Πίνακας με την τελωνειακή μεταχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων

Ταχυδρομικό αντικείμενο

Αποστολές εμπορευμάτων
αξίας που δεν υπερβαίνει τα
22 ευρώ.

Νομική Βάση

Άρθρα 23 και 24 του
Καν.1186/09.

Δασμοί και Φόροι

Τελωνειακή
Διαδικασία /
υποβαλλόμενο
παραστατικό

Απαλλαγή από
δασμό και ΦΠΑ

Διαλογή
παρουσία
τελωνειακού.

Εξαιρούνται
από
την απαλλαγή:
α) τα
οινοπνευματώδη
προϊόντα,
β) τα αρώματα και
οι κολόνιες,
γ) ο καπνός και τα
προϊόντα καπνού.



ΕΔΕ Άνευ
στατιστικής στο
ICISnet

Εξαιρούνται
από
την απαλλαγή:
α) τα
οινοπνευματώδη
προϊόντα,
β) τα αρώματα και
οι κολόνιες,
γ) ο καπνός και τα
προϊόντα καπνού.

Άρθρα 20-21 Ν.1684/87
για την απαλλαγή από το
φόρο προστιθέμενης
αξίας ορισμένων
οριστικών εισαγωγών
αγαθών (ΦΕΚ Α' 18/26-21987)
Αποστολές εμπορευμάτων
αξίας 22 έως 150 ευρώ.

Άρθρα 23 και 24 του
Κανονισμού 1186/09



Απαλλαγή από
δασμό
Καταβολή
ΦΠΑ

Αποστολές εμπορευμάτων
αξίας
150 έως 1.000 ευρώ

Καταβολή δασμών
και φόρων

ΕΔΕ Άνευ
στατιστικής στο
ICISnet

Αποστολές εμπορευμάτων
 αξίας > 1.000 ευρώ
 που εμπίπτουν σε
απαγορεύσεις και
περιορισμούς

Καταβολή δασμών
και φόρων

Ηλεκτρονική
διασάφηση (ΕΔΕ)
στο ICISnet

Διασυνοριακές εξ
αποστάσεως πωλήσεις
προϊόντων καπνού μέσω
διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών
ή κάθε άλλου τρόπου
βασιζόμενου σε
εξελισσόμενη τεχνολογία

Άρθρο 60 παρ.7 του
Ν.2960/2001, όπως
προστέθηκε με το άρθρο
4 του Ν.4410/2016
(ΦΕΚ 141/Α)

Αποστολές εμπορευμάτων
μη εμπορικού χαρακτήρα
από ιδιώτη σε ιδιώτη αξίας
μέχρι 45 ευρώ, εφόσον οι
αποστολές αυτές:

Άρθρα 25-27 του
Κανονισμού 1186/09

i) έχουν ευκαιριακό
χαρακτήρα,
ii) περιέχουν αποκλειστικά
εμπορεύματα τα οποία
προορίζονται για προσωπική
χρήση του παραλήπτη ή της
οικογενείας του και για τα
οποία, λόγω της φύσης ή της
ποσότητά τους, δεν υπάρχει

Ν.1402/1983 (ΦΕΚ Α
167/1983)

Παρατηρήσεις

Πλήρης
απαγόρευση για
ιδιώτες

Απαλλαγή από
δασμό και ΦΠΑ.

Διαλογή
παρουσία
τελωνειακού.

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,

καμία αμφιβολία ότι
πρόκειται για εμπορεύματα
χωρίς εμπορικό χαρακτήρα,
και

-αναλογικός
συνδυασμός αυτών
των διαφορετικών
προϊόντων

iii) πραγματοποιούνται από
τον αποστολέα προς τον
παραλήπτη χωρίς
οποιασδήποτε μορφής
πληρωμή· (δώρα).

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 liqueur: 1
λίτρο∙ ή αναλογικός
συνδυασμός αυτών
των διαφορετικών
προϊόντων και
-σταθεροποιημένοι
οίνοι: 2 λίτρα∙
γ) -αρώματα: 50
γραμμάρια, ή
-κολόνιες: 0,25
λίτρα.

