Πίνακας με την τελωνειακή μεταχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ /
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

E-COMMERCE: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΞΙΑΣ €0 - 150

B2C (από επιχείρηση σε
ιδιώτη)

B2Β (από επιχείρηση σε
επιχείρηση –
επιχειρήσεις χωρίς
δικαίωμα έκπτωσης
ΦΠΑ –κεφ.1.3.1 περ.α
της εγκυκλίου )
B2B (από επιχείρησησε
επιχείρηση –
επιχειρήσεις με
δικαίωμα έκπτωσης
ΦΠΑ)

C2C (από ιδιώτη σε
ιδιώτη) μη εμπορικού
χαρακτήρα

Διασάφηση(H7)

Διασάφηση(H7)

ΕΔΕ ή ΕΔΕ
ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ

Διασάφηση(H7)

Καταβολή

- μέσω IOSS
- μέσω ειδικών
ρυθμίσεων
- συνήθης διαδικασία
καταβολής ΦΠΑ στις
τελωνειακές αρχές

Καταβολή

- μέσω IOSS
- μέσω ειδικών ρυθμίσεων
- συνήθη διαδικασία
καταβολής ΦΠΑ στις
τελωνειακές αρχές

Καταβολή

συνήθη διαδικασία
καταβολής ΦΠΑ στις
τελωνειακές αρχές

-Απαλλαγή για
αξία <€45
-Καταβολή
για αξία>€45

Η ατέλεια περιορίζεται, κατ’
αποστολή, στις αναγραφόμενες
ποσότητες:
α) προϊόντα καπνού:
50 σιγαρέτα,
-25 σιγαρίλος (πούρα με μέγιστο
βάρος 3 γραμμάρια ανά
τεμάχιο), ή
-10 πούρα,
-50 γραμμάρια καπνού,
-αναλογικός συνδυασμός αυτών
των διαφορετικών προϊόντων
β)οινόπνευμα και οινοπνευματώδη
ποτά:
- απεσταγμένα και
οινοπνευματώδη ποτά, με
αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από
22 % vol·αιθυλική αλκοόλη μη
μετουσιωμένη με αλκοολικό
τίτλο 80 % vol ή μεγαλύτερο: 1
λίτρο, ή
- απεσταγμένα και
οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ
με βάση τον οίνο ή το
οινόπνευμα, ταφία, σακέ ή
παρόμοια ποτά με αλκοολικό
τίτλο 22 % vol ή μικρότερο·
αφρώδεις οίνοι, οίνοι liqeur: 1
λίτρο· ή αναλογικός συνδυασμός
αυτών των διαφορετικών
προϊόντων και
-σταθεροποιημένοι οίνοι: 2
λίτρα·
γ) -αρώματα: 50 γραμμάρια, ή
-κολόνιες: 0,25 λίτρα.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ €150
Αποστολές
εμπορευμάτων αξίας 150
έως 1.000 ευρώ
Αποστολές εμπορευμάτων
• αξίας > 1.000 ευρώ
• που εμπίπτουν σε
απαγορεύσεις και
περιορισμούς
Διασυνοριακές εξ
αποστάσεως πωλήσεις
προϊόντων καπνού μέσω
διαδικτύου,
τηλεπικοινωνιών
ή κάθε άλλου τρόπου
βασιζόμενου σε
εξελισσόμενη τεχνολογία

ΕΔΕ Άνευ
στατιστικής στο
ICISnet
Ηλεκτρονική
διασάφηση (ΕΔΕ)
στο ICISnet

Καταβολή
δασμών και
φόρων
Καταβολή
δασμών και
φόρων

Πλήρης απαγόρευση για
ιδιώτες

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Εθνικές ατέλειες

ΕΔΕ ή
ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ

Εμπορικά δείγματα

ΕΔΕ ή
ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ

Anti-dumping

ΕΔΕ ή ΕΔΕ
ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ

Προϊόντα ΕΦΚ

ΕΔΕ ή ΕΔΕ
ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ

Προϊόντα φόρου
κατανάλωσης

ΕΔΕ ή ΕΔΕ
ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ

