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Αν. Πνςη.:ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΓΞ2015

ΠΡΟ: Όπςξ Π. Δ.

«Δήιςζε ζημηπείςκ αλίαξ DV1 - άνζνα 178, 179 θαη
Πανάνηεμα 28 ημο θακ. 2454/93»
α) Η ανηζ. Δ19Α 5041357 ΓΞ/28-11-2013 ΓΔΥΟ «Οδεγίεξ γηα
ηε δηαδηθαζία ειεθηνμκηθήξ οπμβμιήξ ηεξ δηαζάθεζεξ θαη
ιμηπχκ ηειςκεηαθχκ παναζηαηηθχκ ζηα πιαίζηα ημο
οπμζοζηήμαημξ Γηζαγςγχκ ημο Icisnet»
β) Η ανηζ. ΔΓΓ 126155 ΓΞ 2015 ΓΜΠ/23-7-2015 Έθζεζε ηεξ
Δ/κζεξ Γζςηενηθμφ Γιέγπμο «Δηαμυνθςζε ηεξ Δαζμμιμγεηέαξ
Αλίαξ Γμπμνεομάηςκ θαηά ηεκ Γηζαγςγή»

Σε ζοκέπεηα ηεξ ακςηένς β) ζπεηηθήξ, με ηεκ μπμία δηαπηζηχζεθακ
μνηζμέκεξ δοζπένεηεξ υζμκ αθμνά ηυζμ ηε ζομπιήνςζε ηςκ πεδίςκ ηεξ
δήλτζηπ ζηξιςείτμ ανίαπ DV1 εθ μένμοξ ηςκ ζοκαιιαζζυμεκςκ, υζμ θαη ημκ
έιεγπμ ηεξ μνζήξ ζομπιήνςζεξ ημο εκ ιυγς εκηφπμο απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ
ανπέξ, ζαξ γκςνίδμομε ηα αθυιμοζα γηα ζθμπμφξ μμμηυμμνθεξ εθανμμγήξ
ηςκ δηαηάλεςκ πμο δηέπμοκ ηε δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ
εμπμνεομάηςκ θαηά ηεκ εηζαγςγή:
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Α) ΓΓΝΙΚΓ ΔΙΑΣΑΞΓΙ – ΤΠΟΥΡΓΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ DV1
1. Σφμθςκα με ημ άοθοξ 178 παο. 1 ημο θακ. 2454/93 (Κμηκμηηθυξ
Τειςκεηαθυξ Κχδηθαξ), γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ εμπμνεομάηςκ ζφμθςκα με ηα άοθοα 29-36 ημο θακ. 2913/92
ζα πνέπεη κα επηζοκάπηεηαη ζηε δηαζάθεζε μία δήιςζε ηςκ ζημηπείςκ
ηεξ αλίαξ – DV1, ε μπμία ζοκηάζζεηαη επί ημο οπμδείγμαημξ πμο
πνμβιέπεηαη ζημ Παοάοηημα 28 ημο θακ. 2454/93.
2. Σφμθςκα με ηεκ παο. 2 ημο πνμακαθενυμεκμο άοθοξρ 178, ε δήιςζε
αλίαξ DV1 οπμβάιιεηαη μυκμ απυ πνυζςπα εγθαηεζηεμέκα ζηεκ Γ.Γ.
πμο έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ υια ηα ζπεηηθά ζημηπεία, εκχ ζφμθςκα με
ηεκ παο. 4, ε οπμβμιή ηεξ δήιςζεξ ζημ ηειςκείμ ηζμδοκαμεί με
αμάληση ερθύμηπ εθ μένμοξ ημο πνμζχπμο πμο ηεκ οπμβάιεη, υζμκ
αθμνά ηεκ αθνίβεηα θαη ηεκ πιενυηεηα ηςκ δειμφμεκςκ ζημηπείςκ
θαζχξ θαη ηε γκεζηυηεηα ηςκ ζοκμδεοηηθχκ εγγνάθςκ.
3. Σφμθςκα ελάιιμο με ηηξ δηαηάλεηξ ημο θακ. (ΓΟΚ) 2454/93, θαη
εηδηθυηενα ηςκ άοθοτμ 178, 179, 180 θαη 218 αοημφ, πνμθφπηεη ε
οπμπνέςζε γηα ηεκ οπμβμιή ηεξ δήιςζεξ αλίαξ DV1 ςξ αμαπόζπαζηξ
ημήμα ηεξ δηαζάθεζεξ (πένακ ηςκ πενηπηχζεςκ πμο νεηά ελαηνμφκηαη)
γηα ζθμπμφξ οπμζηήνηλεξ ηεξ δειςζείζαξ επί ημο παναζηαηηθμφ αλίαξ
(ζέζε 46 ημο ΓΔΓ).
4. Όπςξ είκαη γκςζηυ, επί ηεξ αλίαξ πμο δειχκεηαη ζηε ζέζε 46 ημο
ΓΔΓ, επηβάιιμκηαη μη ζοκηειεζηέξ δαζμώμ ημο Κμηκμφ Δαζμμιμγίμο
θαζχξ θαη ιμηπέξ εκςζηαθέξ επηβανφκζεηξ, ηοπυκ μέηνα εμπμνηθήξ
πμιηηηθήξ υπςξ ακηηκηάμπηκγθ θαη ακηηζηαζμηζηηθμί δαζμμί, θιπ.
Γπηπιέμκ, ε δαζμμιμγεηέα αλία πμο δειχκεηαη ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ,
απμηειεί ηε βάζε γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ θξοξλξγηηέαπ αλίαξ ημο
εμπμνεφμαημξ, γηα ζθμπμφξ επηβμιήξ ηεξ εζκηθήξ θμνμιμγίαξ πμο
εηζπνάηηεηαη απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ θαηά ημκ ηειςκηζμυ, υπςξ
είκαη μ ΦΠΑ, μη ΓΦΚ, ημ ηέιμξ ηαληκυμεζεξ, μ θυνμξ πμιοηειείαξ, θιπ.
Καηά ζοκέπεηα, ε μνζή οπμζηήνηλε ηεξ δειμφμεκεξ ζηε ζέζε 46
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ με θαηάιιεια ζομπιενςμέκμ έκηοπμ δήιςζεξ
ζημηπείςκ αλίαξ DV1, υηακ αοηυ απαηηείηαη, ζοκηζηά καθξοιζηικό
παοάγξμηα γηα:
- ηεκ μνζή εθανμμγή ηςκ εκςζηαθχκ δηαηάλεςκ πενί δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ,
- ηεκ μνζή δηαμυνθςζε ηεξ θμνμιμγεηέαξ αλίαξ,
- ηεκ εκίζποζε ηεξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ,
2
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ηε μείςζε ηςκ δημηθεηηθχκ βανχκ γηα ημοξ ζοκαιιαζζυμεκμοξ, με
πενημνηζμυ ηςκ πενηπηχζεςκ αμθηζβήηεζεξ ηεξ δειμφμεκεξ
ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ (άνζνμ 181 α θακ.
2454/93),
ηε δηαζθάιηζε ηςκ δεμμζίςκ εζυδςκ.

B) ΣΟΙΥΓΙΑ ΠΟΤ ΔΗΛΩΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΓΝΣΤΠΟ DV1
1. Όια ηα πνμξ ζομπιήνςζε πεδία ημο εκηφπμο δήιςζεξ αλίαξ DV1,
βαζίδμκηαη ζηα ζημηπεία θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηα
άοθοα 29, 32 και 33 ημο θακ. 2913/92, ακαθμνηθά με ηε δηαμυνθςζε
ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ με βάζε ηε μέζμδμ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ
ηςκ εμπμνεομάηςκ.
Γπηζεμαίκεηαη υηη, ζε πενίπηςζε αμθηβμιίαξ ζπεηηθά με ηε
ζομπιήνςζε ή ημκ έιεγπμ εκυξ ή πενηζζυηενςκ πεδίςκ ημο DV1, ζα
πνέπεη κα ελεηάδμκηαη πνμζεθηηθά μη υνμη ηεξ ζύμβαζηπ πώληζηπ.
2. Γηδηθυηενα, ηα πεδία ημο εκηφπμο δήιςζεξ αλίαξ DV1 ζα πνέπεη κα
ζομπιενχκμκηαη ςξ αθμιμφζςξ:
-

