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ΑΠΟ ΣΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 
 
Λαμβάνοντασ αφορμι ερωτιματα πολιτϊν και οικονομικϊν φορζων, ςχετικά με τθν τελωνειακι 

αντιμετϊπιςθ εμπορευμάτων και ταχυδρομικϊν αντικειμζνων που ειςζρχονται ςτθ χϊρα μασ μετά τθν 

αποχϊρθςθ του Ηνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, διευκρινίηουμε τα ακόλουκα: 

Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο από 1/1/2021 αποχϊρθςε από τθν ενιαία αγορά και τθν τελωνειακι ζνωςθ και 

αποτελεί πλζον «τρίτθ χϊρα», με αποτζλεςμα θ  διακίνθςθ των εμπορευμάτων από τθ χϊρα μασ προσ το 

Ηνωμζνο Βαςίλειο και το αντίκετο, να αντιμετωπίηεται διαδικαςτικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 

γίνεται θ διακίνθςθ εμπορευμάτων από και προσ τρίτεσ χϊρεσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν υποχρεωτικι 

πλζον τιρθςθ τελωνειακϊν διαδικαςιϊν και διατυπϊςεων για εμπορεφματα με προοριςμό ι προζλευςθ 

το Ηνωμζνο Βαςίλειο, ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Σελωνειακό Κϊδικα.  

Ειδικότερα:  
 
Α.  Ειςαγωγι εμπορευμάτων από ΗΒ 

1. Εμπορεφματα που ειςζρχονται ςτθ χϊρα μασ από το ΗΒ υπόκεινται ςε τελωνειακι επιτιρθςθ και 

μπορεί να υποβάλλονται ςε τελωνειακοφσ ελζγχουσ, ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Σελωνειακό Κϊδικα. 

Σοφτο ςυνεπάγεται, μεταξφ άλλων, ότι εφαρμόηονται τελωνειακζσ διατυπώςεισ, και για τον ςκοπό αυτό  

υποβάλλονται τελωνειακζσ διαςαφιςεισ, ανεξάρτθτα από τθν επιβολι ι μθ δαςμοφορολογικών 

επιβαρφνςεων.  

mailto:dtd@aade.gr
http://www.aade.gr/
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Οι διαςαφιςεισ ειςαγωγισ υποβάλλονται υποχρεωτικά θλεκτρονικά ςτο Σελωνείο μζςω του 

Ολοκλθρωμζνου Πλθροφορικοφ υςτιματοσ ICISnet.  

2. ε κάκε ειςαγωγι εμπορεφματοσ από τρίτθ (εκτόσ ΕΕ) χϊρα, όπωσ είναι πλζον το ΗΒ, επιβάλλονται κατά 

τον τελωνιςμό οι ςυμβατικοί δαςμοί του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. (Καν. 2658/87, όπωσ ιςχφει). Σο 

Κοινό Δαςμολόγιο που ιςχφει για το ζτοσ 2021 (καν. 2020/1577 τθσ Επιτροπισ, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ε.Ε., τεφχοσ L 361/30-10-2020) μπορεί να αναηθτθκεί ςτον ιςτότοπο https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html?locale=el. 

Η δαςμολογθτζα αξία, δθλαδι θ βάςθ επάνω ςτθν οποία επιβάλλονται οι δαςμοί του Κοινοφ 

Δαςμολογίου, είναι ςφμφωνα με το άρκρο 70 παρ. 1 του Ενωςιακοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα (καν. 952/2013) 

θ ςυναλλακτικι αξία των εμπορευμάτων, δθλαδι θ πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι. Η 

ςυναλλακτικι αξία ςυνικωσ περιλαμβάνει τθν τιμολογιακι αξία ςυν τα ζξοδα μεταφοράσ ςυν τα τυχόν 

αςφάλιςτρα (αξία CIF). Εάν θ ςυναλλακτικι αξία δεν μπορεί να υπολογιςτεί (π.χ. λόγω ζλλειψθσ 

τιμολογίου), τότε εφαρμόηονται οριςμζνεσ εναλλακτικζσ μζκοδοι προςδιοριςμοφ τθσ δαςμολογθτζασ 

αξίασ που προβλζπονται ςτο άρκρο 74 παρ.2 του καν. 952/2013. 

