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ΘΓΜΑ: «Ναφζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ζεχνεζεξ ηημμιμγίςκ εηζαγςγήξ γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ»
πεη:
α) Ε ανηζ. ΔΔΘΤΜΗ Α 1028269 ΓΛ2016 (ΦΓΗ/Β/556) Απυθαζε ΓΓΔΓ
β) Ε ανηζ. ΔΔΘΤΜΗ Α 1036524 ΓΛ/7-3-2016 ΔΥΜ
Ακαθμνηθά με ηε δηαδηθαζία ζεχνεζεξ ηημμιμγίςκ εηζαγςγήξ απυ ηηξ Τειςκεηαθέξ
Νενηθένεηεξ Αηηηθήξ θαη Θεζζαιμκίθεξ ή ηηξ ανμυδηεξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ, γηα ζθμπμφξ
δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, ζαξ γκςνίδμομε ηα αθυιμοζα:
1. Ιε ηεκ α) ζπεηηθή Απυθαζε ΓΓΔΓ, ε μπμία ζαξ θμηκμπμηήζεθε με ηε β) ζπεηηθή, παφεη κα
εθανμυδεηαη από 2/3/2016 ε δηαδηθαζία ζεχνεζεξ ηςκ ηημμιμγίςκ εηζαγςγήξ γηα
ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, ηυζμ απυ ηηξ
Τειςκεηαθέξ Νενηθένεηεξ Αηηηθήξ θαη Θεζζαιμκίθεξ, υζμ θαη απυ ηα ανμυδηα ηειςκεία.
Ηαηά ζοκέπεηα, παφμοκ κα εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ηεξ Δ.783/417/2002 ΔΥΜ ζπεηηθά
με ηε ζεχνεζε ηςκ ηημμιμγίςκ εηζαγςγήξ.
2. Έηζη, απυ ηεκ εμενμμεκία έκανλεξ ηζπφμξ ηεξ θμηκμπμημφμεκεξ Απυθαζεξ:
- Μ δηαζαθηζηήξ δεκ ζα πνμζένπεηαη ζηεκ Τειςκεηαθή Νενηθένεηα ή ζημ ανμυδημ
ηειςκείμ, πνμθεημέκμο κα πνμζθμμίδεη πνμξ ζεχνεζε ημ ηημμιυγημ εηζαγςγήξ μαδί με
ηα ηοπυκ οπμζηενηθηηθά έγγναθα πμο απαηημφκηαη.
- Δεκ ζα ζομπιενχκμκηαη ζηε ζέζε 44.1 ημο ΓΔΓ μη εζκηθμί ηεηναρήθημη θςδηθμί
«1725» θαη «1726» πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζθυμηζε ή με ζεςνεμέκμο ηημμιμγίμο
εηζαγςγήξ, ακηίζημηπα.
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-

Σηε ζέζε 44.1 ημο ΓΔΓ ζα πνέπεη κα ζομπιενχκμκηαη θαηά πενίπηςζε απυ ημ
δηαζαθηζηή μη αθυιμοζμη ηεηναρήθημη θςδηθμί, γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ θαηά ηεκ εηζαγςγή:
- Ν935 – ηημμιυγημ (θμηκμηηθυξ θςδηθυξ), ζομπιενχκεηαη ζε θάζε πενίπηςζε υπμο
οπάνπεη ηημμιυγημ εηζαγςγήξ.
- Ν934 – οπμβμιή εκηφπμο δήιςζεξ αλίαξ DV1 (θμηκμηηθυξ θςδηθυξ), εθυζμκ
απαηηείηαη.
- 1724 – δεκ απαηηείηαη ε οπμβμιή εκηφπμο DV1, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ
άνζνςκ 178 θαη 179 ημο θακ. 2454/93.
- 1727 – Απυθαζε Τειςκεηαθήξ Νενηθένεηαξ γηα royalties θαη δηθαηχμαηα αδείαξ,
εάκ οπάνπεη.
- 1728 – Απυθαζε Τειςκεηαθήξ Νενηθένεηαξ γηα ηεκ εθανμμγή ημο άνζνμο 147
θακ. 2454/93 (δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ), εάκ οπάνπεη.

3. Ιε ηεκ έκανλε ηζπφμξ ηεξ θμηκμπμημφμεκεξ Απυθαζεξ, ακαμέκεηαη κα απειεοζενςζεί
άμεζα πμιφηημμ ακζνχπηκμ δοκαμηθυ ηςκ Τειςκεηαθχκ Νενηθενεηχκ θαη ηςκ ιμηπχκ
ανμυδηςκ πνμξ ζεχνεζε ηειςκεηαθχκ ανπχκ, ημ μπμίμ μπμνεί κα αλημπμηεζεί ζηεκ
μοζηαζηηθή πανμπή ζοκδνμμήξ ζε ζέμαηα δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ
εμπμνεομάηςκ, ηυζμ πνμξ ηα ηειςκεία εηζαγςγήξ υζμ θαη πνμξ ηηξ ΓΘ.Υ.Τ.
4. Ννμθεημέκμο κα δηαζθαιηζημφκ με ημκ θαιφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηα ζομθένμκηα
ημοδεμμζίμο υζμκ αθμνά ηεκ μνζή δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ γηα ζθμπμφξ
είζπναλεξ ηςκ δαζμμθμνμιμγηθχκ επηβανφκζεςκ πμο ακαιμγμφκ, θαη ιαμβάκμκηαξ οπυρε
ηεκ απειεοζένςζε ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ ιυγς ηεξ με ζεχνεζεξ ηςκ ηημμιμγίςκ,
θνίκμκηαη ζθυπημεξ μη αθυιμοζεξ εκένγεηεξ:
- Ε εκίζποζε ηςκ εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ πμο δηελάγμοκ ηα ανμυδηα ηειςκεία
εηζαγςγήξ (ημήμαηα ειέγπμο θαη δίςλεξ) μεηά απυ ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ
πανάδμζεξ, με ηε ζοζηεμαηηθή ζοκδνμμή ηεξ Τειςκεηαθήξ Νενηθένεηαξ ηεξ
πςνηθήξ ημοξ ανμμδηυηεηαξ.
- Ε ζοζηεμαηηθή δηελαγςγή ενεοκχκ εθ μένμοξ ηςκ Τειςκεηαθχκ Νενηθενεηχκ γηα
ζέμαηα δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, γηα ζέμαηα πμο παναπέμπμκηαη
απυ ηα ηειςκεία εηζαγςγήξ ή ηηξ ΓΘ.Υ.Τ.
- Ε ζοζηεμαηηθή εθανμμγή ζογθεθνημέκεξ δηαδηθαζίαξ γηα ημοξ εθ ηςκ οζηένςκ
ειέγπμοξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ.
- Ε ζοζηεμαηηθή οπμβμιή αηηεμάηςκ ζοκδνμμήξ απυ ηα ηειςκεία εηζαγςγήξ πνμξ
ηηξ Νενηθένεηεξ γηα μνηζμέκα ελεηδηθεομέκα ζέμαηα δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ, ζε
πενηπηχζεηξ α) ειέγπςκ θαηά ημκ ηειςκηζμυ πμο οπμδεηθκφμκηαη απυ ημ ζφζηεμα
ακάιοζεξ θηκδφκμο, β) εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ απυ ηα ανμυδηα ημήμαηα ηςκ
ηειςκείςκ.
- Ε ζοζηεμαηηθή πνήζε ημο οπμζοζηήμαημξ αληχκ ημο Icisnet θαηυπηκ ηεξ ζέζεξ
ημο ζε παναγςγηθή ιεηημονγία.
Σηα πιαίζηα αοηά, πανέπμκηαη θαηςηένς μδεγίεξ θαη θαηεοζφκζεηξ πνμξ ηηξ ανμυδηεξ
ηειςκεηαθέξ ανπέξ, γηα ηεκ εκίζποζε ηεξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ ηςκ ηειςκεηαθχκ
ειέγπςκ θαζχξ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεξ πμηυηεηαξ ηεξ πανεπυμεκεξ ζοκδνμμήξ ζε ζέμαηα
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δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, μεηά απυ ηεκ θαηάνγεζε ηεξ
δηαδηθαζίαξ ζεχνεζεξ ηημμιμγίςκ εηζαγςγήξ:
A) Σειςκεία Γηζαγςγήξ
5. Γηα ζθμπμφξ δηαζθάιηζεξ ηεξ μνζήξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, ηα ηειςκεία
εηζαγςγήξ ζα πνέπεη, ζε πενηπηχζεηξ α) δηεκένγεηαξ ειέγπμο θαηά ημκ ηειςκηζμυ βάζεη
ηεξ ακάιοζεξ θηκδφκμο, θαζχξ θαη β) ειέγπμο μεηά απυ ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ
πανάδμζεξ απυ ηα ανμυδηα ημήμαηα, κα δεημύκ ηε ζοκδνμμή ηεξ Σειςκεηαθήξ
Πενηθένεηαξ υηακ οθίζηακηαη δοζπένεηεξ θαη αμθηβμιίεξ υζμκ αθμνά ηε δηαπίζηςζε ηεξ
δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ, ηδίςξ υηακ μ θίκδοκμξ οπμηημμιυγεζεξ ή οπενηημμιυγεζεξ είκαη
ηδηαίηενα πηζακυξ.
Τέημηεξ πενηπηχζεηξ μπμνεί κα είκαη, ηδίςξ, μη αθυιμοζεξ:
- Νενηπηχζεηξ ζοκδευμεκςκ πνμζχπςκ (άνζνμ 29 θακ. 2913/92).
- Νενηπηχζεηξ ηνηγςκηθχκ ζοκαιιαγχκ.
- Νενηπηχζεηξ αηηεμάηςκ γηα απαιιαγή απυ ηεκ οπμβμιή DV1 (άνζνα 178 θαη 179 θακ.
2454/93).
- Έιεγπμξ μνζήξ ζομπιήνςζεξ μνηζμέκςκ πεδίςκ ημο DV1.
- Υπυκμηεξ υηη απμθνφπηεηαη οπμπνέςζε μθεηιήξ royalties ή άιιςκ δηθαηςμάηςκ
αδείαξ με βάζε ηε ζφμβαζε πχιεζεξ, ηα μπμία δεκ έπμοκ δειςζεί επί ημο DV1 θαη γηα
ηα μπμία δεκ έπεη εθδμζεί Απυθαζε ηεξ Νενηθένεηαξ.
- Σημηπεημζέηεζε οπμκμηχκ ηςκ ηειςκεηαθχκ ανπχκ γηα πενηπηχζεηξ οπμηημμιυγεζεξ
ή οπενηημμιυγεζεξ.
- Σημηπεημζέηεζε ηεξ απυννηρεξ εθ μένμοξ ηςκ ηειςκεηαθχκ ανπχκ ηεξ
ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, ιυγς εφιμγςκ αμθηβμιηχκ, με βάζε ημ άνζνμ 181α θακ.
2454/93.
- Έιεγπμξ αοζεκηηθυηεηαξ ηημμιμγίςκ ζε πενίπηςζε αμθηβμιηχκ.
- Νανμπή ζημηπείςκ αλίαξ γηα μμμεηδή ή πανυμμηα εμπμνεφμαηα, υηακ εθανμυδμκηαη μη
εκαιιαθηηθέξ μέζμδμη δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 30 παν.
2α θαη β ημο θακ. 2913/92.
- Έιεγπμξ μνζήξ ζομπενίιερεξ ηςκ ζημηπείςκ πμο πνμζηίζεκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα
αλία με βάζε ημ άνζνμ 32 θακ. 2913/92.
- Έιεγπμξ μνζήξ αθαίνεζεξ ηςκ ζημηπείςκ πμο δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα
αλία ζφμθςκα με ημ άνζνμ 33 θακ. 2913/92, θιπ.
6. Γηα ηεκ ηοπμπμίεζε θαη επηηάποκζε ηεξ δηαδηθαζίαξ οπμβμιήξ αηηήμαημξ ζοκδνμμήξ απυ
ημ ηειςκείμ εηζαγςγήξ πνμξ ηεκ ανμυδηα Τειςκεηαθή Νενηθένεηα, επηζοκάπηεηαη ζηεκ
πανμφζα (Νανάνηεμα 7) οπόδεηγμα εκηύπμο «Αίηεμα πανμπήξ ζοκδνμμήξ γηα ηε
δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ», ημ μπμίμ ζα απμζηέιιεηαη απυ ημ
ηειςκείμ εηζαγςγήξ πνμξ ηεκ Τειςκεηαθή Νενηθένεηα ζηεκ μπμία οπάγεηαη πςνηθά.
Ηαηά ηε ζομπιήνςζε ημο εκηφπμο, μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ παναζέημοκ ημοξ ιυγμοξ γηα
ημοξ μπμίμοξ δεηείηαη ε ζοκδνμμή θαζχξ θαη ηηξ ανπηθέξ ημοξ δηαπηζηχζεηξ, εκχ
πανέπμοκ υιεξ ηηξ ακαγθαίεξ πιενμθμνίεξ θαη ζημηπεία πμο έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ.
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Γηα ηεκ επηηάποκζε ηεξ δηαδηθαζίαξ, ημ εκ ιυγς έκηοπμ μπμνεί κα οπμβάιιεηαη
ειεθηνμκηθά ζηεκ Τειςκεηαθή Νενηθένεηα, με επηθμηκςκία μέζς ειεθηνμκηθμφ
ηαποδνμμείμο (e-mail).
B) Σειςκεηαθέξ Πενηθένεηεξ
7. Σφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ, ζηηξ ανμμδηυηεηεξ ηςκ Τειςκεηαθχκ Νενηθενεηχκ
πενηιαμβάκεηαη, μεηαλφ άιιςκ, ε πανμπή ζοκδνμμήξ ζηα ηειςκεία ηεξ πςνηθήξ ημοξ
ανμμδηυηεηαξ ζπεηηθά με ημκ ηειηθυ πνμζδημνηζμυ ηεξ δαζμμθμνμιμγεηέαξ αλίαξ
εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ πνμξ απμθογή οπμηημμιμγήζεςκ θαη οπενηημμιμγήζεςκ.
Σηα πιαίζηα αοηά, ηα ανμυδηα Τμήμαηα Δαζμμθμνμιμγεηέαξ Αλίαξ ηςκ Τειςκεηαθχκ
Νενηθενεηχκ, πανέπμοκ ηα ακαγθαία ζημηπεία γηα ημκ ηειηθυ θαζμνηζμυ απυ ηηξ
ηειςκεηαθέξ ανπέξ ηεξ δαζμμθμνμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ θαη μπεμάηςκ.
Μ νυιμξ αοηυξ ηςκ Τειςκεηαθχκ Νενηθενεηχκ, θαηυπηκ ηεξ παφζεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ
ζεχνεζεξ ηςκ ηημμιμγίςκ εηζαγςγήξ, ζα πνέπεη κα εκηζποζεί πνμξ ηεκ θαηεφζοκζε
πανμπήξ ορειήξ πμηόηεηαξ ζοκδνμμήξ πνμξ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ θαη ηηξ ΓΘ.Υ.Τ.,
μέζς ζοζηεμαηηθήξ δηενεύκεζεξ ηςκ ζπεηηθχκ οπμζέζεςκ πμο παναπέμπμκηαη, ηδίςξ γηα
ελεηδηθεομέκα ζέμαηα δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ υπμο μ θίκδοκμξ
οπμηημμιυγεζεξ ή οπενηημμιυγεζεξ είκαη ηδηαίηενα πηζακυξ. Τέημηεξ πενηπηχζεηξ μπμνεί
κα είκαη, ηδίςξ, αοηέξ πμο ακαθένμκηαη ζημ ζεμείμ 7 ακςηένς.
8. Γπηζεμαίκεηαη υηη, ε πανμπή ζοκδνμμήξ πνμξ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ ζα πνέπεη κα είκαη
πιήνςξ ζημηπεημζεηεμέκε, με ηνυπμ χζηε κα δηαζθαιίδεηαη ε δοκαηυηεηα ζηήνηλεξ ηεξ
ζπεηηθήξ απυθαζεξ ηεξ Δημίθεζεξ γηα ηεκ ηειηθή δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ
εκχπημκ δημηθεηηθχκ δηθαζηενίςκ ζε πενίπηςζε πνμζθογήξ ημο εκδηαθενυμεκμο.
Ηαηά ζοκέπεηα, ζα πνέπεη κα εθανμυδμκηαη απανέγθιηηα μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ηςκ θακ.
2913/92 θαη 2454/93 ακαθμνηθά με ηε δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ
εμπμνεομάηςκ, θαζχξ θαη θάζε ζπεηηθή απόθαζε, ΔΤΟ, εγθύθιημξ θιπ. ηεξ Η.Υ. Σε
πενίπηςζε αμθηβμιηχκ ςξ πνμξ ηεκ μνζή ενμεκεία θαη εθανμμγή ηςκ ακςηένς
δηαηάλεςκ, μπμνεί κα γίκεηαη επηθμηκςκία με ηεκ ανμυδηα Δ/κζε ηεξ Η.Υ. (Δ/κζε ΔΘΤΜΗ
– Τμήμα Α΄).
9. Ννμθεημέκμο κα εθπιενχζμοκ απμηειεζμαηηθά ημκ πνμακαθενυμεκμ νυιμ ημοξ, υζμκ
αθμνά ηεκ μοζηαζηηθή θαη πμημηηθή πανμπή ζοκδνμμήξ πνμξ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ
θαζχξ θαη ηεκ μνζή ζημηπεημζέηεζε ηςκ ζπεηηθχκ ζομπεναζμάηςκ, είκαη ακαγθαία ε
ηήνεζε πιήνμοξ, ζοζηεμαηηθμφ θαη εκεμενςμέκμο ανπείμο πιενμθμνηώκ θαη ζημηπείςκ
γηα ζέμαηα δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, ζηα ανμυδηα Τμήμαηα ηςκ Τειςκεηαθχκ
Νενηθενεηχκ.
Γηα ημ ιυγμ αοηυ, θνίκεηαη ζθυπημμξ μ μνηζμυξ οπαιιήιμο ή οπαιιήιςκ πμο ζα είκαη
ανμυδημη γηα ηε ζοζηεμαηηθή παναθμιμφζεζε, δηαπείνηζε, ζογθέκηνςζε, ανπεημζέηεζε,
επηθαηνμπμίεζε θαη πανμπή ηςκ ζημηπείςκ αοηχκ.
Τέημηα ζημηπεία μπμνεί κα είκαη, ηδίςξ, ηα αθυιμοζα:
- Νιήνεξ ανπείμ κμμμζεζίαξ πμο πενηιαμβάκεη ηυζμ ημ επηθαηνμπμηεμέκμ θμηκμηηθυ θαη
εζκηθυ κμμηθυ πιαίζημ, υζμ θαη ημ ζφκμιμ ηςκ εγθοθιίςκ, ΔΥΜ, μδεγηχκ θιπ. πμο
εθδίδμκηαη απυ ηεκ Η.Υ. γηα ζέμαηα αλίαξ.
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Σημηπεία πμο αθμνμφκ ηε ζοκαιιαθηηθή αλία εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, υπςξ:
εμπμνηθά ηημμιυγηα, ηημμθαηάιμγμη, ζομβυιαηα, ζομβάζεηξ θιπ., ακά ηνίηε πχνα
ελαγςγήξ πνμξ ηεκ Γ.Γ. θαη ακά πνμκηθή πενίμδμ.
Τα ζημηπεία αοηά μπμνεί κα είκαη ηδηαίηενα πνήζημα ηυζμ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ μνζήξ
δηαμυνθςζεξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ, υζμ θαη γηα ηε πνήζε ηςκ εκαιιαθηηθώκ
μεζυδςκ ημο άνζνμο 30 παν. 2α θαη β, δει. ηεξ αλίαξ μμμεηδχκ θαη πανυμμηςκ
εμπμνεομάηςκ.
Υπεκζομίδεηαη υηη, γηα ημοξ ζθμπμφξ εθανμμγήξ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ μεζυδςκ ημο
άνζνμο 30 παν. 2α θαη β θακ. 2913/92, ιαμβάκεηαη οπυρε πνμκηθή πενίμδμξ
εηζαγςγήξ ηςκ μμμεηδχκ ή πανυμμηςκ εμπμνεομάηςκ έςξ θαη έκα ηνίμεκμ πνηκ απυ
ηεκ εηζαγςγή ημο οπυ θνίζε εμπμνεφμαημξ, απυ ηεκ ίδηα ηνίηε πχνα ελαγςγήξ.
Απμθάζεηξ ΑΓΣΑ θαη ΠΓΣΑ γηα ζέμαηα δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ.
Απμθάζεηξ γηα ζέμαηα πνμζζήθεξ royalties/δηθαηςμάηςκ αδείαξ θαζχξ θαη
εθανμμγήξ ημο άνζνμο 147 θακ. 2454/93 (δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ).
Γθζέζεηξ ΓΛ.Τ.Σ. γηα ηα απμηειέζμαηα εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπμο ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ εμπμνεομάηςκ.
Απμηειέζμαηα αηηεμάηςκ αμμηβαίαξ δημηθεηηθήξ ζοκδνμμήξ.
οκδνμμή πμο πανέπεηαη πνμξ ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ θαηυπηκ αηηήμαηυξ ημοξ
ζπεηηθά με ζέμαηα δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ.
Λμηπή αιιειμγναθία με ηειςκεηαθέξ ανπέξ ή με ηεκ Η.Υ. γηα ζέμαηα δηαμυνθςζεξ
ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ.

