
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣΤ 
_ Βπ· τού T/zilcj Νόμου «περί ϊχσμολογητέχς αξίας 

τών εμπορευμάτων». ■
Πρός τήν Βουλήν των ’Ελλήνων 

Προς έξασφάλισιν ομοιομορφίας εις την διεθνή πρακτικήν 
επί τής έκτιμήσεως τής άξίας των εΐσαγομένων έμπορευμά- 
των ύπεγράφη εις Βρυξέλλας, ή άπό 15/12/1950 διεθνής 
σύμβασις «περί δασμολογητέας άξίας».

Έν παραρτήματι 1 τής Συμβάσεως ταύτης, δίδεται ό 
ορισμός τής' δασμολογητέχς άξίας, βασιζόμενος εις άρχάς 
τινας τής GATT, έν Παραρτήματα δέ II περιέχονται Έρ- 
μηνευτικαί Σημειώσεις τοΰ Όρισμοϋ, τείνουσαι εις την ορθρήν 
καί ομοιόμορφον έφαρμογήν αυτου.

Εις την 'άνωτέρω Σύμβασιν προβλέπεται ότι έκαστον 
κράτος μέλος, προσχωρούν εις αύτην, υποχρεοϋται να περι- 
λάβη, υπό μορφήν θετικής διατάξεως εσωτερικού δίκαιου, * 
τον έν Παραρτήματι I «’Ορισμόν», ώς προς δε τας εν Παραρ- 
τήματι II Έρμηνευτικάς Σημειώσεις δικαιούται εντός τοΰ 
πνεύματος αυτών να θέσπιση συμπληρωματικας τοΰ « Ορι
σμού» διατάξεις, αί όποΐαι θά έξυπηρετοϋν τήν ορθήν έφαρ- 
μογήν αύτοϋ.

Εις τήν άνωτέρω Σύμβασιν προσεχώρησε καί ή Ελλάς, 
κυρώσασα αύτήν διά τοΰ Α.Ν. 1923/1951, διά δέ τοΰ άρθρου 
5 τοΰ Ν.Δ. 2541/53, έγένετο άποδεκτός ό «’Ορισμός» τής 
δασμολογητέας άξίας, ώς ούτος διατυποϋται εις τό Παράρ- 
τημα I τής ομωνύμου Συμβάσεως’. ~ '·

Αί έν Παραρτήματι II τής Συμβάσεως 'Ερμηνευτικά! 
Σημειώσεις τοΰ «Όρισμοϋ» δεν έλαβον όμως τήν μορφήν 
θετικών διατάξεων τοΰ έσωτερικοϋ δικαίου.

■ Ούτως έν τη πρακτική αί Ερμηνευτικά! αύται Σημειώσεις 
έπεΐχον θέσιν σιίήβουλευτικοϋ κειμένου.

Έκ τής έπί 29ετίαν καί πλέον Ισχύος έν Έλλάδι τοΰ 
Όρισμοϋ τών Βρυξελλών «περί δασμολογητέας άξίας» κατε- 
δείχθη ότι δεν έξησφαλίσθη έφαρμογή αύτοϋ διά τών Επε
ξηγηματικών Σημειώσεων, τών γνωμοδοτήσεων ή άλλων συμ
βουλευτικών κειμένων τοΰ Συμβουλίου Τελωνειακής Συνερ
γασίας κατά τρόπον άνταποκρινόμενον πρός τήν άληθή έν
νοιαν καί τό περιεχόμενον τοΰ «Όρισμοϋ» καί έξυ7τηρετοϋντα. 
τά νόμιμα συμφέροντα τής εθνικής οικονομίας. η,. /
Α 'Ιδία κατεδείχθη ότι ή έφαρμογή τοΰ «Όρισμοϋ» πάσχει 
σοβαρώς είς τά σημεία τά άναφερόμενα είς τάς 7τερΐ7ττώσεις, 
καθ’ άς .δεν συντρέχουν έκ προοιμίου συνθήκαι άνεξαρτη- 
σιας πωλητοϋ καί άγοραστοϋ, εις άς αί τιμολογιακά! 
άξίαι. δέον νά προσαρμόζωνται καταλλήλως ίνα άνταπο- 

