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Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Αποστολή Εγχειριδίου - Οδηγού σχετικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας
εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή»
Αποστέλλουμε συνημμένα, πληροφοριακό Οδηγό που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία μας,
αναφορικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) καθώς και των
Εφαρμοστικών του Διατάξεων (καν. 2447/2015).
Σκοπός του Οδηγού αυτού, είναι να καλύψει τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, τόσο
τελωνειακών υπαλλήλων όσο και οικονομικών φορέων και λοιπών συναλλασσόμενων με τις
τελωνειακές αρχές, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η
δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων όταν αυτά εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.
από τρίτη (εκτός Ε.Ε.) χώρα.
Εφιστούμε την προσοχή ότι ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης
και διευκόλυνσης και δεν συνιστά νομικό κείμενο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τελωνειακές Περιφέρειες (για την ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

B.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.

ΕΛ.Υ.Τ Αττικής

2.

ΕΛ.Υ.Τ Θεσ/νίκης

3.

Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου – Αθήνα, Θεσ/νίκη

4.

Γενικό Χημείο του Κράτους

5.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

6.

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

7.

Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων

8.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

9.

Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος – Τσαμαδού 38 Πειραιάς

10.

Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας – Πειραιά

11.

Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης

12.

Α.Ε.Τ.Α.

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γραφείο κ. Διοικητή ΑΑΔΕ

2.

Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ

3.

Δ/νσεις : Τελ. Διαδικασιών, Σ.Τ.Ε.Π., ΕΦ.Κ & ΦΠΑ, Ηλ. Τελωνείου

4.

Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων - Τμήμα Β΄ : Τελωνειακών Θεμάτων

5.

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού

6.

Δ/νση Δ.Θ.Ε.Κ.Α.: α. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης
β. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (TARIC)

Εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων για τους οικονομικούς φορείς και
τους τελωνειακούς υπαλλήλους

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ 1η : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντομογραφία

Επεξήγηση

Δ/νση ΔΘΕΚΑ

Δ./νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών

Δ.Κ.

Δασμολογική Κλάση

ΕΑ

Γεωργικό Στοιχείο

ΕΔΕ

Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο

E.E.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Σ.

Εναρμονισμένο Σύστημα

Ε.Φ.Κ.

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης

κ.β.

Κατά βάρος

Σ.Ο.

Συνδυασμένη Ονοματολογία

Τ.Τ.

Τέλος Ταξινόμησης

Φ.Π.Α.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ALC

Μέτρο TARIC: Ειδικός φόρος κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων

COF

Μέτρο TARIC: Ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ

ENG

Μέτρο TARIC: Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων

REG

Μέτρο TARIC: Τέλος ταξινόμησης οχημάτων

TOB

Μέτρο TARIC: Ειδικός φόρος κατανάλωσης προϊόντων καπνού

VAT

Μέτρο TARIC: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (VAT)

ΕΒΤΙ

Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών

TARIC

Ολοκληρωμένο Ενωσιακό Δασμολόγιο – Υποσύστημα Διαχείρισης
Δασμολογίου

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ TARIC - ΠΡΟΣΒΑΣΗ

1.1. Τι είναι το υποσύστημα TARIC;
Το υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) αποτελεί υποσύστημα του πληροφοριακού
συστήματος τελωνείων Icisnet, και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 3/12/2013.

Το υποσύστημα TARIC περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με:
 Την Ονοματολογία εμπορευμάτων του Δασμολογίου – κωδικοί και περιγραφή
αυτών έως τα 10 ψηφία
 Τους δασμολογικούς συντελεστές Κοινού Δασμολογίου
 Την εθνική φορολογία και λοιπές εθνικές επιβαρύνσεις ανά κωδικό εμπορεύματος
(π.χ., Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α.)
 Τα λοιπά εθνικά και κοινοτικά μέτρα ανά κωδικό εμπορεύματος (π.χ.,
απαγορεύσεις – περιορισμοί)
 Τον υπολογισμό δασμών και φόρων με εισαγωγή δεδομένων

