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Θζμα: «Αποςτολι οδθγιών για τθν επικείμενθ αποχώρθςθ του Ηνωμζνου Βαςιλείου από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ χωρίσ ςυμφωνία και μεταβατικι περίοδο ςε ςχζςθ με τισ δαςμολογικζσ
και φορολογικζσ απαλλαγζσ: Επανειςαγόμενα Εμπορεφματα – Ατζλειεσ – Μεταφορά
ςυνικουσ κατοικίασ – Σαξιδιώτεσ τρίτων χωρών»
Ππωσ είναι γνωςτό, ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ε.Ε. και του Θνωμζνου
Βαςιλείου (Θ.Β.) όςον αφορά τουσ όρουσ αποχϊρθςθσ του τελευταίου από τθν Ε.Ε, από τισ 13
Απριλίου 2019 και ϊρα 00:00 το Θ.Β. κα κεωρείται πλζον τρίτθ χϊρα ζναντι τθσ Ε.Ε. Κατά ςυνζπεια,
από τθν εν λόγω θμερομθνία όλα τα εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα από το Θ.Β. κα
υπόκεινται ςτισ κατά περίπτωςθ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ειςαγωγισ που
προβλζπονται ςτον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 952/20131], κακϊσ επίςθσ ςτισ
Εφαρμοςτικζσ *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2447/20152] και ςτισ Κατϋεξουςιοδότθςθ διατάξεισ αυτοφ
*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2446/20153].
Στο πλαίςιο αυτό τα ειςερχόμενα από το Θ.Β. εμπορεφματα μεταξφ άλλων κα υπόκεινται και ςτισ
δαςμολογικζσ και φορολογικζσ επιβαρφνςεισ που ορίηει θ κείμενθ ενωςιακι τελωνειακι νομοκεςία.
Στο πλαίςιο αυτό κα ιςχφουν αντίςτοιχα και οι ενωςιακζσ και εκνικζσ κατά περίπτωςθ διατάξεισ που
ορίηουν απαλλαγζσ:
 από το δαςμό και τον ΦΡΑ των επανειςαγομζνων εμπορευμάτων,
 από το δαςμό των εμπορευμάτων που ειςάγονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1186/09 για τθ
κζςπιςθ του κοινοτικοφ κακεςτϊτοσ τελωνειακϊν ατελειϊν,
1

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κϊδικα (UCC).
2
Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2447/2017 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρ. 952/2013 για τθ κζςπιςθ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα
3
Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2446/2015 τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρ. 952/2013 όςον
αφορά λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.
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 από δαςμό και φόρουσ των εμπορευμάτων που ειςάγονται με τισ αποςκευζσ των ταξιδιωτϊν που
προζρχονται από τρίτεσ προσ τθν ΕΕ χϊρεσ και
 από δαςμό και φόρουσ των προςωπικϊν ειδϊν/μεταφορικϊν μζςων που ειςάγονται από
πρόςωπα που μεταφζρουν τθ ςυνικθ κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα (μετοικεςία).
Α. ΕΠΑΝΕΙΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ
i) Από πλευράσ δαςμού
Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 203 του ωσ άνω
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/2013 τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα τα οποία, αφοφ αρχικά εξιχκθςαν από το
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ ωσ ενωςιακά εμπορεφματα, επανειςάγονται ςτο ζδαφοσ αυτό μζςα ςε
διάςτθμα τριών (3) ετών και αποτελοφν το αντικείμενο διαςάφθςθσ για να τεκοφν ςε ελεφκερθ
κυκλοφορία, απαλλάςςονται από τον ειςαγωγικό δαςμό κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ του
ενδιαφερομζνου. Θ ωσ άνω διάταξθ εφαρμόηεται ακόμθ και όταν τα επανειςαγόμενα εμπορεφματα
αποτελοφν ζνα μζροσ μόνο των εμπορευμάτων τα οποία είχαν προθγουμζνωσ εξαχκεί από το
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του ιδίου άρκρου και
Κανονιςμοφ θ απαλλαγι από τον ειςαγωγικό δαςμό χορθγείται μόνο εφόςον τα εμπορεφματα
επανειςάγονται ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία εξιχκθςαν.
Σφμφωνα με το άρκρο 158 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446 τθσ Επιτροπισ
Εμπορεφματα που κεωρείται ότι επανειςάγονται ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία εξιχκθςαν:
1. Εμπορεφματα τα οποία, μετά τθν εξαγωγι τουσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, δεν
αποτζλεςαν το αντικείμενο επεξεργαςιϊν ι εργαςιϊν άλλων από εκείνεσ που τροποποιοφν
τθν εμφάνιςι τουσ ι είναι απαραίτθτεσ για τθν επιδιόρκωςθ ι τθν αποκατάςταςι τουσ ςε
καλι κατάςταςι ι για τθ διατιρθςι τουσ ςε καλι κατάςταςθ, κεωρείται ότι επανειςάγονται
ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία εξιχκθςαν.
2. Εμπορεφματα τα οποία, μετά τθν εξαγωγι τουσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ,
αποτζλεςαν το αντικείμενο επεξεργαςιϊν ι εργαςιϊν άλλων από εκείνεσ που τροποποιοφν
τθν εμφάνιςι τουσ ι είναι απαραίτθτεσ για τθν επιδιόρκωςθ ι τθν αποκατάςταςι τουσ ςε
καλι κατάςταςι ι για τθ διατιρθςι τουσ ςε καλι κατάςταςθ, αλλά κατζςτθ ςαφζσ μετά τθν
ζναρξθ των εν λόγω επεξεργαςιϊν ι εργαςιϊν ότι οι επεξεργαςίεσ ι εργαςίεσ ιταν
ακατάλλθλεσ για τθ ςκοποφμενθ χριςθ των εμπορευμάτων, κεωρείται ότι επανειςάγονται
ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία εξιχκθςαν.
3. Πταν τα εμπορεφματα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 ι 2 ζχουν αποτελζςει το
αντικείμενο επεξεργαςιϊν ι εργαςιϊν οι οποίεσ κα είχαν ωσ ςυνζπεια τθν επιβολι
ειςαγωγικϊν δαςμϊν εάν είχαν τεκεί υπό κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανειςαγωγι, τα εν
λόγω εμπορεφματα κεωρείται ότι επανειςάγονται ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονταν
όταν εξιχκθςαν μόνο υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εν λόγω επεξεργαςίεσ ι εργαςίεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενςωμάτωςθσ ανταλλακτικϊν, δεν υπερβαίνουν αυτό που
κεωρείται αυςτθρά αναγκαίο για να επιτραπεί θ χρθςιμοποίθςθ των εμπορευμάτων με τον
ίδιο τρόπο όπωσ και κατά τον χρόνο τθσ εξαγωγισ τουσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ
Ζνωςθσ.
Επίςθσ, και προκειμζνου να αποδειχκεί ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ για απαλλαγι από τον
ειςαγωγικό δαςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 253 παρ. 1 και 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2015/2447, ο διαςαφιςτισ παρζχει πλθροφορίεσ που αποδεικνφουν ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ
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απαλλαγισ από τον ειςαγωγικό δαςμό ςτο τελωνείο όπου υποβάλλεται θ τελωνειακι διαςάφθςθ για
κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και οι πλθροφορίεσ αυτζσ δφνανται να παρζχονται με ζναν από τουσ
παρακάτω τρόπουσ:
α) Ρρόςβαςθ ςτα ςχετικά ςτοιχεία τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ ι τθσ διαςάφθςθσ
επανεξαγωγισ, με βάςθ τθν οποία τα επανειςαγόμενα εμπορεφματα είχαν αρχικά εξαχκεί ι
επανεξαχκεί από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ.
β) Εκτυπωμζνο αντίγραφο, επικυρωμζνο από το αρμόδιο τελωνείο, τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ
ι τθσ διαςάφθςθσ επανεξαγωγισ, με βάςθ τθν οποία τα επανειςαγόμενα εμπορεφματα είχαν
αρχικά εξαχκεί ι επανεξαχκεί από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ.
γ) Ζγγραφο που εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο με τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ εν λόγω
τελωνειακισ διαςάφθςθσ ι διαςάφθςθσ επανεξαγωγισ.
