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«Δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζηηξ πενηπηχζεηξ
εηζαγςγήξ δεηγμάηςκ θαη δςνεάκ απμζηειιυμεκςκ
εμπμνεομάηςκ»

ε ζοκέπεηα ενςηεμάηςκ ηυζμ απυ Σειςκεηαθέξ Ανπέξ υζμ θαη
ζοκαιιαζζυμεκμοξ ακαθμνηθά με ημκ ηνυπμ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ εμπμνεομάηςκ θαηά ηεκ εηζαγςγή δεηγμάηςκ θαη δςνεάκ
απμζηειιυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, δηεοθνηκίδμομε ηα αθυιμοζα με ζθμπυ ηεκ
απμθογή ζφγποζεξ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεξ μμμηυμμνθεξ εθανμμγήξ ηςκ
δηαηάλεςκ πενί δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ:
1. Όπςξ είκαη γκςζηυ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 29 θακ. 2913/92
(Κμηκμηηθυξ Σειςκεηαθυξ Κχδηθαξ), ε δαζμμιμγεηέα αλία είκαη ε
ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, δειαδή ε
πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα γηα αοηά ηα εμπμνεφμαηα ηημή. Η εκ
ιυγς αλία γεκηθά δηαμμνθχκεηαη ζηε βάζε ημο ηημμιμγίμο εηζαγςγήξ,
με ηεκ πνμζζήθε ηςκ ελυδςκ μεηαθμνάξ θαη αζθάιηζεξ (αλία cif).
Γπηπιέμκ, εθυζμκ οθίζηακηαη δηαθνηηά ζημηπεία πμο ζα πνέπεη κα
πνμζηίζεκηαη ή κα αθαηνμύκηαη απυ ηε ζοκαιιαθηηθή αλία, ηυηε
εθανμυδμκηαη θαηά πενίπηςζε ηα άνζνα 32 θαη 33 ημο θακ.
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2913/92, ακηίζημηπα, υπμο απανηζμμφκηαη ελακηιεηηθά ηα εκ ιυγς
ζημηπεία.
2. ε πενίπηςζε πμο ε δαζμμιμγεηέα αλία δεκ μπμνεί κα δηαμμνθςζεί
ζηε βάζε ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, θονίςξ ιυγς ηεξ έιιεηρεξ ηςκ
ζημηπείςκ εθείκςκ πμο απμδεηθκφμοκ ημ φρμξ ηεξ πνάγμαηη
πιενςζείζαξ ή πιενςηέαξ ηημήξ, ηυηε εθανμυδμκηαη δηαδμπηθά μη
εκαιιαθηηθέξ μέζμδμη πνμζδημνηζμμφ ηεξ αλίαξ πμο πνμβιέπμκηαη ζη
άνζνμ 30 παν. 2 θαη ζημ άνζνμ 31 ημο θακ. 2913/92 (μμμεηδή θαη
πανυμμηα εμπμνεφμαηα, ηημή μμκάδαξ, οπμιμγηδυμεκε αλία, εφιμγε
αλία).
3. Γπηζεμαίκεηαη επηπιέμκ υηη, ζηηξ εκςζηαθέξ δηαηάλεηξ πενί
δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, ηυζμ ζημκ θακ. 2913/92 υζμ
θαη ζημκ θακ. 2454/93 (Δηαηάλεηξ Γθανμμγήξ ημο θακ. 2913/92), δεκ
οθίζηαηαη εηδηθή πνόβιερε γηα ηηξ πενηπηχζεηξ οπμιμγηζμμφ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ θαηά ηεκ εηζαγςγή δεηγμάηςκ ή δςνεάκ
απμζηειιυμεκςκ εμπμνεομάηςκ. Καηά ζοκέπεηα, ε δηαμυνθςζε ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ, πνέπεη κα γίκεηαη με
ηεκ θαηά πενίπηςζε εθανμμγή ηςκ ζπεηηθώκ δηαηάλεςκ ηςκ θακ.
2913/92 θαη 2454/93 πμο ηζπφμοκ γηα θάζε άιιε πενίπηςζε
εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ.