3. το πλαίςιο τθσ υμφωνίασ Εμπορίου και υνεργαςίασ μεταξφ ΕΕ-Η.Β. που εφαρμόηεται από 01.01.2021 

τα εμπορεφματα που ειςάγονται ςτθν Ε.Ε. από το Η.Β. εφόςον είναι καταγωγισ Η.Β. και πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ του κεφαλαίου τθσ ςυμφωνίασ για τουσ κανόνεσ καταγωγισ, δικαιοφνται μθδενικό προτι-

μθςιακό δαςμό.  

Για τθ χοριγθςθ τθσ προτιμθςιακισ μεταχείριςθσ υποβάλλεται αίτθςθ από τον ειςαγωγζα, θ οποία βαςί-

ηεται: α) ςε βεβαίωςθ καταγωγισ ι β) ςτθν γνϊςθ του ίδιου του ειςαγωγζα.  

Η βεβαίωςθ καταγωγισ ςυντάςςεται από τον εξαγωγζα του προϊόντοσ ςτο τιμολόγιο ι ςε άλλο ζγγραφο 

που περιγράφει επαρκϊσ τα καταγόμενα προϊόντα, ςφμφωνα με το κείμενο του Παραρτιματοσ ORIG.4 τθσ 

ςυμφωνίασ. Ο ειςαγωγζασ που υποβάλλει αίτθςθ για προτιμθςιακι μεταχείριςθ πρζπει να τθρεί για του-

λάχιςτον τρία ζτθ, από τθν θμερομθνία ειςαγωγισ του  προϊόντοσ αρχείο με τθ βεβαίωςθ καταγωγισ που 

ςυνζταξε ο εξαγωγζασ.  

τθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ για προτιμθςιακι μεταχείριςθ βαςίηεται ςτθ  «γνϊςθ του ειςαγωγζα» ότι το 

προϊόν είναι καταγόμενο, κα πρζπει ο ίδιοσ να τθρεί για τρία τουλάχιςτον ζτθ (από τθν θμερομθνία ειςα-

γωγισ), αρχείο με τα απαιτοφμενα ζγγραφα. Η χριςθ  τθσ δυνατότθτασ αυτισ προχποκζτει ότι ο ειςαγω-

γζασ είναι ςίγουροσ ότι ζχει τα ςτοιχεία για τθν απόδειξθ τθσ καταγωγισ.      

Για τθ χοριγθςθ τθσ προτιμθςιακισ μεταχείριςθσ, εφόςον τα προϊόντα είναι καταγωγισ Η.Β.  κα πρζπει 

να ςυμπλθρϊνονται οι κζςεισ 34, 36 και 44.1 τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ωσ εξισ :   

 

Αποδεικτικό κατα-

γωγισ  

Κωδικόσ χϊρασ κα-

ταγωγισ (κζςθ 34α)  

Κωδικόσ προτίμθςθσ  

(κζςθ 36) 

Αλφαρικμθτικόσ κω-

δικόσ (κζςθ 44.1)  

Βεβαίωςθ 

καταγωγισ  

GB 300 U116 

Γνϊςθ Ειςαγωγζα  GB 300 U117 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ ζννοια τθσ καταγωγισ διαφζρει από τθν ζννοια τθσ προζλευςθσ θ οποία ςθμαίνει το 

μζροσ απ’ όπου αποςτζλλονται τα εμπορεφματα και δεν ζχει ςχζςθ με τθ χϊρα που ζχουν παραχκεί ι 

ζχουν καταςκευαςτεί (χϊρα καταγωγισ). 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
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4. Η ειςαγωγι αγακϊν από το ΗΒ  βάςει των ενωςιακϊν και εκνικϊν  διατάξεων περί ΦΠΑ επιβαρφνεται 