δ) Ζγγραφο που εκδίδεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, με το οποίο πιςτοποιείται ότι πλθροφνται
οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι από τον ειςαγωγικό δαςμό (δελτίο πλθροφοριϊν INF 3) όπωσ
ειδικότερα αναφζρεται για τθν ζκδοςθ αυτοφ ςτο άρκρο 255 του ιδίου ωσ άνω Κανονιςμοφ.
Σφμφωνα με ςχετικό ζγγραφο κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ Ε. Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ όπου
ενωςιακά εμπορεφματα εξιχκθςαν προςωρινά από το Θ.Β. πριν από τθν αποχϊρθςι του από τθν ΕΕ
και επανειςάγονται ςτθν ΕΕ 27 μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που
κακορίηονται ςτο άρκρο 203 του ΕΤΚ (Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ), τα εν λόγω εμπορεφματα
κεωροφνται ωσ «επανειςαγόμενα» εμπορεφματα και ςυνεπϊσ ειςάγονται με πλιρθ απαλλαγι από
το δαςμό4.
Επίςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ενωςιακά εμπορεφματα ζχουν μεταφερκεί ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο από
τθν ΕΕ 27 πριν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και τα εμπορεφματα αυτά επιςτρζφουν ςτθν ΕΕ 27
μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ ςχετικά με τα
επανειςαγόμενα εμπορεφματα του άρκρου 203 του ΕΤΚ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ
φορζασ μπορεί να παράςχει αποδεικτικά ςτοιχεία ότι τα ενωςιακά εμπορεφματα:
α) μεταφζρκθκαν ςτο Θ.Β. πριν από τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ και
β) επιςτρζφουν ςτθν ίδια κατάςταςθ ςφμφωνα με το άρκρο 203 παράγραφοσ 5 του ΕΚΤ και το
άρκρο 158 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2446 τθσ Επιτροπισ (DA).
ii) Από πλευράσ ΦΠΑ:
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 23 παρ.1 περ. α) ν. 2859/2000 και όςον αφορά ςτθ φορολογικι
μεταχείριςθ από πλευράσ ΦΡΑ των αγακϊν που είχαν μεταφερκεί ι αποςταλεί από τθν Ελλάδα προσ
το Θ.Β. πριν τθν αποχϊρθςι του από τθν Ε.Ε. και τα αγακά αυτά :
α) «επανειςάγονται» από το ίδιο πρόςωπο και ςτθν ίδια κατάςταςθ, ςτθν οποία ιταν όταν είχαν
αποςταλεί ι μεταφερκεί προσ το Θ.Β. και ταυτόχρονα
β) απολαφουν απαλλαγισ από τον ειςαγωγικό δαςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 203
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα
τότε θ ειςαγωγι τουσ ςτθν χϊρα μασ από το Θ.Β. κατά ι μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςισ του,
απαλλάςςεται από Φ.Ρ.Α.
Δεδομζνου, όμωσ, ότι για τα αγακά αυτά δεν κα ζχει υποβλθκεί διαςάφθςθ εξαγωγισ, κακϊσ κατά
τθν θμερομθνία αποςτολισ ι μεταφοράσ τουσ, το Θ.Β. αποτελοφςε ακόμθ κράτοσ-μζλοσ τθσ Ε.Ε. και
4

Βλ. το από 11-03-2019 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ και Τελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
(TAXUD) παροχισ κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν αποχϊρθςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου και τα ςχετικά τελωνειακά κζματα ςε
περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ, βλπ. ςχετικό ςφνδεςμο https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en →
Guidance on Customs matters in case of no deal.
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ςυνεπϊσ δεν υπιρχε υποχρζωςθ τιρθςθσ τελωνειακϊν διατυπϊςεων, πρζπει -προκειμζνου θ
«επανειςαγωγι» τουσ ςτθ χϊρα μασ να τφχει απαλλαγισ από δαςμό και ΦΡΑ- τα υποκείμενα ςτον
φόρο πρόςωπα να είναι ςε κζςθ να παρουςιάςουν εναλλακτικά τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ
αποδεικτικά ςτοιχεία, ότι τα αγακά πράγματι «επανειςάγονται» ςτθν ίδια κατάςταςθ, ςτθν οποία
βρίςκονταν όταν «εξιχκθςαν» (απεςτάλθςαν/μεταφζρκθκαν) προσ το Θ.Β.