Γ) ΓΛ.Τ.Σ.
10. Μη εθ ηςκ οζηένςκ έιεγπμη πμο δηεκενγμφκηαη εθ μένμοξ ηεξ ΓΘ.Υ.Τ. ζε ζέμαηα
δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, θνίκμκηαη ηδηαίηενα
απμηειεζμαηηθμί, θαζυζμκ γίκεηαη εκδειεπήξ έιεγπμξ θαη δηενεφκεζε ηςκ εθάζημηε
οπμζέζεςκ απυ ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ.
Γηδηθυηενα, ε ΓΘ.Υ.Τ. μπμνεί κα πνμπςνήζεη ζε ελέηαζε ζημηπείςκ θαη δεδμμέκςκ πμο
δεκ είκαη εθηθηυ, ιυγς ηεξ θφζεξ ημοξ, κα ακαδεηεζμφκ άμεζα απυ ηα ηειςκεία
εηζαγςγήξ ή ηηξ Τειςκεηαθέξ Νενηθένεηεξ θαηά ηεκ άζθεζε ηςκ ανμμδημηήηςκ ημοξ ζε
ζέμαηα ειέγπμο ηεξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ. Γκδεηθηηθά,
ηέημηα ζημηπεία μπμνεί κα είκαη:
- Θεπημμενήξ έιεγπμξ ιμγηζηηθχκ εγγναθχκ, θανηειχκ, βηβιίςκ θαη ζημηπείςκ
- Ακαδήηεζε πιενμθμνηχκ πιενςμχκ πνμξ ημοξ πνμμεζεοηέξ μέζς ηναπεδηθχκ
ιμγανηαζμχκ
- Ακαδήηεζε ζημηπείςκ ακαθμνηθά με ημ θυζημξ παναγςγήξ θαη ημ πενηζχνημ θένδμοξ
- Ακαδήηεζε ζημηπείςκ ζπεηηθά με ηεκ ηημή πχιεζεξ ημο εμπμνεφμαημξ πνμξ ηνίημοξ
ζημ εζςηενηθυ ηεξ πχναξ
- Δηελαγςγή αμμηβαίαξ ζοκδνμμήξ με ηνίηεξ πχνεξ, θιπ.
11. Γηα ημ ιυγμ αοηυ, θνίκεηαη ζθυπημε ε πεναηηένς εκδοκάμςζε ηςκ εθ ηςκ οζηένςκ
ειέγπςκ ζε ζέμαηα δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ εθ μένμοξ ηεξ
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ΓΘ.Υ.Τ., μέζς ηεξ ζομπενίιερεξ ηςκ ειέγπςκ αοηχκ ζηεκ εηήζηα ζημπμζεζία θαη
επηπεηνεζηαθυ ζπεδηαζμυ ηςκ εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ.
12. Γηα ηε δηεοθυιοκζε ηεξ εθανμμγήξ ηςκ ακςηένς δνάζεςκ απυ υιεξ ηηξ εμπιεθυμεκεξ
ηειςκεηαθέξ ανπέξ, δειαδή ηα ηειςκεία εηζαγςγήξ, ηηξ Τειςκεηαθέξ Νενηθένεηεξ θαη ηηξ
ΓΘ.Υ.Τ., επηζοκάπημκηαη ζηεκ πανμφζα ηα αθυιμοζα Πανανηήμαηα:
- Πανάνηεμα 1: «Δηελαγςγή ειέγπςκ γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ», ζημ μπμίμ δίκμκηαη μδεγίεξ θαη πνμηεηκυμεκα βήμαηα γηα ηε δηαπίζηςζε
ηεξ μνζήξ δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ ζε πενηπηχζεηξ ειέγπμο, ζφμθςκα με υζα
δηαιαμβάκμκηαη ζηε γ) ζπεηηθή ΔΥΜ.
- Πανάνηεμα 2: «Φνήζε οπμζοζηήμαημξ αληχκ ημο Icisnet», ζφμθςκα θαη με ηε δ)
ζπεηηθή ΔΥΜ.
- Πανάνηεμα 3: «Σομπιήνςζε πεδίςκ εκηφπμο δήιςζεξ αλίαξ DV1», ζημ μπμίμ
δίκμκηαη ζοκμπηηθέξ μδεγίεξ θαη δηεοθνηκίζεηξ γηα ημ πενηεπυμεκμ θαη ημκ ηνυπμ
ζομπιήνςζεξ ηςκ πεδίςκ ημο εκηφπμο DV1, ημ μπμίμ πνέπεη κα επηζοκάπηεηαη
ζηε δηαζάθεζε ζηηξ πενηπηχζεηξ υπμο απαηηείηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ
178 θαη 179 θακ. 2454/93.
- Πανάνηεμα 4: «Απαιιαγή απυ ηεκ οπμπνέςζε οπμβμιήξ DV1», ζημ μπμίμ
παναηίζεκηαη ακαιοηηθά μη υνμη θαη μη πνμτπμζέζεηξ πμο πνέπεη κα ηενμφκηαη
πνμθεημέκμο κα μεκ είκαη απαναίηεηε ε οπμβμιή DV1, ζφμθςκα με ηα άνζνα 178
θαη 179 θακ. 2454/93.
- Πανάνηεμα 5: «Δηθαηχμαηα αδείαξ – Royalties», με ημ μπμίμ πανέπμκηαη μδεγίεξ
γηα ηε ζομπενίιερε δηθαηςμάηςκ αδείαξ θαη royalties ζηε δαζμμιμγεηέα αλία με
βάζε ηε ζφμβαζε πχιεζεξ.
- Πανάνηεμα 6: «Ννμμήζεηεξ αγμνάξ – δναζηενηυηεηεξ εμπμνίαξ», με ημ μπμίμ
πανέπμκηαη δηεοθνηκίζεηξ γηα ηε με ζομπενίιερε ηςκ εκ ιυγς δαπακχκ ζηε
δαζμμιμγεηέα αλία εμπμνεομάηςκ, ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο θακ.
2913/92.
- Πανάνηεμα 7: «Υπυδεηγμα εκηφπμο αηηήμαημξ πανμπήξ ζοκδνμμήξ», ημ μπμίμ ζα
ζομπιενχκεηαη απυ ημ ανμυδημ ηειςκείμ εηζαγςγήξ ζε πενίπηςζε οπμβμιήξ
αηηήμαημξ ζοκδνμμήξ πνμξ ηεκ Τειςκεηαθή Νενηθένεηα ζηεκ μπμία οπάγεηαη, γηα
ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ.
14. Τέιμξ παναηίζεκηαη μη βαζηθέξ εγθφθιημη – ΔΥΜ πμο έπμοκ εθδμζεί γηα ζέμαηα
ζπεηηθά με ηε δηαζθάιηζε ηεξ μνζήξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ
εμπμνεομάηςκ θαηά ηεκ εηζαγςγή, θαη μη μπμίεξ ζα πνέπεη κα εθανμυδμκηαη ζε θάζε
πενίπηςζε:
- ΔΔΘΤΜΗ Α 5022799 ΓΛ/29-10-2015 «Γθανμμγή ημο άνζνμο 181α θακ.
2454/93»
- ΔΔΘΤΜΗ Α 5026366 ΓΛ/18-12-2015 «Μνζή ζομπιήνςζε ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ
αλίαξ ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ»
- ΔΔΘΤΜΗ Α 5026212 ΓΛ/17-12-2015 «Δήιςζε ζημηπείςκ αλίαξ DV1 - άνζνα
178, 179 θαη Νανάνηεμα 28 ημο θακ. 2454/93»
- ΔΔΘΤΜΗ Α 5003253 ΓΛ/10-2-2015 «Σομπενίιερε μνηζμέκςκ ζημηπείςκ ζηε
δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ»
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Δ17Γ 5025699 ΓΛ/27-10-2014 «Δηελαγςγή εθ ηςκ οζηένςκ ειέγπςκ γηα ηε
δαζμμιμγεηέα αλία»
Δ19Α 5047495
ΓΛ/17-12-2012 «Μδεγίεξ ζπεηηθά με ηεκ εθανμμγή ηεξ
δηαδηθαζίαξ ειιηπμφξ δηαζάθεζεξ»

Ναναθαιμφμε γηα ηεκ πηζηή εθανμμγή ηεξ πανμφζαξ, γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ηεξ αζθάιεηαξ
δηθαίμο, ηεξ δηεοθυιοκζεξ ηςκ ζοκαιιαζζυμεκςκ μέζς ηεξ απιμφζηεοζεξ ηςκ
ηειςκεηαθχκ δηαηοπχζεςκ ζε ζέμαηα δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ
εμπμνεομάηςκ, θαη ηεξ πνμζηαζίαξ ηςκ ζομθενυκηςκ ημο Δεμμζίμο θαη ηεξ Γ.Γ.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΓΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ

Π. ΑΔΙΚΗΜΓΝΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1:
ΔΙΓΞΑΓΩΓΗ ΓΛΓΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΔΑΜΟΛΟΓΗΣΓΑ ΑΞΙΑ
Α) ΓΓΝΙΚΑ
1.

Όπςξ είκαη γκςζηυ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 29 θακ. 2913/92 (Ημηκυξ Τειςκεηαθυξ Ηχδηθαξ), ε
δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ είκαη ε ζοκαιιαθηηθή αλία, δει. ε πνάγμαηη
πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή γηα ηα εμπμνεφμαηα αοηά, εκδεπμμέκςξ θαηυπηκ πνμζανμμγήξ πμο
πναγμαημπμηείηαη με βάζε ηα άνζνα 32 θαη 33, δει. θαηυπηκ ηεξ πνυζζεζεξ ή/θαη ηεξ αθαίνεζεξ
ηςκ ζημηπείςκ πμο μκεμμκεφμκηαη ζηα εκ ιυγς άνζνα. Δεκ ζοκοπμιμγίδμκηαη, επηπιέμκ, μη
δναζηενηυηεηεξ πμο ακαιαμβάκεη μ αγμναζηήξ γηα δηθυ ημο ιμγανηαζμυ, ζφμθςκα με ηεκ παν. 3 β)
ημο άνζνμο 29.
2. Έηζη, ημ άνζνμ 32 θακ. 2913/92 παναζέηεη ζηεκ παν. 1 μνηζμέκα ζημηπεία ηα μπμία πνέπεη κα
πνμζηίζεκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ, εθυζμκ δεκ έπμοκ ήδε ζομπενηιεθζεί ζε
αοηή. Μ θαηάιμγμξ αοηυξ είκαη ελακηιεηηθυξ θαη υπη εκδεηθηηθυξ, θαζχξ, ζφμθςκα με ηεκ παν. 3
ημο άνζνμο 32, θακέκα άιιμ ζημηπείμ δεκ μπμνεί κα πνμζηεζεί ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή
πιενςηέα ηημή, πιεκ αοηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ αοηυ. Γπηπιέμκ, ζφμθςκα με ηεκ παν. 2
ημο εκ ιυγς άνζνμο, θάζε ηέημημ ζημηπείμ πμο πνμζηίζεηαη πνμθεημέκμο κα δηαμμνθχζεη ηε
δαζμμιμγεηέα αλία ημο εμπμνεφμαημξ, πνέπεη κα βαζίδεηαη απμθιεηζηηθά ζε ακηηθεημεκηθά
δεδμμέκα πμο είκαη δοκαηυ κα εθηημεζμφκ.
3. Γπηπιέμκ, ημ άνζνμ 33 θακ. 2913/92, παναζέηεη μνηζμέκα ζημηπεία ηα μπμία δεκ πνέπεη κα
πενηιαμβάκμκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία, εθυζμκ μπμνμφκ κα δηαθνηζμφκ απυ ηεκ πνάγμαηη
πιενςηέα ή πιενςζείζα ηημή.
Β) ΔΙΓΞΑΓΩΓΗ ΓΛΓΓΥΟΤ
1. Ηαηά ηεκ δηεκένγεηα ημο ειέγπμο :
 Ιηα ζεηνά δηαθμνεηηθχκ ηειςκεηαθχκ δηαζαθήζεςκ πνέπεη κα ζογθνηζμφκ μεηαλφ ημοξ γηα κα
ελαθνηβςζεί εάκ οπάνπμοκ δηαθμνεηηθέξ δειςζείζεξ ηημέξ γηα ημ ίδημ πνμσυκ. Γάκ οπάνπμοκ
ζεμακηηθέξ δηαθμνέξ μπμνεί κα οπμδειχκμοκ ηεκ φπανλε παναηοπηχκ ζηεκ δαζμμιμγεηέα αλία πμο
δειχκεηαη θαη ζηεκ πενίπηςζε αοηή μ έιεγπμξ πνμβαίκεη ζε πεναηηένς δηενεφκεζε ηεξ οπυζεζεξ.


Νναγμαημπμηείηαη ζφγθνηζε:
 Τεξ πνάγμαηη πιενςζείζαξ ή πιενςηέαξ ηημήξ επηιεγμέκςκ θςδηθχκ με ηε μέζε ηημή
αοηχκ απυ ημ πιενμθμνηαθυ ζφζηεμα ηςκ ηειςκείςκ
 Τεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ μμμεηδχκ πνμσυκηςκ πμο αγμνάζηεθακ απυ δηαθμνεηηθμφξ
πνμμεζεοηέξ απυ ημκ ίδημ εηζαγςγέα
 Τεξ δειςζείζαξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ με ηεκ ηημή πχιεζεξ ζημ εζςηενηθυ ηεξ πχναξ ή
ηεκ αλία ηςκ μμμεηδχκ πνμσυκηςκ

2. Μ ειεγθηήξ πνέπεη κα λεθηκήζεη θαζμνίδμκηαξ πμηα μέζμδμ πνμζδημνηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ ζα πνεζημμπμηήζεη, εάκ αοηή είκαη ε ζςζηή μέζμδμξ θαη εάκ υιεξ μη παναθάης πνμζζήθεξ
θαη μη πνμζανμμγέξ έπμοκ ζομπενηιεθζεί ζηεκ δειςζείζα δαζμμιμγεηέα αλία.
3. Γηα κα θαζμνηζηεί ε δοκαηόηεηα εθανμμγήξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ μ ειεγθηήξ πνέπεη κα
βεβαηςζεί υηη πιενμφκηαη υιεξ μη πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ πνήζε ηεξ .

8

ΑΔΑ: 790ΒΗ-ΚΣΞ





Θα πνέπεη κα ειέγλεη εάκ:
Ε ζοκαιιαθηηθή αλία αθμνά πχιεζε ε μπμία έπεη ζακ ηειηθυ απμδέθηε πχνα ηεξ Γονςπασθήξ
Έκςζεξ.
Δεκ οπάνπμοκ πενημνηζμμί ζηεκ πνεζημμπμίεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ, άιιςκ απυ αοηά πμο
εηζήπζεζακ
Μ αγμναζηήξ θαη μ πςιεηήξ δεκ ζοκδέμκηαη μεηαλφ ημοξ θαη εάκ ζοκδέμκηαη αοηή ε ζπέζε δεκ έπεη
επενεάζεη ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή.