με ΦΠΑ ειςαγωγισ ο οποίοσ καταβάλλεται με τισ προβλεπόμενεσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ όπωσ άλλωςτε 

εφαρμόηεται για τισ ειςαγωγζσ αγακϊν από οποιαςδιποτε τρίτθ προσ τθσ Ε.Ε. χϊρα, ανεξάρτθτα από τισ 

επιμζρουσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. που μπορεί να ςχετίηονται με τθν καταβολι δαςμοφ ι τθν επιβολι 

μειωμζνου δαςμοφ.  

Η φορολογθτζα αξία διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του Κϊδικα ΦΠΑ 

(ν.2859/2000) ιτοι με βάςθ τθ δαςμολογθτζα αξία όπωσ αυτι διαμορφϊνεται βάςει των ενωςιακϊν 

διατάξεων, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται δαςμοί, φόροι, ειςφορζσ, δικαιϊματα, που οφείλονται κατά 

τθν ειςαγωγι κακϊσ και τα παρεπόμενα τθσ ειςαγωγισ ζξοδα όπωσ ζξοδα προμικειασ, μεςιτείασ, 

φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, μεταφοράσ και αςφάλιςθσ κλπ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ ειςαγωγι αποτελεί μια πράξθ που φορολογείται αντικειμενικά ανεξάρτθτα από τθν 

ιδιότθτα του προςϊπου που πραγματοποιεί τθν ειςαγωγι (πχ ζμποροσ , ιδιϊτθσ ) και από τθν επαχκι ι 

μθ αιτία βάςει τθσ οποίασ πραγματοποιείται ( πχ πϊλθςθ , δωρεά). 

Ο ςυντελεςτισ του φόρου δεν διαφοροποιείται από τον ιςχφοντα ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και 

διαμορφϊνεται με βάςθ τθ Δαςμολογικι Κατάταξθ του κάκε προϊόντοσ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 21 και 

το παράρτθμα ΙΙΙ του Κϊδικα ΦΠΑ ( 6%, 13%, 24 %) 

 
Β. Ειςαγωγι ταχυδρομικών αντικειμζνων από ΗΒ 

Σαχυδρομικά αντικείμενα που αποςτζλλονται ςτθ χϊρα μασ από το Η.Β. (αγορζσ μζςω διαδικτφου-e-

commerce, αποςτολζσ από ιδιϊτθ ςε ιδιϊτθ ) είτε μζςω του Φορζα Παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ (ΕΛ.ΣΑ. 

ΑΕ) είτε μζςω εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ, υπόκεινται ςε τελωνειακζσ διατυπϊςεισ ειςαγωγισ και 

επιβαρφνονται με τουσ αναλογοφντεσ δαςμοφσ και φόρουσ κατά περίπτωςθ και ειδικότερα: 

 Αποςτολζσ εμπορευμάτων αξίασ ζωσ 22 ευρώ απαλλάςςονται από δαςμό και ΦΠΑ, δεν 

απαιτοφνται τελωνειακζσ διαςαφιςεισ, μετά τθ διαλογι είναι ελεφκερα 

 Για αποςτολζσ εμπορευμάτων αξίασ άνω των 22 ευρώ και ζωσ 150 ευρώ τθροφνται τελωνειακζσ 

διατυπϊςεισ, υποβάλλονται τελωνειακζσ διαςαφιςεισ, απαλλάςςονται από το δαςμό και 

επιβάλλεται μόνο ΦΠΑ 

 Αποςτολζσ εμπορευμάτων μθ εμπορικοφ χαρακτιρα από ιδιϊτθ ςε ιδιϊτθ αξίασ ζωσ 45 ευρώ 

(ζχουν ευκαιριακό χαρακτιρα, λόγω τθσ φφςθσ ι τθσ ποςότθτάσ τουσ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

πρόκειται για εμπορεφματα χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα, δϊρα) δεν απαιτοφνται τελωνειακζσ 

διαςαφιςεισ, απαλλάςςονται από δαςμό και ΦΠΑ  και μετά τθ διαλογι είναι ελεφκερα. 

