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ΘΕΜΑ:  «Διλωςθ ςτοιχείων αξίασ DV1 – άρκρο 6 και Ραράρτθμα 8 του Κατ’ Εξουςιοδότθςθ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2016/341 τθσ Επιτροπισ» 

χετ: α. Η αρικ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015  /17.12.2015    ΔΥΟ «Διλωςθ ςτοιχείων αξίασ DV1 - 

άρκρα 178, 179 και Ραράρτθμα 28 του καν. 2454/93» 

  β. Η αρικ. ΔΤΔ Α 11847821 ΕΞ 2016/16.12.2016  Α.Υ.Ο. 

     

 Σασ γνωρίηουμε ότι, για λόγουσ διευκόλυνςθσ των ςυναλλαςςόμενων κατά τθ ςυμπλιρωςθ και 

υποβολι του εντφπου διλωςθσ ςτοιχείων αξίασ DV1, θ Υπθρεςία μασ προχϊρθςε ςε βελτίωςθ και 

αναμόρφωςθ του μορφότυπου του θλεκτρονικοφ εντφπου, το οποίο είναι διακζςιμο ςτον ιςτότοπο  

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/.   Ειδικότερα, οι βελτιϊςεισ αφοροφν ςτθν επεξεργάςιμθ 

μορφι του εντφπου διλωςθσ ςτοιχείων αξίασ DV1. 

Επιπλζον, για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι ςασ, και λαμβάνοντασ υπόψθ: α) τθν τροποποίθςθ των 

ςχετικϊν ενωςιακϊν διατάξεων κατόπιν τθσ εφαρμογισ από 1.5.2016 του νζου Ενωςιακοφ Κϊδικα (καν. 

952/13 – UCC), και β) τθν ανωτζρω αϋ ςχετικι, με τθν οποία διατυπϊκθκαν διάφορεσ οδθγίεσ για τθν 

ομοιόμορφθ εφαρμογι των διατάξεων που διζπουν τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ 

εμπορευμάτων κατά τθν ειςαγωγι και τθ ςυμπλιρωςθ του DV1, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:   

 

Α) ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ DV1 

 

1. Σφμφωνα με το άρθρο 6 του καν. 2016/341 (Κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμόσ για τθ ςυμπλιρωςθ 

του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα αρικ. 952/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου), για τισ περιπτϊςεισ που τα ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε 

λειτουργία , κα πρζπει να επιςυνάπτεται ςτθ διαςάφθςθ μία διλωςθ των ςτοιχείων τθσ αξίασ – 
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DV1, θ οποία ςυντάςςεται επί του υποδείγματοσ που προβλζπεται ςτο Παράρτημα 8 του καν. 

2016/341.  

 

 

2. Ππωσ είναι γνωςτό, επί τθσ αξίασ που δθλϊνεται ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ, επιβάλλονται οι ςυντελεςτζσ 

δαςμών του Κοινοφ Δαςμολογίου κακϊσ και λοιπζσ ενωςιακζσ επιβαρφνςεισ, τυχόν μζτρα 

εμπορικισ πολιτικισ όπωσ δαςμοί αντιντάμπινγκ και αντιςτακμιςτικοί δαςμοί, κλπ.  

Επιπλζον, θ δαςμολογθτζα αξία που δθλϊνεται ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ, αποτελεί τθ βάςθ για τθ 

διαμόρφωςθ τθσ φορολογητζασ αξίασ του εμπορεφματοσ, για ςκοποφσ επιβολισ τθσ εκνικισ 

φορολογίασ που ειςπράττεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ κατά τον τελωνιςμό, όπωσ είναι ο ΦΡΑ, 

οι ΕΦΚ, το τζλοσ ταξινόμθςθσ, ο φόροσ πολυτελείασ, κλπ. 