Ιηα ζπέζε μεηαλφ πνμμεζεοηή θαη αγμναζηή θαζμνίδεηαη με βάζε ημ Ημηκμηηθυ δίθαημ θαη μπμνεί κα
θαηεγμνημπμηεζεί ζε δφμ μμάδεξ:
1. Ιηα ζπέζε ελαηηίαξ μηα πνμζςπηθήξ ζπέζεξ (άνζνμ 143 1 α,β,γ θαη ζ ηςκ εθανμμζηηθχκ
δηαηάλεςκ ημο Ημηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Ηχδηθα , θακ.2454/93).
2. Ιηα εμπμνηθή ζπέζε μεηαλφ ζοκδευμεκςκ επηπεηνήζεςκ (άνζνμ 143 1 δ ηςκ εθανμμζηηθχκ
δηαηάλεςκ ημο Ημηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Ηχδηθα).
Μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα απμδείλεη εάκ οπάνπεη ζπέζε θαη εάκ οπάνπμοκ αμθηβμιίεξ ζπεηηθά με ηεκ
εγθονυηεηα θαη ηεκ αθνίβεηα ηςκ πιενμθμνηχκ ζηηξ δηαζαθήζεηξ εηζαγςγήξ. Αοηέξ μη αμθηβμιίεξ
μπμνμφκ κα πνμθφρμοκ απυ ηα μκυμαηα ημο πςιεηή θαη ημο αγμναζηή ή απυ δηάθμνα έγγναθα υπςξ ε
έθζεζε ειέγπμο (ππ μνθςηχκ ιμγηζηχκ, εζςηενηθμφ ειέγπμο θιπ) , μη ηζμιμγηζμμί, ημ απυζπαζμα απυ
ημ μεηνχμ ηςκ εηαηνεηχκ, ηα ζομβυιαηα εηαηνηθήξ ζπέζεξ ή απυ πιενμθμνίεξ ζημ δηαδίθηομ.
Γάκ οπάνπεη μηα ζπέζε, ζα πνέπεη κα ειέγλεη εάκ ε ζοκαιιαθηηθή αλία πμο δειχζεθε ζηηξ
ηειςκεηαθέξ ανπέξ μπμνεί κα γίκεη απμδεθηή ή οπάνπμοκ εκδείλεηξ υηη έπεη επενεαζζεί απυ αοηή ηε
ζπέζε. Υπάνπμοκ μενηθά γεγμκυηα πμο οπμδειχκμοκ υηη ε ζπέζε μεηαλφ ηςκ θμνέςκ έπεη επενεάζεη
ηεκ ηημή, υπςξ:
 Ε ηημή ηςκ εμπμνεομάηςκ είκαη παμειυηενε ή ορειυηενε απυ ηεκ ηημή εκυξ ακελάνηεημο αγμναζηή
θάης απυ ηηξ ίδηεξ ζοκζήθεξ
 Μ πςιεηήξ παναηηείηαη απυ πιενςμέξ απυ ημκ εηζαγςγέα ακ θαη δηθαημφηαη κα εηζπνάλεη αοηέξ ηηξ
πιενςμέξ
 Σομθςκεμέκεξ ηημέξ μεηαλφ ηςκ εηαηνεηχκ (έιεγπμξ ζομβμιαίςκ)
 Μη πιενςμέξ μεηαλφ ημο πνμμεζεοηή θαη ημο ζοκδευμεκμο εηζαγςγέα έπμοκ αολεζεί εθ ηςκ
οζηένςκ (με ηεκ έθδμζε εκυξ πνεςζηηθμφ ή πηζηςηηθμφ ζεμεηχμαημξ ή εκυξ ζομπιενςμαηηθμφ
ηημμιμγίμο) ή οπάνπμοκ πενημδηθέξ ακηηζηαζμηζηηθέξ πιενςμέξ
Γάκ μ ειεγθηήξ δεκ μπμνεί κα θάκεη απμδεθηή ηεκ «ζοκαιιαθηηθή αλία», πνέπεη κα δχζεη μηα ιμγηθή
εοθαηνία ζημκ πςιεηή κα απμδείλεη υηη ε ηημή δεκ έπεη επενεαζηεί απυ αοηή ηε ζπέζε (άνζνμ 29 2 (β)
ημο Ημηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Ηχδηθα). Όηακ μ εηζαγςγέαξ δεκ μπμνεί κα απμδείλεη υηη ε ηημή δεκ έπεη
επενεαζζεί απυ ηε ζπέζε ημοξ αοηή, ε δαζμμιμγεηέα αλία πνέπεη κα θαζμνηζηεί με μηα άιιε μέζμδμ
πνμζδημνηζμμφ ηεξ αλίαξ (άνζνμ 30 (2) α,β,γ,δ ημο Ημηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Ηχδηθα 2913/92) ή απυ
ηεκ μέζμδμ πμο πνμθφπηεη ζφμθςκα με ημ άνζνμ 31 ημο Ημηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Ηχδηθα 2913/92.

4. Γηα κα επηβεβαηώκεηαη όηη έπεη δειςζεί μνζώξ ε πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή μ
ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα μπμνεί:
 Κα ζογθνίκεη ηεκ αλία θαη ημ κυμηζμα ηςκ ζοκμδεοηηθχκ ηημμιμγίςκ αγμνάξ με αοηά πμο
δειχζεθακ ζημ ηειςκείμ
 Κα ειέγλεη ακ ε αλία πμο εμθακίδεηαη ζημ ζοκμδεοηηθυ ηημμιυγημ αγμνάξ είκαη ζφμθςκμ με ηηξ
παναγγειίεξ αγμνάξ, ηα ζομβυιαηα, ηα παναζηαηηθά ζημηπεία
 Κα ζογθνίκεη ημοξ υνμοξ πανάδμζεξ ζηα ηημμιυγηα με ηα έλμδα θυνηςζεξ πμο δειχζεθακ ζημ
ηειςκείμ θαη ηα θμνηςηηθά έγγναθα
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Κα δηαπηζηχζεη εάκ οπήνπακ έλμδα αζθάιεηαξ πμο είπακ ζπέζε με ηηξ ζοκαιιαγέξ θαη εάκ αοηά
πνμζηέζεθακ ζηεκ δειςζείζα δαζμμιμγεηέα αλία
Κα ζογθνίκεη ηηξ εγγναθέξ ζημοξ ιμγανηαζμμφξ με ηηξ ηημέξ ηςκ ηημμιμγίςκ πμο δειχζεθακ θαη κα
ειέγλεη υηη δεκ οπάνπεη «δηπιή ηημμιυγεζε»
Κα ζογθνίκεη ηηξ ηημέξ ηςκ ηημμιμγίςκ ζηεκ δηαζάθεζε με ηηξ εγγναθέξ πμο έγηκακ απυ ημκ
εηζαγςγέα ζημ υκμμα ημο πνμμεζεοηή
Κα ειέγλεη εάκ θάπμηεξ πνμζζήθεξ πμο ηημμιμγμφκηαη λεπςνηζηά, έπμοκ ιεθζεί οπυρε, υπςξ
έλμδα πμζμζηχζεςκ, μεηαγεκέζηενεξ μεηχζεηξ ή αολήζεηξ ηημχκ, ειαηηςμαηηθά, δηαθμνέξ
πμζυηεηαξ, απχιεηεξ, δεμηέξ απυ ηε μεηαθμνά ή πιενςμέξ εγγοήζεςκ
Κα επηβεβαηχζεη ηεκ ηημή με ηηξ πιενςμέξ πμο έγηκακ ζημκ πνμμεζεοηή
Σε πενίπηςζε πμο ε αλία μηαξ πνμγεκέζηενεξ πχιεζεξ έπεη δειςζεί ζακ δαζμμιμγεηέα αλία, μ
ειεγθηήξ ζα πνέπεη μεηαλφ άιιςκ κα εκημπίζεη ζηεκ αιοζίδα ημο εθμδηαζμμφ:

Τα εμπιεθυμεκα μένε υπςξ παναγςγμί, έμπμνμη, πςιεηέξ, μεηαθμνείξ θιπ

Τηξ μδμφξ μεηαθμνάξ

Τμοξ υνμοξ ζοκαιιαγχκ υπςξ ζομβυιαηα, παναγγειίεξ, ζομθςκίεξ, ηημμιυγηα θιπ θαη κα
επηβεβαηχζεη εάκ μη κυμημεξ πνμζζήθεξ (ππ. Δηθαηχμαηα αδείαξ θιπ)
έπμοκ
οπμιμγηζζεί θαη ζομπενηιεθζεί μνζχξ.
Ε εγθονυηεηα ηεξ αλίαξ μηαξ πνμγεκέζηενεξ πχιεζεξ (άνζνμ 147 ηςκ δηαηάλεςκ ημο Ημηκμηηθμφ
Τειςκεηαθμφ Ηχδηθα Ηακ.2454/93) πνέπεη κα ακαιοζεί θονίςξ υηακ υια ηα μένε ηεξ αιοζίδαξ
είκαη ζοκδευμεκα μένε, επεηδή αοηυ μπμνεί κα έπεη επενεάζεη ηεκ δειςζείζα δαζμμιμγεηέα αλία
χζηε κα πιενςζμφκ ιηγυηενμη δαζμμί.
Σε αοηή ηεκ πενίπηςζε είκαη ζεμακηηθυ κα ζεμεηςζεί υηη μ ειεγθηήξ μπμνεί κα δεηήζεη
ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ έηζη χζηε κα ανζμφκ μη αμθηβμιίεξ ςξ πνμξ ηεκ εγθονυηεηα ηεξ
δειςζείζαξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, αθυμα θαη μέζς ηεξ πνεζημμπμίεζεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ηεξ
αμμηβαίαξ δημηθεηηθήξ ζοκδνμμήξ .
Γάκ μη αμθηβμιίεξ παναμέκμοκ, μπμνεί κα ανκεζεί ηεκ εθανμμγή ηεξ μεζυδμο ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ
αλίαξ.

5. Γηα κα θαζμνηζηεί ε ύπανλε ζομπιενςμαηηθώκ πνεώζεςκ ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή
πιενςηέα ηημή μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ειέγλεη εάκ:
 Απαηηείηαη μηα πνμζζήθε
 Ε αλία ηεξ πνμζζήθεξ είκαη ζςζηή
 Ηάζε θαηακμμή πνυζζεηςκ δαπακχκ είκαη ζςζηή
Γηα κα μπμνέζεη κα ειέγλεη ηα παναπάκς ζημηπεία, μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ελεηάζεη ηα έγγναθα
υπςξ ημκ ηζμιμγηζμυ, ημοξ ιμγανηαζμμφξ, ηα ζομβυιαηα θαη ηηξ ζομθςκίεξ, ηα ζομβυιαηα πνμμεζεηχκ,
ηηξ ζομθςκίεξ αδεηχκ, ηηξ παναγγειίεξ αγμνχκ θαη άιια έγγναθα, ηημμιυγηα ( ηημμιυγηα πνμμεζεηχκ,
ηημμιυγηα αγμνάξ, δηαβηβαζζέκηα ηημμιυγηα), έγγναθα γηα ημ καφιμ, ηειςκεηαθά έγγναθα θαη
δηαζαθήζεηξ εηζαγςγήξ πμο δειχκμοκ ηε δαζμμιμγεηέα αλία, αιιειμγναθία, θιπ.
Γπηπιέμκ μ ειεγθηήξ μπμνεί κα πνμβεί ζε έιεγπμ ηςκ Θμγανηαζμχκ πμο έπμοκ ζπέζε με δηθαηχμαηα
αδείαξ (royalties) , πνμμήζεηεξ, ζομβυιαηα παναγςγήξ (ππ ελςηενηθχκ ακαζέζεςκ), δαπάκεξ γηα ηα
μεπακήμαηα, έλμδα ένεοκαξ θαη ακάπηολεξ θαη ηα πανυμμηα. Αθυμα, ζα ήηακ πνήζημμ κα ειέγλεη εάκ
οπήνπακ δηαζαθήζεηξ ελαγςγήξ έηζη χζηε κα ειέγλεη εάκ μενηθά είδε ( ενγαιεία , ζπέδηα θιπ) δυζεθακ
δςνεάκ ή ζε μεηςμέκε ηημή άμεζα ή έμμεζα απυ ημκ αγμναζηή ζε ζπέζε με ηα εηζαγυμεκα είδε.
Μη πνμζζήθεξ ακαθένμκηαη ζε ζημηπεία πμο έπμοκ ζπέζε με ηα παναθάης :
1.

Ιε είδε θαη οπενεζίεξ πμο πανέπμκηαη απυ ημκ αγμναζηή
a. Ννμμήζεηεξ θαη μεζηηηθά με ελαίνεζε ηηξ πνμμήζεηεξ αγμνάξ
β. ηα έλμδα ηςκ θμκηέηκεν ηα μπμία, γηα ηειςκεηαθμφξ ζθμπμφξ, ακηημεηςπίδμκηαη ζακ ζφκμιμ με
ηα εκ ιυγς εμπμνεφμαηα
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γ. ηα έλμδα ζοζθεοαζίαξ, είηε γηα ενγαζία ή γηα οιηθά
δ.
οιηθά, ζοζηαηηθά, μένε θαη πανυμμηα ζημηπεία πμο έπμοκ εκζςμαηςζεί ζηα εηζαγυμεκα
εμπμνεφμαηα
ε. ενγαιεία, μήηνεξ, θαιμφπηα θαη πανυμμηα είδε πμο πνεζημμπμημφκηαη θαηά ηεκ παναγςγή ηςκ
εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ
ζη. οιηθά πμο θαηακαιχκμκηαη γηα ηεκ παναγςγή ηςκ εηζαγυμεκςκ εηδχκ (ππ ιηπακηηθά)
δ.
μεπακηθή, ακάπηολε, ηέπκε, ενγαζίεξ ζπεδηαζμμφ, ζπέδηα θαη ζθίηζα πμο δηελάγμκηαη εθηυξ
ηεξ Ημηκυηεηαξ θαη είκαη ακαγθαία γηα ηεκ παναγςγή ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ (πκεομαηηθά
δηθαηχμαηα)
2. Ιε δηθαηχμαηα αδείαξ (royalties)
Ηαζμνηζηηθυ ζημηπείμ γηα ηεκ θαηεγμνημπμίεζε μηαξ πιενςμήξ ζακ δηθαηχμαηα αδείαξ (Royalties)
δεκ είκαη μ παναθηενηζμυξ ζακ δηθαηχμαηα αδείαξ αιιά μ ζθμπυξ ηεξ πιενςμήξ. Τα δηθαηχμαηα
αδείαξ (royalties) πιενχκμκηαη γηα ηε πνήζε μνηζμέκςκ πκεομαηηθχκ δηθαηςμάηςκ (θαη αγαζχκ ή
ηεπκμιμγίαξ) θαη μπμνμφκ, μεηαλφ άιιςκ, κα θαιφπημοκ πιενςμέξ γηα ηα δηπιχμαηα
εονεζηηεπκίαξ, εμπμνηθχκ ζεμάηςκ θαη πκεομαηηθχκ δηθαηςμάηςκ.
Τα δηθαηχμαηα αδείαξ (royalties) ιαμβάκμκηαη οπυρε γηα ηεκ δαζμμιμγεηέα αλία εάκ πιενμφκηαη
δφμ πνμτπμζέζεηξ:
 Ε πιενςμή ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ (royalties) ζπεηίδεηαη με ηα οπυ εθηίμεζε
εμπμνεφμαηα
 Ε πιενςμή ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ (royalties) απμηειεί υνμ γηα ηεκ πχιεζε ηςκ
εμπμνεομάηςκ αοηχκ.
Όζμκ αθμνά ηεκ πιενςμή εκυξ δηθαηχμαημξ αδείαξ (royalties) ζε ζπέζε με ημ δηθαίςμα πνήζεξ
εκυξ εμπμνηθμφ ζήμαημξ , ηνεηξ πνυζζεηεξ απαηηήζεηξ πνέπεη κα πιενμφκηαη υπςξ αοηέξ
πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 159 ηςκ δηαηάλεςκ εθανμμγήξ ημο ΗΤΗ, Ηακ.
2454/93).
Ηαηά ζοκέπεηα, ζε έκακ έιεγπμ είκαη ζεμακηηθυ μ ειεγθηήξ κα ενεοκά γηα ηεκ άδεηα πνήζεξ ε
μπμία ζοκήζςξ θαζμνίδεη ιεπημμενχξ ημ αδεημδμημφμεκμ πνμσυκ, ηε θφζε ηςκ δηθαηςμάηςκ πμο
έπμοκ ακαηεζεί θαη ηεκ ηεπκμγκςζία πμο πανέπεηαη, ηηξ εοζφκεξ ημο δηθαημπανυπμο θαη ημο
δηθαημδυπμο, θαη ηηξ μεζυδμοξ οπμιμγηζμμφ θαη πιενςμήξ ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ (royalties) ή
ηειχκ αδείαξ.
Ε πιενςμή ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ είκαη μενηθέξ θμνέξ δφζθμιμ κα ακηπκεοζμφκ γηαηί μπμνμφκ :
 Κα ηημμιμγμφκηαη δηαθμνεηηθά απυ ηηξ ζοκαιιαγέξ ηςκ εμπμνεομάηςκ αγμνάξ
 Κα οπμιμγίδμκηαη ζακ έκαξ μέζμξ υνμξ ηςκ εηήζηςκ πςιήζεςκ
 κα θαηαηάζζμκηαη ιακζαζμέκα ζακ «πνμμήζεηεξ» ή «πνμμήζεηεξ αγμνάξ»
 κα πιενχκμκηαη ζε έκα μηθμκμμηθυ θμνέα πμο είκαη δηαθμνεηηθυξ απυ ημκ πνμμεζεοηή ηςκ
εμπμνεομάηςκ.
Σηηξ παναπάκς πενηπηχζεηξ είκαη πηζακυ ημ πιενςηέμ πμζυ κα μεκ παναθηενίδεηαη ζακ
δηθαηχμαηα αδείαξ θαη κα μεκ θαηαγνάθεηαη ζημ ζςζηυ Θμγανηαζμυ πμο αθμνά ηα δηθαηχμαηα
αδείαξ.
Θα πνέπεη μ ειεγθηήξ κα θμηηάεη ημκ Ζζμιμγηζμυ γηα κα εκημπίζεη ημοξ δηαθμνεηηθμφξ
Θμγανηαζμμφξ ζημοξ μπμίμοξ ηα δηθαηχμαηα αδείαξ μπμνεί κα θαηαγναθμφκ. Γηα πανάδεηγμα, μ
θμνέαξ μπμνεί κα ζομπενηιάβεη αοηυ ημ πμζυ ζε έκα γεκηθυ ιμγανηαζμυ με ηεκ μκμμαζία
«Γλαγμνέξ» , «Θμγανηαζμμί γηα πιενςμή», «Γίδε», «Ννμμεζεοηέξ», «Έλμδα ηςκ Αγαζχκ», θιπ.
Μη ιεπημμένεηεξ αοηχκ ηςκ πμζχκ μπμνμφκ πηζακχξ κα βνεζμφκ ζηεκ απμηίμεζε ηςκ
απμζεμάηςκ ( δεμημονγία ηεξ αλίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ζε απυζεμα). Μ ειεγθηήξ πνέπεη κα
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πνμζδημνίδεη ηε θφζε αοηήξ ηεξ πιενςμήξ, γηα πανάδεηγμα, δεηχκηαξ ημοξ ηα ζομβυιαηα αγμνάξ
με ημκ πνμμεζεοηή.
Μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ειέγπεη ηα πνμσυκηα/ πηζηςηέξ ημο Ηαζμιηθμφ ηεξ εηαηνείαξ γηα κα
ελαθνηβχζεη εάκ πενηέπεη ηα πμζά πμο θαηαβάιιμκηαη ζε πνμμεζεοηέξ απυ ηνίηεξ πχνεξ μη
μπμίεξ δεκ είπακ θαηαγναθεί ζημ ιμγανηαζμυ «Απμθηήζεηξ απυ ηνίηεξ πχνεξ".
3. Ε αλία απυ μπμημδήπμηε μένμξ ημο πνμσυκημξ θάζε μεηαγεκέζηενεξ μεηαπχιεζεξ, μεηαβίβαζεξ ή
πνεζημμπμίεζεξ ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ πμο πενηένπεηαη άμεζα ή έμμεζα ζημκ πςιεηή.
4. Έλμδα μεηαθμνάξ
Τα έλμδα μεηαθμνάξ θαζχξ θαη έλμδα θυνηςζεξ θαη ενγαζηχκ ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ
μέπνη ημκ ηυπμ εηζυδμο ζημ ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Ημηκυηεηαξ, πνέπεη κα πνμζηεζμφκ ζηεκ
πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα, ακ - ζφμθςκα με ηε ζομθςκεζείζα πνμζεζμία πανάδμζεξ
(Incoterms) - δεκ ζομπενηιαμβάκμκηαη ήδε ζηεκ αλία ημο ηημμιμγίμο.
5. Έλμδα αζθάιηζεξ
Τα έλμδα γηα θάζε αζθάιεηα μεηαθμνάξ πνέπεη κα πνμζηίζεκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή
πιενςηέα ηημή υζμκ αθμνά ηα έλμδα πμο πνάγμαηη πνμθφπημοκ θαη πνέπεη κα θαηαβιεζμφκ
επηπιέμκ απυ ημκ αγμναζηή. Έπμοκ κυεμα γηα ηεκ δαζμμιμγεηέα αλία, εθυζμκ δεκ πενηιαμβάκμκηαη
ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή.
Ε ζοκμιηθή πνέςζε αζθάιηζεξ ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ πνέπεη κα πνμζηεζεί, εθηυξ ακ μ
εκδηαθενυμεκμξ μπμνεί κα πανέπεη αληυπηζηεξ απμδείλεηξ γηα ημ πμζυ ηεξ πνέςζεξ μέπνη θαη μεηά
απυ
ημκ
ηυπμ
εηζυδμο
ζημ
ηειςκεηαθυ
έδαθμξ
ηεξ
Γονςπασθήξ
Έκςζεξ.
Μ ειεγθηήξ πνέπεη κα γκςνίδεη υηη ημ θυζημξ αζθάιηζεξ μπμνεί κα είκαη γηα μία μυκμ μεηαθμνά ή
ζα μπμνμφζε κα πενηιαμβάκεη έκα αζθαιηζηήνημ ζομβυιαημ γηα έκα ζογθεθνημέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα
π.π. εκυξ έημοξ, ε μπμία ζα θαιφπηεη μηα ζεηνά απυ μεηαθμνέξ.