 Για αποςτολζσ αξίασ άνω των 150 ευρώ, επιβάλλεται  δαςμόσ και  ΦΠΑ.  Δεν επιβάλλεται δαςμόσ 

εφόςον πρόκειται: 

α) για εμπορεφματα εμπορικοφ χαρακτιρα τα οποία δικαιοφνται μθδενικό προτιμθςιακό δαςμό 

και οι κζςεισ 34, 36 και 44.1 τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο ςθμείο  Α.3 τθσ παροφςασ. 

 

β) για μικρζσ αποςτολζσ μθ εμπορικοφ χαρακτιρα, κατά τθν ειςαγωγι ςτθν ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ 

προτιμθςιακισ ςυμφωνίασ, για προϊόντα που αποςτζλλονται ωσ μικρά δζματα από ιδιϊτεσ ςε  

ιδιϊτεσ, των οποίων θ ςυνολικι αξία δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Ο μθδενικόσ προτιμθςιακόσ 

δαςμόσ εφαρμόηεται εφόςον δθλώνονται ότι είναι καταγωγισ Η.Β. και ότι ικανοποιοφν τισ 

απαιτιςεισ του κεφαλαίου για τουσ κανόνεσ καταγωγισ και το Σελωνείο ειςαγωγισ δεν ζχει 

αμφιβολία ωσ προσ  τθν ειλικρίνεια τθσ διλωςθσ αυτισ και ωσ εκ τοφτου εξαιροφνται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ αποδεικτικοφ καταγωγισ.   
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Ωςτόςο, ςε περιπτϊςεισ μθ εμπορικϊν αποςτολϊν από ιδιϊτθ ςε ιδιϊτθ χωρίσ πλθρωμι, όταν δεν μπορεί 

να αποδειχκεί θ καταγωγι των εμπορευμάτων από το ΗΒ, επιβάλλεται κατ' αποκοπι δαςμόσ 2,5% εφόςον 

θ αξία των εμπορευμάτων ανά αποςτολι δεν υπερβαίνει τα 700 ευρϊ. 

Δεν εντάςςονται ςτθν προαναφερόμενθ εξαίρεςθ:  

 προϊόντα των οποίων θ ειςαγωγι αποτελεί μζροσ μιασ ςειράσ ειςαγωγϊν για τισ οποίεσ μπορεί 

εφλογα να κεωρθκεί ότι ζγιναν ξεχωριςτά για να παρακαμφκοφν οι απαιτιςεισ για τθν αίτθςθ 

προτιμθςιακισ μεταχείριςθσ,  

 προϊόντα που ειςάγονται ςτο πλαίςιο εμπορικϊν ςυναλλαγϊν.  

 

τθν περίπτωςθ παραλαβισ των ταχυδρομικών αντικειμζνων μζςω εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, θ 

τελωνειακι διαςάφθςθ υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλιπτθ είτε από οποιοδιποτε άλλο 

πρόςωπο ορίςει ωσ αντιπρόςωπό του (ςυνθκζςτερα από τθν εταιρεία ταχυμεταφορϊν ι από 

επαγγελματία εκτελωνιςτι), κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ.  

τθν περίπτωςθ παραλαβισ μζςω ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διαςάφθςθ για λογαριαςμό του παραλιπτθ 

και ειδοποιείται ο παραλιπτθσ για το ποςόν τθσ οφειλισ. 