Εν προκειμζνω, θ απόδειξθ ότι τα ενωςιακά εμπορεφματα μεταφζρκθκαν ςτο Θ.Β. πριν από τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ πρζπει να παρζχεται ειδικότερα από τα αντίςτοιχα ζγγραφα μεταφοράσ και
να ςυνοδεφεται και από άλλα ςχετικά ζγγραφα (π.χ. ςφμβαςθ μίςκωςθσ).
Επίςθσ ςθμειϊνεται, ότι θ αποχϊρθςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
«ειδικι περίςταςθ» για τθν υπζρβαςθ τθσ περιόδου των τριϊν (3) ετϊν που ορίηει το άρκρο 203
παράγραφοσ 1 του ΕΤΚ.
Τζλοσ, υπενκυμίηεται ότι για τθν εφαρμογι των ενωςιακϊν διατάξεων που αφοροφν τθν απαλλαγι
από το δαςμό κατά τθν επανειςαγωγι ςτθν Ε.Ε. εμπορευμάτων από τρίτεσ χϊρεσ ςχετικζσ οδθγίεσ
προσ τισ Τελωνειακζσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ χϊρασ ζχουν παραςχεκεί με τθν αρικμ.
πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1110662ΕΞ2018/17-7-2018 Εγκφκλιο Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:7ΣΙ946ΜΡ3Η-Δ28).

Β. ΕΙΔΗ ΠΟΤ ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΣΗ ΤΝΗΘΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΟΤ
ΑΠΟ ΣΟ Η.Β.
Αναφορικά με τισ δαςμολογικζσ και φορολογικζσ απαλλαγζσ που εφαρμόηονται ςτα προςωπικά είδθ
που ανικουν ςε φυςικά πρόςωπα που μεταφζρουν τθν ςυνικθ κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα,
εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β’), όπωσ ζχει κυρωκεί
νομοκετικά με τθν παρ. 4 του άρκρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Αϋ). Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 4 παρ. 1 τθσ ανωτζρω νομοκετικά κυρωκείςασ ΑΥΟ, τα φυςικά αυτά πρόςωπα κα πρζπει να
ζχουν τθ ςυνικθ κατοικία τουσ ςτο εξωτερικό, τουλάχιςτον κατά τα δφο (2) δωδεκάμθνα, πριν από
τθ μεταφορά τθσ ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 τθσ
προαναφερομζνθσ ΑΥΟ, θ προβλεπόμενθ απαλλαγι για το μζςο μεταφοράσ παρζχεται με τθν
προχπόκεςθ ότι το δικαιοφχο πρόςωπο το είχε ςτθν κυριότθτά του και το χρθςιμοποιοφςε ςτον τόπο
τθσ προθγοφμενθσ κατοικίασ του επί ζξι (6) μινεσ τουλάχιςτον πριν τθ μεταφορά τθσ ςυνικουσ
κατοικίασ ςτθν Ελλάδα.
Από πλευράσ ΦΡΑ, όςον αφορά ςτθ φορολογικι μεταχείριςθ από πλευράσ ΦΡΑ των προςωπικϊν
ειδϊν που ειςάγονται ςτθν Ελλάδα από το Θ.Β., μετά τθν αποχϊρθςι του από τθν Ε.Ε. χωρίσ
ςυμφωνία, από φυςικά πρόςωπα που μεταφζρουν τθ ςυνικθ κατοικία τουσ από το Θ.Β. ςτθν
Ελλάδα, μζςα ςτουσ πρϊτουσ ζξι (6) μινεσ από τθν αποχϊρθςι του, γίνεται δεκτό ότι απαλλάςςεται
από τον ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 1684/1987 θ ειςαγωγι τουσ ςτο πλαίςιο τθσ
μεταφοράσ αυτισ, εφόςον τα προςωπικά είδθ:
α) βρίςκονταν ςτθν κατοχι του ενδιαφερομζνου και εφ' όςον πρόκειται για μθ αναλϊςιμα αγακά,
χρθςιμοποιικθκαν από αυτόν ςτον τόπο τθσ προθγοφμενθσ ςυνικουσ κατοικίασ του ςτο Θ.Β., για ζξι
(6) τουλάχιςτον μινεσ, πριν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ζπαψε να ζχει τθ ςυνικθ κατοικία
του εκεί και
β) το φυςικό πρόςωπο είχε τθ ςυνικθ κατοικία τουσ εκτόσ τθσ Ε.Ε. για το χρονικό διάςτθμα που
προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται και το διάςτθμα τθσ ςυνικουσ
διαμονισ ςτο Θ.Β., πριν από τθ μεταφορά τθσ κατοικίασ ςτθν Ελλάδα.
