Ειδικά Τέλη Εκτελωνισμού

(Τα ειδικά τέλη εμπεριέχουν 24% ΦΠΑ)

Επιστολικό Ταχυδρομείο & ∆έματα Εξωτερικού
Τέλος εκτελωνισμού
CIF*22 € έως και150 €
15
CIF άνω των
150 € έως και
500 €
20
CIF άνω των
500 € έως και 1.000 €
25
CIF άνω των
1.000 €
50
*CIF: Είναι η στατιστική αξία του αντικειµένου δηλαδή: Αξία αντικειµένου + Έξοδα µεταφοράς + Ασφάλιστρα κλπ
έτσι όπως αναγράφεται και στη σχετική αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλάται στα εκτελωνισµένα ταχυδροµικά
αντικείµενα. Τα ανωτέρω τέλη ισχύουν για όλα τα αντικείµενα που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. και φέρουν
τελωνειακή διασάφηση.

€
€
€
€

Τέλος Παρουσίασης στο τελωνείο για χαρακτηρισμό τελωνειακώς ελευθέρων
Για αντικειμενα επιστολικού Ταχυδρομείου, που δεν φέρουν τελωνειακές επιβαρύνσεις αλλά φέρουν αυτοκόλλητο
µε πράσινο χρώµα «Ελεύθερο» ή αποτύπωµα σφραγίδας τελωνείου µε την ένδειξη «Eλεύθερο» δεν επιβάλλεται
καμία χρέωση
Για ταχυδροµικά δέµατα (συµπεριλαµβανοµένων των δεµάτων EPG) και για αντικείµενα EMS, που δεν φέρουν
τελωνειακές επιβαρύνσεις αλλά φέρουν αυτοκόλλητο µε πράσινο χρώµα «Ελεύθερο» ή αποτύπωµα σφραγίδας
τελωνείου µε την ένδειξη «Eλεύθερο».
3€

Τέλος Παράδοσης στον εκτελωνιστή του παραλήπτη*

15 €

Εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου:
α. ο πελάτης/παραλήπτης επιθυµεί να πραγµατοποιήσει τον εκτελωνισµό ο ίδιος ή µε δικό του εκτελωνιστή και όχι
µέσω των ΕΛΤΑ, πριν την έναρξη της διαδικασίας από τα Γραφεία Εκτελωνισµού Ταχυδροµικών Αντικειµένων (Γ.Ε.Τ.Α.).
Στην περίπτωση αυτή ο ίδιος ο πελάτης/παραλήπτης ή εξουσιοδοτηµένος εκτελωνιστής του προσκοµίζει αποδεικτικό
πληρωµής του σχετικού τέλους το οποίο έχει καταβληθεί σε Ταχυδροµικό Κατάστηµα των ΕΛΤΑ.
β. ο πελάτης/παραλήπτης αρνείται κατά το στάδιο της επίδοσης του αντικειµένου του την παροχή εξουσιοδότησης στα
ΕΛΤΑ για τη διενέργεια των εκτελωνιστικών διαδικασιών (δεν υπογράφει το ειδοποιητήριο/εξουσιοδότηση) και ζητεί να
πραγµατοποιήσει τον εκτελωνισµό ο ίδιος ή µε δικό του εκτελωνιστή (αφορά αντικείµενα ισχύουσας στατιστικής αξίας
µέχρι 1.000€ που εκτελωνίζονται αρχικά από τα ΕΛΤΑ και για τα οποία δεν απαιτείται εκ των προτέρων εξουσιοδότηση).
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* Αυτοκόλλητο ένσηµο εκτελωνισµού: Για την διευκόλυνση των συναλλασσόµενων πελατών εκδόθηκε αυτοκόλλητο ένσηµο που φέρει την ονοµασία “Τέλος Παράδοσης στον Εκτελωνιστή του παραλήπτη” και µε αυτό πραγµατοποιείται η πληρωµή του ειδικού τέλους εκτελωνισµού.

Τέλος ∆ιασάφησης Εξαγωγής
Μεµονωµένο Αντικείµενο
Κατάθεση πλέον του ενός αντικειµένου

5€
1€ / αντικείµενο ( ελάχιστη χρέωση 5 € )

Σε περιπτώσεις αποστολής αντικειµένων σε χώρες εκτός Ε.Ε., παρέχεται στον πελάτη/εξαγωγέα, η δυνατότητα απαλλαγής από το ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής χρήσης και πλήρους και σωστής συµπλήρωσης τελωνειακής δήλωσης CN23 (Customs Declaration) η οποία υπέχει πλέον θέση τελωνειακής διασάφησης για την εξαγωγή ταχυδροµικών
αντικειµένων αξίας µέχρι του στατιστικού ορίου εξωτερικού εµπορίου (< 1.000 €).
Η σήµανση µε το χρονολογικό σήµαντρο και η υπογραφή επί του εντύπου CN23 ή του αντιγράφου που λαµβάνει ο
πελάτης / εξαγωγέας από τον ταχυδροµικό υπάλληλο κατά την κατάθεση του αντικειµένου στα ορισµένα κατά περιοχή
καταστήµατα των ΕΛΤΑ, θεωρείται ως «Βεβαίωση εξόδου» για τις Τελωνειακές Αρχές.

Αίτηση Επανεξέτασης δασμών

12 €
Σε περίπτωση που το αρµόδιο Τελωνείο, κατά την επανεξέταση των δασµών, µειώσει ή ακυρώσει το ποσό των δασµών
που αρχικά είχε υπολογιστεί, το τέλος Αίτησης Επανεξέτασης ∆ασµών επιστρέφεται στον παραλήπτη, κατά την επίδοση
του αντικειµένου.
Το παρόν είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν τα τέλη και τους όρους παραδοχής
των παρεχομένων υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση τυχόν διαφορών υπερισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος των ΕΛΤΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμολογιακή και Εμπορική πολιτική, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα ΕΛΤΑ.
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