Ενηµέρωση αναφορικά µε τα τέλη εκτελωνισµού ταχυδροµικών αντικειµένων
προέλευσης εξωτερικού (από χώρες εκτός ΕΕ)
1) Η διαδικασία που εφαρµόζεται, κατά τον εκτελωνισµό, βασίζεται στην ευρωπαϊκή και
ελληνική τελωνειακή νοµοθεσία περί τριτοχωρικών εµπορευµάτων εµπορικού χαρακτήρα
µε αξία υψηλότερη των 22 ευρώ ή µη εµπορικού χαρακτήρα µε αξία µεγαλύτερη των 45
ευρώ.
2) Τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
(α) Τέλη προς το δηµόσιο (δασµοί, ΦΠΑ, ∆ΕΤΕ)
Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση
της αποστολής. Για αντικείμενα µη εµπορικού χαρακτήρα:
•
•

•

για είδη μέχρι 45 € δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι.
για είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 €, υπόκεινται σε
κατ’ αποκοπή δασμό 2,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με
βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους.
για είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 700€, καταβάλλονται οι ισχύοντες
δασμοί και φόροι.

Ως εµπορεύµατα µη εµπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαµβάνονται
αποκλειστικά στις αποστολές που πραγµατοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς
οποιασδήποτε µορφής πληρωµή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς
τους (µικρή) προορίζονται, χωρίς καµία αµφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή
χρήση εκ µέρους των παραληπτών.
Για αντικείµενα εµπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις, ενώ τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 22 €
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α και τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα
150 € απαλλάσσονται από το δασμό.
(β) Τέλη εκτελωνισµού από ΕΛΤΑ.
Τα τέλη που προβλέπονται στον ισχύοντα τιµοκατάλογο των ΕΛΤΑ είναι:
• «Τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο για χαρακτηρισμό τελωνειακώς ελεύθερων»: 3 ευρώ
για ταχυδρομικά δέματα (συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων EPG) καθώς και για
αντικείμενα EMS, τα οποία προσκοµίστηκαν από τα ΕΛΤΑ ΑΕ στις τελωνειακές αρχές για
σχετικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι δεν περιέχουν αντικείµενα που επισύρουν
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις τελωνειακές αρχές ως
«τελωνειακά ελεύθερα».
• «Τέλος εκτελωνισμού»: σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
CIF (*) έως 150 €
15 €
CIF άνω των 150 € έως και 500 €
20 €
CIF άνω των 500 € έως και 1000 €
25 €
CIF άνω των 1000 €
50 €

Όπου CIF είναι η στατιστική αξία του αντικειμένου όπως αναγράφεται και στη σχετική
αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλάται στα εκτελωνισμένα ταχυδρομικά αντικείμενα και
υπολογίζεται από την αξία του αντικειμένου, τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν ασφάλιστρα, κ.λπ.
Αφορά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου και δεµάτων, από χώρες εκτός ΕΕ, που
εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε για αυτά τελωνειακή διασάφηση από τις τελωνειακές αρχές.
• «Τέλος παράδοσης στον εκτελωνιστή του παραλήπτη»: 15 ευρώ.
• «Τέλος διασάφησης εξαγωγής»: 5 ευρώ για μεμονωμένο αντικείμενο με προσαύξηση 1
ευρώ ανά αντικείμενο για κατάθεση πλέον του ενός αντικειμένου.
(γ) Τέλη εκτελωνισµού από εταιρία ταχυµεταφορών
• Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης
• Αµοιβή εκτελωνιστή που συνήθως ξεκινά από 50-60 ευρώ και αυξάνει ανάλογα µε την
αξία του τιµολογίου. Εναλλακτικά, ο παραλήπτης µπορεί να χρησιµοποιήσει δικό του
εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισµό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει
αµοιβή εκτελωνιστή στην εταιρία ταχυµεταφορών, αλλά απαιτείται η «έκδοση
διατακτικής» µε κόστος από 0 έως 35 ευρώ, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν
υπάρξει).
3) Τα ταχυδροµικά αντικείµενα εξωτερικού, είτε διακινούνται από τα ΕΛΤΑ είτε από
εταιρίες ταχυµεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, με την
επιφύλαξη προηγούμενης αποπληρωμής των οφειλών προς το δημόσιο (ΦΠΑ/Δασμών) και
αποδέσμευσης των αποστολών από τις τελωνειακές αρχές.
4) Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές οφείλουν να ενηµερώνονται για τα ισχύοντα τέλη
από τους τιµοκαταλόγους των εταιριών και από την ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων
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