1.2. Είναι η πληροφόρηση του υποσυστήματος TARIC νομικά δεσμευτική;
Το υποσύστημα TARIC, από τη φύση του, έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα νομικά μέτρα και κείμενα που βρίσκονται σε ισχύ. Έτσι, σε
περίπτωση τυχόν διαφοράς μεταξύ της πληροφόρησης που περιλαμβάνεται στο TARIC (για
εθνικά ή ενωσιακά μέτρα, συντελεστές συμβατικών δασμών ή αντιντάμπινγκ, συντελεστές
εθνικής φορολογίας, περιγραφή κωδικών TARIC ή μέτρων, κλπ.), υπερισχύουν και εφαρμόζονται
τα σχετικά νομικά κείμενα.
Η εν λόγω επισήμανση αναφέρεται ρητά και στην οθόνη υπολογισμού επιβαρύνσεων του TARIC
ως “Σημαντική Σημείωση”:

1.3. Πως συνδέεται το υποσύστημα TARIC με το υποσύστημα εισαγωγών/εξαγωγών του Icisnet;
Το υποσύστημα TARIC έχει άμεση διασύνδεση (interface) με το υποσύστημα
εισαγωγών/εξαγωγών του Icisnet, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της τελωνειακής διασάφησης
(ΕΔΕ). Ειδικότερα:
•

Αν δεν συμπληρωθούν ορισμένα πεδία του ΕΔΕ με τις σωστές τιμές που ισχύουν στο
TARIC την ημ/νία αυτή, η διασάφηση δεν μπορεί να προχωρήσει και εμφανίζεται μήνυμα
λάθους.

•

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της διασάφησης (ΕΔΕ), συνδέονται με το TARIC πεδία
του ΕΔΕ όπως, ιδίως:
 33: κωδικός εμπορευμάτων
 36: κωδικός προτίμησης
 38: καθαρή μάζα
 46: δασμολογητέα αξία
 41: συμπληρωματική μονάδα Κοινού Δασμολογίου

 47: πρόσθετα στοιχεία για τον υπολογισμό εθνικής επιβάρυνσης
 48: υπολογισμός επιβαρύνσεων

1.4. Ποια είναι η δομή της θέσης 33 του ΕΔΕ;
Η θέση 33 του ΕΔΕ συμπληρώνεται συνολικά με 22 ψηφία, ως ακολούθως:
Δομή θέσης 33 ΕΔΕ
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2

Δασμολογική

Δασμολ.

Κωδικός

Κωδικός

Α΄ Πρόσθετος κωδικός

Β΄ Πρόσθετος Κωδικός

Γ΄ Πρόσθετος κωδικός

Κλάση

Διάκριση

Σ.Ο.

TARIC

(μέτρα Ε.Ε.)

(εθνικά μέτρα)

(εθνικά μέτρα)

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιος πρόσθετος κωδικός, έστω π.χ. ο Β΄ Πρόσθετος (εθνικά
μέτρα), συμπληρώνεται η ένδειξη «0000» στα αντίστοιχα πεδία.

1.5. Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στο TARIC;
Πρόσβαση στην πληροφόρηση του υποσυστήματος TARIC έχει κάθε φορολογούμενος πολίτης
στην Ελλάδα:
•

Χρησιμοποιείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης τουTaxisnet.

•

Για την είσοδο στην εφαρμογή, χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος https://portal.gsis.gr/portal/
page/portal/ICISnet - «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές» - TARIC.

•

Πρόσβαση στη διαχείριση του υποσυστήματος έχουν μόνο οι τελωνειακοί υπάλληλοι που
έχουν οριστεί ως «διαχειριστές TARIC» της Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών
Καθεστώτων και Απαλλαγών (ΔΔΘΕΚΑ) .

Οθόνες πρόσβασης στο TARIC:
(1)

(2)

2. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ TARIC

2.1. Ποιοι είναι οι τύποι μέτρων στο TARIC;
O όρος «τύπος μέτρου εθνικής φορολογίας» αναφέρεται σε έναν 3ψήφιο αλφαβητικό κωδικό
που υποδηλώνει μία ευρεία κατηγορία εθνικής φορολογίας.
Οι βασικοί τύποι μέτρων εθνικής φορολογίας στο TARIC είναι οι ακόλουθοι:
 ALC: Ε.Φ.Κ. στα αλκοολούχα
 COF: Ε.Φ.Κ. στον καφέ
 ENG: Ε.Φ.Κ. στα ενεργειακά προϊόντα
 REG: Τέλος Ταξινόμησης Οχημάτων
 ΤΟΒ: Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού
 VAT: Φ.Π.Α. που εισπράττεται στο τελωνείο