-

-

-

Πεδίξ 6: Ακαγνάθεηαη μ ανηζμυξ ηοπυκ Απυθαζεξ ηεξ
Τειςκεηαθήξ Πενηθένεηαξ ζπεηηθά με ηεκ πνμζζήθε royalties δηθαηςμάηςκ αδείαξ ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία.
Δεκ ακαγνάθεηαη ηοπυκ Απυθαζε ηεξ Πενηθένεηαξ ζπεηηθά με ηεκ
εθανμμγή ημο άνζνμο 147 θακ. 2454/93 (δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ),
θαζχξ δεκ πνμβιέπεηαη ε ζομπιήνςζε ημο ζημηπείμο αοημφ ζημ
έκηοπμ DV1.
Πεδίξ 7: Σοκδευμεκα πνυζςπα – άνζνμ 29 παν. 1δ) θαη 2 θακ.
2913/92. Γηα ηε ζομπιήνςζή ημο ιαμβάκμκηαη οπυρε μη υνμη ηεξ
ζφμβαζεξ, θαζχξ θαη μ μνηζμυξ ηςκ ζοκδευμεκςκ πνμζχπςκ γηα
ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, ζφμθςκα με ημ
άνζνμ 143 θακ. 2454/93.
Πεδία 8(α), 8(β) και 9(β): Πνμτπμζέζεηξ εθανμμγήξ ηεξ μεζυδμο
ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ – άνζνμ 29 παν. 1 ζημηπεία α) έςξ γ) θακ.
2913/92.
Πεδίξ 9(α): Δηθαηχμαηα αδείαξ θαη Royalties – άνζνμ 32 παν. 1γ)
θακ. 2913/92. Γδχ ζεμεηχκεηαη απιά ημ θαηάιιειμ πεδίμ
«ΝΑΙ/ΟΦΙ», δει. δειχκεηαη ημ ακ οθίζηακηαη ηέημημο είδμοξ
δηθαηχμαηα, εκχ ημ πμζυ ηςκ δηθαηςμάηςκ αοηχκ πμο πνμζηίζεηαη
ζηεκ αλία ζομπιενχκεηαη ζημ πεδίμ 16 (βι. θαηςηένς).
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Πεδία 13 έτπ 18: Λμηπά ζημηπεία πμο ποξζηίθεμηαι ζηε
δαζμμιμγεηέα αλία εθυζμκ δεκ έπμοκ ήδε ζομπενηιεθζεί ζε αοηήκ –
άνζνμ 32 παν. 1 θακ. 2913/92. Γηδηθυηενα:
 ηξ πεδίξ 13 ακαγνάθμκηαη ηοπυκ πνμμήζεηεξ, έλμδα
μεζηηείαξ θαη έλμδα γηα είδε ζοζθεοαζίαξ πμο βανφκμοκ ημκ
αγμναζηή – άνζνμ 30 παν. 1α) ζημηπείμ i) θακ. 2913/92.
Γθηζημφμε ηεκ πνμζμπή υηη, ζηηξ «πνμμήζεηεξ» ημο πεδίμο
αοημφ, δεμ ζομπενηιαμβάκμκηαη μη πνμμήζεηεξ αγμνάξ θαζχξ
θαη ηα έλμδα δηαθήμηζεξ θαη marketing, θαζχξ ηα εκ ιυγς
έλμδα δεμ ποξζηίθεμηαι ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ
εμπμνεομάηςκ.
 ηα πεδία 14 και 16 ακαγνάθμκηαη ηα ζημηπεία πμο
πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 32 παν. 1 ζημηπεία β) θαη δ) θακ.
2913/92, ακηίζημηπα.
 ηξ πεδίξ 15 ακαγνάθεηαη ημ πμζυ ηοπυκ δηθαηςμάηςκ
αδείαξ θαη royalties πμο πνμζηίζεκηαη ζηε ζοκαιιαθηηθή
αλία, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 1γ) θακ. 2913/92, υπςξ
αοηά πνμζδημνίδμκηαη ζηε ζπεηηθή ζφμβαζε πχιεζεξ.
Η ζομπιήνςζε ημο πεδίμο αοημφ γίκεηαη με βάζε ηα υζα
μνίδμκηαη ζηε ζπεηηθή Απυθαζε ηεξ Τειςκεηαθήξ
Πενηθένεηαξ πενί πνμζζήθεξ royalties – δηθαηςμάηςκ
αδείαξ, εκχ μ ανηζμυξ ηεξ Απυθαζεξ ακαγνάθεηαη ζημ πεδίμ
6 ημο DV1.
 ηξ πεδίξ 17 ακαγνάθμκηαη απμθιεηζηηθά ηα έλμδα
μεηαθμνάξ θαη ηοπυκ έλμδα θυνηςζεξ θαη ενγαζηχκ
δηαθφιαλεξ ηςκ εμπμνεομάηςκ μέςοι ηξ ποώηξ ζημείξ
ειζόδξρ ζηημ Γ.Γ., υπςξ αοηυ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 163 θακ.
2454/93, εκχ μ οπμιμγηζμυξ αοηχκ γίκεηαη με ημκ ηνυπμ
πμο θαζμνίδεηαη ζηα άνζνα 164 έςξ 166 θακ. 2454/93.
Τοπυκ ζπεηηθά έλμδα μεηά ημ πνχημ ζεμείμ εηζυδμο ζηεκ
Γ.Γ. θαη μέπνη ημκ ηυπμ πανάδμζεξ ημο εμπμνεφμαημξ, δεμ
ιαμβάκμκηαη οπυρε γηα ηε ζομπιήνςζε ημο πεδίμο 17 θαη
ακαγνάθμκηαη ζημ πεδίμ 19 πνμθεημέκμο κα αθαηνεζμφκ απυ
ηε ζοκαιιαθηηθή αλία.
Πεδία 19 έτπ 23: Σημηπεία πμο αθαιοξύμηαι απυ ηε
δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ – άνζνμ 33 θακ. 2913/92.
Γηδηθυηενα:
 Σξ πεδίξ 19 ακαθένεηαη ζημ ζημηπείμ α) ημο άνζνμο 33
(έλμδα μεηαθμνάξ μεηά ηεκ άθηλε ζηεκ Γ.Γ.).
 Σξ πεδίξ 20 ακαθένεηαη ζημ ζημηπείμ β) ημο άνζνμο 33
(ενγαζίεξ θαηαζθεοήξ θιπ. μεηά ηεκ εηζαγςγή).
4
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 Σξ πεδίξ 21 «ιμηπά έλμδα» ακαθένεηαη ζηα ζημηπεία γ) έςξ
δ) ημο άνζνμο 33 (ηυθμη, δηθαηχμαηα ακαπαναγςγήξ θαη
πνμμήζεηεξ αγμνάξ).
 Σξ πεδίξ 22 ακαθένεηαη ζημ ζημηπείμ ζη) ημο άνζνμο 33
(δαζμμί θαη θυνμη εηζαγςγήξ).

