι απαιτθτοί οι δαςμοί που προβλζπονται ςτο κοινό δαςμολόγιο. 

  

 
5. Ε 

Πότε επιβάλλονται τα μζτρα εμπορικισ πολιτικισ ; 

 Α 
Τα μζτρα εμπορικισ πολιτικισ, όπωσ δαςμοί αντιντάμπινγκ και αντιςτακμιςτικοί 
δαςμοί, προςωρινοί ι οριςτικοί, επιβάλλονται με κανονιςμοφσ και αποφάςεισ που: 

 εκδίδονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, 

 δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

 εφαρμόηονται όταν τα εμπορεφματα τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και 

 ειςπράττονται ανεξάρτθτα από δαςμοφσ, φόρουσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ. 
  

 
 