2.2. Ποιοι είναι οι πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί φορολογίας στο TARIC;
Οι πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί φορολογίας αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους τύπους μέτρων
εθνικής φορολογίας για τον συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος. Ειδικότερα:
•

Συνδέονται με συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές, π.χ. Φ.Π.Α. 24%, Ε.Φ.Κ. 165
ευρώ/1000 kg κλπ.

•

Έχουν 4 ψηφία του τύπου «1xxx»

•

Συμπληρώνονται υποχρεωτικά, αν υπάρχουν, στη θέση 33 ΕΔΕ

•

Η σχετική πληροφόρηση δίνεται από το υποσύστημα TARIC – πεδίο «μέτρα» –
«αναζήτηση βάσει κωδικού εμπορεύματος»

•

Π.χ. πρόσθετος κωδικός «1408» για το μέτρο «ΤΟΒ» στον κωδικό 2402900000: «Ο
συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πούρα ή πουράκια ορίζεται σε
ποσοστό 35%».

2.3. Πώς συνδέονται οι συντελεστές επιβαρύνσεων εθνικής φορολογίας με τους τύπους μέτρου
και τους εθνικούς πρόσθετους κωδικούς;
•

Κάθε κωδικός εμπορεύματος του Δασμολογίου συνδέεται με συγκεκριμένους «τύπους
μέτρου»,

•

Κάθε «τύπος μέτρου» που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος,
συνδέεται με τη σειρά του με έναν ή περισσότερους «εθνικούς πρόσθετους κωδικούς
φορολογίας» που δίνουν τους συγκεκριμένους συντελεστές επιβάρυνσης,

•

Κάθε πρόσθετος κωδικός φορολογίας συνδέεται με συγκεκριμένη ομάδα χωρών ή
μεμονωμένες χώρες.

Άρα οι συντελεστές επιβαρύνσεων εθνικής φορολογίας συνδέονται με τους 4ψήφιους
πρόσθετους εθνικούς κωδικούς και όχι απευθείας με τον τύπο μέτρου.

2.4. Πώς γίνεται η αναζήτηση των μέτρων εθνικής φορολογίας στο TARIC;
Η αναζήτηση ενός ή περισσότερων μέτρων εθνικής φορολογίας στο υποσύστημα TARIC, γίνεται
με τα ακόλουθα βήματα:
•

Επιλογή «Μέτρα» – «Βάσει κωδικού εμπορεύματος»

•

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου μέτρου ή όλων όσων συνδέονται με αυτόν
τον κωδικό

•

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής χώρας ή ομάδας χωρών

•

Προσοχή στην ημερομηνία που θα συμπληρωθεί: το υποσύστημα TARIC θα εμφανίσει
μόνο τα μέτρα που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή.

Οθόνη αναζήτησης μέτρων:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ε.Φ.Κ. ΣΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
•

Κωδικός 2402 20 90 00: Τσιγάρα που περιέχουν καπνό άλλα από εκείνα που περιέχουν
γαρίφαλο

•

Έστω ότι θέλουμε να δούμε το συντελεστή Ε.Φ.Κ. καπνικών για όλες τις ομάδες χωρών

•

Επιλέγουμε το μέτρο «ΤΟΒ»

•

Εμφανίζονται οι 4ψήφιοι πρόσθετοι κωδικοί φορολογίας που συνδέονται με το μέτρο ΤΟΒ
για αυτόν τον κωδικό ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (erga omnes – Ε.Κ.)

•

Δίπλα σε κάθε 4ψήφιο πρόσθετο κωδικό εμφανίζεται ο συντελεστής φορολογίας Ε.Φ.Κ.