Έηζη, γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ θαηά ηεκ
εηζαγςγή δεηγμάηςκ ή εμπμνεομάηςκ πμο εηζάγμκηαη πςνίξ ακηίηημμ
(απμζηέιιμκηαη δςνεάκ), ζα πνέπεη κα εθανμυδμκηαη ηα υζα
ακαθένμκηαη ζηηξ παν. 4 έςξ 6 θαηςηένς, ακάιμγα με ηεκ
πενίπηςζε.
4. ηεκ πενίπηςζε πμο μία εηζαγςγή εμπμνεομάηςκ ζοκμδεφεηαη απυ
επηπιέμκ πμζόηεηα ηςκ ηδίςκ εμπμνεομάηςκ πμο πανέπεηαη πςνίξ
ακηίηημμ (δςνεάκ), ςξ μένμξ ηεξ ίδηαξ απμζημιήξ, είηε γηα ζθμπμφξ
θάιορεξ πηζακχκ δεμηχκ/απςιεηχκ είηε ςξ μηα μμνθή «εμπμνηθήξ
έθπηςζεξ» ζε είδμξ απυ ημκ πνμμεζεοηή πνμξ ζημκ αγμναζηή εηζαγςγέα, ηυηε:
 Σα επηπιέμκ δςνεάκ πανεπυμεκα εμπμνεφμαηα δεκ εθηημώκηαη
πςνηζηά γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ,
αιιά ζεςνείηαη υηη απμηειμφκ μένμξ ηεξ ζοκμιηθήξ πμζυηεηαξ
ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ.
 Καηά ζοκέπεηα, ε πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή γηα
ημ ζύκμιμ ηςκ εμπμνεομάηςκ (με θαη πςνίξ ακηίηημμ) πμο
ακαγνάθεηαη ζημ ηημμιόγημ, ζεςνείηαη υηη θαιφπηεη θαη ηα
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δςνεάκ πανεπυμεκα εμπμνεφμαηα. Η ηημή αοηή απμηειεί ηε
βάζε γηα ημκ οπμιμγηζμυ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ ημο ζοκυιμο
ηςκ εμπμνεομάηςκ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 29 θακ. 2913/92.
 Απαναίηεηε πνμτπυζεζε είκαη κα οθίζηαηαη ζπεηηθή έκδεηλε επί
ηεξ ζφμβαζεξ πχιεζεξ, ημο ηημμιμγίμο ή άιιμο απμδεηθηηθμφ
ηεξ αλίαξ εγγνάθμο, γηα ηεκ πανμπή ηεξ επηπιέμκ πμζυηεηαξ
εμπμνεομάηςκ πςνίξ πνέςζε. ε ακηίζεηε πενίπηςζε, ε αλία
ηςκ εκ ιυγς εμπμνεομάηςκ εθηημάηαη πςνηζηά θαη
πνμζηίζεηαη ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ οπυιμηπςκ
εμπμνεομάηςκ ηεξ απμζημιήξ.
5. ηεκ πενίπηςζε πμο μία εηζαγςγή εμπμνεομάηςκ ζοκμδεφεηαη απυ
επηπιέμκ πμζόηεηα πακμμμηυηοπςκ εμπμνεομάηςκ με ηε μμνθή
«δεηγμάηςκ», πμο πανέπμκηαη πςνίξ ακηίηημμ (δςνεάκ) ςξ μένμξ ηεξ
ίδηαξ απμζημιήξ, ηυηε δηαθνίκμομε ηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ:
Α) ηεκ πενίπηςζε πμο ακαγνάθεηαη όνμξ ή έκδεηλε ζηε ζφμβαζε
πχιεζεξ ή επί ημο ηημμιμγίμο ή άιιμο απμδεηθηηθμφ ηεξ αλίαξ
εγγνάθμο, πμο απμδεηθκύεη ζαθώξ υηη ηα εκ ιυγς δείγμαηα
πανέπμκηαη πςνίξ ακηίηημμ (δςνεάκ) απυ ημκ πνμμεζεοηή πνμξ ημκ
αγμναζηή - εηζαγςγέα, ηυηε:
 Η αλία ηςκ δεηγμάηςκ ζεςνείηαη υηη απμηειεί μένμξ ηεξ
ζοκμιηθήξ ηημήξ πμο πνάγμαηη πιενχζεθε ζφμθςκα με ημ
ηημμιυγημ πχιεζεξ, δειαδή ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ ηςκ
εμπμνεομάηςκ, θαη’ εθανμμγή ημο άνζνμο 29 θακ. 2913/92.