 

Γ.  Είδθ που περιζχονται ςτισ αποςκευζσ ταξιδιωτών  

i) Για προϊόντα  που αποτελοφν μζροσ των προςωπικϊν αποςκευϊν των ταξιδιωτϊν, των οποίων θ 

ςυνολικι αξία δεν υπερβαίνει τα ΕΤΡΩ 1.200 εφαρμόηεται μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ εφόςον 

δθλώνονται ότι είναι καταγωγισ Η.Β. και ότι ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του κεφαλαίου για τουσ κανόνεσ 

καταγωγισ και το Σελωνείο ειςαγωγισ δεν ζχει αμφιβολία ωσ προσ  τθν ειλικρίνεια τθσ διλωςθσ αυτισ και 

ωσ εκ τοφτου εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ αποδεικτικοφ καταγωγισ.  

Ωςτόςο, ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, όταν δεν μπορεί να αποδειχκεί θ καταγωγι των εμπορευμάτων από το 

ΗΒ, επιβάλλεται κατ' αποκοπι δαςμόσ 2,5% εφόςον θ αξία των εμπορευμάτων ανά ταξιδιϊτθ δεν 

υπερβαίνει τα 700 ευρϊ. 

ii) Για προϊόντα που περιζχονται ςτισ αποςκευζσ ταξιδιωτϊν προερχόμενων από το Η.Β. ανεξαρτιτωσ 

καταγωγισ (δεν δθλϊνονται ωσ καταγόμενα ΗΒ) υφίςτανται χρθματικά και ποςοτικά όρια για τθν 

απαλλαγι τουσ από δαςμό, Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ, ΦΠΑ και Φόρο Κατανάλωςθσ, κατά περίπτωςθ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ειςαγωγζσ αυτζσ δεν ζχουν εμπορικό χαρακτιρα (είναι περιςταςιακζσ, 

αφοροφν προςωπικι/οικογενειακι χριςθ ι προορίηονται για δϊρα και θ φφςθ/ποςότθτά τουσ δεν 

υποδθλϊνει εμπορικό ςκοπό) ωσ ακολοφκωσ : 

α) Σο χρθματικό όριο απαλλαγισ των ειδϊν ςτισ αποςκευζσ των ταξιδιωτϊν για τθν απαλλαγι από το 

δαςμό και τον ΦΠΑ είναι 430 ευρϊ (επιβάτεσ αεροπλάνου).  

 

β) Για τα αλκοολοφχα και καπνικά προϊόντα που ειςάγονται με τισ αποςκευζσ των ταξιδιωτϊν που 

ταξιδεφουν αεροπορικϊσ, για τθν απαλλαγι τουσ από δαςμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ υφίςτανται τα κατωτζρω 

ποςοτικά όρια:  

1ο) Για τα καπνικά προϊόντα:  

--200 τεμ. τςιγάρα ι 10 πακζτα ι 

  100 τεμ. πουράκια (ποφρα μζγιςτου βάρουσ 3 γρ. το κακζνα) ι  
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--50 ποφρα ι  

--250 γραμ. καπνοφ ι  

αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων. 

 

2ο) Για τθν αλκοόλθ και τα αλκοολοφχα προϊόντα:  

-- 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  

--  2 λίτρα αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol  

λίτρα ι 

αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων ι 

-- 4 λίτρα μθ αφρϊδουσ οίνου (κοινό κραςί) και 16 λίτρα μπφρασ. 

 

γ) Για τθν απαλλαγι από το Φόρο Κατανάλωςθσ ςτα υγρά αναπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν τςιγάρων, το 

μείγμα καπνοφ του θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ και τον καφζ, εφόςον τα προϊόντα αυτά 

προορίηονται για ίδια χριςθ (εμπορικι ιδιότθτα κατόχου, λόγοι κατοχισ των προϊόντων, τρόποσ 

μεταφοράσ, φφςθ προϊόντων) υφίςτανται τα ακόλουκα ποςοτικά όρια:  

--Είκοςι (20) χιλιοςτόλιτρα ml  υγρϊν αναπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν τςιγάρων, 
--Δεκατρία (13) γραμμάρια μείγματοσ καπνοφ θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ και  
--Σρία (3) κιλά καφζ (καβουρδιςμζνοσ, εκχυλίςματα - αποςτάγματα -  ςυμπυκνϊματα καφζ και 
παραςκευάςματα).  
 