6. Γηα κα θαζμνηζηεί πμηα ζημηπεία δεκ πνέπεη κα ζομπενηιαμβάκμκηαη
πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ειέγλεη εάκ:

ζηεκ

πνάγμαηη

 Νιενμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ ελαίνεζε
 Ε έθπηςζε είκαη επηηνεπηή
 Τμ πμζυ πμο ελαηνείηαη είκαη ζςζηυ.
Ννμθεημέκμο κα ειέγλεη ηα παναπάκς ζημηπεία, μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ελεηάζεη ηα έγγναθα, υπςξ
ημκ ηζμιμγηζμυ, ημοξ ιμγανηαζμμφξ ημο δηαπεηνηζηή, ηηξ ζομβάζεηξ θαη ηηξ ζομθςκίεξ, ηηξ ζομβάζεηξ
πνμμεζεηχκ, ηηξ ζομθςκίεξ άδεηαξ, ηηξ εκημιέξ αγμνάξ θαη ηα άιια έγγναθα, ηημμιυγηα (πνμμήζεηεξ
ηημμιυγηα, ηημμιυγηα αγμνάξ, μεηαγεκέζηενα ηημμιυγηα) , ηα έγγναθα μεηαθμνάξ, ηα ηειςκεηαθά
έγγναθα θαη ηηξ δειχζεηξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, ηεκ αιιειμγναθία θ.ιπ.
Απαηημφμεκμ γηα κα μπμνεί κα γίκεη δεθηή ε ελαίνεζε είκαη υηακ ηα έλμδα ή μη δαπάκεξ:
 Σομπενηιαμβάκμκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή
 Γμθακίδμκηαη λεπςνηζηά απυ ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή ηεκ ακαθενυμεκε
πνμκηθή ζηηγμή ππ μη δαπάκεξ πμο μπμνμφκ κα ακαγκςνηζημφκ ςξ έκα λεπςνηζηυ ζημηπείμ
θυζημοξ απυ ηεκ ηημή αγμνάξ ζημ ζομβυιαημ πχιεζεξ.
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7. Παναδείγμαηα ζημηπείςκ πμο δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα
ηημή:


πνεχζεηξ γηα ηε μεηαθμνά ηςκ εμπμνεομάηςκ μεηά ηεκ άθηλή ημοξ ζημκ ηυπμ εηζυδμο ζημ
ηειςκεηαθυ έδαθμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Ακ έκα ηημμιυγημ ηςκ καφιςκ δεκ μπμνεί κα
παναζπεζεί, μ ειεγθηήξ μπμνεί κα θάκεη δεθηυ έκα γεκηθυ δεζμεοηηθυ πνμκμδηάγναμμα ηςκ
καφιςκ. Μ ειεγθηήξ ζα πνέπεη κα ελεηάζεη ημ ζςζηυ οπμιμγηζμυ ηεξ έθπηςζεξ με ηεκ βμήζεηα
ηςκ ηημμιμγίςκ θαη ηςκ εγγνάθςκ ηςκ καφιςκ.



Τα έλμδα γηα ηεκ θαηαζθεοή, ακέγενζε, ζοκανμμιυγεζε, ζοκηήνεζε ή πανμπή ηεπκηθήξ βμήζεηαξ,
πμο ακαιαμβάκεηαη μεηά ηεκ εηζαγςγή ηςκ εηζαγυμεκςκ πνμσυκηςκ, υπςξ βημμεπακηθέξ
εγθαηαζηάζεηξ, μεπακήμαηα ή ελμπιηζμυξ. Μη πνεχζεηξ αοηέξ ζα μπμνμφζακ επίζεξ κα
αθαηνεζμφκ, εθυζμκ έπμοκ πενηιεθζεί ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή.



Τα έλμδα ηςκ ηυθςκ πμο θαηαβάιιμκηαη βάζεη ζομθςκίαξ πνεμαημδυηεζεξ πμο έπεη ζοκάρεη μ
αγμναζηήξ θαη αθμνά ηεκ αγμνά εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ.



Τα έλμδα γηα ημ δηθαίςμα κα ακαπανάγεη ηα εηζαγυμεκα αγαζά ζηεκ ΓΓ



Τηξ πνμμήζεηεξ αγμνάξ: αοηά είκαη ηα πμζά ηα μπμία μ εηζαγςγέαξ πιενχκεη ζε έκακ ηνίημ πμο
εκενγεί γηα ιμγανηαζμυ ημο εηζαγςγέα ζηεκ αγμνά πνμσυκηςκ πμο πνυθεηηαη κα εηζαπζμφκ ηεκ
Γονςπασθή
Έκςζε.
Μ μεζάδμκηαξ έπεη ζομβαηηθή οπμπνέςζε κα βνεη ηηξ πεγέξ ηεξ παναγςγήξ ζηεκ πνμμεζεφηνηα
πχνα, κα δηαβηβάζεη ηα πνμζθενυμεκα έλμδα πανάδμζεξ ζημκ αγμναζηή θαη κα επηβιέρεη ηεκ
πανάδμζε. Τμ ηημμιυγημ (θαη ηα ζοκαθυιμοζα έγγναθα) πνέπεη κα ελεηαζζμφκ γηα κα θαζμνίζμοκ
εάκ ε ενγαζία ημο μεζάδμκηα οπενβαίκεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο μφηςξ χζηε θαηά ημ μένμξ αοηυ κα
ελεηαζηεί ε ζομπενίιερή ημο ζηε δαζμμιμγεηέα αλία.



Μη δαζμμί εηζαγςγήξ ή άιιεξ πνεχζεηξ πμο πιενχκμκηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε ζακ απμηέιεζμα
ηεξ εηζαγςγήξ ή ηεξ πχιεζεξ ηςκ πνμσυκηςκ. Αοηέξ μη πνεχζεηξ πναγμαημπμημφκηαη μεηά ηεκ
εηζαγςγή ηςκ πνμσυκηςκ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε. Ννέπεη κα οπάνπεη ζαθήξ μκεία ζημ ηημμιυγημ ή
μπμημδήπμηε έγγναθμ υηη ε πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή ζομπενηιαμβάκεη ημοξ δαζμμφξ
εηζαγςγήξ θαη ηηξ πνεχζεηξ ηζμδοκάμμο απμηειέζμαημξ. Ηαηά ημκ εθ ηςκ οζηένςκ έιεγπμ βέβαηα
ηα ακςηένς πνέπεη κα απμδεηθκφμκηαη απυ ηα ζημηπεία πμο δηαζέηεη μ εηζαγςγέαξ (ζομβυιαηα,
πιενςμέξ θιπ)

8. Γπηπιέμκ μ ειεγθηήξ πνέπεη κα πνμβεί ζε πνμζεθηηθυ έιεγπμ ηςκ ιμγανηαζμχκ ημο μηθμκμμηθμφ
θμνέα (εηζαγςγέα) έηζη χζηε κα επηβεβαηςζεί υηη υιεξ μη αγμνέξ ηςκ εμπμνεομάηςκ απυ ηνίηεξ
πχνεξ έπμοκ θαηαγναθεί ζηα βηβιία ημο θαη θαιφπημκηαη απυ ηειςκεηαθή δηαζάθεζε.
9. Νανάιιεια μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ζογθνίκεη ηεκ ηειςκεηαθή δηαζάθεζε με ηηξ θαηαπςνήζεηξ ζηα
βηβιία ημο εηζαγςγέα θαη ημ ακηίζηνμθμ χζηε κα δηαζηαονςζμφκ ηα ζπεηηθά ζημηπεία θαη κα
θαζμνηζζεί μεηαλφ άιιςκ, εάκ:

Τμ ηημμιυγημ πμο πνεζημμπμηήζεθε γηα ηε δηαζάθεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ είκαη δηαθμνεηηθυ
απυ αοηυ πμο θαίκεηαη ζηα βηβιία ημο εηζαγςγέα. Γάκ ε αλία πμο θαίκεηαη ζηα βηβιία είκαη
ορειυηενε απυ αοηή πμο έπεη δειςζεί ζημ ηειςκείμ είκαη πηζακυ κα έπεη πνεζημμπμηεζεί έκα
δηαθμνεηηθυ ηημμιυγημ.

Μη θαηαπςνήζεηξ ηςκ βηβιίςκ είκαη ζοκδεδεμέκεξ με ηα εηζαγυμεκα εμπμνεφμαηα θαη
θαιφπημκηαη απυ ηηξ ηειςκεηαθέξ δηαζαθήζεηξ.

Όια ηα εμπμνεφμαηα έπμοκ δειςζεί
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Ε αλία ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ έπεη ζςζηά δειςζεί.