Καηά ζοκέπεηα, ζηεκ πενίπηςζε αοηή ε αλία ηςκ δςνεάκ
δεηγμάηςκ δεκ εθηημάηαη πςνηζηά.
 Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ζα πνέπεη κα οπάνπεη ζαθήξ έκδεηλε υηη ηα
πνμσυκηα αοηά πνμμνίδμκηαη κα πνεζημμπμηεζμύκ ςξ δείγμαηα.
Σέημηεξ εκδείλεηξ μπμνεί κα είκαη: ημ ηδηαίηενα μηθνυ μέγεζμξ ζε
ζπέζε με ηα οπυιμηπα πακμμμηυηοπα πνμσυκηα ηεξ απμζημιήξ, ε
ακαγναθή ηεξ έκδεηλεξ «Δείγμα – Απαγμνεφεηαη ε πχιεζε» επί
ημο πνμσυκημξ ή πανυμμηαξ έκδεηλεξ, θιπ.
 Γπηπιέμκ, ε πμζυηεηα ηςκ δςνεάκ πανεπυμεκςκ εμπμνεομάηςκ
ζα πνέπεη κα ζοκηζηά εύιμγα μηθνό πμζμζηό ηεξ ζοκμιηθήξ
πμζόηεηαξ ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, ημ μπμίμ δεκ ζα
πνέπεη κα οπενβαίκεη ημ 15%, ζφμθςκα με ημ ζπυιημ ανηζ. 10
ηεξ οιιμγήξ θεημέκςκ γηα ηε δαζμμιμγεηέα αλία ηεξ
Γ.Γπηηνμπήξ (βι. ανηζ. 5023169/2124/17-6-2009 ΔΤΟ ηεξ
17εξ Δ/κζεξ).
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Β) ηεκ πενίπηςζε πμο δεκ ακαγνάθεηαη ζπεηηθόξ όνμξ ή έκδεηλε
ζηε ζφμβαζε πχιεζεξ ή επί ημο ηημμιμγίμο ή άιιμο απμδεηθηηθμφ ηεξ
αλίαξ εγγνάθμο, γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ πανμπήξ δεηγμάηςκ πςνίξ
ακηίηημμ απυ ημκ πνμμεζεοηή πνμξ ημκ αγμναζηή - εηζαγςγέα, ηυηε:
 Η αλία ηςκ εκ ιυγς εμπμνεομάηςκ ζα πνέπεη κα εθηημεζεί
πςνηζηά γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ημο
ζοκυιμο ηςκ εμπμνεομάηςκ, θαη κα πνμζηεζεί ζηεκ ηημμιμγηαθή
αλία ηςκ οπυιμηπςκ εμπμνεομάηςκ γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ηεξ εκ ιυγς εηζαγςγήξ, έζης θαη ακ είκαη
ζαθέξ υηη ηα εκ ιυγς πνμσυκηα πνμμνίδμκηαη κα πνεζημμπμηεζμφκ
ςξ δείγμαηα.