•

Επιλέγοντας κάθε 4ψήφιο κωδικό εμφανίζεται η περιγραφή του (νομική βάση)

•

Μπορούμε να προσδιορίσουμε το συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο
τύπο τσιγάρου

•

Έτσι για τον κωδικό 2402 20 90 00 – μέτρο ΤΟΒ εμφανίζονται οι πρόσθετοι κωδικοί:

 «1418» για ομάδες χωρών Ε.Κ. - erga omnes εκτός GR (εξαιρούμενη χώρα):
συντελεστής Ε.Φ.Κ. = 82.50 EUR/1000 p/st + 26.00% MIN 117.50 EUR/1000 p/st
 «1418» για την Ελλάδα (GR): 82,44 EUR/1000 p/st + 26,00% MIN 117,44 EUR/1000
p/st+0.06 EUR/1000 p/st
 «1454» για ομάδες χωρών Ε.Κ.-erga omnes συντελεστής Ε.Φ.Κ=156,7 EURO/KLG
 «1990» για ομάδες χωρών Ε.Κ. - erga omnes (και για GR): 0% συντελεστής Ε.Φ.Κ.
(τσιγάρα του κωδικού 2402 20 90 00 που σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού
τελωνειακού κώδικα – ν.2960/01 δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.)

2.5. Πως συμπληρώνεται ο κωδικός προτίμησης;
Ο «κωδικός προτίμησης» συμπληρώνεται υποχρεωτικά στη θέση 36 του ΕΔΕ και αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων
Είναι ένας τριψήφιος κωδικός που συνδέεται με τα εθνικά και κοινοτικά μέτρα που ισχύουν για
τον κωδικό εμπορεύματος και τη χώρα προέλευσης
Οι συνηθέστεροι κωδικοί προτίμησης θέσης 36 ΕΔΕ είναι οι ακόλουθοι:
-

100: Δασμός τρίτης χώρας έναντι όλων (erga omnes)

-

115: Αυτόνομες δασμολογικές αναστολές, έναντι όλων υπό το καθεστώς του
ειδικού προορισμού

-

140: Απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς υπό το καθεστώς του ειδικού
προορισμού (π.χ. μαζούτ του κεφαλαίου 27, κωδικός Σ.Ο 27101211)

-

200: Δασμός Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων Ε.Ε. (GSP)

-

300: Προτιμησιακός δασμός

-

400: Δασμός τελωνειακής ένωσης 0% (ιδίως Τουρκία)

2.6. Τι είναι η συμπληρωματική μονάδα;
Η συμπληρωματική μονάδα συμπληρώνεται εφόσον απαιτείται στη θέση 47 του ΕΔΕ και αποτελεί
στοιχείο απαραίτητο για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων, όταν υπάρχει. Ειδικότερα το
στοιχείο αυτό:
•

Ζητείται από το υποσύστημα TARIC κατά τον υπολογισμό δασμών και φόρων.

•

Ορίζεται κυρίως στον πίνακα δασμών του Κοινού Δασμολογίου σε ειδική στήλη
«συμπληρωματική μονάδα» δίπλα στη στήλη «συμβατικοί δασμοί».

•

Εξαρτάται από τη μονάδα μέτρησης με βάση την οποία πραγματοποιείται ο υπολογισμός
των επιβαρύνσεων και διαφέρει ανά είδος εμπορεύματος.

•

Καθορίζεται ανάλογα με τον κωδικό εμπορεύματος (φύση του εμπορεύματος).

•

Βλ. κατάλογο συμπληρωματικών μονάδων στη σελ. 26 του Κοινού Δασμολογίου.

•

Μπορεί να έχει τη μορφή:
 ---: χωρίς συμπληρωματική μονάδα
 g: γραμμάριο, kg: κιλό
 p/st: αριθμός τεμαχίων, p/a: αριθμός ζευγών
 l: λίτρο, 1000 l: χίλια λίτρα
 ct/l: Κόροι καθαρής χωρητικότητας
 1 alc 100%: λίτρο καθαρής αλκοόλης (100%)
 kg/net eda: Χιλιόγραμμο καθ. βάρους στραγγισμένου προϊόντος, κλπ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
•

2402.20.90 (τσιγάρα): 1000 p/st – ο υπολογισμός γίνεται ανά 1000 τεμάχια. Αν έχουμε
20000 τεμάχια τότε στη θέση 47: «20»

•

2710.12.41 (βενζίνες): 1000 l – ο υπολογισμός γίνεται ανά 1000 λίτρα. Αν έχουμε 3000
λίτρα τότε στη θέση 47: «3»