Μ ειεγθηήξ μπμνεί κα επηιέλεη μηα θαζμνηζμέκε πνμκηθή πενίμδμ θαη ηα βηβιία μενηθχκ
πνμμεζεοηχκ απυ ηνίηεξ πχνεξ θαη κα ζοκδοάζεη ηε ζοκμιηθή αλία ηςκ εηζαγςγχκ με ηηξ αλίεξ
πμο δειχζεθακ ζημ Τειςκείμ
10. Απυ ημκ έιεγπμ ηςκ βηβιίςκ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ θαη απυ ημκ έιεγπμ ηςκ ζοκμδεοηηθχκ
εγγνάθςκ υπςξ ηα ηημμιυγηα, μη άδεηεξ πανάδμζεξ, μη παναγγειίεξ θιπ, μ ειεγθηήξ μπμνεί κα
δηενεοκήζεη ηεκ φπανλε ηςκ αθυιμοζςκ:
 Δηπιή ηημμιυγεζε
 Υπμηημμιυγεζε ηςκ εμπμνεομάηςκ
 Ιε δειςζέκηα θμνηία
 Σηνμγγοιμπμηεμέκα πμζά ή επακαιαμβακυμεκα υμμηα πμζά δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ
 Γπηπιέμκ πιενςμέξ γηα παναδυζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή
πιενςηέα ηημή, ή μενηθέξ πιενςμέξ πμο πνέπεη κα πνμζηεζμφκ ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα
ηημή (ππ έλμδα ενγαιείςκ, έλμδα ακάπηολεξ, έλμδα γηα ηέιε αδείαξ θιπ)
11. Μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ενεοκήζεη ακελάνηεηεξ θαηαπςνήζεηξ ζηα βηβιία πμο έπμοκ αζοκήζηζηεξ
αλίεξ, αζοκήζηζηεξ πενηγναθέξ γηαηί μπμνεί κα οπμδεηθκφμοκ μειιμκηηθέξ πιενςμέξ ή πιενςμέξ
πμο δεκ δειχζεθακ ζηηξ ηειςκεηαθέξ δηαζαθήζεηξ. Μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ειέγπεη ηηξ ηειςκεηαθέξ
δηαζαθήζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζε αοηέξ ηηξ θαηαπςνήζεηξ. Νανάιιεια πνέπεη κα πνμβαίκεη ζε
ζφγθνηζε πανυμμηςκ ηημμιμγίςκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο έημοξ απυ ημκ ίδημ πνμμεζεοηή χζηε κα
δηενεοκμφκηαη πηζακέξ δηαθμνμπμηήζεηξ ςξ πνμξ ηεκ ηημμιυγεζε.
12. Γπηπιέμκ, μ ειεγθηήξ πνέπεη κα ακαιφεη ηηξ μεηαθμνέξ πνεμάηςκ έηζη χζηε κα δηαπηζηχκεηαη ε
ζφκδεζε μεηαλφ ηεξ δειςζείζαξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ θαη ηεξ πιενςμήξ πμο πναγμαημπμηήζεθε
απυ ημκ πνμμεζεοηή.
 Ννέπεη κα ακαιφζεη ηεκ πιενμθμνία ζπεηηθά με ηε μεηαθμνά πνεμάηςκ εθηυξ Γ.Γ. έηζη χζηε κα
επαιεζεφεηαη μ ιμγανηαζμυξ πιενςμχκ ημο θμνέα. Μη θηκήζεηξ πμο μπμνμφκ κα ακαιοζμφκ πνέπεη
υπη μυκμ κα μπμνμφκ κα ζοκδέμκηαη με ηα εμπμνεφμαηα αιιά θαη με ηηξ οπενεζίεξ(ππ μεηαθμνά,
δηθαηχμαηα αδείαξ, θυζημξ ενγαιείςκ θιπ).
 Σηηξ πενηπηχζεηξ πμο ημ πμζυ ηςκ πνεμάηςκ πμο ελάγεηαη είκαη μεγαιφηενμ απυ ηεκ αλία ηςκ
εηζαγςγχκ πμο έπεη δειςζεί θαη δεκ είκαη δοκαηυκ κα δηθαημιμγεζεί ε δηαθμνά πμο πνμθφπηεη,
αοηυ μπμνεί κα είκαη μηα έκδεηλε υηη είηε οπήνπακ είδε πμο δεκ δειχζεθακ ζηηξ ηειςκεηαθέξ
ανπέξ (ππ ιαζναία) είηε ε αλία πμο δειχζεθε θαηά ηεκ εηζαγςγή ήηακ παμειυηενε απυ ηεκ
πναγμαηηθή αλία πμο έπνεπε κα δειςζεί ζηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ.
13. Σοκμρίδμκηαξ γηα κα μπμνέζεη κα ειεγπζεί ε δαζμμιμγεηέα αλία ζα πνέπεη:
Α. Να ζογθεκηνςζμύκ όιεξ ηηξ δηαζέζημεξ πιενμθμνίεξ ώζηε κα απακηημύκηαη μη θαηςηένς
ενςηήζεηξ:
1. Υπάνπμοκ δηαζέζημεξ μη δειχζεηξ γηα ηε δαζμμιμγεηέα αλία (έκηοπμ DV1);
2. Γίκαη μη δειχζεηξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ζομπιενςμέκεξ ζε υια ηα πεδία;
3. Έπεη πνεζημμπμηεζεί ε μέζμδμξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ; Γάκ υπη, πμηα μέζμδμξ πνμζδημνηζμμφ
αλίαξ έπεη πνεζημμπμηεζεί;
4. Έπμοκ δειςζεί δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ;
5. Νμημη πνμμεζεοηέξ ζομμεηέπμοκ;
6. Έπμοκ θάπμημη απυ αοημφξ ημοξ πνμμεζεοηέξ ζπέζε με ημκ θμνέα (αγμναζηή); Γάκ καη, ηη είδμοξ
ζπέζε έπμοκ;
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7. Υπάνπμοκ δηαθμνεηηθέξ ηημέξ ηημμιμγίςκ πμο δειχκμκηαη γηα ημ ίδημ πνμσυκ απυ ημκ ίδημ
πνμμεζεοηή;
8. Μη ηημέξ ηςκ ηημμιμγίςκ γηα ηα μμμεηδή πνμσυκηα δηαθένμοκ υηακ εηζάγμκηαη απυ δηαθμνεηηθμφξ
πνμμεζεοηέξ;
9. Υπάνπμοκ δηαζέζημεξ ηημέξ ακαθμνάξ (μέζεξ ηημέξ πμο ζεςνμφκηαη ζακ ιμγηθέξ) γηα ηα εηζαγυμεκα
πνμσυκηα;
Β. Να αλημιμγεζμύκ μη πηζακμί δείθηεξ θηκδύκμο ώζηε κα επηιέγμκηαη μη ζοκαιιαγέξ πμο πνέπεη κα
ελεηαζζμύκ ζύμθςκα με ηα θαηςηένς:
10. Ε αλία ηςκ πνμσυκηςκ δειχζεθε ζηε βάζε ημο πνμηημμιμγίμο ή ζε ηημμιυγηα με αλίεξ μυκμ γηα
ηειςκεηαθμφξ ζθμπμφξ
11. Ε δαζμμιμγεηέα αλία δειχζεθε ζακ έκα ζηνμγγοιμπμηεμέκμ πμζυ ή ζακ έκα πακμμμηυηοπμ πμζυ
12. Υπάνπμοκ εκδείλεηξ γηα ζπέζε μεηαλφ ημο πνμμεζεοηή θαη ημο αγμναζηή
13. Υπάνπμοκ δηαθμνεηηθέξ αλίεξ πμο δειχζεθακ γηα μμμεηδή πνμσυκηα/πνμμεζεοηέξ/θαηαγςγή.
14. Υπάνπεη μηα μεγάιε δηαθφμακζε μεηαλφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ πμο δειχζεθε θαη ηεξ αγμναίαξ
αλίαξ ( πςιήζεηξ ηεξ εζςηενηθήξ αγμνάξ)
15. Υπάνπεη μεγάιε δηαθμνά μεηαλφ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ θαη ηςκ ακαθενμμέκςκ ηημχκ (ακ οπάνπμοκ)
16. Ε μμνθή θαη/ή ημ πενηεπυμεκμ ηςκ ηημμιμγίςκ απυ ημκ ίδημ πνμμεζεοηή δεκ είκαη μμμηυμμνθε
(ζςζηή)
17. Έπεη δειςζεί ςξ αλία ε αλία πνμεγμφμεκςκ πςιήζεςκ
18. Υπάνπεη έκαξ έμπμνμξ ή μηα Τνίηε επηπείνεζε (μεζάδςκ) πμο εμπιέθεηαη ζηηξ ζοκαιιαγέξ
19. Τα εμπμνεφμαηα ένπμκηαη απυ πχνα πςνίξ ζομθςκία αμμηβαίαξ δημηθεηηθήξ ζοκδνμμήξ με ηεκ ΓΓ
ή απυ εθεί πμο είκαη δφζθμιμ κα παναζπεζμφκ πιενμθμνίεξ.
20. Μη πιενςμέξ δεκ απμζηέιιμκηαη άμεζα ζημκ πνμμεζεοηή απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα.
21. Μ καφιμξ είκαη πνμπιενςμέκμξ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα (νίζθμ γηα κα μεκ ζομπενηιαμβάκεηαη
ζηε δαζμμιμγεηέα αλία)
Γ. Να ελεηαζζμύκ θαη κα αλημιμγεζμύκ μη ηαθηηθέξ ημο μηθμκμμηθμύ θμνέα
ζομπενηιαμβακμμέκμο ηεξ εζςηενηθήξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο υζμκ αθμνά ημκ θαζμνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ ζφμθςκα με ηα θαηςηένς:
22. Μ ειεγθηήξ αλημιμγεί:
 Νςξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δηαζθαιίδεη ηεκ παναθμιμφζεζε ηςκ εηζαγςγχκ ζημ
ιμγηζηήνημ ημο;
 Νςξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δηαζθαιίδεη υηη υια ηα παναιεθζέκηα ηημμιυγηα πμο
ακαθένμκηαη ζε αγμνέξ ηνίηςκ πςνχκ έπμοκ οπμβιεζεί υηακ ηα εμπμνεφμαηα δειχζεθακ
γηα ηειςκηζμυ.
 Νςξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δηαζθαιίδεη ηεκ εγθονυηεηα ηεξ δειςζείζαξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ.
 Γάκ έκαξ εθηειςκηζηήξ έπεη πνεζημμπμηεζεί πμηα είκαη ε πιενμθμνία πμο μ μηθμκμμηθυξ
θμνέαξ πανέπεη ζημκ εθηειςκηζηή έηζη χζηε κα οπμβάιεη ηεκ δηαζάθεζε
23. Γπηβεβαηχκεη εάκ μη δηαδηθαζίεξ εζςηενηθμφ ειέγπμο ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα δμοιεφμοκ
απμηειεζμαηηθά (αλημιυγεζε ηςκ ειέγπςκ)
24. Γλαθνηβχκεη εάκ ημ πνμζςπηθυ έπεη εθπαηδεοηεί ζε ημμείξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ.
Δ.
Ο ειεγθηήξ κα πνμβαίκεη ζε μοζηαζηηθμύξ ειέγπμοξ μη μπμίμη κα βαζίδμκηαη:
Σημκ έιεγπμ ηςκ εγγνάθςκ ελεηάδμκηαξ ηα ανπεία ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, ημοξ ιμγανηαζμμφξ θαη ηα
ζοκμδεοηηθά έγγναθα θαη ειέγπμκηαξ εάκ ζομβαίκμοκ ηα αθυιμοζα:
25. Υπάνπμοκ εκδείλεηξ υηη οπάνπεη μηα ζπέζε πμο μπμνεί κα επενεάζεη ηε δαζμμιμγεηέα αλία.
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26. Υπάνπμοκ μεηαγεκέζηενεξ αολήζεηξ ηςκ ηημχκ απυ ημκ πνμμεζεοηή (πμο έπεη ζπέζε με ημκ
εηζαγςγέα) θαη / ή ακηηζηαζμηζηηθέξ πιενςμέξ.
27. O πςιεηήξ μ μπμίμξ ζπεηίδεηαη με ημκ εηζαγςγέα, παναηηήζεθε απυ ηηξ πιενςμέξ, ακ θαη μ ίδημξ
έπεη ημ δηθαίςμα κα ηηξ ιάβεη.
28. H ζςζηή μέζμδμξ γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλία έπεη εθανμμζηεί.
29. H αλία πμο δειχκεηαη ζημ ηειςκείμ είκαη ζφμθςκα με ηηξ εκημιέξ αγμνάξ, ζομβάζεηξ, δειηία,
ηημμιυγηα θ.ιπ.
30. Oη υνμη πανάδμζεξ γηα ηα ηημμιυγηα θαη ηηξ ζομβάζεηξ μεηαθμνάξ εμπμνεομάηςκ (Incoterms)
ηαηνηάδμοκ με ηα έλμδα μεηαθμνάξ πμο δειχκμκηαη ζημ ηειςκείμ θαη με έγγναθα θμνηίμο.
31. Tα πμζά πμο έπμοκ δειςζεί ζημ ηειςκείμ ςξ αζθαιηζηηθέξ επηβανφκζεηξ, είκαη ζφμθςκεξ με ημοξ
υνμοξ ηςκ αζθαιηζηενίςκ ζομβμιαίςκ ημο πεηνηζηή.
32. Yπάνπμοκ εκδείλεηξ γηα άιιεξ πνμζζήθεξ. ακ καη, πνέπεη κα ειέγπεηαη ακ:
a.
έπμοκ
πνμζηεζεί
ζςζηά
ζηεκ
δαζμμιμγεηέα
αλία
β. απυ ηα έγγναθα πμο οπάνπμοκ εμθαίκμκηαη πνμζζήθεξ (π.π. ηημμιυγηα πνμμήζεηαξ, ηημμιυγηα
αγμνάξ, έγγναθα εμπμνεομάηςκ θαη απμζημιήξ θ.ιπ.
γ. οπάνπμοκ Θμγανηαζμμί πμο ζοκδέμκηαη με ηα δηθαηχμαηα, ηηξ πνμμήζεηεξ, ηεκ ένεοκα θαη ηεκ
ακάπηολε,
ηηξ
μεηαθμνέξ,
ηεκ
αζθάιηζε,
θαη
άιια
έλμδα.
δ.
οπάνπμοκ
πιενςμέξ
πμο
ζπεηίδμκηαη
με
πηζακέξ
πνμζζήθεξ
ε. μη πιενςμέξ πμο πναγμαημπμημφκηαη εθ ηςκ πνμηένςκ, πνμζηέζεθακ ζηε δειςζείζα
δαζμμιμγεηέα αλία.
33. Υπάνπμοκ μπμηαδήπμηε έλμδα πμο αθαηνμφκηαη απυ ηε δαζμμιμγεηέα αλία;
Γάκ καη, απαηηείηαη έιεγπμξ εάκ:
Α. Δεκ πνέπεη κα πενηιεθζμφκ ζηε δαζμμιμγεηέα αλία (ππ έλμδα μεζηηείαξ)
Β. Γπμοκ ζςζηά οπμιμγηζζεί θαη εμθακίδμκηαη λεπςνηζηά απυ ηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή
πιενςηέα ηημή
34. Έπεη πνεζημμπμηεζεί ε ζςζηή ηζμηημία γηα ημ κυμηζμα πμο εμθακίδεηαη;
35. Όιεξ μη θαηαπςνήζεηξ ζημοξ ιμγανηαζμμφξ πμο ζοκδέμκηαη με πνμμεζεοηέξ εθηυξ ηεξ ΓΓ
ζοκμδεφμκηαη απυ μηα ηειςκεηαθή δηαζάθεζε;
36. Τα πμζά πμο θαηαγνάθμκηαη ζε ιμγανηαζμμφξ γηα αγμνέξ εθηυξ ΓΓ ηαηνηάδμοκ με ηηξ αλίεξ πμο
έπμοκ δειςζεί ζηεκ ηειςκεηαθή δηαζάθεζε;
37. Τα πμζά πμο δειχκμκηαη ζηα ηημμιυγηα θαη πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ ηειςκεηαθή δηαζάθεζε ηςκ
εμπμνεομάηςκ εγγνάθμκηαη ζημοξ ιμγανηαζμμφξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα;
38. Υπάνπεη μηα αηηημιμγία γηα ηηξ εγγναθέξ ηςκ ιμγανηαζμχκ με με ζοκεζηζμέκα πμζά, με
ζοκεζηζμέκα ζπυιηα, με ζοκεζηζμέκεξ μεζυδμοξ εηζυδμο θιπ;
39. Νιενμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ, υηακ έπμοκ εθανμμζηεί δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ θαη μη πιενςμέξ πνμξ
ημοξ πνμμεζεοηέξ ηαηνηάδμοκ με ηηξ ηημέξ πμο δειχκμκηαη ζημ ηειςκείμ;
40. Τα πνήμαηα γηα ηηξ πιενςμέξ ηςκ εηζαγμμέκςκ εμπμνεομάηςκ μεηαθένμκηαη μέζς μηαξ ηνίηεξ
πχναξ; Γάκ καη, ελαθνηβχζηε υηη ε αλία έπεη πνμζηεζεί μνζχξ ζηε δαζμμιμγεηέα αλία.
41. Ε δαζμμιμγεηέα αλία έπεη δευκηςξ οπμιμγηζζεί, υηακ ε μέζμδμξ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ δεκ έπεη
εθανμμζζεί. Ακάιμγα ζφμθςκα με ηε μέζμδμ πμο έπεη πνεζημμπμηεζεί , ελεηάζηε ηα ακαθενυμεκα
ζοκμδεοηηθά έγγναθα. Γηα πανάδεηγμα, επηβεβαηχζηε εάκ:
- Τα απμηημχμεκα εμπμνεφμαηα είκαη μμμεηδή ή πακμμμηυηοπα
- Μη ηημέξ πμο ακαθένμκηαη θαη εθανμυδμκηαη είκαη ιμγηθέξ
42. Σε πενίπηςζε αμθηβμιηχκ, γηα ηεκ επηβεβαίςζε ηςκ δεδμμέκςκ πνεζημμπμηείηαη πένακ ηςκ άιιςκ
ε Αμμηβαία Δημηθεηηθή Σοκδνμμή.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:
ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΩΝ ΣΟΤ ICISNET
1. Ιέζς ηεξ πνήζεξ ημο οπμζοζηήμαημξ αληχκ ημο Icisnet, θαη εηδηθυηενα ηεξ εθανμμγήξ ηεξ
ζηαηηζηηθήξ ακάιοζεξ ζημηπείςκ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, εκηζπφεηαη ε δηαζθάιηζε ηεξ μνζήξ
εθανμμγήξ ηςκ δηαηάλεςκ ημο Ημηκμηηθμφ Τειςκεηαθμφ Ηχδηθα (ΗΤΗ - θακ. 2913/92) θαη ηςκ
Δηαηάλεςκ Γθανμμγήξ αοημφ (ΔΓΗΤΗ - θακ. 2454/93) πενί δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, ηυζμ θαηά ημκ ηειςκηζμυ υζμ θαη θαηά ηε δηαδηθαζία
ειέγπςκ μεηά απυ ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ πανάδμζεξ (εθ ηςκ οζηένςκ έιεγπμη).
2. Γηδηθυηενα, μέζς ηεξ ζηαηηζηηθήξ ακάιοζεξ ηςκ ζημηπείςκ αλίαξ, δηεοθμιφκεηαη ζεμακηηθά ε
πναθηηθή εθανμμγή ηςκ αθυιμοζςκ δηαηάλεςκ ημο θακ. 2913/92 πενί δηαμυνθςζεξ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ θαηά ηεκ εηζαγςγή:
-

Σμ άνζνμ 30 Κακ. 2913/92, πενί εκαιιαθηηθχκ μεζυδςκ θαζμνηζμμφ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ εμπμνεομάηςκ, ζηεκ πενίπηςζε πμο γηα μπμημδήπμηε ιυγμ αοηή δεκ είκαη δοκαηυ κα
θαζμνηζηεί με βάζε ηε ζοκαιιαθηηθή αλία πμο πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 29 ημο ηδίμο
θακμκηζμμφ (αλία ηημμιμγίμο). Γηδηθυηενα, δηεοθμιφκεηαη ε εθανμμγή ηεξ παν. 2 ζημηπεία α)
θαη β) ημο εκ άνζνμο 30 ακαθμνηθά με ηεκ εθανμμγή ηςκ μεζυδςκ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ
πακμμμηυηοπςκ ή μμμεηδχκ εμπμνεομάηςκ, ακηίζημηπα.
Τα εκ ιυγς ζημηπεία ζοπκά είκαη δφζθμιμ κα ζογθεκηνςζμφκ θαη κα ζογθνηζμφκ θαηά ηνυπμ
αληυπηζημ, θαηά ζοκέπεηα είκαη ηδηαίηενα πνήζημε ε δοκαηυηεηα άκηιεζεξ μνηζμέκςκ ζπεηηθχκ
δεδμμέκςκ απυ ημ οπμζφζηεμα αληχκ, υπςξ π.π. ε μέζε ζοκαιιαθηηθή αλία πμο ακηηζημηπεί ζε
έκακ ζογθεθνημέκμ θςδηθυ TARIC απυ μία ηνίηε πχνα ελαγςγήξ με πνμμνηζμυ ηεκ Γ.Γ., γηα
ημ πνμκηθυ δηάζηεμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ ίδηα ή πενίπμο ζηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή πμο ηα οπυ
θνίζε εμπμνεφμαηα - ημο ηδίμο θςδηθμφ TARIC - εηζάγμκηαη ζηεκ Γ.Γ. απυ ηεκ ίδηα ηνίηε
πχνα ελαγςγήξ.
Σηεκ πενίπηςζε αοηή, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ άκηιεζε ζημηπείςκ απυ ημ
οπμζφζηεμα αληχκ, πνμκηθυ δηάζηεμα εκυξ ηνημήκμο πνηκ απυ ηεκ θνίζημε εηζαγςγή.
Έηζη, ακ απυ ημ οπμζφζηεμα αληχκ εμπμνεομάηςκ επηιέλεηε «Απμηίμεζε αληχκ» θαη θαηυπηκ
«Σηαηηζηηθή ακάιοζε ζημηπείςκ αλίαξ εμπμνεομάηςκ» οπάνπεη ε δοκαηυηεηα κα μπμνεί κα
δμζεί, γηα μηα ζογθεθνημέκε πενίμδμ (Απυ …. Γςξ ….) θαη πνμαηνεηηθά γηα έκα εφνμξ
εμπμνεομάηςκ (απυ Ηςδηθυ Taric ….. έςξ Ηςδηθυ Taric) θαη πχνα θαηαγςγήξ , ε μέζε ηημή
ηςκ εμπμνεομάηςκ ηεξ ζογθεθνημέκεξ πενηυδμο. Αοηυ ζα είκαη ανθεηά πνήζημμ χζηε κα
μπμνείηε κα ζογθνίκεηε ηηξ ηημέξ αοηέξ θαη κα δείηε πμο έπμοκ παναηενεζεί ηημέξ μηθνυηενεξ
θαη κα μπμνμφκ κα γίκμοκ ζημπεομέκμη εθ ηςκ οζηένςκ έιεγπμη χζηε κα μεκ μπμνμφκ κα
παναηενεζμφκ θαηκυμεκα οπμηημμιυγεζεξ .
Γθηζημφμε πάκηςξ ηεκ πνμζμπή υηη, ηα απμηειέζμαηα ηεξ πνμακαθενυμεκεξ ζογθνηηηθήξ
ακάιοζεξ μέζς ηεξ ζπεηηθήξ εθανμμγήξ ημο οπμζοζηήμαημξ αληχκ, πνέπεη κα
πνεζημμπμημφκηαη ζομπιενςμαηηθά γηα ζθμπμφξ επηβεβαίςζεξ θαη δηεοθυιοκζεξ ηεξ
εκαιιαθηηθήξ δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ βάζεη ημο άνζνμο 30 παν. 2α θαη β, θαη δεκ
οπμθαζηζημφκ ηεκ ζοζηεμαηηθή ηήνεζε αληυπηζημο θαη μνζά εκεμενςμέκμο ανπείμο ακαθμνηθά
με ηα ζογθνηηηθά ζημηπεία αληχκ, ημ μπμίμ ζα πνέπεη πάκημηε κα ελεηάδεηαη εκδειεπχξ απυ
ημοξ εμπιεθυμεκμοξ πανάγμκηεξ ηειςκηζμμφ γηα ζθμπμφξ εθανμμγήξ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ
δηαηάλεςκ.

