ΝΕΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ

(Τα νέα ειδικά τέλη εμπεριέχουν 24% ΦΠΑ)

Επιστολικό Ταχυδρομείο Εξωτερικού
Τέλος εκτελωνισμού
15€

CIF* έως και 150€
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.
To «Tέλos Εκτελωνισμού» αντικαθιστά το «Tέλos διαχείρισns δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων» (12€).

Τέλος Παράδοσης στον εκτελωνιστή του παραλήπτη:
15€
Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου:
a. ο πελάτης/παραλήπτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει τον εκτελωνισμό ο ίδιos ή με δικό του εκτελωνιστή και όχι μέσω των ΕΛΤΑ,
πριν την έναρξη τns διαδικaσίas από τα Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Γ.Ε.Τ.Α.). Στην περίπτωσπ αυτή ο ίδιos 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 ίδιos ή με δικό του εκτελωνιστή (αφορά σε αντικείμενα ισxύouσas στατιστικής αξίας μέχρι 1000€ που εκτελωνίζονται
αρχικά από τα ΕΛΤΑ και για τα οποία δεν απαιτείται εκ των προτέρων εξουσιοδότηση).
Τέλος ∆ιασάφησης Εξαγωγής
Μεμονωμένο Αντικείμενο
Κατάθεση πλέον του ενός αντικειμένου

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

Σε περιπτώσεις αποστολήs αντικειμένων σε χώρες εκτός Ε.Ε., παρέχεται στον πελάτη/εξαγωγέα, η δυνατότητα απαλλαγής από το
ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής xρήσης και πλήρουs και σωστής συμπλήρωσπς τελωνειακής δήλωσης CN23
(Customs Declaration) η οποία υπέχει πλέον θέση τελωνειακής διασάφησης για την εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων aξίas
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.

∆έματα Εξωτερικού
Τέλος εκτελωνισμού
CIF* έως και 150€

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.
To «Τέλος Εκτελωνισμού» αντικαθιστά το «Τέλος διαχείρισης δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων» (12€).
To νέο αυτό τέλος ισχύει και για τα αντικείμενα EMS.

Τέλος Παρουσίασης στο τελωνείο για χαρακτηρισμό τελωνειακώς ελευθέρων
3€
Εισπράττεται για ταχυδρομικά δέματα (συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων EPG) καθώς και για αντικείμενα EMS, που δεν φέρουν
τελωνειακές επιβαρύνσεις και φέρουν αυτοκόλλητο με πράσινο χρώμα «Ελεύθερο» ή αποτύπωμα σφραγίδας τελωνείου με την
ένδειξη ελεύθερο».
Τέλος Παράδοσης στον εκτελωνιστή του παραλήπτη:
15€
Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου:
α. ο πελάτης/παραλήπτπς επιθυμεί να πραγματοποιήσει τον εκτελωνισμό ο ίδιos ή με δικό του εκτελωνιστή και όχι μέσω των
ΕΛΤΑ, πριν την έναρξη της διαδικασίas από τα Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Γ.Ε.Τ.Α.). Στην περίπτωση αυτή
ο ίδιos 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 τns επίδοσης του αντικειμένου του την παροχή εξουσιοδότησπς στα ΕΛΤΑ για τη
διενέργεια των εκτελωνιστικών διαδικασιών (δεν υπογράφει το ειδοποιητήριο/εξουσιοδότηση) και ζητεί να πραγματοποιήσει τον
εκτελωνισμό ο ίδιos ή με δικό του εκτελωνιστή (αφορά σε αντικείμενα ισxύouσas στατιστικής αξίας μέχρι 1000€ που εκτελωνίζονται αρχικά από τα ΕΛΤΑ και για τα οποία δεν απαιτείται εκ των προτέρων εξουσιοδότηση).
Τέλος ∆ιασάφησης Εξαγωγής
Μεμονωμένο Αντικείμενο
Κατάθεση πλέον του ενός αντικειμένου

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

Σε περιπτώσεις αποστολήs αντικειμένων σε χώρες εκτός Ε.Ε., παρέχεται στον πελάτη/εξαγωγέα, η δυνατότητα απαλλαγής από το
ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής xρήσns 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.
Αναστέλλεται η είσπραξη του «Τέλους Αίτησης Αναθεώρησης ∆ασμών».