Γ) ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ DV1

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΟ

ΣΗΝ

ΤΠΟΥΡΓΩΗ

Γ.1. Άοθοξ 178 παο. 3: Γμαλλακηικέπ μέθξδξι ποξζδιξοιζμξύ ανίαπ
1. Σφμθςκα με ημ άοθοξ 178 παο. 3, μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ είμαι δρμαηό κα
παναηηεζμφκ απυ ηεκ απαίηεζε οπμβμιήξ DV1, υηακ ε δαζμμιμγεηέα αλία
εμπμνεομάηςκ δεμ μπμνεί κα θαζμνηζηεί με βάζε ηε μέζμδμ ηεξ
ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ πμο πνμβιέπεηαη ζημ άοθοξ 29 θακ. 2913/92, θαη
ζοκεπχξ ζα πνέπεη κα γίκεη πνήζε ηςκ εμαλλακηικώμ μεζυδςκ
δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηα άοθοα 30 παο. 2 και 31
ημο θακ. 2913/92 (πακμμμηυηοπα θαη μμμεηδή πνμσυκηα, ηημή μμκάδαξ,
οπμιμγηδυμεκε αλία θαη εφιμγε αλία).
2. Ωξ είκαη εοκυεημ, ζφμθςκα με ηε κμμηθή δηαηφπςζε ηεξ πνμακαθενυμεκεξ
δηάηαλεξ, ε πνυβιερε πενί με οπμβμιήξ ημο εκηφπμο DV1 ζηηξ
πενηπηχζεηξ εκαιιαθηηθμφ πνμζδημνηζμμφ ηεξ αλίαξ με βάζε ηα άνζνα 30
θαη 31 θακ. 2913/92, δεμ είμαι ρπξςοετηική γηα ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ,
αιιά δρμηηική, επμμέκςξ εμπίπηεη ζημ πεδίμ ηεξ διακοιηικήπ ερςέοειαπ
αοηχκ, ζφμθςκα με ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηεξ θάζε πενίπηςζεξ
πμο ελεηάδεηαη.
Έηζη, εθυζμκ μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ ζεςνμφκ υηη ε ζομπιήνςζε ηςκ
ζημηπείςκ ημο DV1 ζε μηα ζογθεθνημέκε πενίπηςζε ζα ζοκδνάμεη ζηεκ
εθανμμγή ηςκ εκαιιαθηηθχκ μεζυδςκ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ, έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα δεηήζμοκ ηεκ οπμβμιή ημο απυ ημ
δηαζαθηζηή.
Γ.2. Άοθοξ 179 παο. 1: Απξζηξλέπ μικοήπ ανίαπ - μη εθαομξγή ζηξμ
ρπξλξγιζμό δαζμώμ – μη εμπξοικέπ απξζηξλέπ
1. Σφμθςκα με ημ άοθοξ 179 παο. 1 θακ. 2454/93, με εναίοεζη ηεκ
πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία ε δήιςζε DV1 είκαη ακαγθαία γηα ηεκ είζπναλε
ηςκ εηζαγςγηθχκ δαζμχκ, μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ παοαιηξύμηαι απυ ηεκ