 Ο
οπμιμγηζμυξ
ηεξ
αλίαξ
ηςκ
«δεηγμάηςκ»
αοηχκ,
πναγμαημπμηείηαη με βάζε ημ άνζνμ 30 παν. 2α) (πακμμμηόηοπα
εμπμνεύμαηα), ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη απμηειμφκ μένμξ
μεγαιφηενεξ απμζημιήξ πακμμμηυηοπςκ εμπμνεομάηςκ γηα ηα
μπμία είκαη ήδε γκςζηή ε ζοκαιιαθηηθή αλία. Έηζη γηα πανάδεηγμα,
εθυζμκ ηα οπυ εθηίμεζε «δείγμαηα» έπμοκ ημ ίδημ μέγεζμξ θαη
ιμηπά παναθηενηζηηθά με ηα οπυιμηπα εμπμνεφμαηα ηεξ απμζημιήξ,
γίκεηαη ακαιμγηθή θαηακμμή ηεξ ηημήξ πμο έπεη πιενςζεί γηα ηα
ηειεοηαία, εκχ ακ πανμοζηάδμκηαη ζε μηθνυηενμ μέγεζμξ, ε αλία
ημοξ μπμνεί κα εθηημεζεί βάζεη ηεξ ακαιμγίαξ μεγέζμοξ πνμξ ηα
οπυιμηπα εμπμνεφμαηα.
 Σα ακςηένς ζπεηηθά με ηεκ πςνηζηή εθηίμεζε ηεξ αλίαξ ηςκ
πνμσυκηςκ πμο εμθακίδμκηαη ςξ «δείγμαηα» με βάζε ημ άνζνμ 30
παν. 2α θακ. 2913/92, εθανμυδμκηαη θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο ηα εκ
ιυγς πνμσυκηα οπενβαίκμοκ ζε πμζόηεηα ηεκ εύιμγε ακαιμγία
ημο 15% ζε ζπέζε με ηα ιμηπά πακμμμηυηοπα εμπμνεφμαηα ηεξ
απμζημιήξ γηα ηα μπμία έπεη θαηαβιεζεί ακηίηημμ (βι. ζεμείμ 5.Α
ακςηένς).
6. ηεκ πενίπηςζε πμο εηζάγμκηαη απμθιεηζηηθά εμπμνεφμαηα γηα ηα
μπμία δεκ θαηαβάιιεηαη ακηίηημμ, είηε με ηε μμνθή δεηγμάηςκ είηε γηα
μπμημδήπμηε άιιμ ιυγμ, ηυηε:
Α) Γθόζμκ ε με θαηαβμιή ακηηηίμμο απμδεηθκύεηαη ζαθώξ απυ ημοξ
υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ μεηαλφ ημο πνμμεζεοηή θαη ημο αγμναζηή –
εηζαγςγέα, ή απυ ακαγναθή ζπεηηθήξ έκδεηλεξ επί ημο ηημμιμγίμο ή
απυ μπμημδήπμηε άιιμ απμδεηθηηθυ ηεξ αλίαξ έγγναθμ, ε ζοκαιιαθηηθή
αλία ημο εμπμνεφμαημξ δηαμμνθχκεηαη με βάζε ηα ιμηπά ζημηπεία πμο
πνέπεη κα πνμζηίζεκηαη ζηεκ εκ ιυγς αλία ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32
ημο θακ. 2913/92, δειαδή:
4
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 Σα έλμδα μεηαθμνάξ, ηα μπμία ζα πνέπεη κα οπμιμγίδμκηαη θαη κα
πνμζηίζεκηαη πάκημηε ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία ημο εμπμνεφμαημξ,
έζης θαη ακ οπάνπεη ζομβαηηθή πνυβιερε γηα ηεκ ακάιερή ημοξ εθ
μένμοξ ημο πνμμεζεοηή – πςιεηή.
 Σα έλμδα αζθάιηζεξ, εθυζμκ οπάνπμοκ.
 Οπμημδήπμηε άιιμ ζημηπείμ πνέπεη κα πνμζηίζεηαη ζηε
ζοκαιιαθηηθή αλία ημο εμπμνεφμαημξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32
θακ. 2913/92, π.π. royalties θαη πκεομαηηθά δηθαηχμαηα, έλμδα
μεζηηείαξ, θυνηςζεξ/εθθυνηςζεξ, ενγαζηχκ δηαθφιαλεξ, θιπ.