Για διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με τθν τελωνειακι διαχείριςθ των ταχυδρομικϊν 

αντικειμζνων ςε ςυνθμμζνο Παράρτθμα.  

 
Δ. Σζλοσ με αφορμι δθμοςιεφματα που επικαλοφνται αυξθμζνα κόςτθ εκτελωνιςμοφ και δαςμοφσ για 

ειςαγωγζσ εμπορευμάτων από το ΗΒ διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

 θ Σελωνειακι Τπθρεςία είναι αρμόδια ςφμφωνα με τισ ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ μόνο για 

τθν επιβολι και τθν είςπραξθ των τελωνειακϊν δαςμϊν και του Φ.Π.Α. ειςαγωγισ ι κάκε άλλου 

φόρου.  

 τυχόν τζλθ εκτελωνιςμοφ που επιβάλλουν οι εταιρίεσ ταχυμεταφοράσ ι τα ΕΛ.ΣΑ για τισ υπθρεςίεσ 

που παρζχουν προσ τουσ πελάτεσ τουσ, ι αμοιβζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ όπωσ αποκικευτρα, 

πρακτορειακά δικαιϊματα, άλλεσ ειςφορζσ, ζκδοςθ διατακτικισ, κακορίηονται ςυμβατικά μεταξφ 

των ταχυδρομικϊν εταιρειϊν και των πελατϊν τουσ και δεν αφοροφν χρεϊςεισ που απορρζουν 

από τθν τελωνειακι νομοκεςία.  

Ωσ εκ τοφτου, οι παραλιπτεσ πρζπει να απευκφνονται, ςτισ εταιρείεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηονται 

για οποιαδιποτε πλθροφορία. Αρμόδια αρχι για τθν εξζταςθ ςχετικϊν παραπόνων/αναφορϊν 

είναι θ Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Λ. Κθφιςίασ 60, Μαροφςι 15125, 

Σθλ.: 210-61.51.000, fax: 210-61.05.049, info@eett.gr). 

 

Επιπλζον, πζραν των ανωτζρω παρζχεται ςχετικι ενθμζρωςθ για το Brexit ςτθν  ιςτοςελίδα τθσ 

Σελωνειακισ Τπθρεςίασ https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/Icisnet home.  

χετικά ερωτιματα δφνανται να υποβάλλονται ςτισ Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ, Θες/νίκθσ και 

Αχαΐασ, ωσ ακολοφκωσ: 

mailto:info@eett.gr
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/Icis
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 Σελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ:  213 2112428, 210 4511389, 210 4525411, telp.attikis@aade.gr 
και  telp.attikis-ddeka@aade.gr. 

 Σελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ: 2313- 334227, 2313- 334228, 2313-334238, 
telp.thessalonikis@aade.gr. 

 Σελωνειακι Περιφζρεια Αχαΐασ : 2613-622167, 2613-622165, 2613-622175, telp.achaias@aade.gr. 
 

  
 
 
 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
                    ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  
                         ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  

                     ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:telp.attikis@aade.gr
mailto:telp.attikis-ddeka@aade.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΠΟ ΣΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ: 

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΕ 
 

 ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΔΙΑΣΤΠΩΕΙ- 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΔΑΜΟΙ ΦΠΑ Λοιπζσ 
άδειεσ/ 
εγκρίςεισ/ 
περιοριςμοί ι 
απαγορεφςεισ 

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ Σο ΗΒ από 1.1.2021 είναι 
Σρίτθ Χϊρα για τθν ΕΕ- Η 
ειςαγωγι εμπορευμάτων και 
αγακϊν υπόκειται ςε 
τελωνειακό ζλεγχο και κατά 
περίπτωςθ διατυπϊςεισ 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β. (βλ. 
αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ) 
Για αγακά που δεν είναι καταγωγισ 
Η.Β. εφαρμόηονται δαςμοί  κατά το 
Δαςμολόγιο 