' κρίνωνται πρός τάς τιμάς τάς προκυπτούσας έκ συνθηκών 
πλήρους συναγωνισμοϋ. Αί περιπτώσεις αύται άναφέρονται 
κυρίως είς τάς εΐσαγωγάς παρ’ άποκλειστικών εισαγωγέων 
ή μοναδικών έκδοχέων τοΰ είσαγωγικοΰ δικαιώματος, υπό 
’Εταιρειών FILIALES ή ΰπό άλλων προσώπων ένεργούντων 
εΐσοεγωγάς ύπό προνομιακούς όρους παραχωρηθέντας ύπό 
τοΰ πωλητοϋ, διά συμβολαίου ή μή, μέ άντάλλαγμα τήν ύπό 
τοΰ άποκλειστικοϋ τούτου είσαγωγέως άνάληψιν τών ευθυνών 
προωθήσεως τών πωλήσεων εις τήν έσωτερικήν άγοράν καί 
τών. εντεύθεν δαπανών, αί όποΐαι κατά τόν 'Ορισμόν τών 
Βρυξελλών βαρύνουν τόν πουλητήν.
. ;Ή έν. προκειμένω πρακτική έπί τής έφαρμογής έν Έλ-" 
λάδι, τοΰ «Όρισμοϋ» έξετράπη πρός έσφαλμένας κατευ
θύνσεις, τοϋτο δέ έξ άδυναμίας ορθής συλλήψεως ώρισμένων 
7ΐλευρών τής έννοιας^ αύτοϋ, δοθέντος ότι είς τήν πράξιν 
συνδυάζονται πολλάκις τά πολ.ύ ευρύτερα περιθώρια, τά 
όποια ό πουλητής διά τούς άνωτέρω λόγους παρέχει είς τόν 
αποκλειστικόν εισαγωγέα ύπό μορφήν μειώσεους ή έκπτώ- 

(σεως υπό τήν κανονικήν τιμήν, μέ τό.ποσοστόν τής προμή
θειας τής άναγνωριζομέ/ης κατά τάς έμπορικάς συνήθειας 
ύπερ του άπλοΰ άντιπροσώπου. ’Αλλ’ ούδεμία δύναται νά 
γίνη, έστω καί κατ’ άναλογίαν, σύγκρισις τής σχέσεως άπο- 
κλειστικοΰ είσαγωγέως καί άπλοΰ αντιπροσώπου έναντι τοΰ 
πωλητοϋ. ■ . ^ # '

Ό πρώτος ένεργεΐ δΓ ίδιον λογαριασμόν εΐσαγωγάς, 
βασει δέ τοΰ συμβολαίου άποκλειστικότητος αναλαμβάνει 
είς όφελος τοΰ πωλητοϋ όλος τάς'εύθύνας MARKETING 
καί τάς εντεύθεν δαπάνας, μέ άντάλλαγμα τά εύνοϊκώτερα

περιθώρια τιμής έναντι τής κανονικής τοιαυτης πρός παντα 
τρίτον άνεξάρτητον άγοραστήν. Άντιθέτως ό άπλοϋς άντι- 
πρόσωπος είς ούδεμίαν, χάριν-τοϋ πωλητοϋ, δαπάνην ύποβάλ- 
λεται. Απλώς μεσολαβεί ώς τρίτος διά τήν σύναψιν τής συμ
βάσεως πωλήσεως, λαμβάνων έναντι τής ύπηρεσίας του 
ταύτης -,ήν κατά τάς έμπορικάς συνήθειας προμήθειάν του.