17

ΑΔΑ: 790ΒΗ-ΚΣΞ

-

Σμ άνζνμ 181 α παν. 1 ημο θακ. 2454/93, ζφμθςκα με ημ μπμίμ μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ δεκ
οπμπνεμφκηαη κα θαζμνίδμοκ ηε δαζμμιμγεηέα αλία βάζεη ηεξ μεζυδμο ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ
αλίαξ ημο άνζνμο 29 παν. 1 ΗΤΗ, υηακ οθίζηακηαη εφιμγεξ αμθηβμιίεξ γηα ημ γεγμκυξ υηη ε
δειμφμεκε αλία ακηηπνμζςπεφεη ημ πνάγμαηη πιενςζέκ ή πιενςηέμ πμζυ γηα ηα εηζαγυμεκα
εμπμνεφμαηα.
Σηεκ πενίπηςζε αοηή, ζφμθςκα με ηεκ παν. 2 ημο ηδίμο άνζνμο, μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ
δφκακηαη κα δεημφκ πνυζζεηεξ πιενμθμνίεξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 178 παν. 4 ΔΓΗΤΗ, ημ
μπμίμ πνμβιέπεη ηεκ πανμπή ζηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ θάζε επηπιέμκ πιενμθμνίαξ ή εγγνάθμο
απαναίηεημο γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ ηςκ εμπμνεομάηςκ, πςνίξ κα
θαημκμμάδεη ιεπημμενχξ ηα ακαθενυμεκα έγγναθα πμο δφκακηαη κα δεηεζμφκ γηα ημ ζθμπυ
αοηυ. Σε αοηυ ημ ζηάδημ μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ ζα μπμνέζμοκ, επηιέγμκηαξ «Απμηίμεζε
αληχκ» θαη θαηυπηκ «Γθηφπςζε Δηαζαθήζεςκ θαηά Ναναιήπηε» θαη ακαγνάθμκηαξ ημ ΑΦΙ
ημο εηζαγςγέα θαη μηα ζογθεθνημέκε πενίμδμ (Απυ…. Γςξ….) θαη ακ επηζομμφκ θαη ημ
εμπυνεομα, (θςδηθυ Taric) κα ακηιήζμοκ πιενμθμνίεξ γηα ηηξ εηζαγςγέξ ημο ζογθεθνημέκμο
παναιήπηε ακαιοηηθά με πμζυηεηα εμπμνεφμαημξ θαη αλία αοηχκ ακά δηαζάθεζε.
Γάκ μη αμθηβμιίεξ ελαθμιμοζμφκ κα παναμέκμοκ, ημ άνζνμ 181 α παν. 2 ΔΓΗΤΗ πνμβιέπεη
ηεκ θμηκμπμίεζε εθ μένμοξ ηςκ ηειςκεηαθχκ ανπχκ πνμξ ημ εκδηαθενυμεκμ πνυζςπμ ηεξ
αηηημιμγίαξ ζηεκ μπμία ζηενίδμκηαη μη αμθηβμιίεξ αοηέξ, με ηεκ πανμπή ιμγηθμφ πενηζςνίμο
απάκηεζεξ. Ε ηειηθή απυθαζε θαη ε αηηημιυγεζή ηεξ θμηκμπμημφκηαη ζημκ εκδηαθενυμεκμ
εγγνάθςξ.
Έηζη, ζφμθςκα με ημ κμμηθυ πιαίζημ πμο ακαθένζεθε ζηηξ παν. 1 έςξ 3 ακςηένς, δηαθνίκμομε
ηα αθυιμοζα μοζηχδε ζημηπεία υζμκ αθμνά ηεκ μνζή εθανμμγή ημο άνζνμο 181α ΔΓΗΤΗ θαη
ηε ζοκδνμμή ημο οπμζοζηήμαημξ αληχκ:




Ννέπεη κα οθίζηακηαη «εφιμγεξ αμθηβμιίεξ» εθ μένμοξ ηςκ ηειςκεηαθχκ ανπχκ γηα ημ
θαηά πυζμ ε δειμφμεκε αλία ακηηζημηπεί πνάγμαηη ζηεκ πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή με
βάζε ημ άνζνμ 289 θακ. 2913/92.
Ε έκκμηα ηςκ «εφιμγςκ αμθηβμιηχκ» θαη ε βάζε φπανλήξ ημοξ δεκ ελεηδηθεφμκηαη ζημ
άνζνμ αοηυ, εκαπυθεηηαη επμμέκςξ θαη’ ανπήκ ζημ ανμυδημ ηειςκείμ, βάζεη ηςκ
πναγμαηηθχκ πενηζηαηηθχκ πμο ακηημεηςπίδεη, κα θνίκεη θαηά πυζμ πνάγμαηη οθίζηακηαη
εφιμγεξ αμθηβμιίεξ ζε μηα ζογθεθνημέκε πενίπηςζε θαζμνηζμμφ ηεξ αλίαξ.
Ωζηυζμ, ζε θάζε πενίπηςζε ε έκκμηα ηεξ «εφιμγεξ» αμθηβμιίαξ παναπέμπεη ζε βάζημμοξ,
ηεθμανημφξ ιυγμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ ε ηειςκεηαθή ανπή αμθηζβεηεί ηεκ μνζυηεηα ηεξ
δειμφμεκεξ αλίαξ – θαηά ζοκέπεηα, μηα γεκηθή δηαπίζηςζε ηςκ παναγυκηςκ ηειςκηζμμφ
πενί «παμειήξ» ηημήξ εηζαγςγήξ δεκ επανθεί, αιιά ζα πνέπεη κα οπμζηενίδεηαη απυ
ακηηθεημεκηθά θαη θαηά ημ δοκαηυ μεηνήζημα ζημηπεία.
Έηζη, ε πνήζε ηεξ εθανμμγήξ ζηαηηζηηθήξ ακάιοζεξ ζημηπείςκ αλίαξ μέζς ημο
οπμζοζηήμαημξ αληχκ ημο Icisnet, μπμνεί κα απμηειέζεη βάζημμ θαη αληυπηζημ ζημηπείμ
γηα ηεκ επηβεβαίςζε ή με ηςκ οπμκμηχκ ηςκ παναγυκηςκ ηειςκηζμμφ ή ηςκ ηειςκεηαθχκ
ειεγθηχκ πενί οπμηημμιυγεζεξ (ή οπενηημμιυγεζεξ) ηεξ αλίαξ ηςκ οπυ θνίζε
εμπμνεομάηςκ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 181α θακ. 2454/93.
Γηδηθυηενα, γηα ημ ζθμπυ αοηυ, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ε άκηιεζε ζημηπείςκ ηημχκ
πακμμμηυηοπςκ ή μμμεηδχκ πνμσυκηςκ υπςξ αοηά μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 30 παν. 2 ζημηπεία
α) θαη β) ΗΤΗ. Έηζη, επηιέγμκηαξ «Απμηίμεζε αληχκ» θαη θαηυπηκ «Γθηφπςζε
Ναναιεπηχκ θαηά εμπυνεομα» ζα μπμνείηε γηα μηα ζογθεθνημέκε πενίμδμ (Απυ …. Γςξ
….) θαη γηα ζοθεθνημέκα εμπμνεφμαηα (Ηςδηθυξ Taric …..) θαη ακ ζέιεηε θαη γηα
ζογθεθνημέκμ ηειςκείμ (Τειςκείμ … ), κα μπμνείηε κα ακηιήζεηε πιενμθμνίεξ γηα ημ πμημη
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παναιήπηεξ έπμοκ εηζάγεη ημ ζογθεθνημέκμ εμπυνεομα, ηε ζογθεθνημέκε πενίμδμ θαη πμηα
είκαη ε ηημή μμκάδμξ αοηχκ.
Σηε ζοκέπεηα, θαη εθυζμκ ε ηειςκεηαθή ανπή δεκ ηθακμπμηεζεί απυ ηεκ πανμπή πεναηηένς
ζημηπείςκ απυ ημκ εκδηαθενυμεκμ γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ βάζεη ημο
άνζνμο 29 θακ. 2913/92, ηυηε μπμνεί κα πνμπςνήζεη ζηε δηαμυνθςζε ηεξ αλίαξ με βάζε
ηηξ εκαιιαθηηθέξ μεζυδμοξ ηημχκ πακμμμηυηοπςκ ή μμμεηδχκ εμπμνεομάηςκ πμο
πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 30 παν. 2α θαη β ΗΤΗ, ζφμθςκα με ημ ηενμφμεκμ ανπείμ ηημχκ
θαζχξ θαη ηα ζογθνηηηθά ζημηπεία πμο έπεη ακηιήζεη απυ ημ οπμζφζηεμα αληχκ.
Γπηζεμαίκεηαη υηη, ακηίζημηπε δοκαηυηεηα έπεη ε ηειςκεηαθή ανπή θαη εθυζμκ μ
εηζαγςγέαξ δεκ πνμπςνήζεη ζηεκ πανμπή ηςκ πεναηηένς οπμζηενηθηηθχκ ηεξ αλίαξ
ζημηπείςκ πμο δεηήζεθακ.

3. Γπηζεμαίκεηαη υηη, υια ηα ακςηένς μπμνμφκ κα εθανμυδμκηαη ακηίζημηπα θαη ζηηξ πενηπηχζεηξ
ηειςκεηαθχκ ειέγπςκ πμο πναγμαημπμημφκηαη μεηά απυ ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ πανάδμζεξ (εθ
ηςκ οζηένςκ έιεγπμη), ηυζμ γηα ζθμπμφξ θαηάιιειεξ ζηυπεοζεξ ηςκ εκ ιυγς ειέγπςκ, υζμ θαη
γηα ζθμπμφξ δηαπίζηςζεξ ηεξ μνζυηεηαξ ηεξ δειμφμεκεξ αλίαξ θαζχξ θαη ηεξ δηαμυνθςζεξ ηεξ
μνζήξ αλίαξ ζε πενίπηςζε δηαπίζηςζεξ παναηοπηχκ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3:
ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΓΔΙΩΝ ΓΝΣΤΠΟΤ ΔΗΛΩΗ ΑΞΙΑ DV1
1.

Όια ηα πνμξ ζομπιήνςζε πεδία ημο εκηφπμο δήιςζεξ αλίαξ DV1, βαζίδμκηαη ζηα ζημηπεία θαη ηηξ
πνμτπμζέζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηα άνζνα 29, 32 θαη 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 ζύμβαζεξ
πώιεζεξ.

2. Γηδηθυηενα, ηα πεδία ημο εκηφπμο δήιςζεξ αλίαξ DV1 ζα πνέπεη κα ζομπιενχκμκηαη ςξ
αθμιμφζςξ:
-

Πεδίμ 6: Ακαγνάθεηαη μ ανηζμυξ ηοπυκ Απυθαζεξ ηεξ Τειςκεηαθήξ Νενηθένεηαξ ζπεηηθά με
ηεκ πνμζζήθε royalties - δηθαηςμάηςκ αδείαξ ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία.
Δεκ ακαγνάθεηαη ηοπυκ Απυθαζε ηεξ Νενηθένεηαξ ζπεηηθά με ηεκ εθανμμγή ημο άνζνμο 147
θακ. 2454/93 (δηαδμπηθέξ πςιήζεηξ), θαζχξ δεκ πνμβιέπεηαη ε ζομπιήνςζε ημο ζημηπείμο
αοημφ ζημ έκηοπμ DV1.

-

Πεδίμ 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) θαη 9(β): Ννμτπμζέζεηξ εθανμμγήξ ηεξ μεζυδμο ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ –
άνζνμ 29 παν. 1 ζημηπεία α) έςξ γ) θακ. 2913/92.

-

Πεδίμ 9(α): Δηθαηχμαηα αδείαξ θαη Royalties – άνζνμ 32 παν. 1γ) θακ. 2913/92. Γδχ
ζεμεηχκεηαη απιά ημ θαηάιιειμ πεδίμ «ΚΑΖ/ΜΦΖ», δει. δειχκεηαη ημ ακ οθίζηακηαη ηέημημο
είδμοξ δηθαηχμαηα, εκχ ημ πμζυ ηςκ δηθαηςμάηςκ αοηχκ πμο πνμζηίζεηαη ζηεκ αλία
ζομπιενχκεηαη ζημ πεδίμ 16 (βι. θαηςηένς).

-

Πεδία 13 έςξ 18: Θμηπά ζημηπεία πμο πνμζηίζεκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία εθυζμκ δεκ
έπμοκ ήδε ζομπενηιεθζεί ζε αοηήκ – άνζνμ 32 παν. 1 θακ. 2913/92. Γηδηθυηενα:




ημ πεδίμ 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, δεκ
ζομπενηιαμβάκμκηαη μη πνμμήζεηεξ αγμνάξ θαζχξ θαη ηα έλμδα δηαθήμηζεξ θαη
marketing, θαζχξ ηα εκ ιυγς έλμδα δεκ πνμζηίζεκηαη ζηε ζοκαιιαθηηθή αλία ηςκ
εμπμνεομάηςκ.
ηα πεδία 14 θαη 16 ακαγνάθμκηαη ηα ζημηπεία πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 32 παν.
1 ζημηπεία β) θαη δ) θακ. 2913/92, ακηίζημηπα.
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-

ημ πεδίμ 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.
Ε ζομπιήνςζε ημο πεδίμο αοημφ γίκεηαη με βάζε ηα υζα μνίδμκηαη ζηε ζπεηηθή
Απυθαζε ηεξ Τειςκεηαθήξ Νενηθένεηαξ πενί πνμζζήθεξ royalties – δηθαηςμάηςκ
αδείαξ, εκχ μ ανηζμυξ ηεξ Απυθαζεξ ακαγνάθεηαη ζημ πεδίμ 6 ημο DV1.
ημ πεδίμ 17 ακαγνάθμκηαη απμθιεηζηηθά ηα έλμδα μεηαθμνάξ θαη ηοπυκ έλμδα
θυνηςζεξ θαη ενγαζηχκ δηαθφιαλεξ ηςκ εμπμνεομάηςκ μέπνη ημ πνώημ ζεμείμ
εηζόδμο ζηεκ 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, δεκ ιαμβάκμκηαη οπυρε γηα ηε ζομπιήνςζε ημο
πεδίμο 17 θαη ακαγνάθμκηαη ζημ πεδίμ 19 πνμθεημέκμο κα αθαηνεζμφκ απυ ηε
ζοκαιιαθηηθή αλία.

Πεδία 19 έςξ 23: Σημηπεία πμο αθαηνμύκηαη απυ ηε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ –
άνζνμ 33 θακ. 2913/92. Γηδηθυηενα:





Σμ πεδίμ 19 ακαθένεηαη ζημ ζημηπείμ α) ημο άνζνμο 33 (έλμδα μεηαθμνάξ μεηά ηεκ
άθηλε ζηεκ Γ.Γ.).
Σμ πεδίμ 20 ακαθένεηαη ζημ ζημηπείμ β) ημο άνζνμο 33 (ενγαζίεξ θαηαζθεοήξ θιπ.
μεηά ηεκ εηζαγςγή).
Σμ πεδίμ 21 «ιμηπά έλμδα» ακαθένεηαη ζηα ζημηπεία γ) έςξ δ) ημο άνζνμο 33 (ηυθμη,
δηθαηχμαηα ακαπαναγςγήξ θαη πνμμήζεηεξ αγμνάξ).
Σμ πεδίμ 22 ακαθένεηαη ζημ ζημηπείμ ζη) ημο άνζνμο 33 (δαζμμί θαη θυνμη
εηζαγςγήξ).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4:
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΓΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ DV1
A. Άνζνμ 178 παν. 3: Γκαιιαθηηθέξ μέζμδμη πνμζδημνηζμμύ αλίαξ
1.

Σφμθςκα με ημ άνζνμ 178 παν. 3, μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ είκαη δοκαηό κα παναηηεζμφκ απυ ηεκ
απαίηεζε οπμβμιήξ DV1, υηακ ε δαζμμιμγεηέα αλία εμπμνεομάηςκ δεκ μπμνεί κα θαζμνηζηεί με βάζε
ηε μέζμδμ ηεξ ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ πμο πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 29 θακ. 2913/92, θαη ζοκεπχξ ζα
πνέπεη κα γίκεη πνήζε ηςκ εκαιιαθηηθώκ μεζυδςκ δηαμυνθςζεξ ηεξ αλίαξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηα
άνζνα 30 παν. 2 θαη 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, δεκ είκαη οπμπνεςηηθή γηα ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ, αιιά δοκεηηθή,
επμμέκςξ εμπίπηεη ζημ πεδίμ ηεξ δηαθνηηηθήξ εοπένεηαξ 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.
B. Άνζνμ 179 παν. 1: Απμζημιέξ μηθνήξ αλίαξ - με εθανμμγή ζημκ οπμιμγηζμό δαζμώκ – με
εμπμνηθέξ απμζημιέξ
1.

Σφμθςκα με ημ άνζνμ 179 παν. 1 θακ. 2454/93, με ελαίνεζε ηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία ε
δήιςζε DV1 είκαη ακαγθαία γηα ηεκ είζπναλε ηςκ εηζαγςγηθχκ δαζμχκ, μη ηειςκεηαθέξ ανπέξ
παναηημύκηαη απυ ηεκ απαίηεζε οπμβμιήξ ημο εκ ιυγς εκηφπμο, ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ:
-

-

-

Ε δαζμμιμγεηέα αλία δεκ οπενβαίκεη ηα 10.000 εονώ ακά απμζημιή. Γθηζημφμε ηεκ πνμζμπή
υηη ε δηάηαλε αοηή δεκ θαιφπηεη ηηξ πενηπηχζεηξ ημεμαηηθώκ απμζημιχκ απυ ημκ ίδημ
απμζημιέα ζημκ ίδημ παναιήπηε, γηα ηηξ μπμίεξ απαηηείηαη ε οπμβμιή DV1 εθυζμκ ε ζοκμιηθή
αλία ηςκ εμπμνεομάηςκ οπενβαίκεη ηηξ 10.000 εονώ, έζης θαη ακ ε μενηθή αλία, γηα θάζε μία
ημεμαηηθή απμζημιή, είκαη θαηχηενε ημο πμζμφ αοημφ.
Μη εηζαγςγέξ ζηενμύκηαη εμπμνηθμύ παναθηήνα. Υπεκζομίδμομε υηη, ε έκκμηα ηεξ εηζαγςγήξ
πςνίξ εμπμνηθυ παναθηήνα μνίδεηαη ζηηξ Ννμθαηανθηηθέξ Δηαηάλεηξ ημο Ημηκμφ Δαζμμιμγίμο,
Τίηιμξ ΖΖ, Σεμείμ Δ, παν. 2. Γηδηθυηενα, πνμθεημέκμο μία εηζαγςγή κα ζεςνεζεί ςξ με
εμπμνηθή, ζα πνέπεη ζςνεοηηθά:
 κα έπεη εοθαηνηαθυ παναθηήνα, θαη
 ηα εμπμνεφμαηα κα πνμμνίδμκηαη πςνίξ αμθηβμιία, ζφμθςκα με ηε θφζε ή ηεκ
πμζυηεηά ημοξ, γηα πνμζςπηθή ή μηθμγεκεηαθή πνήζε.
Ε πνμζθυμηζε ηςκ ζημηπείςκ αλίαξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ DV1:
 Δεκ είκαη ακαγθαία γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ δαζμώκ ημο Ημηκμφ Δαζμμιμγίμο, δειαδή μη
εκ ιυγς δαζμμί δεκ εθανμυδμκηαη θαη’ αλία αιιά μόκμ ακά ηεμάπημ ή θαηά βάνμξ θιπ.
Ε οπμβμιή ημο DV1, πάκηςξ, ελαθμιμοζεί κα απαηηείηαη ζηηξ πενηπηχζεηξ υπμο μ
δαζμυξ ημο Ημηκμφ Δαζμμιμγίμο επηβάιιεηαη θαηά έκα μένμξ επί ηεξ αλίαξ θαη θαηά
έκα άιιμ μένμξ με άιιε μέζμδμ, π.π. δαζμμί θαη’ αλία ζε ζοκδοαζμυ με γεςνγηθυ
ζημηπείμ (ΓΑ) θιπ.
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2.

