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Αθήνα,  11  Νοεμβρίου 2020 
ΑΔΑ:   
Αριθ. Πρωτ.:  ΔΔΘΕΚΑ Α 1131892 ΕΞ 2020 

Σαχ. Δ/νςθ : Κ. ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 101 84 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Ε. Μπίρμπιλα 
Σθλζφωνο : 210-69.87.475 
Fax : 210-69.87.506 
E-Mail : ddtheka@aade.gr   
Url : www.aade.gr  

 
 

Θζμα:   «Κοινοποίθςθ καν. (ΕΕ) 2020/1646 τθσ Ε.Επιτροπισ για τθν επιβολι 

πρόςκετων δαςμϊν ςε οριςμζνα προϊόντα από τισ Η.Π.Α.» 

Κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα, για ενθμζρωςθ και εφαρμογι, τον καν. (ΕΕ) 

2020/1646 τθσ Ε.Επιτροπισ, για τθ λιψθ μζτρων εμπορικισ πολιτικισ όςον αφορά 

οριςμζνα προϊόντα από τισ Η.Π.Α., μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ για εμπορικι 

διαφορά μεταξφ Ε.Ε. - ΗΠΑ, ςτα πλαίςια μνθμονίου ςυμφωνίασ του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Σελωνείων (Π.Ο.Ε.) ςχετικά με τθν επίλυςθ διαφορϊν. Ο εν λόγω 

κανονιςμόσ αρχίηει να ιςχφει τθν θμζρα τθσ δθμοςίευςισ του ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. (7/11/2020). 

Ειδικότερα, επιςθμαίνουμε τα ακόλουκα: 

1. Σα μζτρα εμπορικισ πολιτικισ που προαναφζρκθκαν, εφαρμόηονται με τθ 

μορφι πρόςθετων δαςμών κατ’ αξία, δθλαδι δαςμϊν που επιβάλλονται 

πλζον αυτϊν που προβλζπονται ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε., κατά τθν 

ειςαγωγι ςτθν Ε.Ε. οριςμζνων προϊόντων καταγωγισ Η.Π.Α., τα οποία 

απαρικμοφνται ςτα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ. 
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2. φμφωνα με το άρθρο 2 του κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ, οι 

προαναφερόμενοι πρόςκετοι δαςμοί εφαρμόηονται ωσ εξισ: 

- Προϊόντα Παραρτήματοσ Ι:  

Εφαρμόηεται πρόςκετοσ δαςμόσ 15% κατ’ αξία. Πρόκειται, ειδικότερα, 

για αεροςκάφη τθσ δαςμολογικισ διάκριςθσ  8802.40 (αεροπλάνα και 

άλλα οχιματα αζροσ, με βάροσ χωρίσ φορτίο που υπερβαίνει τα 15000 

kg), τα οποία εμπίπτουν ςτουσ κωδικοφσ TARIC: 8802 40 00 13, 8802 40 

00 15, 8802 40 00 17, 8802 40 00 19, 8802 40 00 21. 

φμφωνα με τθν επεξθγθματικι υποςθμείωςθ (2) του Παραρτιματοσ Ι 

του παρόντοσ κανονιςμοφ, οι προαναφερόμενοι κωδικοί καλφπτουν όλα 

τα αεροςκάφη που εμπίπτουν ςε αυτοφσ, τα οποία τίκενται ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία ςτθν Ε.Ε. και προορίηονται για λειτουργία από οποιαδιποτε 

οντότθτα εντόσ τθσ Ε.Ε., για οποιαδιποτε οικονομικά ςθμαντικι 

οικονομικι περίοδο, είτε εντόσ τθσ Ε.Ε. είτε μεταξφ Ε.Ε. και τρίτθσ χϊρασ, 

ανεξαρτιτωσ τυχόν χρθματοοικονομικϊν ρυκμίςεων (π.χ. μίςκωςθ). 