Ή ορθή έφαρμογή τοΰ «Όρισμοϋ» πάσχει ομοίως είς τούς 
τομείς τών δικαιωμάτων χρήσεως εμπορικού ή βιομηχανικού 
σήματος, ώς καί τών δικαιωμάτων έκ πνευματικής ιδιοκτη
σίας έν γένει. /

Ή έκτροπή τής πρακτικής καί τής διοικητικής νομολογίας 
έκ τής ορθής έφαρμογής τοΰ «Όρισμοϋ» προέκυψε κατά 
κύριον λόγον έκ τής έλλείψεως θετικών διατάξεων, αί όποΐαι 
θά άξιοποίουν τάς ’Ερμηνευτικός' Σημειώσεις καί τά λοιπά 
συμβουλευτικά κείμενα τοΰ Συμβουλίου Τελωνειακής Συνερ
γασίας, ώς καί έκ τής άδυναμίας ττυλλήψεως έν τή πράξει 
τής άληθοϋς έννοιας ενός τόσον «θεωρητικού «Όρισμοϋ».

Τήν άνάγκην ταύτην, τούτέστι τήν έξασφάλισιν ορθής 
έφαρμογής τού Όρισμοϋ τών Βρυξελών περί δασμολο
γητέας άξίας, τείνουν νά έξυπήρετήσουν αί διά τοΰ παρόντος 
σχεδίου Νόμου θεσπιζόμεναι διατάξεις.

Πρότυπον διά τήν σύνταξιν' τοΰ Νόμου τούτου άπετελεσε 
συναφής Κανονισμός περί δασμολογητέας άξίας τής Εύρω- 
παϊκής Οικονομικής Κοινότητάς (ύπ’ άριθμ. 803/27.6.1968), 
ώς ούτος μεταγενεστέρως - συνεπληρώθη προσαρμοσθείς 
καταλλήλως_ίνα άνταποκριθή-καί πρός τάς έκ τών έλληνικών 
συνθηκών προκυπτούσας άνάγκας, ώς καί πρός τάς έκ τής 
έφαρμογής τής Συμφωνία;’· Συνδέσεως άπορρεούσας ύπο- 
χρεώσεις. ί,· '

Ό τομεύς τής δασμολογητέας άξίας έχει άμεσον σχέσιν 
μέ τήν έφαρμογήν τοϋ Κοιάοΰ Δασμολογίου τής ΕΟΚ καί άπό 
τής άπόψεως ταύτης ή ευθυγράμμισις πρός τήν Κοινοτικήν 
Νομοθεσίαν, συμφώνως πρός .τάς έκ τοϋ άρθρου II τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως Προκυπτούσας ύποχρεώσεις έναρ- 
μονίσεως τών τελωνειακόν κανονισμών καί διατάξεων, καθί
σταται κατ’ απόλυτον Προτεραιότητα· άναγκαία.

Ή άποδοχή έξ άλλου .τής.Κοινοτικής Νομοθεσίας, μετά 
καταλλήλους τινάς πρόσαρμογάς, έμφανίζεται συμφέρουσα 
καί έξ άπόψεως . διευκόλύνσεως τής όρθής έφαρμογής τοΰ 
Όρισμοϋ τής δασμολογητέας άξίας έν Έλλάδι, διότι αΰτη 
περιλαμβάνει ύπό μορφήν·-λετικών ίιατάξεων ·ού μόνον τό κε!- 

• μενον τοΰ «Όρισμοϋ?) άλλα.καί τό πνεύμα και τό περιεχόμενον 
τών ’Επεξηγηματικών Σημειώσεων καί τών άλλων συμβουλευ
τικών ή έρμηνευτικών κειμένων τοϋ Συμβουλίου Τελωνειακής 
Συνεργασίας.