απαίηεζε οπμβμιήξ ημο εκ ιυγς εκηφπμο, ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ:
5
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2.

Η δαζμμιμγεηέα αλία δεμ οπενβαίκεη ηα 10.000 εροώ ακά
απμζημιή. Γθηζημφμε ηεκ πνμζμπή υηη ε δηάηαλε αοηή δεμ θαιφπηεη
ηηξ πενηπηχζεηξ ημημαηικώμ απμζημιχκ απυ ημκ ίδημ απμζημιέα
ζημκ ίδημ παναιήπηε, γηα ηηξ μπμίεξ απαηηείηαη ε οπμβμιή DV1
εθυζμκ ε ζρμξλική αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ οπενβαίκεη ηηξ 10.000
εροώ, έζης θαη ακ ε μενηθή αλία, γηα θάζε μία ημεμαηηθή απμζημιή,
είκαη θαηχηενε ημο πμζμφ αοημφ.
Οη εηζαγςγέξ ζηεοξύμηαι εμπξοικξύ ςαοακηήοα. Υπεκζομίδμομε
υηη, ε έκκμηα ηεξ εηζαγςγήξ πςνίξ εμπμνηθυ παναθηήνα μνίδεηαη
ζηηξ Πνμθαηανθηηθέξ Δηαηάλεηξ ημο Κμηκμφ Δαζμμιμγίμο, Τίηιμξ
ΙΙ, Σεμείμ Δ, παν. 2. Γηδηθυηενα, πνμθεημέκμο μία εηζαγςγή κα
ζεςνεζεί ςξ με εμπμνηθή, ζα πνέπεη ζτοερηικά:
 κα έπεη εοθαηνηαθυ παναθηήνα, θαη
 ηα εμπμνεφμαηα κα πνμμνίδμκηαη πςνίξ αμθηβμιία, ζφμθςκα
με ηε θφζε ή ηεκ πμζυηεηά ημοξ, γηα πνμζςπηθή ή
μηθμγεκεηαθή πνήζε.
Η πνμζθυμηζε ηςκ ζημηπείςκ αλίαξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ DV1:
 Δεκ είκαη ακαγθαία γηα ηεκ εθαομξγή ητμ δαζμώμ ημο
Κμηκμφ Δαζμμιμγίμο, δειαδή μη εκ ιυγς δαζμμί δεμ
εθανμυδμκηαη θαη’ αλία αιιά μόμξ ακά ηεμάπημ ή θαηά βάνμξ
θιπ.
Η οπμβμιή ημο DV1, πάκηςξ, ελαθμιμοζεί κα απαηηείηαη ζηηξ
πενηπηχζεηξ υπμο μ δαζμυξ ημο Κμηκμφ Δαζμμιμγίμο
επηβάιιεηαη καηά έμα μέοξπ επί ηεξ αλίαξ θαη θαηά έκα άιιμ
μένμξ με άιιε μέζμδμ, π.π. δαζμμί θαη’ αλία ζε ζοκδοαζμυ
με γεςνγηθυ ζημηπείμ (ΓΑ) θιπ.
 Οη εκ ιυγς δαζμμί δεμ καθίζηαμηαι απαιηηηξί βάζεη εηδηθχκ
ηειςκεηαθχκ δηαηάλεςκ, π.π. ιυγς ακαζημιήξ δαζμχκ,
πμζυζηςζεξ, πνμηημεζηαθήξ ζομθςκίαξ, θιπ.
Γπηζεμαίκμομε υηη, ζηεκ πενίπηςζε αοηή, ε με απαίηεζε
πιενςμήξ ηςκ δαζμχκ ζα πνέπεη κα είκαη ζοκμιηθή, δειαδή
ε απαιιαγή κα αθμνά ζημ ζύμξλξ ημο ζομβαηηθμφ δαζμμφ ημο
Κμηκμφ Δαζμμιμγίμο θαη υπη ζε έκα μυκμ μένμξ αοημφ.