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Κατόπιν όλων των ανωτζρω διευκρινίηεται ότι για τθν εφαρμογι των ιςχυουςϊν απαλλακτικϊν
διατάξεων και ειδικότερα ωσ προσ το δαςμό, το τζλοσ ταξινόμθςθσ και τον ΦΡΑ ειςαγωγισ, το
χρονικό διάςτθμα παραμονισ ςτο Η.Β. πριν τθν θμερομθνία αποχώρθςισ του από τθν ΕΕ δφναται
να υπολογιςτεί ωσ διάςτθμα παραμονισ ςε τρίτθ χώρα, με τθν τιρθςθ όλων των προβλεπόμενων
από τθν κείμενθ τελωνειακι νομοκεςία όρων και προχποκζςεων.
Τζλοσ, για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων οδθγίεσ προσ τισ Τελωνειακζσ αρχζσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ ζχουν παραςχεκεί με τθν αρικμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/4-7-2018
(ΑΔΑ: 6ΙΝ246ΜΡ3Η-4ΜΟ) Εγκφκλιο Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ.

Γ. ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΝΣΑΙ ΣΙ ΑΠΟΚΕΤΕ ΣΑΞΙΔΙΩΣΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΣΕ
ΧΩΡΕ
Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ε.Ε. και του Θνωμζνου Βαςιλείου (Θ.Β.) όςον
αφορά τουσ όρουσ αποχϊρθςθσ του τελευταίου από τθν Ε.Ε, ταξιδιϊτεσ προερχόμενοι από το ΘΒ κα
αντιμετωπίηονται ωσ ταξιδιώτεσ τρίτων χωρών. Κατά ςυνζπεια, κα τυγχάνουν εφαρμογισ οι
διατάξεισ του άρκρου 20 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’), με το οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο
θ Οδθγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου για τθν απαλλαγι από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωςθσ των εμπορευμάτων που ειςάγονται με τισ προςωπικζσ αποςκευζσ από πρόςωπα που
ταξιδεφουν από τρίτεσ χϊρεσ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ διατάξεισ του άρκρου 41
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1186/09, εμπορεφματα που περιζχονται ςτισ προςωπικζσ αποςκευζσ των
προερχομζνων από τρίτεσ χϊρεσ ταξιδιωτϊν ειςάγονται ατελϊσ εφόςον πρόκειται για ειςαγωγζσ
απαλλαςςόμενεσ από τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ) ςφμφωνα με διατάξεισ εκνικοφ δικαίου,
οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/74/ΕΚ για τθν απαλλαγι από
τον ΦΡΑ και τον ΕΦΚ. Συνεπϊσ, για τισ κατωτζρω περιπτϊςεισ χορθγείται απαλλαγι και από το
δαςμό.
Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του ν. 3763/2009, άρκρο ζβδομο ορίηεται χρθματικό όριο
300 Ευρώ για τθν απαλλαγι από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ ωσ προσ τθν αξία των
εμπορευμάτων (πλθν καπνικϊν και αλκοολοφχων), που ειςάγονται με τισ προςωπικζσ αποςκευζσ
ταξιδιωτϊν προερχόμενων από τρίτεσ χϊρεσ. ε περίπτωςθ επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το
χρθματικό όριο απαλλαγισ είναι 430 ευρώ. Για τουσ ταξιδιϊτεσ κάτω των 15 ετϊν το χρθματικό όριο
απαλλαγισ είναι 150 ευρώ ανεξάρτθτα από το μεταφορικό μζςο.
