ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αζήλα, 22 Ιαλνπαξίνπ 2021

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ
ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Υωπίρ δαζμούρ, μόνο με ΦΠΑ, ηα εμποπεύμαηα καηαγωγήρ Ην. Βαζιλείος

Τν Τποςπγείο Δξωηεπικών δηα ηνπ Αλαπιεξωηή Υπνπξγνύ Δμωηεξηθώλ ππό ηελ ηδηόηεηα
ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Brexit, κ. Μιληιάδη Βαπβιηζιώηη θαη ε
Ανεξάπηηηη Απσή Γημοζίων Δζόδων δηά ηνπ Γηνηθεηή ηεο, κ. Γιώπγος Πιηζιλή, ζε
ζπλέρεηα ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνύ ηνπο γηα ηελ απνρώξεζε ηνπ Ηλωκέλνπ
Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ θαη γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξωζε πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεωλ
ππνγξακκίδνπλ ηα εμήο:
Από 1.1.2021, ην Ηλωκέλν Βαζίιεην βξίζθεηαη εθηόο Τειωλεηαθήο Έλωζεο ηεο ΔΔ θαη, ωο εθ
ηνύηνπ, νη απνζηνιέο εκπνξεπκάηωλ θαη αγαζώλ κεηαμύ ηωλ δύν κεξώλ ππάγνληαη ζε
ηειωλεηαθό έιεγρν (ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό 952/2013 ηεο ΔΔ). Σην πιαίζην απηό
επηζεκαίλεηαη όηη:
Γηα ηα εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ θαηαγωγή από ην Ηλωκέλν Βαζίιεην:
●

ΓΔΝ επιβάλλεηαι δαζμόρ («κεδεληθόο πξνηηκεζηαθόο δαζκόο»).

●

Δπιβάλλεηαι ΦΠΑ ειζαγωγήρ (ζύκθωλα κε ηνπο εζληθνύο ζπληειεζηέο αλά αγαζό).

● Δλέγσονηαι ηςσόν πεπιοπιζμοί, απαγοπεύζειρ και αδειοδοηήζειρ ανά είδορ
εμποπεύμαηορ και αγαθού (ζύκθωλα κε ηελ ελωζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία).

Γηα ηα εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ θαηαγωγή από ηξίηεο ρώξεο, αιιά εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα
κέζω ηνπ Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, επηβάιιεηαη θαη δαζκόο.
Αλάινγα κε ην είδνο ηεο απνζηνιήο ηωλ αγαζώλ (εκπνξηθνύ ή κε εκπνξηθνύ ραξαθηήξα),
ηελ αμία ηωλ εκπνξεπκάηωλ θαη ηνλ ηξόπν εηζόδνπ/κεηαθνξάο ηνπο ζηε ρώξα καο (πρ.
κεηαθνξά κέζω ηαρπδξνκείνπ θαη ηαρπκεηαθνξώλ, πξνζωπηθέο απνζθεπέο ηαμηδηωηώλ),
αθνινπζνύληαη, θαηά πεξίπηωζε, ηειωλεηαθέο δηαδηθαζίεο δηεπθόιπλζεο θαη απινύζηεπζεο
θαη ζρεηηθέο

δαζκνθνξνινγηθέο

απαιιαγέο.

Αλαιπηηθόηεξα

παξέρνληαη

νδεγίεο

ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα.
Τέινο,

ζεκεηώλεηαη

όηη

ηα

Σελωνεία

ΓΔΝ

επιβάλλοςν

καμία

άλλη

σπέωζη.

Σέλη εκηελωνιζμού, πνπ επηβάιινπλ κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαη ηαρπδξνκεία/κεηαθνξέο,
ινηπέο ακνηβέο ηνπο γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο (πρ., ηειωλεηαθή αληηπξνζώπεπζε) θαη
θόζηε γηα δηάθνξα δηθαηώκαηα (απνζήθεπζε, πξαθηόξεπζε, δηαηαθηηθέο) ππάγνληαη ζηε
ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνπ πειάηε/παξαιήπηε.
Δίλαη δηθαίωκα ηνπ θαηαλαιωηή λα ηα αλαδεηεί θαη λα ελεκεξώλεηαη εγθαίξωο γηα ηα
παξαπάλω. Αληίζηνηρα είλαη ππνρξέωζε ηωλ εθηειωληζηηθώλ εηαηξεηώλ ή άιιωλ παξόρωλ
ππεξεζηώλ (κεηαθνξηθώλ θιπ) λα παξέρνπλ πιήξε ελεκέξωζε γηα ηα επηπιένλ θόζηε πνπ
ελδέρεηαη λα πξνθύπηνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ππό ην λέν θαζεζηώο πνπ ηζρύεη από 1.1.2021.
Πξνο δηεπθόιπλζε ηωλ ζπλαιιαζζνκέλωλ ηα εξωηήκαηα-αλαθνξέο μόνο όζον αθοπά ηα
ηασςδπομικά δέμαηα, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζηηο ηξεηο Τειωλεηαθέο Πεξηθέξεηεο ηεο
ρώξαο ωο αθνινύζωο:
Σελωνειακή Πεπιθέπεια Αηηικήρ:
Τει

: 213 2112428, 210 4511389, 210 4525411

e-mail : telp.attikis@aade.gr θαη telp.attikis-ddeka@aade.gr
Σελωνειακή Πεπιθέπεια Θεζζαλονίκηρ:
Τει

: 231 3334227, 231 3334228, 231 3334238

e-mail : telp.thessalonikis@aade.gr
Σελωνειακή Πεπιθέπεια Ασαΐαρ:
Τει

: 261 3622165, 261 3622175, 261 3622167

e-mail : telp.achaias@aade.gr

Αναλςηική πληποθόπηζη παξέρεηαη θαη κέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ
(https://www.aade.gr/menoy/brexit) θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Δμωηεξηθώλ (https://brexit.gov.gr/).