Γθηζημφμε επηπιέμκ ηεκ πνμζμπή υηη, ζφμθςκα με ηε δηαηφπςζε ημο
πνμακαθενυμεκμο άοθοξρ 179 παο. 1 θακ. 2454/93:
- Οη δηαηάλεηξ πενί με οπμβμιήξ DV1 πμο πνμβιέπμκηαη ζημ εκ ιυγς
άνζνμ είκαη ρπξςοετηικήπ εθανμμγήξ γηα ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ,
δει. μη ηειεοηαίεξ παναηημφκηαη ζε κάθε πεοίπητζη απυ ηεκ
απαίηεζε οπμβμιήξ DV1, εθόζξμ δηαπηζηχκεηαη με ηνυπμ
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ηθακμπμηεηηθυ υηη πιενείηαη μία απυ ηηξ πνμακαθενυμεκεξ
πνμτπμζέζεηξ ημο άνζνμο αοημφ.
Σηα πιαίζηα αοηά, ζφμθςκα με ημ άοθοξ 179 παο. 4, ε απαιιαγή
απυ ηεκ οπμπνέςζε οπμβμιήξ ημο DV1 ζφμθςκα με ηεκ παν. 1 ημο
ηδίμο άνζνμο μπμνεί κα αμακληθεί, θαη θαηά ζοκέπεηα κα απαηηεζεί
ε οπμβμιή ημο απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο μη
ηειεοηαίεξ δηαπηζηχκμοκ υηη δεμ ηθακμπμηείηαη μία ή πενηζζυηενεξ
απυ ηηξ πνμτπμζέζεηξ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 179, μη μπμίεξ
ακαθένζεθακ ζημ ζεμείμ 5 ηεξ πανμφζαξ.