Κατά ςυνζπεια, θ ορκι υποςτιριξθ τθσ δθλοφμενθσ ςτθ κζςθ 46 δαςμολογθτζασ αξίασ με 

κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο ζντυπο διλωςθσ ςτοιχείων αξίασ DV1, όταν αυτό απαιτείται, ςυνιςτά 

καθοριςτικό παράγοντα για: 

- τθν ορκι εφαρμογι των ενωςιακϊν διατάξεων περί δαςμολογθτζασ αξίασ,  

- τθν ορκι διαμόρφωςθ τθσ φορολογθτζασ αξίασ, 

- τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ εκ των υςτζρων ελζγχων, 

- τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν για τουσ ςυναλλαςςόμενουσ, με περιοριςμό των 

περιπτϊςεων αμφιςβιτθςθσ τθσ δθλοφμενθσ ςυναλλακτικισ αξίασ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ 

(άρκρο 140 του καν. 2447/2015),  

- τθ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων. 

 

 

B) ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΔΗΛΩΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ DV1 

 

1. Πλα τα προσ ςυμπλιρωςθ πεδία του εντφπου διλωςθσ αξίασ DV1, βαςίηονται ςτα ςτοιχεία και τισ 

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτα άρθρα 70, 71 και 72 του καν. 952/2013, αναφορικά με τθ 

διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ με βάςθ τθ μζκοδο τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ των 

εμπορευμάτων.  

Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ ι τον ζλεγχο ενόσ ι 

περιςςότερων πεδίων του DV1, κα πρζπει να εξετάηονται προςεκτικά οι όροι τθσ ςφμβαςησ 

πώληςησ.  

 

2. Ειδικότερα, τα πεδία του εντφπου διλωςθσ αξίασ DV1 κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 

- Πεδίο 1 : Αναγράφεται το πλιρεσ όνομα και διεφκυνςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ χϊρασ, 

του πωλθτι των εμπορευμάτων.  

- Πεδίο 2α: Αναγράφεται το πλιρεσ όνομα και διεφκυνςθ του αγοραςτι. 

- Πεδίο 2β: Αναγράφεται το πλιρεσ όνομα και διεφκυνςθ του διαςαφιςτι. 

- Πεδίο 3:  Αναγράφονται λεπτομζρειεσ των όρων παράδοςθσ των εμπορευμάτων, πχ C.I.F., 

F.O.B κλπ 

- Πεδίο 4:  Αναγράφεται ο αρικμόσ και θμερομθνία του τιμολογίου 

- Πεδίο 5:   Αναγράφεται ο αρικμόσ και θ θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ (αν υπάρχει) 
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- Πεδίο 6: Αναγράφεται ο αρικμόσ τυχόν Απόφαςθσ τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ ςχετικά με 

τθν προςκικθ royalties - δικαιωμάτων αδείασ ςτθ ςυναλλακτικι αξία.  

- Πεδίο 7α: Συνδεόμενα πρόςωπα – άρκρο 70 παρ. 3δ) καν. 952/2013. Για τθ ςυμπλιρωςι του 

λαμβάνονται υπόψθ οι όροι τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο οριςμόσ των ςυνδεόμενων προςϊπων 

για ςκοποφσ διαμόρφωςθσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 καν.(ΕΕ) 

αρικ. 2015/2447. 

- Πεδίο 7β: Δθλϊνεται αν θ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ αγοραςτι και πωλθτι ζχει επθρεάςει 

τθν τιμι των εμπορευμάτων 

- Πεδίο 7γ: (προαιρετικι απάντθςθ) Η αναγραφι ςτο εν λόγω πεδίο είναι προαιρετικι. 

Αναγράφεται εάν θ ςυναλλακτικι αξία των ειςαγομζνων εμπορευμάτων προςεγγίηει πολφ μια 

αξία όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 134 (2) του Καν (ΕΕ) αρικ. 2015/2447.  Εάν θ απάντθςθ 

είναι καταφατικι τότε πρζπει να δοκοφν αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ.  

- Πεδίο 8(α) : Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ – Ειδικότερα 

δθλϊνεται αν υφίςτανται περιοριςμοί όςον αφορά τθ μεταβίβαςθ ι τθ χρθςιμοποίθςθ των 

εμπορευμάτων από τον αγοραςτι εκτόσ αυτϊν που ορίηονται ςτο άρκρο 70 παρ. 3 ςτοιχεία α) 

i), ii), iii) του Καν.(ΕΕ) αρικ. 2015/2447. 

- Πεδίο 8 (β): Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ – Ειδικότερα 

δθλϊνεται αν θ πϊλθςθ ι θ τιμι εξαρτάται από προχποκζςεισ ι παροχζσ των οποίων θ αξία 

δεν είναι δυνατόν να κακοριςτεί όςον αφορά τα υπό εκτίμθςθ εμπορεφματα. Ρχ ο πωλθτισ 

μπορεί να ζχει κζςει όρο ο αγοραςτισ να προβεί ςε κάποιεσ ενζργειεσ ι να παράςχει κάποιεσ 

υπθρεςίεσ, επιπρόςκετα από τθν τιμι των εμπορευμάτων.  Εάν μπορεί να προςδιοριςτεί θ 

αξία των όρων αυτϊν , κα πρζπει να δθλωκεί θ αξία τουσ ςτο χϊρο 11(β).  

- Πεδίο 9(α): Δικαιϊματα αδείασ και Royalties – άρκρο 71 παρ. 1γ) καν. 2015/2447. Εδϊ 

ςθμειϊνεται απλά το κατάλλθλο πεδίο «ΝΑΙ/ΟΧΙ», δθλ. δθλϊνεται το αν υφίςτανται τζτοιου 

είδουσ δικαιϊματα, ενϊ το ποςό των δικαιωμάτων αυτϊν που προςτίκεται ςτθν αξία 

ςυμπλθρϊνεται ςτο πεδίο 15 (βλ. κατωτζρω).  

- Πεδίο 9(β): Ρροχπόκεςθ εφαρμογισ τθσ μεκόδου τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ – άρκρο 71 παρ.3 

ςτοιχείο γ) του Καν.(ΕΕ) αρικ. 2015/2447. Αναφζρεται αν οποιοδιποτε μζροσ των εςόδων από 

κάκε μεταγενζςτερθ μεταπϊλθςθ, μεταβίβαςθ ι χρθςιμοποίθςθ των εμπορευμάτων από τον 

αγοραςτι δεν περιζρχεται αμζςωσ ι εμμζςωσ ςτον πωλθτι, εκτόσ αν είναι δυνατόν να γίνει 

κατάλλθλθ προςαρμογι. Εάν πχ. θ πϊλθςθ εξαρτάται υπό τον όρο τθσ καταβολισ άμεςα ι 

ζμμεςα μζρουσ του προϊόντοσ κάκε μεταγενζςτερθσ μεταπϊλθςθσ, μεταβίβαςθσ ι 

χρθςιμοποίθςθσ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων ςτον πωλθτι, κα δθλωκεί ΝΑΙ και, εάν είναι 

δυνατόν, το ποςό να δθλωκεί ςτθ κζςθ 16 

- Πεδίο 10 (α) : Δθλϊνεται ο αρικμόσ των ςυμπλθρωματικϊν φφλλων DV1 bis 

- Πεδίο 10 (β) : Δθλϊνεται ο τόποσ που ςυμπλθρϊςατε το DV1 κακϊσ και τθν θμερομθνία 

- Πεδίο 11 (α): Δθλϊνεται θ κακαρι πλθρωτζα ι πλθρωκείςα τιμι ςτο νόμιςμα του τιμολογίου 

- Πεδίο 11 (β): Δθλϊνονται οποιεςδιποτε ζμμεςεσ πλθρωμζσ οι οποίεσ αποτελοφν 

διαμορφωτικό ςτοιχείο τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ  (βλζπε πεδίο 8 (β)). 

Δθλϊνεται επίςθσ θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία για τθ μετατροπι του ξζνου νομίςματοσ ςε 

εκνικό νόμιςμα. 

- Πεδίο 12  Δθλϊνεται το άκροιςμα των πεδίων 11 (α) και 11 (β) ςε εκνικό νόμιςμα 

- Πεδίο 13 (α): Δθλϊνονται τα ποςά που καταβλικθκαν για προμικειεσ, αν υπάρχουν, εκτόσ 

από τισ προμικειεσ αγοράσ. 

- Πεδίο 13 (β): Δθλϊνονται τα ζξοδα για μεςιτείεσ 
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- Πεδίο 13 (γ): Δθλϊνονται τα ζξοδα για ςυςκευαςία που αποτελοφν μζροσ του εμπορεφματοσ 

κακϊσ και το κόςτοσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ και των εργατικϊν ,αν υπάρχουν.  

- Πεδίο 14 : Δθλϊνεται το κόςτοσ των υλικϊν και υπθρεςιϊν που παρζχονται αδαπανϊσ ι με 

μειωμζνο κόςτοσ από τον αγοραςτι για τθν παραγωγι και πϊλθςθ των ειςαγομζνων 

εμπορευμάτων, αν υπάρχει. 

- Πεδίο 15 : Δθλϊνονται τα ποςά για τα δικαιϊματα αδείασ και royalties που αφοροφν τα 

ειςαγόμενα εμπορεφματα και προςτίκενται ςτθ δαςμολογθτζα αξία εφόςον ςτο πεδίο 9 (α) 

ζχει δοκεί καταφατικι απάντθςθ.  

Η ςυμπλιρωςθ του πεδίου αυτοφ γίνεται με βάςθ τα όςα ορίηονται ςτθ ςχετικι Απόφαςθ τθσ 

Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ περί προςκικθσ royalties – δικαιωμάτων αδείασ, ενϊ ο αρικμόσ τθσ 

Απόφαςθσ αναγράφεται ςτο πεδίο 6 του DV1. 

- Πεδίο 16: Δθλϊνεται το ποςό, αν μπορεί να αποτιμθκεί, εφόςον ςτθ κζςθ 9 (β) ζχει δοκεί 

καταφατικι απάντθςθ 

- Πεδίο 17: Δθλϊνονται τα ποςά για ζξοδα παράδοςθσ που βαρφνουν τον αγοραςτι, ςφμφωνα 

με τουσ ςυμφωνθκζντεσ όρουσ παράδοςθσ (Incoterms) μζχρι το πρώτο ςημείο ειςόδου ςτην 

Ε.Ε.  όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο 137 του Καν. ΕΕ αρικ. 2015/2447, ενϊ ο υπολογιςμόσ 

αυτϊν γίνεται με τον τρόπο που κακορίηεται ςτα άρκρα 138 και 139 του Καν. ΕΕ αρικ. 

2015/2447. Τυχόν ςχετικά ζξοδα μετά το πρϊτο ςθμείο ειςόδου ςτθν Ε.Ε. και μζχρι τον τόπο 

παράδοςθσ του εμπορεφματοσ, δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθ ςυμπλιρωςθ του πεδίου 17 

και αναγράφονται ςτο πεδίο 19 προκειμζνου να αφαιρεκοφν από τθ ςυναλλακτικι αξία. 

(α) μεταφορικά 

(β) ζξοδα φόρτωςθσ και διεκπεραίωςθσ 

(γ) αςφάλιςτρα (αν υπάρχουν) 

- Πεδίο 18 : Ακροίηεται το ςφνολο των πεδίων 13 ζωσ 17 

- Πεδίο 19: Δθλϊνονται όλα τα ζξοδα μεταφοράσ των ειςαγομζνων εμπορευμάτων μετά τθν 

είςοδό τουσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 71  

ςτοιχείο (α) του Καν. ΕΕ αρικ. 952/2013. 

- Πεδίο 20: Δθλϊνονται  όλα τα ζξοδα τα ςχετικά με εργαςίεσ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, 

ςυναρμολόγθςθσ, ςυντιρθςθσ ι τεχνικισ βοικειασ οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα μετά τθν 

είςοδο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ των ειςαγόμενων εμπορευμάτων, όπωσ 

εγκαταςτάςεισ, μθχανζσ ι εξοπλιςμόσ όπωσ προβλζπονται ςτο ςτοιχείο (β) του άρκρου 72 του 

Καν. ΕΕ αρικ. 952/2013 (εργαςίεσ καταςκευισ κλπ. μετά τθν ειςαγωγι). 

- Πεδίο 21: Δθλϊνονται  όλα τα ζξοδα τα οποία ζχουν ενςωματωκεί ςτθν τιμι των 

εμπορευμάτων και τα οποία δεν αποτελοφν διαμορφωτικό ςτοιχείο τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ, 

όπωσ τα ποςά των τόκων, τισ προμικεισ αγοράσ κα. 

- Πεδίο 22: Δθλϊνονται τα ποςά των δαςμϊν ι φόρων εάν ζχουν ενςωματωκεί ςτθν 

πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι των εμπορευμάτων πχ εάν τα εμπορεφματα ζχουν ζρκει με 

όρουσ παράδοςθσ DDP (παραδοτζο, δαςμοί πλθρωμζνοι) το ποςό των δαςμϊν κα πρζπει να 

δθλωκεί ςε αυτό το πεδίο ϊςτε να αφαιρεκεί από τον προςδιοριςμό τθσ δαςμολογθτζασ 

αξίασ. 

- Πεδίο 23: Ακροίηεται το ςφνολο των πεδίων 19 ζωσ 22 και δθλϊνεται το ποςό αυτό ςτο πεδίο 

αυτό. 

- Πεδίο 24: Δθλϊνεται το άκροιςμα του Μζρουσ Α και του Μζρουσ Β αφοφ αφαιρεκεί το 

άκροιςμα του Μζρουσ Γ. Το ποςό αυτό αποτελεί τθν δαςμολογθτζα αξία επί τθσ οποίασ κα 

υπολογιςτοφν και κα επιβλθκοφν οι ειςαγωγικοί δαςμοί.    
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Γ) ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ DV1 

 

Γ.1.  Άρθρο 6 παρ.4: Δυνατότητα απαλλαγήσ από την υποχρζωςη υποβολήσ DV1 

 

1. Σφμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του κατϋ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2016/341 τθσ 

Επιτροπισ,  οι τελωνειακζσ αρχζσ είναι δυνατό να παραιτθκοφν από τθν απαίτθςθ υποβολισ DV1, 

όταν θ δαςμολογθτζα αξία εμπορευμάτων δεν μπορεί να κακοριςτεί με βάςθ τθ μζκοδο τθσ 

ςυναλλακτικισ αξίασ που προβλζπεται ςτο άρθρο 70 καν. 952/2013, και ςυνεπϊσ κα πρζπει να γίνει 

χριςθ των βοηθητικών μεκόδων διαμόρφωςθσ τθσ αξίασ που προβλζπονται ςτο άρθρο 74 παρ. 2 και 

3 του καν. 952/2013 (πανομοιότυπα και ομοειδι προϊόντα, τιμι μονάδασ, υπολογιηόμενθ αξία και 

εφλογθ αξία). 

2. Ωσ είναι ευνόθτο, ςφμφωνα με τθ νομικι διατφπωςθ τθσ προαναφερόμενθσ διάταξθσ, θ πρόβλεψθ 

περί μθ υποβολισ του εντφπου DV1 ςτισ περιπτϊςεισ εναλλακτικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ με βάςθ 

το άρκρο 74 του Καν. ΕΕ αρικ. 952/2013, δεν είναι υποχρεωτική για τισ τελωνειακζσ αρχζσ, αλλά 

δυνητική, επομζνωσ εμπίπτει ςτο πεδίο τθσ διακριτικήσ ευχζρειασ αυτϊν, ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περίπτωςθσ που εξετάηεται.  

Ζτςι, εφόςον οι τελωνειακζσ αρχζσ κεωροφν ότι θ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του DV1 ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κα ςυνδράμει ςτθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν μεκόδων διαμόρφωςθσ τθσ 

δαςμολογθτζασ αξίασ, ζχουν τθ δυνατότθτα να ηθτιςουν τθν υποβολι του από το διαςαφιςτι. 

 

Γ.2. Άρθρο 6 παρ. 5: Απαλλαγή από την υποβολή DV1 

 

Σφμφωνα με τθν παρ. 5 του προαναφερόμενου άρθρου 6, οι τελωνειακζσ αρχζσ 

χορηγοφν απαλλαγή από τθν υποχρζωςθ παροχισ των εν λόγω ςτοιχείων ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

 
Α. Πταν θ δαςμολογθτζα αξία των ειςαγομζνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τισ 20.000 

ευρϊ ανά αποςτολι, με τθν επιφφλαξθ ότι θ αποςτολι δεν αποτελεί μζροσ τμθματικϊν ι 

πολλαπλϊν αποςτολϊν από τον ίδιο αποςτολζα ςτον ίδιο παραλιπτθ   

Β. Πταν θ ςυναλλαγι ςτθν οποία βαςίηεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων είναι μθ εμπορικοφ χαρακτιρα . Υπενκυμίηουμε ότι, θ ζννοια τθσ 

ειςαγωγισ χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα ορίηεται ςτισ Ρροκαταρκτικζσ Διατάξεισ του Κοινοφ 

Δαςμολογίου, Τίτλοσ ΙΙ, Σθμείο Δ, παρ. 2. Ειδικότερα, προκειμζνου μία ειςαγωγι να κεωρθκεί 

ωσ μθ εμπορικι, κα πρζπει ςωρευτικά: 

 να ζχει ευκαιριακό χαρακτιρα, και 

 τα εμπορεφματα να προορίηονται χωρίσ αμφιβολία, ςφμφωνα με τθ φφςθ ι τθν 

ποςότθτά τουσ, για προςωπικι ι οικογενειακι χριςθ. 

Γ.  Πταν θ υποβολι των εν λόγω ςτοιχείων δεν είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι του κοινοφ 

δαςμολογίου , δθλαδι οι εν λόγω δαςμοί δεν εφαρμόηονται κατ’ αξία αλλά μόνο ανά τεμάχιο 

ι κατά βάροσ κλπ. Η υποβολι του DV1, πάντωσ, εξακολουκεί να απαιτείται ςτισ περιπτϊςεισ 

όπου ο δαςμόσ του Κοινοφ Δαςμολογίου επιβάλλεται κατά ζνα μζροσ επί τθσ αξίασ και κατά 
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ζνα άλλο μζροσ με άλλθ μζκοδο, π.χ.  δαςμοί κατ’ αξία ςε ςυνδυαςμό με γεωργικό ςτοιχείο 

(ΕΑ) κλπ. 

Δ.  Πταν δεν είναι απαιτθτοί οι δαςμοί που προβλζπονται ςτο κοινό δαςμολόγιο , βάςει 

ειδικϊν τελωνειακϊν διατάξεων, π.χ. λόγω αναςτολισ δαςμϊν, ποςόςτωςθσ, προτιμθςιακισ 

ςυμφωνίασ, κλπ.  

Επιςθμαίνουμε ότι, ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ μθ απαίτθςθ πλθρωμισ των δαςμϊν κα πρζπει 

να είναι ςυνολικι, δθλαδι θ απαλλαγι να αφορά ςτο ςφνολο του ςυμβατικοφ δαςμοφ του 

Κοινοφ Δαςμολογίου και όχι ςε ζνα μόνο μζροσ αυτοφ. 

 

Γ.3.  Άρθρο 179 παρ. 3: Επαναλαμβανόμενεσ αποςτολζσ  

 

1. Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του προαναφερόμενου άρθρου 6, οι τελωνειακζσ αρχζσ είναι δυνατόν να 

χορθγιςουν απαλλαγι από τθν υφιςτάμενθ απαίτθςθ παροχισ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 ςε περίπτωςθ ςυνεχοφσ κυκλοφορίασ εμπορευμάτων από τον ίδιο πωλθτι προσ τον 

ίδιο αγοραςτι και υπό τουσ ίδιουσ εμπορικοφσ όρουσ. 

 

2. Για τουσ ςκοποφσ τθσ διάταξθσ αυτισ, ωσ «ςυνεχή κυκλοφορία εμπορευμάτων» κεωροφνται τα 

εμπορεφματα που πλθροφν ςωρευτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

- πραγματοποιοφνται υπό τισ ίδιεσ εμπορικζσ ςυνκικεσ,  

- προζρχονται από τον ίδιο πωλθτι, και 

- προορίηονται για τον ίδιο αγοραςτι.  

 

3. Ωςτόςο, οι τελωνειακζσ αρχζσ κα πρζπει να απαιτοφν τθν υποβολι του ςυνόλου των ςτοιχείων του 

εντφπου DV1 ςε κάκε περίπτωςθ όπου μεταβάλλονται οι προαναφερόμενεσ ςυνκικεσ, και 

οπωςδιποτε μετά τθν πάροδο τριετίασ από τθν αρχικι υποβολι τουσ. 

 

4. Εφιςτοφμε ιδίωσ τθν προςοχι ότι θ προαναφερόμενθ διάταξθ του άρθρου 6 παρ.6 καν. 2016/341: 

- Δεν προβλζπει τθν ολική απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ υποβολισ του εντφπου DV1, αλλά 

απαλλάςςει τον διαςαφιςτι από τθ ςυμπλιρωςθ οριςμζνων μόνο ςτοιχείων του DV1, τα 

οποία μπορεί να παραμζνουν ίδια για όλεσ τισ αποςτολζσ του ςυνεχοφσ ρεφματοσ ειςαγωγϊν. 

Κατά ςυνζπεια, το ζντυπο DV1 κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να υποβάλλεται ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ, ωσ εξισ:  

 ςυνολικά ςυμπλθρωμζνο κατά τθν πρϊτθ αποςτολι, και 

 μερικώσ ςυμπλθρωμζνο μόνο με τα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςτισ επόμενεσ 

αποςτολζσ. 

- Δεν είναι υποχρεωτικισ αλλά δυνητικήσ εφαρμογισ για τισ τελωνειακζσ αρχζσ, επομζνωσ 

ζγκειται ςτθ διακριτική ευχζρεια των τελευταίων, ανάλογα με τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, να 

επιτρζψουν τθν υποβολι μζρουσ μόνο των ςτοιχείων του εντφπου DV1 ςτισ περιπτϊςεισ 

επαναλαμβανόμενων αποςτολϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται ανωτζρω. 
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Δ) ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ DV1 

 

Πςον αφορά τον τρόπο υποβολήσ τθσ διλωςθσ αξίασ DV1, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  

- Το ζντυπο DV1 κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται από τουσ ειςαγωγείσ, εφόςον απαιτείται, και ςτθ 

ςυνζχεια να υποβάλλεται ηλεκτρονικά ςτο τελωνείο. 

- Η υποβολι του εν λόγω εντφπου κα πρζπει να γίνεται κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι με τθν 

απόδοςθ MRN ςτθ διαςάφθςθ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 2 τθσ βϋςχετικισ. .  

- Στθ κζςθ 44.1 του ΕΔΕ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ Ν934 ςτθν περίπτωςθ 

υποβολισ DV1, ενϊ για τθν περίπτωςθ μθ υποβολισ, εφόςον αυτι θ δυνατότθτα παρζχεται 

από τισ κείμενεσ κοινοτικζσ διατάξεισ (πχ αξία κάτω των 20.000 ευρϊ ανά αποςτολι εφόςον 

δεν πρόκειται για τμθματικζσ αποςτολζσ κλπ), ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ 1724 «δεν απαιτείται 

θ υποβολι DV1». 

 

Ραρακαλοφμε για τθν τιρθςθ των ανωτζρω αναφορικά με τθν ςυμπλιρωςθ και τον ζλεγχο του 

εντφπου διλωςθσ αξίασ DV1, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ςθμαςίασ του για τθ διαμόρφωςθ των ςτοιχείων 

που επθρεάηουν τθ ςυναλλακτικι αξία των εμπορευμάτων και τθ ςυνακόλουκθ ορκι διλωςθ τθσ αξίασ 

ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ. 

 

 

        Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

        ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

A. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ  (για ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ ςασ) 

 

B. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1.  ΕΛ.Υ.Τ  Αττικισ 

2.  ΕΛ.Υ.Τ  Θες/νίκθσ  

3.  Σ.Δ.Ο.Ε.: Κεντρικι Υπθρεςία και Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ 

4.  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Ακινα, Θεςςαλονίκθ) 

5.  Σφνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων – Ξενοφϊντοσ 5 

6.  Σφνδεςμοσ Εμπορικϊν Αντιπροςϊπων Ελλάδοσ 

7.  Κεντρικι ϋΕνωςθ Επιμελθτθρίων 

8.  Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ – Τςαμαδοφ 38 Ρειραιάσ 

9.  Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακινασ – Ρειραιά 

10.  Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ 

 

Γ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι ΑΑΔΕ   

2. Γραφείο Κασ Γεν. Δ/ντριασ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ 

3. Δ/νςεισ : Τελ. Διαδικαςιϊν, Σ.Τ.Ε.Ρ., ΕΦ.Κ & ΦΡΑ, Ηλ. Τελωνείου 

4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων - Τμιμα Βϋ : Τελωνειακϊν Θεμάτων 

5. Δ/νςθ Δ.Θ.Τ.Ο.Κ. :  α. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Δ/νςθσ 

                                    β. Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
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