Έπί τών διατάξεων τών έπί μέρους άρθρων τοϋ σχεδίου 
τούτου Νόμου έκτίθενται τά άκόλουθα :

. ·. ,4 Έπί τοΰ άρθρου 1.
Τό άρθρον τοϋτο αντιστοιχεί εις τό άρθρον I τοΰ Παραρ-' 

τήματος I τής Συμβάσεως τών Βρυξελλών, παρέχει δέ τήν 
γενικήν θεωρητικήν.έννοιαν τοΰ Όρισμοϋ τής δασμολογητέας 
άξίας. · . ..■'

Έπί τοΰ άρθρου 2.
Τό άρθρον τοΰ-το αντιστοιχεί είς τό άρθρον II τοΰ Παραρ

τήματος I τής Συμβάσεως τών Βρυξελλών, περιέχει δέ 
έπεξηγηματικούς όρκτμούς τής έννοιας τών συνθηκών πλήρους 
συναγωνισμού, αί:· όποΐαι δέον νά συντρέχουν ίνα ή τιμή 
πωλήσεως θεωρήται ώς· κανονική.’

·'-·’ Έπί τοΰ άρθρου 3. ’ * ,
Τό άρθρον τοϋτο, . κατά τήν πρώτην αύτοϋ παράγραφον, 

αντιστοιχεί είς τό άρθρον III τοΰ'Παραρτήματος I τής Συμ
βάσεως τών Βρυξελλών καί άναφέρεται είς τήν μεταχείρισιν 
τών δικαιωμάτων χρησιμοποιήσεως- άλλοδαποϋ έμπορικοΰ 
ή βιομηχανικού σήματος καί τών δικαιωμάτων έκ προστα- 
τευομένου διπλώματος εύρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή ύποδεί- 

' γματος. Είς τό Κείμενον τής παραγράφου ταύτης προστίθεται 
διατύπωσες άφορώσα είς τά συγγραφικά δικαιώματα ή τά 
δικαιώματα έν γένει τά προκύπτοντα έκ τής πνευματικής 
ιδιοκτησίας, περί τών όποιων προβλέπουν σχετικαί γνωμα- 

;· τεύσεις τής Επιτροπής ’Αξίας τοΰ Συμβουλίου Τελωνειακής 
Συνεργασίας.
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i.-,Λιά τής δευτέρχς παραγράφου τοΰ άρθρου τούτου προβλέ- 
πεται ή δυνατότης έξαιρέσεως άπό τής εφαρμογής τών ττερί. 
των ανωτέρω δικαιωμάτων διατάξεων, οσάκις ταΰτα άνή- 
κουν εις πρόπωσα εγκατεστημένα εις τάς χώρας μέλη τής 
ΕΟΚ. 'Η διάταξις αύτη ά-/τιστοιχεϊ εις άνάλογον ,τοιαύτην 
τοΰ Κοινοτικού Κανονισμοί, τίθεται δέ εις εφαρμογήν κατό
πιν άποφάσεως τοΰ Υπουργοί Οικονομικών, διά τής οποίας 
δύνανται.· νά θεσπισθοΰν ρυθμίσεις ανάλογοι πρός τας ισχυ- 
ούσας εις τήν Κοινότητα και σύμφωνοι προς τας εκ τών διατά
ξεων τής Συμφωνίας Συνδεσεως προκυπτ^ιυσας υποχρεώσεις. 
_«· Διά τών λοιπών παραγράφων τοΰ άρθρου τουτου περιελη- 
φθησαν διατάξεις τοΰ Κοινοτικού Κανονισμοί, δι ων ρυθμί
ζονται ειδικά τινα θέματα -άναφερόμενα εις τα εν τη πρώτη 
παραγράφω τοΰ άρθρου τούτου δικαιώματα, περί τών οποίων 
προβλέπουν είτε. Σημειώσεις τοΰ Παραρτήματος. II της 
Σύμβάσεως τών Βρυξελλών-, είτε γνωμοδοτήσεις η αλλα 
ερμηνευτικά· κείμενα της Επιτροπής ’Αξίας τοΰ Συμβουλίου 
Τελωνειακής Συνεργασίας. L
‘ '''-ν ·’·' · ΈπΙ τοΰ άρθρου 4.
Λιαστοί άρθρου τούτου μετατρέπεται εις θετικήν διάταξιν 

