
Ενημέρωση για τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων  προέλευσης εξωτερικού 

(από χώρες εκτός ΕΕ) 

Η διαδικασία που εφαρμόζεται, κατά τον εκτελωνισμό, βασίζεται στην ενωσιακή και ελληνική 

τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού ή µη εµπορικού χαρακτήρα. 

Ως εμπορεύματα µη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται όσα 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 και 

απαλλάσσονται δασμού εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 45€. 

Τα αντικείμενα εμπορικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικό εμπόριο) των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει 

τα 150 € απαλλάσσονται από το δασμό ενώ όσα από αυτά την υπερβαίνουν υπόκεινται σε δασμό, 

ανάλογα με τη στατιστική αξία τους και τη δασμολογική τους κατάταξη 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-

customs/teloneia/taric-diaheirisi-dasmologioy 

Σημειώνουμε ότι από 1-7-21 καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών εµπορικού 

χαρακτήρα αξίας έως του ποσού των 22€, συνεπώς δεν υφίσταται διαλογή παρουσία 

τελωνειακού υπαλλήλου και όλα τα ανωτέρω είδη επιβαρύνονται, ανεξαρτήτως αξίας, με τον 

προβλεπόμενο συντελεστή ΦΠΑ -αναλόγως του είδους- στη χώρα του παραλήπτη όπου 

αποδίδεται και ο φόρος.  

Επισημαίνουμε: 

 Απαγορεύονται πλήρως για τους ιδιώτες οι διασυνοριακές αγορές μέσω διαδικτύου 

προϊόντων καπνού (π.χ. τσιγάρα, πούρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, υγρά αναπλήρωσης). 

 Ταχυδρομικά αντικείμενα καταγωγής χώρας εκτός Ε.Ε, που εισάγονται στην Ελλάδα μέσω 

κράτους μέλους της ΕΕ, υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο και εκτελωνισμό, εφόσον 

απαιτείται, εάν δεν έχουν υποστεί αποδεδειγμένα τέτοιο έλεγχο σε άλλη χώρα της ΕΕ. 

 Ταχυδρομικά αντικείμενα καταγωγής χώρας Ε.Ε, που εισάγονται στην Ελλάδα μέσω 

κράτους εκτός Ε.Ε, δεν υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο, εφόσον συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό που αποδεικνύει το ενωσιακό τους χαρακτήρα. 

 Σε περίπτωση που οι τελωνειακές Αρχές στο στάδιο του ελέγχου έχουν αμφιβολίες σχετικά 

με τη δηλωθείσα αξία του αντικειμένου (δήλωση CN22 /CN23) ή έχουν ελλιπείς 

πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο ή την αξία, μπορεί να αναζητήσουν τις πληροφορίες 

που λείπουν χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, όπως είναι οι διαδικτυακοί 

τιμοκατάλογοι ή να ζητήσουν την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών/επιπλέον 

δικαιολογητικών, όπως: τιμολόγιο, έμβασμα πληρωμής, paypal, απόδειξη πιστωτικής 

κάρτας κτλ. 

 Από 1-7-21 θεσπίζεται νέο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (Η7) για τον τελωνισμό 

των αγαθών αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ που αποτελούν αντικείμενο εξ 

αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce), με τη δυνατότητα υποβολής: 

 διασάφησης προάφιξης-τύπου D που υποβάλλεται πριν την άφιξη των 

εμπορευμάτων για την άμεση απελευθέρωση των μικροδεμάτων και 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/taric-diaheirisi-dasmologioy
https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/taric-diaheirisi-dasmologioy


 πλήρους διασάφησης-τύπου Α που υποβάλλεται με την προσκόμιση των 

εμπορευμάτων. 

 Για κάθε μικροδέμα υποβάλλεται ξεχωριστή διασάφηση 

 Εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο και υποβολής σχετικών δικαιολογητικών τα 

κατωτέρω αντικείμενα τα οποία παραδίδονται άμεσα στους παραλήπτες: 

- κάρτες και επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα. 

- επιστολές για τυφλούς. 

- έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α.. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του Ν.1684/87 πχ. διαφημιστικά 
έντυπα, κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια 

 εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες για εταιρείες ταχυμεταφοράς και ΦΠΚΥ (τα 

ΕΛΤΑ Α.Ε βάσει νόμου). 

 Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για την ισχύουσα 

δασμοφορολογική νομοθεσία από την ηλεκτρονική δ/νση της ΑΑΔΕ, 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/e_2133_2021ada.pdf και για λοιπές 

χρεώσεις από τους τιμοκαταλόγους των Ταχυδρομικών παρόχων που αναρτούν στις 

ιστοσελίδες τους. 
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