 Γπηζεμαίκμομε υηη, ζε θαμία πενίπηςζε δεκ ζα πνέπεη κα
ακαγνάθεηαη ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ μεδεκηθή ή αοζαίνεηα παμειή
αλία (π.π. 0 ή 1), ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη ζφμθςκα με ηα
πνμακαθενυμεκα πάκημηε οπμιμγίδμκηαη ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία
ημοιάπηζημκ ηα έλμδα μεηαθμνάξ ημο εμπμνεφμαημξ, έζης θη ακ
αοηά δεκ έπμοκ πνάγμαηη θαηαβιεζεί απυ ημκ αγμναζηή εηζαγςγέα.
Β) Γθόζμκ ε με θαηαβμιή ακηηηίμμο δεκ απμδεηθκύεηαη ζαθώξ απυ
ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ μεηαλφ ημο πνμμεζεοηή θαη ημο αγμναζηή –
εηζαγςγέα, ή απυ ακαγναθή ζπεηηθήξ έκδεηλεξ επί ημο ηημμιμγίμο ή
απυ μπμημδήπμηε άιιμ απμδεηθηηθυ ηεξ αλίαξ έγγναθμ, ε
δαζμμιμγεηέα αλία ημο εμπμνεφμαημξ δηαμμνθχκεηαη με βάζε ηηξ
εκαιιαθηηθέξ μεζόδμοξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηα άνζνα 30 παν. 2 θαη
31 ημο θακ. 2913/92 (πακμμμηυηοπα θαη μμμεηδή εμπμνεφμαηα, ηημή
μμκάδαξ, οπμιμγηδυμεκε αλία, εφιμγε αλία).
Παναθαιμφμε γηα ηεκ πηζηή εθανμμγή ηςκ ακςηένς γηα ζθμπμφξ
μμμηυμμνθεξ εθανμμγήξ ηςκ δηαηάλεςκ πενί δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, ίζεξ
μεηαπείνηζε ηςκ ζοκαιιαζζυμεκςκ θαζχξ θαη δηαζθάιηζεξ ηςκ ζομθενυκηςκ
ημο δεμμζίμο θαη ηεξ Γ.Γ.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΓΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ

Π. ΑΔΙΚΗΜΓΝΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
A.

ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΓΝΓΡΓΓΙΑ
Σειςκεηαθέξ Πενηθένεηεξ (με άμεζε εκεμένςζε ηςκ Σειςκείςκ
ανμμδηυηεηάξ ζαξ)

B.

ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΓΛ.Τ.Σ Αηηηθήξ, Θεζζαιμκίθεξ
Δ/κζε Ηιεθηνμκηθμφ Σειςκείμο
Δ/κζε Γζςηενηθμφ Γιέγπμο – Αζήκα, Θεζ/κίθε
.Δ.Ο.Γ.: Κεκηνηθή Τπενεζία θαη Πενηθενεηαθέξ Δ/κζεηξ
φκδεζμμξ Γιιήκςκ Βημμεπάκςκ – Ξεκμθχκημξ 5
φκδεζμμξ Γμπμνηθχκ Ακηηπνμζχπςκ Γιιάδμξ
Κεκηνηθή Έκςζε Γπημειεηενίςκ
Ομμζπμκδία Γθηειςκηζηχκ Γιιάδμξ – Σζαμαδμφ 38 Πεηναηάξ
φιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Αζήκαξ – Πεηναηά
φιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Θεζ/κίθεξ

Γ. ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γναθείμ θ. Γεκ. Γναμμαηέα Δεμμζίςκ Γζυδςκ
2. Γναθείμ θαξ Γεκ. Δ/κηνηαξ Σειςκείςκ & Γ.Φ.Κ
3. Δ/κζεηξ : Σει. Δηαδηθαζηχκ, .Σ.Γ.Π., ΓΦ.Κ & ΦΠΑ
4. Δ/κζε Δηεζκχκ Οηθμκμμηθχκ πέζεςκ - Σμήμα Β΄ : Σειςκεηαθχκ Θεμάηςκ
5. Δ/κζε Δ.Θ.Σ.Ο.Κ. : α. Γναθείμ Πνμσζηαμέκεξ Δ/κζεξ
β. Σμήμαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
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