ή Τρίτη Σημείωσις τοΰ Παραρτήματος II τής Σύμβάσεως 
_ τών Βρυξελλών, ή άναφερόμένη εις τήν ποσότητα τών ύπό
Ικτίμηοεν έμπορευμάτων. ς \ I ..·■____  —· -·-—~-------- '

’Εξαιρέσεις δύνανται νά θεστρσθοΰν δι* άποφάσεως τοΰ 
‘Υπουργοί Οικονομικών εις περιπτώσεις τμηματικών εισα
γωγών,' υπό- τήν έπίφύλαξιν τών χρονικών άνο.χών, τών προ- 
βλέπομένων ύπό τοΰ άρθρου 10, ‘Η περί έξαιρέσεων διάταξις 
τοΰ άρθρου τούτου'άποβλέπει εις ιεύθυγράμμισιν πρός άνά
λογον πρό^λεψιν εις τον Κοινοτικόν Κανονισμόν.

-·1. ' >; - Έπί τοΰ άρθρου 5. -,
. , ·- ‘Υττό τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα τοΰ χρόνου, 

όστιςλαμβάνεται ύπ’ δψιν διά την εκτίμησιν τών έμπορου-’· 
μάτων. ‘Η διάταξις ευθυγραμμίζεται πρός την Πρώτην 
Σημείωσή τοί-Παραρτήματος II* τής Σύμβάσεως τών Βρυ
ξελλών. 'Ως τοιοΰτος ορίζεται ό χρόνος ο στις κατά τάς ίσχυ- 
ούσας διατάξεις λαμβάνεται ύπ’ δψιν διά τήν έφαρμογήν τοΰ 
συντελεστοΰ τοΰ δασμοί. Παρατήρητέον ότι ό Κοινοτικός 
Κανονισμός δεν συμπίπτει έπί τοΰ σημείου τούτου, άλλ’ όταν 
εύθυγραμμισθώμεν πρός τήν νομόθεσίαν" τής ΕΟΚ, όσον 
αφορά εις τόν χρόνον οστις λ.αμβάνετομ ύπ’ δψιν διά τήν έφαρ- 

t μογήν τών δασμών, ή διατύπωσις ;τοΰ άρθρου τούτου δέν 
θά χρήζη τροποποιήσεως καί θά έπιτρέπη τήν αυτόματον 
προσαρμογήν πρός τήν Κοινοτικήν πρακτικήν.

Έπί τοΰ άρθρου 6.
Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζονται τά σημεία εισόδου τών 

έμπορευμάτων εις τό τελωνειακόν j-δαφος, πράγμα δπερ 
έχει σημασίαν διά τόν ύπολ.ογισμόν τών εξόδων μεταοοράς. 
Έπί τοΰ σημείου τούτου δέν ύφίστανται παρεκκλίσεις άπό 
τοΰ Κοινοτικοί Κανονισμοί.

Έπί τών άρθρων 7 καί 8.

κύπτουσαι έξ ειδικών μεταξύ των σχέσεων, ιός είναι ή έκ- 
μετάλλευσις αποκλειστικοί δικαιώματος εισαγωγής καί αί 
λ.οιπαί ύπό άναλόγους συνθήκας ένεργούμεναι κατ’ άποκλ.ει- 
στικότητα εϊσαγωγαί.

Διά τής τρίτης παραγράφου τοΰ άρθρου τούτου έκρίθη 
σκόπιμον όπως διά θετικής διατάξεως, μή ύπαρχούσης εις 
τόν Κοινοτικόν Κανονισμόν, προσδιορισθώσιν έπί τό σαφέ- 
στερον τά έξοδα καί αί δαπάναι αύται, ίνα ή πρακτική εφαρ
μογή διαμορφωθή κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν πληρεστέραν 
σύλληψιν αύτών πρός ύπολ.ογισμόν τών άναγκαίων προσαρ
μογών τής τιμολογιακής τιμής. !