Γ.3. Άοθοξ 179 παο. 3: Γπαμαλαμβαμόμεμεπ απξζηξλέπ
1. Σφμθςκα με ημ άοθοξ 179 παο. 3 θακ. 2454/93, ζηηξ πενηπηχζεηξ
επαμαλαμβαμόμεμτμ απμζημιχκ, δειαδή υηακ πνυθεηηαη γηα εμπμνεφμαηα
πμο απμηειμφκ ακηηθείμεκμ ζοκεπμφξ νεφμαημξ εηζαγςγχκ, μη
ηειςκεηαθέξ ανπέξ μπξοξύμ μα παοαιηηθξύμ απυ ηεκ απαίηεζε πανμπήξ
ημο ζρμόλξρ ηςκ ζημηπείςκ ημο εκηφπμο DV1 γηα θάζε μία δηαζάθεζε.
2. Γηα ημοξ ζθμπμφξ ηεξ δηάηαλεξ αοηήξ, ςξ «ζρμεςέπ οεύμα ειζαγτγώμ»
ζεςνμφκηαη ηα εμπμνεφμαηα πμο πιενμφκ ζτοερηικά ηηξ αθυιμοζεξ
πνμτπμζέζεηξ:
- πναγμαημπμημφκηαη οπυ ηηξ ίδηεξ εμπμνηθέξ ζοκζήθεξ,
- πνμένπμκηαη απυ ημκ ίδημ πςιεηή, θαη
- πνμμνίδμκηαη γηα ημκ ίδημ αγμναζηή.
3. Ωζηυζμ, μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ ζα πνέπεη κα απαιηξύμ ηεκ οπμβμιή ημο
ζοκυιμο ηςκ ζημηπείςκ ημο εκηφπμο DV1 ζε θάζε πενίπηςζε υπμο
μεηαβάλλξμηαι μη πνμακαθενυμεκεξ ζοκζήθεξ, θαη μπςζδήπμηε μεηά ηεκ
πάνμδμ ηοιεηίαπ απυ ηεκ ανπηθή οπμβμιή ημοξ.
4. Γθηζημφμε ηδίςξ ηεκ πνμζμπή υηη ε πνμακαθενυμεκε δηάηαλε ημο άοθοξρ
179 παο.3 θακ. 2454/93:
- Δεμ πνμβιέπεη ηεκ ξλική απαιιαγή απυ ηεκ οπμπνέςζε οπμβμιήξ
ημο εκηφπμο DV1, αιιά απαιιάζζεη ημκ δηαζαθηζηή απυ ηε
ζομπιήνςζε ξοιζμέμτμ μυκμ ζημηπείςκ ημο DV1, ηα μπμία μπμνεί
κα παναμέκμοκ ίδηα γηα υιεξ ηηξ απμζημιέξ ημο ζοκεπμφξ νεφμαημξ
εηζαγςγχκ. Καηά ζοκέπεηα, ημ έκηοπμ DV1 ζα πνέπεη ζε θάζε
πενίπηςζε κα ρπξβάλλεηαι ζηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ, ςξ ελήξ:
 ζρμξλικά ζομπιενςμέκμ θαηά ηεκ πνχηε απμζημιή, θαη
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 μεοικώπ ζομπιενςμέκμ μυκμ με ηα ζημηπεία πμο απαηημφκηαη
ζηηξ επυμεκεξ απμζημιέξ.
Δεμ είκαη οπμπνεςηηθήξ αιιά δρμηηικήπ εθανμμγήξ γηα ηηξ
ηειςκεηαθέξ ανπέξ, επμμέκςξ έγθεηηαη ζηε διακοιηική ερςέοεια
ηςκ ηειεοηαίςκ, ακάιμγα με ηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε, κα
επηηνέρμοκ ηεκ οπμβμιή μένμοξ μυκμ ηςκ ζημηπείςκ ημο εκηφπμο
DV1 ζηηξ πενηπηχζεηξ επακαιαμβακυμεκςκ απμζημιχκ, υπςξ
αοηέξ μνίδμκηαη ακςηένς.

Δ) ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΝΣΤΠΟΤ DV1
Όζμκ αθμνά ημκ ηοόπξ ρπξβξλήπ ηεξ δήιςζεξ αλίαξ DV1, οπεκζομίδεηαη
υηη με ημ Παοάοηημα 5 ηεξ β΄ ζπεηηθήξ ΓΔΥΟ, ε Υπενεζία μαξ ζέζπηζε
απξκλειζηική ειεθηνμκηθή δηαδηθαζία οπμβμιήξ ημο DV1, ςξ αθμιμφζςξ:
-