Επιβάλλεται. 
υντελεςτισ, ςφμφωνα με 
τον ιςχφοντα ςτο εςωτερικό 
τθσ χϊρασ και τθ 
δαςμολογικι κατάταξθ του 
εμπορεφματοσ/ αγακοφ 

φμφωνα με 
τθν ιςχφουςα 
ενωςιακι και 
εκνικι 
νομοκεςία* 

ΙΙ. ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΕ-
ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΙΚΕ ΑΠΟΣΟΛΕ  

   φμφωνα με 
τθν ιςχφουςα 
ενωςιακι και 
εκνικι 
νομοκεςία* 

1. ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ 
ΑΠΟΣΟΛΕ (αξία) 

    

1.1. Μζχρι 22 ευρώ Χωρίσ διατυπϊςεισ Απαλλαγι** Απαλλαγι   

1.2. Από 22 ζωσ 150 
ευρώ 

ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ- 
Ηλεκτρονικά ςτο ICISNET 

Απαλλαγι** Καταβολι  

1.3. Από 150 ζωσ 1000 
ευρώ 

ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ- 
Ηλεκτρονικά ςτο ICISNET 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β. (βλ. 
αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ) 

Καταβολι  

1.4. Από 1000 ευρώ 
και άνω 

Ηλεκτρονικι διαςάφθςθ 
(ΕΔΕ) ςτο ICISNET 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β. (βλ. 
αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ) 

Καταβολι  

2. ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕ 
ΑΠΟΣΟΛΕ (ΑΠΟ 
ΙΔΙΩΣΗ Ε ΙΔΙΩΣΗ) 

    

2.1. Ζωσ 45 ευρώ Χωρίσ διατυπϊςεισ Απαλλαγι*** Απαλλαγι  

2.2. Από 45 ζωσ 500 
ευρώ 

 

ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ- 
Ηλεκτρονικά ςτο ICISNET 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β.  
(βλ. αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ)  
Χωρίσ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ 
καταγωγισ. 

Καταβολι  

2.3. Από 500 ευρώ ζωσ 
1000 ευρώ 

ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ- 
Ηλεκτρονικά ςτο ICISNET 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β.  
(βλ. αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ)  
Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγισ 

 Καταβολι  

2.4. Από 1000 ευρώ 
και άνω 

Ηλεκτρονικι διαςάφθςθ 
(ΕΔΕ) ςτο ICISNET 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β.  
(βλ. αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ)  
Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγισ 

Καταβολι  

ΙΙΙ. ΑΠΟΚΕΤΕ ΣΑΞΙΔΙΩΣΩΝ 
 

   φμφωνα με 
τθν ιςχφουςα 
ενωςιακι και 
εκνικι 
νομοκεςία* 

1. Ζωσ 430 ευρώ  Χωρίσ διατυπϊςεισ Απαλλαγι****  - ανεξαρτιτωσ  
καταγωγισ 

Απαλλαγι  

2. Από  430 ζωσ 1.000 
ευρώ 
 
 

Ειδικι διαδικαςία Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β. (βλ. 
αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ) . 
Χωρίσ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ 
καταγωγισ.  

Καταβολι  

3. Από 1.000 ζωσ 1.200 
ευρώ 

Σθροφνται οι προβλεπόμενεσ 
κατά περίπτωςθ 
διατυπϊςεισ 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ Η.Β. (βλ. 
αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ) . 
Χωρίσ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ 
καταγωγισ. 

Καταβολι  

4. Από 1.200 και άνω 
ευρώ  

 Ηλεκτρονικι διαςάφθςθ 
(ΕΔΕ) ςτο ICISNET 

Μθδενικόσ προτιμθςιακόσ δαςμόσ 
υπό όρουσ, ιτοι καταγωγισ  Η.Β. 
(βλ. αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ) 
Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγισ.  