•

2208.90.54 (τεκίλα): 1 alc 100% -ο υπολογισμός γίνεται ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Για
100 λίτρα καθαρής αλκοόλης τότε στη θέση 47: «100»

2.7. Πως λειτουργούν οι Αναφορές – Εκτύπωση Taric;
•

H εκτύπωση TARIC δίνει την δυνατότητα, προσθέτοντας ημερομηνία και κεφάλαιο
προϊόντων, να εμφανιστεί η λίστα με όλους τους κωδικούς TARIC του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, που ισχύει για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

•

Η Ε.Επιτροπή ανά διαστήματα αναπροσαρμόζει την Ονοματολογία TARIC με αποτέλεσμα
την κατάργηση κάποιων κωδικών, την προσθήκη νέων κωδικών ή ακόμη και την
αντικατάσταση κάποιων παλαιότερων από νέους.

Οθόνη εκτύπωσης TARIC:

2.8. Πως γίνεται η αναζήτηση Δασμολογικών Ποσοστώσεων;
Ο όρος «ποσόστωση» αναφέρεται στην ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση ορισμένων προϊόντων
κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε. (με εφαρμογή μηδενικού ή μειωμένου συντελεστή δασμού).
Μέσω της οθόνης αναζήτησης δασμολογικών ποσοστώσεων, συμπληρώνοντας τον εξαψήφιο
κωδικό ποσόστωσης π.χ 09.0237 & την ημερομηνία, εμφανίζονται όλα τα στοιχεία σχετικά με :


Την χώρα καταγωγής



Την ημερομηνία έναρξης – λήξης της ποσόστωσης



Αρχικό ποσό με το οποίο άνοιξε η ποσόστωση



Πραγματικό ποσό (αυτό που είναι διαθέσιμο την συγκεκριμένη ημερομηνία)



Κατάσταση ποσόστωσης (Ανοιχτή, Κρίσιμη, Δεσμευμένη)

Οθόνη Αναζήτησης Δασμολογικών Ποσοστώσεων:

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ TARIC

3.1

Ποια είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό;

Ο υπολογισμός των συνολικών επιβαρύνσεων κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων περιλαμβάνει:
•

Το σύνολο των δασμών Κοινού Δασμολογίου

•

Τυχόν δασμούς αντιντάμπινγκ (επιπλέον δασμοί - μέτρο εμπορικής πολιτικής της
Ε.Ε. που εφαρμόζεται σε ορισμένους κωδικούς εμπορευμάτων)

•

Το ποσό της εθνικής φορολογίας, όπως, ιδίως, Ε.Φ.Κ., Τέλος Ταξινόμησης, Φ.Π.Α.

•

Τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό, όπως π.χ. ΕΤΕΠΠΑΑ, ΟΓΑ,
χαρτόσημο ΟΓΑ κλπ.

3.2. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων;
Προκειμένου να υπολογίσουμε τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στο υποσύστημα TARIC,
ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
•

Από το πεδίο «υπολογισμός δασμών»
 Εισάγουμε ημ/νία και κωδικό εμπορεύματος
 Εισάγουμε τα πεδία:
•

Χώρα προέλευσης

•

Αξία και μονάδα αξίας (ευρώ)

•

Καθαρό βάρος

•

«Πρόσθετο κωδικό» - κατά περίπτωση

•

«Συμπληρωματική μονάδα» – κατά περίπτωση

•

«Κωδικό προτίμησης»

•

Ειδικά στα τσιγάρα:


«φορολογητέα αξία»



«αριθμός τεμαχίων» ανά 1000 τεμάχια (συμπληρωμ. μονάδα)

Εφιστούμε την προσοχή ότι, το πεδίο «Υπολογισμός δασμών», παρά την ονομασία του,
αναφέρεται στον υπολογισμό κάθε είδους επιβαρύνσεων, δηλαδή δασμών τρίτης χώρας, δασμών
αντιντάμπινγκ, ΕΦΚ, ΦΠΑ, τέλους ταξινόμησης, και λοιπών εθνικών και ενωσιακών
επιβαρύνσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
•