Μη εκ ιυγς δαζμμί δεκ θαζίζηακηαη απαηηεημί 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 ζύκμιμ ημο ζομβαηηθμφ
δαζμμφ ημο Ημηκμφ Δαζμμιμγίμο θαη υπη ζε έκα μυκμ μένμξ αοημφ.

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

Γ. Άνζνμ 179 παν. 3: Γπακαιαμβακόμεκεξ απμζημιέξ
1.

Σφμθςκα με ημ άνζνμ 179 παν. 3 θακ. 2454/93, ζηηξ πενηπηχζεηξ επακαιαμβακόμεκςκ απμζημιχκ,
δειαδή υηακ πνυθεηηαη γηα εμπμνεφμαηα πμο απμηειμφκ ακηηθείμεκμ ζοκεπμφξ νεφμαημξ εηζαγςγχκ, μη
ηειςκεηαθέξ ανπέξ μπμνμύκ κα παναηηεζμύκ απυ ηεκ απαίηεζε πανμπήξ ημο ζοκόιμο ηςκ ζημηπείςκ
ημο εκηφπμο DV1 γηα θάζε μία δηαζάθεζε.

2. Γηα ημοξ ζθμπμφξ ηεξ δηάηαλεξ αοηήξ, ςξ «ζοκεπέξ νεύμα εηζαγςγώκ» ζεςνμφκηαη ηα εμπμνεφμαηα
πμο πιενμφκ ζςνεοηηθά 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 απαηημύκ ηεκ οπμβμιή ημο ζοκυιμο ηςκ ζημηπείςκ ημο
εκηφπμο DV1 ζε θάζε πενίπηςζε υπμο μεηαβάιιμκηαη μη πνμακαθενυμεκεξ ζοκζήθεξ, θαη μπςζδήπμηε
μεηά ηεκ πάνμδμ ηνηεηίαξ απυ ηεκ ανπηθή οπμβμιή ημοξ.
4. Γθηζημφμε ηδίςξ ηεκ πνμζμπή υηη ε πνμακαθενυμεκε δηάηαλε ημο άνζνμο 179 παν.3 θακ. 2454/93:
Δεκ πνμβιέπεη ηεκ μιηθή απαιιαγή απυ ηεκ οπμπνέςζε οπμβμιήξ ημο εκηφπμο DV1, αιιά
απαιιάζζεη ημκ δηαζαθηζηή απυ ηε ζομπιήνςζε μνηζμέκςκ μυκμ ζημηπείςκ ημο DV1, ηα μπμία
μπμνεί κα παναμέκμοκ ίδηα γηα υιεξ ηηξ απμζημιέξ ημο ζοκεπμφξ νεφμαημξ εηζαγςγχκ. Ηαηά
ζοκέπεηα, ημ έκηοπμ DV1 ζα πνέπεη ζε θάζε πενίπηςζε κα οπμβάιιεηαη ζηηξ πενηπηχζεηξ
αοηέξ, ςξ ελήξ:
 ζοκμιηθά ζομπιενςμέκμ θαηά ηεκ πνχηε απμζημιή, θαη
 μενηθώξ ζομπιενςμέκμ μυκμ με ηα ζημηπεία πμο απαηημφκηαη ζηηξ επυμεκεξ
απμζημιέξ.
Δεκ είκαη οπμπνεςηηθήξ αιιά δοκεηηθήξ εθανμμγήξ γηα ηηξ ηειςκεηαθέξ ανπέξ, επμμέκςξ
έγθεηηαη ζηε δηαθνηηηθή εοπένεηα 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.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΔΓΙΑ – ROYALTIES
1.

Σφμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 1 γ) θακ. 2913/92, ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή
πνμζηίζεκηαη ηα πάζεξ θφζεςξ δηθαηχμαηα απυ παναπχνεζε άδεηαξ εθμεηάιιεοζεξ ζπεηηθά με ηα
οπυ εθηίμεζε εμπμνεφμαηα, ηα μπμία, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ πχιεζεξ, μθείιεη κα θαηαβάιεη μ
αγμναζηήξ είηε άμεζα είηε έμμεζα ζημκ πςιεηή.
Γπμμέκςξ, ημ πεδίμ εθανμμγήξ ηεξ εκ ιυγς δηάηαλεξ δεκ πενημνίδεηαη απμθιεηζηηθά ζηα
δηθαηχμαηα με ηεκ μκμμαζία «royalties» πμο θαημκμμάδμκηαη ςξ ηέημηα, αιιά πενηιαμβάκεη ηα
δηθαηχμαηα θάζε είδμοξ γηα ζθμπμφξ πνήζεξ άδεηαξ εθμεηάιιεοζεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηα
εμπμνεφμαηα γηα ηα μπμία δηαμμνθχκεηαη ε δαζμμιμγεηέα αλία, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ
ζφμβαζεξ πχιεζεξ.

2. Σφμθςκα με ημ άνζνμ 157 παν. 1 θακ. 2454/93, ςξ royalties θαη ιμηπά δηθαηχμαηα αδείαξ,
κμμφκηαη μη πιενςμέξ απυ ημκ αγμναζηή ζημκ πςιεηή γηα ηε πνήζε δηθαηςμάηςκ ηδίςξ ζπεηηθά με
ηεκ θαηαζθεοή ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ (δηπιχμαηα εονεζηηεπκίαξ), εμπμνηθά ζήμαηα θαη
θαηαηεζέκηα πνυηοπα, θαζχξ θαη ηε πνήζε ή μεηαπχιεζε ηςκ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ.
Ακάιμγμξ μνηζμυξ δίκεηαη θαη ζημ Νανάνηεμα 23 θακ. 2454/93 (ενμεκεοηηθέξ ζεμεηχζεηξ γηα ηε
δαζμμιμγεηέα αλία) υπμο ακαθένεηαη υηη, ηα εκ ιυγς δηθαηχμαηα πενηιαμβάκμοκ, μεηαλφ άιιςκ,
ηηξ πιενςμέξ πμο πναγμαημπμημφκηαη βάζεη δηπιςμάηςκ εονεζηηεπκίαξ, βημμεπακηθχκ ή
εμπμνηθχκ ζεμάηςκ θαη δηθαηςμάηςκ πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ.
Γλάιιμο, μένμξ ηςκ δηθαηςμάηςκ άδεηαξ εθμεηάιιεοζεξ μπμνεί κα απμηειεί θαη ε ηεπκμγκςζία, ε
μπμία πανέπεηαη απυ ημκ πςιεηή ζημκ αγμναζηή βάζεη ζπεηηθήξ ζομθςκίαξ θαη πενηιαμβάκεη
ηδίςξ ηεκ πανμπή ζπεδίςκ, μεζυδςκ, πνμηφπςκ θαη βαζηθχκ μδεγηχκ υζμκ αθμνά ηε πνήζε ημο
πνμσυκημξ πμο απμηειεί ημ ακηηθείμεκμ άδεηαξ. Όηακ ε ηεπκμγκςζία αοηή εθανμυδεηαη ζηα
εηζαγυμεκα εμπμνεφμαηα, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ πχιεζεξ, θάζε ζπεηηθή πιενςμή royalties ή
δηθαηςμάηςκ αδείαξ πνέπεη κα ζομπενηιαμβάκεηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία (βι. Σοιιμγή θεημέκςκ

γηα ηε δαζμμιμγεηέα αλία ηεξ Γ.Γπηηνμπήξ, ανηζ. 5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΜ, ζπυιημ ανηζ.
3).

3. Σφμθςκα με ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 157 θακ. 2454/93, ηα δηθαηχμαηα αδείαξ πνέπεη κα
ζπεηίδμκηαη με ηα οπυ εθηίμεζε εμπμνεφμαηα θαη κα απμηειμφκ υνμ γηα ηεκ πχιεζε ηςκ
εμπμνεομάηςκ αοηχκ. Γπηζεμαίκμομε υηη, ηα ζημηπεία αοηά πνμθφπημοκ απυ ηεκ ελέηαζε ηςκ
ζπεηηθχκ υνςκ ζηε ζφμβαζε πχιεζεξ.
Σε θάζε πενίπηςζε, ημ βαζηθυ ζημηπείμ υζμκ αθμνά ημ θαηά πυζμ ηα δηθαηχμαηα αδείαξ
ζπεηίδμκηαη με ηα οπυ θνίζε εμπμνεφμαηα, δεκ είκαη μ ηνυπμξ πμο αοηά θαηαβάιιμκηαη (δει. μ
ηνυπμξ πιενςμήξ), αιιά μ ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ θαηαβάιιμκηαη, δει. ηη πναγμαηηθά ιαμβάκεη μ
δηθαημφπμξ ηεξ άδεηαξ απυ αοηυκ πμο πμνεγεί ηεκ άδεηα, ςξ ακηηπανμπή γηα ημ θαηαβιεζέκ πμζυ
(5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΜ, ζπυιημ ανηζ. 3).
4. Σφμθςκα, ελάιιμο, με ημ άνζνμ 159 θακ. 2454/93, ηα δηθαηχμαηα αδείαξ ζπεηηθά με ηε πνήζε
εμπμνηθμφ ζήμαημξ πνμζηίζεκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία, εθυζμκ:
- αθμνμφκ εμπμνεφμαηα πμο μεηαπςιμφκηαη ζηεκ ανπηθή ημοξ θαηάζηαζε,
- ηα εκ ιυγς εμπμνεφμαηα απμηειμφκ ακηηθείμεκμ εμπμνίαξ έπμκηαξ ζήμα γηα ημ μπμίμ
θαηαβάιιμκηαη ηα εκ ιυγς δηθαηχμαηα, θαη
- μ αγμναζηήξ δεκ είκαη ειεφζενμξ κα πνμμεζεοηεί ηέημηα εμπμνεφμαηα απυ άιιμοξ
πνμμεζεοηέξ πμο δεκ ζοκδέμκηαη με ημκ πςιεηή (απμθιεηζηηθυηεηα).
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5. Μη εμπμνηθέξ νοζμίζεηξ πμο πενηιαμβάκμοκ ηεκ πιενςμή royalties θαη δηθαηςμάηςκ αδείαξ,
απμηειμφκ ζπεδυκ πάκημηε ακηηθείμεκμ επίζεμςκ γναπηχκ «ζομθςκηχκ γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ»
πμο πνμζδημνίδμοκ ιεπημμενχξ ημ πνμσυκ πμο απμηειεί ακηηθείμεκμ ηεξ άδεηαξ, ημ παναθηήνα ηςκ
δηθαηςμάηςκ πμο εθπςνμφκηαη θαη ηεξ ηεπκμγκςζίαξ, ηηξ εοζφκεξ ημο πμνεγμφκημξ ηεκ άδεηα θαη
ημο δηθαημφπμο αοηήξ, θαζχξ θαη ηηξ μεζυδμοξ οπμιμγηζμμφ θαη θαηαβμιήξ ηςκ ζπεηηθχκ πμζχκ

(5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΜ, ζπυιημ ανηζ. 3).

Σηεκ πνάλε, μη εκ ιυγς νοζμίζεηξ είκαη δοκαηυ κα πνμθφπημοκ θαη απυ μία ζεηνά ζπεηηθχκ
ζομβάζεςκ (πενηζζυηενεξ απυ μία) πμο νοζμίδμοκ επημένμοξ ζέμαηα. Σηεκ πενίπηςζε αοηή, μη
ζπεηηθέξ ζομβάζεηξ ζα πνέπεη κα ελεηάδμκηαη ζε ζοκδοαζμυ, πνμθεημέκμο κα εκημπηζημφκ μη
δηαηάλεηξ πμο νοζμίδμοκ ηεκ θαηαβμιή δηθαηςμάηςκ άδεηαξ πνήζεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηα οπυ
θνίζε εμπμνεφμαηα.

6. Σοκήζςξ

μη πιενςμέξ ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ πναγμαημπμημφκηαη οπυ μμνθή
επακαιαμβακυμεκςκ ημεμαηηθχκ θαηαβμιχκ, μη μπμίεξ οπμιμγίδμκηαη ζε πμζμζηυ επί ηςκ
ζοκμιηθχκ πςιήζεςκ ηςκ εμπμνεομάηςκ ηα μπμία απμηειμφκ ακηηθείμεκμ ηεξ άδεηαξ. Ιπμνεί
πάκηςξ ζηε ζφμβαζε κα πνμβιέπεηαη εκηαία εθάπαλ θαηαβμιή υιμο ημο πμζμφ, ή ανπηθή θαηαβμιή
μένμοξ ημο πμζμφ (5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΜ, ζπυιημ ανηζ. 3).

7. Τέιμξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 158 παν. 3 θακ. 2454/93, ακ ηα royalties ή δηθαηχμαηα αδείαξ

αθμνμφκ εκ μένεη μυκμ ηα εηζαγυμεκα πνμσυκηα θαη εκ μένεη άιια ζοζηαηηθά ή μένε πμο
πνμζηίζεκηαη ζηα πνμσυκηα μεηά ηεκ εηζαγςγή, ή ζε δναζηενηυηεηεξ ή οπενεζίεξ μεηά ηεκ
εηζαγςγή, θαηάιιειε θαηακμμή μπμνεί κα γίκεη μυκμκ εθυζμκ οπάνπμοκ δηαζέζημα ακηηθεημεκηθά
θαη μεηνήζημα ζημηπεία, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 2 θακ. 2913/92.
Σε πμιιέξ πενηπηχζεηξ, ελάιιμο, ε ελέηαζε ηςκ ζομθςκηχκ θαη ηςκ ζομβάζεςκ γηα ηε πμνήγεζε
άδεηαξ θαζηζηά εμθακέξ ημ γεγμκυξ υηη μυκμ έκα μένμξ ηεξ πιενςμήξ δηθαηςμάηςκ αδείαξ
θαζίζηαηαη εκδεπμμέκςξ δαζμμιμγεηέμ. Όηακ ηα πανεπυμεκα μθέιε απμηειμφκ θνάμα
δαζμμιμγεηέςκ θαη με δαζμμιμγεηέςκ ζημηπείςκ, αιιά μ δηθαημφπμξ ηεξ άδεηαξ δεκ μπμνεί ζηεκ
πναγμαηηθυηεηα κα επςθειεζεί απυ ηα με δαζμμιμγεηέα ζημηπεία, μπμνεί κα εκδείθκοηαη ε
ζοκμιηθή ζεχνεζε ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ ςξ επηιέλημςκ γηα ζοκοπμιμγηζμυ ζηε δαζμμιμγεηέα
αλία (5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΜ, ζπυιημ ανηζ. 3).
ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑ:

1.

Θαμβάκμκηαξ οπυρε ηα πνμακαθενυμεκα, παναζέημομε ζοκμπηηθά μνηζμέκα βαζηθά ζημηπεία πμο
μπμνεί κα απακηχκηαη ζε μηα ζφμβαζε – ή ζεηνά ζομβάζεςκ - άδεηαξ πνήζεξ θαη γηα ηα μπμία
μθείιμκηαη δηθαηχμαηα απυ ημκ αγμναζηή – αδεημφπμ ζημκ πςιεηή – πανέπμκηα ηεκ άδεηα:
-

-

-

Ννμβιέπεηαη πανμπή «απμθιεηζηηθήξ άδεηαξ πνήζεξ εμπμνηθμφ ζήμαημξ». Αοηή μπμνεί κα
ζοκίζηαηαη ζηεκ απμθιεηζηηθή άδεηα εηζαγςγήξ, πνμχζεζεξ, δηακμμήξ, δηαθήμηζεξ θαη
πχιεζεξ θαηαζθεοαζμέκςκ απυ ημκ πανέπμκηα ηεκ άδεηα αγαζχκ πμο θένμοκ «απμθιεηζηηθυ
ζήμα», δει. ζήμα πμο πνμμνίδεηαη γηα πνμσυκηα ηα μπμία είκαη θαημπονςμέκα ζημ υκμμα ημο
πανέπμκημξ άδεηα.
Ννμβιέπεηαη «παναπχνεζε άδεηαξ πνήζεξ ζήμαημξ», ε μπμία μπμνεί κα πενηιαμβάκεη ημ
δηθαίςμα πνήζεξ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ απμθιεηζηηθχκ ζεμάηςκ θαη απμθιεηζηηθχκ
επχκομςκ πνμσυκηςκ, θαζχξ θαη πνήζε ζηναηεγηθχκ ζεμάηςκ θαη ζήμαημξ πηκαθίδαξ (ζε
θαηαζηήμαηα).
Μνηζμέκα «απμθιεηζηηθά επχκομα πνμσυκηα», ηα μπμία δεμημονγμφκηαη θαη πανάγμκηαη απυ ημκ
πανέπμκηα ηεκ άδεηα, δφκακηαη κα αγμνάδμκηαη απμθιεηζηηθά μέζς ημο ηειεοηαίμο απυ ημκ
αδεημφπμ.
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-

-

Ηάζε πνήζε ηςκ απμθιεηζηηθχκ ζεμάηςκ δηεκενγείηαη ζε ζομμυνθςζε με μνηζμέκεξ νεηά
μνηδυμεκεξ πνμδηαγναθέξ πμο ζέηεη μ πανέπςκ ηεκ άδεηα.
Σε ακηάιιαγμα ηςκ πνμακαθενυμεκςκ δηθαηςμάηςκ πμο παναπςνμφκηαη θαη πανέπμκηαη απυ
ημκ πανέπμκηα ηεκ άδεηα, μ δηθαημφπμξ μθείιεη κα θαηαβάιεη αμμηβή άδεηαξ πνήζεξ πμο
οπμιμγίδεηαη ςξ πμζμζηυ επί ηςκ ζοκμιηθχκ θαζανχκ πςιήζεςκ, ημ μπμίμ θαη μπμνεί κα
θομαίκεηαη. Τμ/ηα εκ ιυγς πμζμζηυ/ά πνμζδημνίδμκηαη νεηά ζηε ζφμβαζε άδεηαξ πνήζεξ.
Σηεκ πενίπηςζε πμο μ αδεημφπμξ αδοκαηεί κα εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο, μνίδμκηαη
θονχζεηξ, μη μπμίεξ μπμνεί κα θομαίκμκηαη έςξ ηεκ αθαίνεζε ηεξ άδεηαξ πνήζεξ ζήμαημξ.
Γπίζεξ, μνίδμκηαη ζοκέπεηεξ ζε πενίπηςζε ιφζεξ ηεξ ζφμβαζεξ.