Καταβολι  

IV. ΑΓΑΘΑ ΜΗ ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΗΒ –
ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ 
ΙΙ.2 ΚΑΙ ΙΙΙ  
 Άνω των ορίων ατζλειασ και ζωσ 
700 ευρώ 

-ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ- 
Ηλεκτρονικά ςτο ICISNET   
-Ειδικι διαδικαςία  

Είναι δυνατι θ εφαρμογι  κατ’ϋ 
αποκοπι δαςμοφ 2.5% 

Καταβολι   
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*Απαιτοφνται/ επιβάλλονται, ανάλογα με το είδοσ του εμπορεφματοσ/ αγακοφ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ (πχ., ειςαγωγι 
φαρμάκων). 
**Η ατζλεια δεν εφαρμόηεται ςτα προϊόντα καπνοφ, τα οινοπνευματϊδθ, τα αρϊματα και τισ κολόνιεσ. 
***Η ατζλεια περιορίηεται, κατ’ αποςτολι, ςε ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ όςον αφορά τα προϊόντα καπνοφ, τα οινοπνευματϊδθ, τα αρϊματα και 
τισ κολόνιεσ (βλ. αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ). 
****Σο όριο τθσ ατζλειασ αυτισ δεν περιλαμβάνει τθν ατζλεια των προϊόντων καπνοφ και των οινοπνευματωδϊν, για τα οποία ιςχφουν 
ςυγκεκριμζνα ποςοτικά όρια (βλ. αναλυτικά οδθγίεσ ΑΑΔΕ). 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Σελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ 
2. Σελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ 
3. Σελωνειακι Περιφζρεια Αχαΐασ  
(για άμεςθ διαβίβαςθ ςτα τελωνεία αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1.Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων 
2.Τπουργείο Εξωτερικϊν, brexit@mfa.gr 
3. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7) 106 71 – Ακινα) 
4. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7) 106 71 – Ακινα) 
5. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιϊσ (Λουδοβίκου 1) 185 31 – Πειραιάσ) 
6. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (3θσ επτεμβρίου 36) 104 32 – Ακινα) 
7. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82) 185 32 – Πειραιάσ) 
8. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν - Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Πειραιϊσ Ακθνϊν (Σςαμαδοφ 38) 185 31 – 
Πειραιάσ) 
9. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ (Κουντουριϊτου 13) 546 25 – Θεςςαλονίκθ) 
10. φνδεςμοσ Επιχειριςεων  Βιομθχανιϊν (.Ε.Β.) (Ξενοφϊντοσ 5) 105 57 – Ακινα) 
11. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ- Πειραιά (Αμερικισ 10) 106 71 –Ακινα) 
12. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Πλ. Μοριχόβου 1) 546 25 – Θεςςαλονίκθ) 
13. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ και Κεντρικισ Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4) 382 21 – Βόλοσ) 
14. φνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων  και Βιομθχανιϊν (Λ. Καραμανλι και Βιομθχανίασ) 413 35 – 
Λάριςα) 
15. φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Πελοποννιςου και Δυτικισ Ελλάδοσ (Βότςθ 2) 262 21 – 
Πάτρα) 
16. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A.: panagiots.ziakris@dhl.com) dimitris.stamatiou@dhl.com ) 
lefteris.samaras@dhl.com 
17. FEDERAL EXPRESS (FedEx): ejeremias@fedex.com 
18. TNT GREECE: kostas.kalafats@tnt.com 
19. UPS GREECE: dChristogeorgou@ups.com) EUR8MYP@europe.ups.com 
20. ΕΛΣΑ ΑΕ 

 Γραφείο Διευκφνοντοσ υμβοφλου: secretary.ceo@elta-net.gr 

 Γενικό Δ/ντι Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν: gr_genikiepistolikou@elta-net.gr 

 Δ/νςθ Διεκνοφσ Σαχυδρομείου: P.Kougia@elta-net.gr 
 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 
2. Αυτοτελζσ  Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων & ΕΦΚ 
3. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
4. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
5. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
6. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

 
       
 
 
 
 
 

mailto:brexit@mfa.gr
mailto:P.Kougia@elta-net.gr