Επίςθσ, όςον αφορά ειδικότερα ςτα υποκείμενα ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ προϊόντα που
δφνανται να ειςαχκοφν ατελϊσ ανά ταξιδιϊτθ ςφμφωνα με το άρκρο όγδοο και ζνατο του ανωτζρω
άρκρου και νόμου, ορίηονται οι ακόλουκεσ ποςότθτεσ:
(Α) Προϊόντα καπνοφ:
α) Για ταξιδιϊτεσ που ταξιδεφουν αεροπορικώσ
200 τεμ. τςιγάρα ι 10 πακζτα ι
100 τεμ. πουράκια (ποφρα μζγιςτου βάρουσ 3 γρ. το κακζνα) ι
50 ποφρα ι
250 γραμ. καπνοφ,
ι αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων.
β) Για ταξιδιϊτεσ που ταξιδεφουν με τα λοιπά μεταφορικά μζςα:
40 τεμ. τςιγάρα ι 2 πακζτα ι
20 τεμ. πουράκια (ποφρα μζγιςτου βάρουσ 3 γρ. το κακζνα) ι
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10 τεμ. ποφρα ι
50 γραμ. καπνόσ για κάπνιςμα,
ι αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων.
(Β) Αλκοόλθ και αλκοολοφχα ποτά, εκτόσ του μθ αφρϊδουσ οίνου (κοινό κραςί) και τθσ μπφρασ:
 ςυνολικά 1 λίτρο αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν με αλκοολικό τίτλο μεγαλφτερο από 22%
vol ι αικυλικι αλκοόλθ μθ μετουςιωμζνθ με αλκοολικό τίτλο 80% vol ι περιςςότερο ι
 ςυνολικά 2 λίτρα αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το
22% vol λίτρα ι
 αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων ι
 ςυνολικά 4 λίτρα μθ αφρϊδουσ οίνου (κοινό κραςί) και 16 λίτρα μπφρασ.
Για ταξιδιϊτεσ κάτω των δεκαεπτά (17) ετϊν δεν παρζχεται απαλλαγι για τα καπνικά προϊόντα
και τα οινοπνευματϊδθ ποτά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Αχαΐασ και Θεςςαλονίκθσ (για ενθμζρωςθ των Τελωνείων
αρμοδιότθτάσ
τουσ)
3. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ
4. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Θλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ»)
E-mail: siteadmin@aade.gr
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν κ. Ευκ. Τςακαλϊτου
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κασ Κ. Ραπανάτςιου
3. Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ).
4. Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων
5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
6. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
7. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ
8. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ .
δ) Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
9. Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων & ΕΦΚ
α) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ
β) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ
10. Σ.Δ.Ο.Ε. –Κεντρικι Υπθρεςία
11. Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Σ.Δ.Ο.Ε.
12. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Ρειραιάσ),E-mail: oete@oete.gr
13. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (Τςαμαδοφ 38, 18531 Ρειραιάσ),E-mail: sepa@otenet.gr
14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13, 54625 Θες/νίκθ), E-mail: info@seth.gr
15. Αποδζκτεσ Ρίνακα Θ (Σφλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν)
16. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων & Δικφκλων (με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ
των μελϊν), Email: info@seaa.gr
17. Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων Αυτοκινιτων Ελλάδασ (με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των μελϊν),
Εmail: info@seeae.gr
18. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΩΝ
α) Δ/νςθ Τεχνολογίασ Οχθμάτων
β) Δ/νςθ Επιβατικϊν Μεταφορϊν
γ) Δ/νςθ Τεχνικοφ Ελζγχου Εγκαταςτάςεων Εξυπθρζτθςθσ Οχθμάτων
19. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ
α) Γ2 Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ και ΕΕ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ρολιτικισ
β) Ε3 Δ/νςθ Διοικθτικϊν και Δικαςτικϊν Υποκζςεων (με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των ελλθνικϊν
προξενικϊν αρχϊν), email: e03@mfa.gr

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ. Ριτςιλι
2. Γραφείο Γενικοφ Δ/ντρι Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κ. Κ. Μουρτίδθ
3. Δ/νςεισ ΑΑΔΕ: ΔΤΔ, ΔΣΤΕΡ, ΔΘΤ, ΔΕΦΚ, ΔΔΘΕΚΑ
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