-

Τμ έκηοπμ DV1 ζα πνέπεη κα ζομπιενχκεηαη απυ ημοξ εηζαγςγείξ,
εθυζμκ απαηηείηαη, θαη ζηε ζοκέπεηα κα οπμβάιιεηαη ηλεκηοξμικά
ζημ ηειςκείμ, δει. ςξ ζθακανηζμέκμ επηζοκαπηυμεκμ ανπείμ ζε
μμνθή pdf.
Η οπμβμιή ημο εκ ιυγς εκηφπμο ζα πνέπεη κα γίκεηαη θαηά ηεκ ίδια
πνμκηθή ζηηγμή με ηεκ οπμβμιή ηεξ δηαζάθεζεξ εηζαγςγήξ (ΓΔΓ).
Σηε ζέζε 44.1 ημο ΓΔΓ, ζα πνέπεη κα ζομπιενχκεηαη μ θςδηθυξ
Ν934 ζηεκ πενίπηςζε οπμβμιήξ DV1, εκχ γηα ηεκ πενίπηςζε με
οπμβμιήξ, εθυζμκ αοηή ε δοκαηυηεηα πανέπεηαη απυ ηηξ θείμεκεξ
θμηκμηηθέξ δηαηάλεηξ (ππ αλία θάης ηςκ 10.000 εονχ ακά
απμζημιή εθυζμκ δεκ πνυθεηηαη γηα ημεμαηηθέξ απμζημιέξ θιπ),
ζομπιενχκεηαη μ θςδηθυξ 1724 «δεκ απαηηείηαη ε οπμβμιή DV1».

Παναθαιμφμε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ ακςηένς ακαθμνηθά με ηεκ
ζομπιήνςζε θαη ημκ έιεγπμ ημο εκηφπμο δήιςζεξ αλίαξ DV1, ιαμβακμμέκεξ
οπυρε ηεξ ζεμαζίαξ ημο γηα ηε δηαμυνθςζε ηςκ ζημηπείςκ πμο επενεάδμοκ
ηε ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ θαη ηε ζοκαθυιμοζε μνζή δήιςζε
ηεξ αλίαξ ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΓΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ

Π. ΑΔΙΚΗΜΓΝΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
A.

ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΓΝΓΡΓΓΙΑ
Τειςκεηαθέξ Πενηθένεηεξ (γηα εκεμένςζε ηςκ Τειςκείςκ
ανμμδηυηεηάξ ζαξ)

B.

ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΓΛ.Υ.Τ Αηηηθήξ
ΓΛ.Υ.Τ Θεζ/κίθεξ
Δ/κζε Ηιεθηνμκηθμφ Τειςκείμο
Σ.Δ.Ο.Γ.: Κεκηνηθή Υπενεζία θαη Πενηθενεηαθέξ Δ/κζεηξ
Δ/κζε Γζςηενηθμφ Γιέγπμο (Αζήκα, Θεζζαιμκίθε)
Σφκδεζμμξ Γιιήκςκ Βημμεπάκςκ – Ξεκμθχκημξ 5
Σφκδεζμμξ Γμπμνηθχκ Ακηηπνμζχπςκ Γιιάδμξ
Κεκηνηθή ΄Γκςζε Γπημειεηενίςκ
Ομμζπμκδία Γθηειςκηζηχκ Γιιάδμξ – Τζαμαδμφ 38 Πεηναηάξ
Σφιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Αζήκαξ – Πεηναηά
Σφιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Θεζ/κίθεξ

Γ. ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γναθείμ Γεκ. Γναμμαηέα Δεμμζίςκ Γζυδςκ
2. Γναθείμ Γεκ. Δ/κηε Τειςκείςκ & Γ.Φ.Κ
3. Δ/κζεηξ : Τει.Δηαδηθαζηχκ, Σ.Τ.Γ.Π., ΓΦ.Κ & ΦΠΑ
4. Δ/κζε Δηεζκχκ Οηθμκμμηθχκ Σπέζεςκ - Τμήμα Β΄ : Τειςκεηαθχκ Θεμάηςκ
5. Δ/κζε Δ.Θ.Τ.Ο.Κ. : α. Γναθείμ Πνμσζηαμέκμο Δ/κζεξ
β. Τμήμαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
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