φμφωνα με τθν ίδια υποςθμείωςθ, για τθν εφαρμογι των παραπάνω 

ρυκμίςεων, μποροφν να λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα κριτήρια, 

χωρίσ κανζνα από αυτά να κεωρείται κακοριςτικό από μόνο του: 

o Σόποσ ςφςταςθσ του φορζα εκμετάλλευςθσ, 

o Κζντρο επιχειριςεων του φορζα εκμετάλλευςθσ, 

o Εξωτερικι βαφι, εςωτερικι ςχεδίαςθ και διαμόρφωςθ του 

αεροςκάφουσ ςφμφωνα με το εμπορικό ςιμα του φορζα 

εκμετάλλευςθσ, 

o κοποφμενοσ τόποσ νθολόγθςθσ. 

 

- Προϊόντα Παραρτήματοσ ΙΙ:  

Εφαρμόηεται πρόςκετοσ δαςμόσ 25% κατ’ αξία. Πρόκειται για 

απαρίκμθςθ πλθκϊρασ κωδικϊν εμπορευμάτων, που υπόκεινται ςε 

διάφορα Κεφάλαια του Κοινοφ Δαςμολογίου.  

 

3. φμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονιςμοφ, δεν υπόκεινται ςε 

πρόςκετο δαςμό: 
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- Σα προϊόντα που απαρικμοφνται ςτα ςχετικά Παραρτιματα, για τα οποία 

ζχει εκδοκεί, πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του εν λόγω 

κανονιςμοφ (7/11/2020), άδεια ειςαγωγήσ που προβλζπει δαςμολογικι 

απαλλαγι ι μείωςθ δαςμϊν (άρκρο 3 παρ. 1).  

- Σα προϊόντα που απαρικμοφνται ςτα ςχετικά Παραρτιματα, για τα οποία 

οι ειςαγωγείσ μποροφν να αποδείξουν ότι ζχουν εξαχθεί από τισ Η.Π.Α. 

προσ τθν Ε.Ε. πριν από τθν θμερομθνία εφαρμογισ πρόςκετου δαςμοφ 

(άρκρο 3 παρ. 2).  

Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθ διάταξθ αυτι, δεν υπόκεινται ςε πρόςκετο 

δαςμό τα προϊόντα των Παραρτθμάτων Ι και ΙΙ που τίκενται ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία ςτθν Ε.Ε., για τα οποία μπορεί να αποδειχκεί ότι κατά τθν 

θμερομθνία εφαρμογισ του κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ (7/11/2020) 

βρίςκονταν ήδη καθοδόν προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ προκφπτει 

από ςχετικι διαςάφθςθ εξαγωγισ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ των Η.Π.Α. 

ι από ςχετικι φορτωτικι.  

 

4. Σζλοσ, προσ αποφυγι ςφγχυςθσ, επιςθμαίνουμε ότι οι πρόςκετοι δαςμοί για 

προϊόντα καταγωγισ Η.Π.Α. που προβλζπονται ςτον κοινοποιοφμενο 

κανονιςμό, ςυνιςτοφν δαςμοφσ ειςαγωγήσ κατ' αξία και όχι δαςμοφσ 

αντιντάμπινγκ ή αντιςταθμιςτικοφσ δαςμοφσ. Κατά ςυνζπεια, κα πρζπει να 

ειςπράττονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ όπωσ οι 

λοιποί δαςμοί τρίτθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του καν. 952/2013 

(Ενωςιακόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ). 

 

      Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

               ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

A. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  (για τθν ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 

B. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 

1.  ΕΛ.Τ.Σ  Αττικισ 

2.  ΕΛ.Τ.Σ  Θες/νίκθσ  

3.  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου – Ακινα, Θες/νίκθ 

4.  Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 

5.  φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν  (.Ε.Β.)  

6.  Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 

7.  Κεντρικι ϋΕνωςθ Επιμελθτθρίων 

8.  Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ε.Β.Ε.Α.) 

9.  Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ – Σςαμαδοφ 38 Πειραιάσ 

10.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακινασ – Πειραιά 

11.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ 

12.  Α.Ε.Σ.Α. 

 

Γ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι ΑΑΔΕ 

2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Σελωνείων & Ε.Φ.Κ 

3. Δ/νςεισ : Σελ. Διαδικαςιϊν, .Σ.Ε.Π., ΕΦ.Κ & ΦΠΑ, Ηλ. Σελωνείου  

4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων - Σμιμα Βϋ : Σελωνειακϊν Θεμάτων 

5. Δ/νςθ Δ.Θ.Ε.Κ.Α.:    α. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Δ/νςθσ 

                                    β. Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
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