2. Σημ πνμακαθενυμεκμ πανάδεηγμα, βάζεη ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, παναηενμφμε υηη:
-

-

-

-

Ε ζφμβαζε αθμνά εμπμνεφμαηα πμο μεηαπςιμφκηαη ζηεκ ανπηθή ημοξ θαηάζηαζε θαη θένμοκ
ζήμα (απμθιεηζηηθυ ζήμα ή απμθιεηζηηθά επχκομα πνμσυκηα) γηα ηε πνήζε ημο μπμίμο
θαηαβάιιμκηαη ζπεηηθά δηθαηχμαηα (Γ.1.4).
Ννμβιέπεηαη ε θαηαβμιή πιενςμήξ απυ ημκ αγμναζηή ζημκ πςιεηή γηα ηε πνήζε
δηθαηςμάηςκ αδείαξ ζπεηηθά με εμπμνηθά ζήμαηα θαη πνυηοπα θαζχξ θαη ηε πνήζε ή
μεηαπχιεζε ηςκ εηζαγμμέκςκ εμπμνεομάηςκ (Γ.1.2). Ηαηά ζοκέπεηα, μη εκ ιυγς υνμη πνήζεξ
δηθαηςμάηςκ αδείαξ ζπεηίδμκηαη με ηα οπυ θνίζε εμπμνεφμαηα.
Μη πιενςμέξ ηςκ δηθαηςμάηςκ αδείαξ πνμζδημνίδμκηαη με ηε μμνθή επίζεμεξ ζομθςκίαξ,
υπμο πνμζδημνίδεηαη νεηά ε ζπεηηθή αμμηβή θαη μ ηνυπμξ οπμιμγηζμμφ (Γ.1.5, 6 ).
Μ αδεημφπμξ - αγμναζηήξ δεκ είκαη ειεφζενμξ κα πνμμεζεοηεί ηέημηα εμπμνεφμαηα απυ άιιμοξ
πνμμεζεοηέξ πμο δεκ ζοκδέμκηαη με ημκ πςιεηή – πανέπμκηα ηεκ άδεηα (Γ.1.4).
Ννμβιέπμκηαη ηα δηθαηχμαηα θαη μη οπμπνεχζεηξ ηςκ μενχκ, μ ηνυπμξ ιφζεξ ηεξ ζφμβαζεξ
θαζχξ θαη ζπεηηθέξ θονχζεηξ πμο επηβάιιμκηαη απυ ημκ πςιεηή ζημκ αγμναζηή ζε πενίπηςζε
με ζομμυνθςζεξ (Γ.1.5).
Έκα μένμξ ηςκ πιενςμχκ πμο ζπεηίδμκηαη με ηα δηθαηχμαηα αδείαξ μπμνεί κα ζεςνεζεί ςξ
με δαζμμιμγεηέμ ζημηπείμ (ζήμα πηκαθίδαξ θαηαζηεμάηςκ). Ωζηυζμ, ζηεκ πενίπηςζε πμο αοηυ
ημ ζημηπείμ δεκ μπμνεί κα δηαθνηζεί βάζεη ακηηθεημεκηθχκ θαη μεηνήζημςκ ζημηπείςκ απυ ηα
ιμηπά δηθαηχμαηα άδεηαξ πνήζεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηα εμπμνεφμαηα, θαη απυ ηε ζηηγμή πμο μ
ηνυπμξ οπμιμγηζμμφ ηςκ μθεηιχκ ςξ πμζμζηυ επί ηςκ ζοκμιηθχκ πςιήζεςκ δεκ δηαθνίκεη ηα
ζπεηηθά πμζά, δεκ μπμνεί κα γίκεη θαηάιιειμξ δηαπςνηζμυξ θαη θαηακμμή (Γ.1.7).
Έηζη, ζηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε, ηα πμζά πμο πιενχκμκηαη απυ ημκ αγμναζηή (αδεημφπμ)
ζημκ πςιεηή (πανέπμκηα ηεκ άδεηα), γηα ζθμπμφξ παναπχνεζεξ άδεηαξ πνήζεξ, πνμζηίζεκηαη
ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα πιενςηέα ηημή, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 1 γ) θακ. 2913/92.
Ακηίζεηα, πμζά πμο ηοπυκ μθείιμκηαη γηα ζθμπμφξ εμπμνίαξ (π.π. marketing, δηαθήμηζε θιπ.),
δεκ πνμζηίζεκηαη ζηε δαζμμιμγεηέα αλία ηςκ οπυ θνίζε εμπμνεομάηςκ (Β.4).

3. Ωξ είκαη εοκυεημ, ημ πνμακαθενυμεκμ πανάδεηγμα είκαη εκδεηθηηθυ, θαζχξ θάζε πενίπηςζε
μθεηιυμεκςκ δηθαηςμάηςκ γηα ηε πνήζε άδεηαξ ζηα πιαίζηα ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ ζα πνέπεη κα
ελεηάδεηαη θαηά πενίπηςζε, πνμθεημέκμο κα εκημπηζημφκ ηα μοζηχδε ζημηπεία πμο ζπεηίδμκηαη με
ηε ζομπενίιερε ή με ηςκ ζπεηηθχκ μθεηιχκ ζηε δαζμμιμγεηέα αλία ημο εμπμνεφμαημξ, υπςξ αοηά
παναηίζεκηαη ακςηένς.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6:
ΠΡΟΜΗΘΓΙΓ ΑΓΟΡΑ – ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ ΓΜΠΟΡΙΑ
Α. ΠΡΟΜΗΘΓΙΓ ΑΓΟΡΑ
1.

Σφμθςκα με ημ άνζνμ 33 ζημηπείμ ε) θακ. 2913/92, μη πνμμήζεηεξ αγμνάξ δεκ πενηιαμβάκμκηαη
ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα γηα ηα εηζαγυμεκα εμπμνεφμαηα ηημή, θαη θαηά ζοκέπεηα
δεκ πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη οπυρε γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ.
2. Τμφημ ελάιιμο πνμθφπηεη ζαθχξ θαη απυ άνζνμ 32 παν. 1 α) i), υπμο μνίδεηαη υηη, γηα ημκ
θαζμνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ θαη’ εθανμμγή ημο άνζνμο 29, πνμζηίζεκηαη ζηεκ πνάγμαηη
πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή μη πνμμήζεηεξ θαη ηα έλμδα μεζηηείαξ, με ελαίνεζε ηηξ πνμμήζεηεξ
αγμνάξ.
3. Σφμθςκα με ημ άνζνμ 32 παν. 4, ςξ «πνμμήζεηεξ αγμνάξ» γηα ζθμπμφξ θαζμνηζμμφ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ, μνίδμκηαη ηα πμζά πμο θαηαβάιιμκηαη απυ ημκ εηζαγςγέα
ζημκ ακηηπνυζςπυ ημο γηα ηηξ οπενεζίεξ ημο πμο ζοκίζηακηαη ζηεκ ακηηπνμζχπεοζή ημο γηα ηεκ
αγμνά ηςκ οπυ εθηίμεζε εμπμνεομάηςκ.
4. Ηαηυπηκ ηςκ ακςηένς, ςξ είκαη εοκυεημ, ηα πμζά πμο ζοκίζηακηαη ζε «πνμμήζεηεξ αγμνάξ», υπςξ
αοηά μνίδμκηαη ζηεκ παν. Α.3 ηεξ πανμφζαξ, δεκ πνέπεη κα πνμζηίζεκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςηέα
πιενςζείζα ηημή γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ.
Β. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ ΓΜΠΟΡΙΑ
1.

Σφμθςκα με ημ άνζνμ 29 παν. 3 β) θακ. 2913/92, μη δναζηενηυηεηεξ πμο ακαιαμβάκεη μ
αγμναζηήξ γηα δηθυ ημο ιμγανηαζμυ, μεηαλφ ηςκ μπμίςκ θαη ε εμπμνία, δεκ ζεςνμφκηαη ςξ έμμεζε
πιενςμή ζημκ πςιεηή θαη ημ θυζημξ ημοξ δεκ πνμζηίζεκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή
πιενςηέα ηημή γηα ημκ θαζμνηζμυ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ εμπμνεομάηςκ.
2. Γλάιιμο, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 149 παν. 1 θακ. 2454/93, ε έθθναζε «δναζηενηυηεηεξ πμο
αθμνμφκ ηεκ εμπμνία» ζεμαίκεη υιεξ ηηξ δναζηενηυηεηεξ ζπεηηθά με ηε δηαθήμηζε θαη ηεκ
πνμχζεζε ηεξ πχιεζεξ ηςκ εμπμνεομάηςκ, θαζχξ θαη ηηξ δναζηενηυηεηεξ ζπεηηθά με ηα
εμπμνεφμαηα αοηά εγγοήζεηξ.
3. Σφμθςκα με ηεκ παν. 2 ημο ίδημο άνζνμο, μη δναζηενηυηεηεξ εμπμνίαξ πμο ακαιαμβάκμκηαη απυ
ημκ αγμναζηή, ζεςνείηαη υηη ακαιαμβάκμκηαη γηα δηθυ ημο ιμγανηαζμυ, έζης θαη ακ πνμθφπημοκ
απυ οπμπνέςζε βάζεη ζομθςκίαξ με ημκ πςιεηή. Ηαηά ζοκέπεηα, δεκ πνέπεη κα πνμζηίζεκηαη ζηεκ
πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 29 παν. 3 θακ. 2913/92.
4. Ωξ είκαη εοκυεημ, ζοκδοάδμκηαξ ηηξ πνμακαθενυμεκεξ δηαηάλεηξ, πνμθφπηεη ζαθχξ υηη, πμζά πμο
αθμνμφκ πιενςμέξ απυ ημκ αγμναζηή ζημκ πςιεηή γηα δναζηενηυηεηεξ δηαθήμηζεξ ή πνμχζεζεξ
πςιήζεςκ (μάνθεηηκγθ) πμο ακαιαμβάκεη μ αγμναζηήξ, υπςξ π.π. «marketing fees», δεκ πνέπεη
κα ζομπενηιαμβάκμκηαη ζηεκ πνάγμαηη πιενςζείζα ή πιενςηέα ηημή γηα ζθμπμφξ δηαμυνθςζεξ ηεξ
δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ, έζης θη ακ απμηειμφκ υνμ ηεξ ζφμβαζεξ πχιεζεξ, θαζχξ ελ’ μνηζμμφ
ζεςνείηαη υηη ακαιαμβάκμκηαη γηα ιμγανηαζμυ ημο αγμναζηή.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7:
ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΓΝΣΤΠΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΔΡΟΜΗ

ΓΛ ΛΗ Ν Ι ΚΗ ΔΗ Μ ΟΚ Ρ ΑΣΙ Α
ΤΠ ΟΤ ΡΓ Γ Ι Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν
ΓΓ Ν ΙΚΗ Γ ΡΑ Μ ΜΑΣ Γ Ι Α Δ Η Μ. Γ  ΟΔΩ Ν
ΓΓ Ν. Δ / Ν Η Σ ΓΛ Ω ΝΓ Ι Ω Ν & Γ. Φ. Κ.
ΣΓΛ Ω ΝΓ Ι Ο :

Αζήκα,
Αν. Ννςη.:
ΠΡΟ: Τεκ Τειςκεηαθή Νενηθένεηα
…………………………………...

ΑΙΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΔΑΜΟΛΟΓΗΣΓΑ ΑΞΙΑ
ΓΜΠΟΡΓΤΜΑΣΩΝ
Ναναθαιμφμε γηα ηε ζοκδνμμή ζαξ ακαθμνηθά με ημκ έιεγπμ ηεξ μνζήξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ
αλίαξ εηζαγυμεκςκ εμπμνεομάηςκ, ζηεκ αθυιμοζε πενίπηςζε:
1.

Αν. Δηαζάθεζεξ:

2. Νενηγναθή εμπμνεομάηςκ:
3. Ηςδηθυξ TARIC (ζέζε 33):
4. Φχνα θαηαγςγήξ:
5. Ηςδηθυξ πνμηίμεζεξ (ζέζε 36):
6. Δειςζείζα αλία (ζέζε 46):
7. Υπμβμιή DV1 (ζέζε 44.1):

ΚΑΖ

ΜΦΖ

8. Απυθαζε Τειςκεηαθήξ Νενηθένεηαξ (ζέζε 44.1):
ΚΑΖ - Royalties/δηθαηχμαηα αδείαξ
Ανηζ. Απυθαζεξ:
ΚΑΖ - Γθανμμγή άνζνμο 147 θακ. 2454/93
Ανηζ. Απυθαζεξ:
ΜΦΖ
9. Θυγμξ/Θυγμη πμο δεηείηαη ε πανμπή ζοκδνμμήξ (ζεμεηχκεηαη με «Φ» έκαξ ή πενηζζυηενμη):
Α) Έιεγπμξ μνζήξ ζομπενίιερεξ ζημηπείςκ πμο πνμζηίζεκηαη ζηεκ αλία με βάζε ημ άνζνμ 32 θακ.
2913/92 (δηεοθνηκίζηε):
Β) Έιεγπμξ μνζήξ αθαίνεζεξ απυ ηεκ αλία ηςκ ζημηπείςκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 33 θακ.
2913/92 (δηεοθνηκίζηε):
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Γ) Νηζακή οπμηημμιυγεζε
Δ) Νηζακή οπενηημμιυγεζε
Γ) Απυννηρε ζοκαιιαθηηθήξ αλίαξ με βάζε ημ άνζνμ 186 α θακ. 2913/92
Ση) Γθανμμγή εκαιιαθηηθή μεζυδμο δηαμυνθςζεξ ηεξ δαζμμιμγεηέαξ αλίαξ:
i. Νακμμμηυηοπα εμπμνεφμαηα (άνζνμ 30 παν. 2α θακ. 2913/92)
ii. Μμμεηδή εμπμνεφμαηα (άνζνμ 30 παν. 2β θακ. 2913/92)
iii. Ηαηά μμκάδα αλία (άνζνμ 30 παν. 2γ θακ. 2913/92)
iv. Υπμιμγηδυμεκε αλία (άνζνμ 30 παν. 2δ θακ. 2913/92)
v. Γφιμγε αλία (άνζνμ 31 θακ. 2913/92)
Δ) Σοκδευμεκα πνυζςπα
Ε) Τνηγςκηθέξ ζοκαιιαγέξ
Θ) Μνζή ζομπιήνςζε ζημηπείςκ DV1
Ζ) Μνζή απαιιαγή απυ ηεκ οπμβμιή DV1
K) Άιιμξ (δηεοθνηκίζηε):

10. Ανπηθέξ δηαπηζηχζεηξ ημο ηειςκείμο:

11. Θμηπέξ πιενμθμνίεξ – ζημηπεία πμο πανείπε μ εκδηαθενυμεκμξ:

12. Νιενμθμνίεξ πμο δεημφκηαη απυ ηεκ Τειςκεηαθή Νενηθένεηα:

13. Σοκεμμέκα:

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΓΝΟ ΣΟΤ ΣΓΛΩΝΓΙΟΤ
(υκμμα - οπμγναθή)
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

A.

ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΓΝΓΡΓΓΙΑ
Τειςκεηαθέξ Νενηθένεηεξ (με άμεζε εκεμένςζε ηςκ Τειςκείςκ ανμμδηυηεηάξ ζαξ)

B.

ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

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

ΓΘ.Υ.Τ Αηηηθήξ
ΓΘ.Υ.Τ Θεζ/κίθεξ
Δ/κζε Ειεθηνμκηθμφ Τειςκείμο
Σ.Δ.Μ.Γ.: Ηεκηνηθή Υπενεζία θαη Νενηθενεηαθέξ Δ/κζεηξ
Δ/κζε Γζςηενηθμφ Γιέγπμο (Αζήκα, Θεζζαιμκίθε)
Σφκδεζμμξ Γιιήκςκ Βημμεπάκςκ – Λεκμθχκημξ 5
Σφκδεζμμξ Γμπμνηθχκ Ακηηπνμζχπςκ Γιιάδμξ
Ηεκηνηθή Έκςζε Γπημειεηενίςκ
Μμμζπμκδία Γθηειςκηζηχκ Γιιάδμξ – Τζαμαδμφ 38 Νεηναηάξ
Σφιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Αζήκαξ – Νεηναηά
Σφιιμγμξ Γθηειςκηζηχκ Θεζ/κίθεξ

Γ. ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γναθείμ θ. Γεκ. Γναμμαηέα Δεμμζίςκ Γζυδςκ
2.
Γναθείμ θαξ Γεκ. Δ/κηνηαξ Τειςκείςκ & Γ.Φ.Η
3.
Δ/κζεηξ : Τει.Δηαδηθαζηχκ, Σ.Τ.Γ.Ν., ΓΦ.Η & ΦΝΑ
4.
Δ/κζε Δηεζκχκ Μηθμκμμηθχκ Σπέζεςκ - Τμήμα Β΄ : Τειςκεηαθχκ Θεμάηςκ
5.
Δ/κζε Δ.Θ.Τ.Μ.Η. : α. Γναθείμ Ννμσζηαμέκμο Δ/κζεξ
β. Τμήμαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
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