Έστω ότι:
 Κωδικός TARIC: 2204101100 (κρασιά-καμπανίτης)
 Προέλευση: Τουρκία (TR)
 Κωδ. Προτίμησης: 100 (δασμός τρίτης χώρας)
 Τελ. αξία: 10.000 ευρώ, Καθ. βάρος: 100 κιλά
 Συμπλ. μονάδα: 100 (λίτρα)
 Πρόσθ. κωδικός: 1316 (Ε.Φ.Κ. αλκοόλης 1,02 ευρώ/λίτρο)

•

Αποτέλεσμα υπολογισμού: 2.571,341 (Δασμός + ΕΦΚ + ΦΠΑ + λοιπές χρεώσεις – ΟΓΑ,
ΕΤΕΠΠΑΑ, Χαρτόσημο):
 Δασμός τρίτης χώρας: 32,00 ευρώ/100λιτρο
 Ε.Φ.Κ. (με βάση τον πρόσθετο κωδικό 1316): 102,00 ευρώ
 Λοιπές χρεώσεις: 4,18
 Φ.Π.Α. (24%): 2.433,16

3.3. Πως υπολογίζεται ο συντελεστής Φ.Π.Α.;
•

Στην οθόνη «έγγραφα» εμφανίζονται δύο επιλογές για τον Φ.Π.Α.:
 «Reduced VAT (3000)»: εφαρμόζεται συντελεστής Φ.Π.Α. σε ορισμένα νησιά όπως
Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Κω & Χίο, μειωμένος κατά 30% σε σχέση με τους συντελεστές
που προβλέπονται στον Κώδικα Φ.Π.Α.
 «Δεν παρουσιάστηκε»: εφαρμόζεται ο κατά περίπτωση συντελεστής Φ.Π.Α. που
προβλέπεται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (24%, 13% ή 6,0%).

4. Σύνοψη
 Το υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) αποτελεί υποσύστημα του
πληροφοριακού συστήματος τελωνείων Icisnet, και περιλαμβάνει πληροφόρηση ανά
κωδικό εμπορεύματος σχετικά με την περιγραφή της ονοματολογίας, τους δασμολογικούς
συντελεστές, την εθνική φορολογία και λοιπές εθνικές επιβαρύνσεις, τα λοιπά εθνικά και
κοινοτικά μέτρα και τον υπολογισμό δασμών και φόρων.

 Το υποσύστημα TARIC έχει άμεση διασύνδεση (interface) με το υποσύστημα εισαγωγών/
εξαγωγών του Icisnet, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της τελωνειακής διασάφησης (ΕΔΕ).


Κάθε 10ψήφιος κωδικός εμπορεύματος συνδέεται με συγκεκριμένους «τύπους μέτρου»
εθνικής φορολογίας (3 αλφαβητικοί χαρακτήρες). Κάθε «τύπος μέτρου» συνδέεται με τη
σειρά του με έναν ή περισσότερους «εθνικούς πρόσθετους κωδικούς φορολογίας» (4
αριθμητικοί χαρακτήρες), που αντιστοιχούν σε συντελεστές φορολογικής επιβάρυνσης.



Ο υπολογισμός των συνολικών επιβαρύνσεων στο υποσύστημα TARIC περιλαμβάνει το
σύνολο των δασμών Κοινού Δασμολογίου, τυχόν δασμούς αντιντάμπινγκ, το ποσό της
εθνικής φορολογίας, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό.



Ο όρος «δασμολογική ποσόστωση» αναφέρεται στην ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση
ορισμένων προϊόντων κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε. Στο υποσύστημα TARIC, μέσω της
οθόνης αναζήτησης δασμολογικών ποσοστώσεων και συμπληρώνοντας τον εξαψήφιο
κωδικό ποσόστωσης, εμφανίζονται όλα τα στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη
ποσόστωση σε μια επιλεγμένη ημερομηνία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

•

http://eur-lex.europa.eu/
(Επίσημη Εφημερίδα και Νομοθεσία Ε.Ε.)

•

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
(Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων TARIC)

•

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/
(Βάση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών Ε.Ε.)

•

http://www.wcoomd.org/en.aspx
(Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων)

•

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/
(Διαδικτυακή πύλη τελωνείων –Icisnet– υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου πληροφόρηση TARIC)