Εΐρήσθω δτι τά περί ών ή παράγραφος αΰτη έξοδα δέν 
ορίζονται καθ’ ύπέρβασιν τών ύπό τοΰ 'Ορισμοί τών Βρυή 
ξελ.λ.ών τιθεμένων πλαισίων. Τό Συμβούλιον τών Βρυξελλ.ών' 
διά γνωμοδοτήσεων (γνωμοδ. ύπ’ άριθμ. 24/1955) καί άλ- 
λ.ων κειμένων άπεφάνθη έπανειλημμένως δτι ταΰτα ένεργού- 
μενα εις δφελος καί διά λογαριασμόν τοΰ πωλητοΰ, βαρύνουν 
αύτόν κατά τήν άληθή έννοιαν τοΰ 'Ορισμοί καί ώς έκ τούτου 
περιλαμβάνονται είς τήν δασμολογητέαν αξίαν. Είναι δθεν 
επιβεβλημένη ή διά θετικής διατάξεως άπαρίθμησις τών 
εξόδων τούτων, πρός τόν σκοπόν νά διευκολυνθή ό ορθή 
εφαρμογή έπί τοΰ σημείου ’ τούτου τοΰ «'Ορισμοί», ήτις, 
καθ’ ά έν προοιμίω τής Εισηγητικής Έκθέσεως έξετέθησαν,’ 
περιεπ/.ανήθη καί έξετράπη πρός έσφαλμένας κατευθύνσεις.:

Περαιτέρω διά τών δύο τελνευταίων έδαφίων τής παραγρ., 
3 ορίζεται, δτι έκ τοΰ συνόλου τών δαπανών τών ένεργουμένων. 
διά λογαριασμόν καί είς δφελος τοΰ πωλητοΰ, δαπανών αί 
όποϊαι άνάγονται είς τήν λειτουργίαν τής έπιχειρήσεως τοΰ 
αποκλειστικοί είσαγωγέως, έκπίπτονται αί δαπάναι καί τά 
έξοδα τά άνταποκρινόμενα πρός τάς άνάγκας λειτουργίας τής, 
έπιχειρήσεως ώς άπλ.ής άντιπροσωπείας, διαθετούσης καί τόν 
άναγκαΐον άποθηκευτικόν χώρον πρός άπόθεσιν τών είσα- ; 
γομένων έμπορευμάτων μέχρι τής μεταπωλήσεως. ., .,Λ.

Διά τής 4ης παραγράφου/δημιουργεΐται νόμιμον τεκμήριον. 
έπί τοΰ ύψους τών προσαρμογών, προκΰπτον έκ -στοιχείων, 
πληροφοριών ή έκτιμήσεων, άναφερομένων είς μειώσεις τιμών 
πάρεχομένων είς άλλους εισαγωγείς ένεργούντας ύπό άνα- 
λ,όγους συγκρίσιμους συνθήκας. Άξιολογοΰσα τάς πληρο
φορίας ταύτας ή τελωνειακή υπηρεσία προσδιορίζει κατά τήν , 
κρίσιν της τό ύψος τής προσαυξήσεως τής τιμολογιακής
τιμής· _ Ν · * '

Διά τής 5ης παραγράφου ορίζεται, δτι οί ένδιαφερόμενοι 
δικαιούνται νά άμφισβητήσουν τό ύψος τής προσαυξήσεως, 
άλλ’ έπί τή βάσει στοιχείων προκυπτόντων έξ έπισήμων 
λογιστικών βιβλίων. ' .

Διά τής 6ης παραγράφου ορίζεται δτι δι’ άποφάσεως τοΰ 
'Υπουργοί Οικονομικών δύνανται νά όρίζωνται καί έτερα 
στοιχεία ή μέσα πρόσφορα ή κατάλληλ.α διά τήν -διακρίβώσιν 
τοΰ επιπέδου τών άναγκαίων προσαρμογών τής τιμολογιακής 
τιμής.

Διά τών άρθρων τούτων προβλέπονται ρυθμίσεις άφορώσαι 
είς τά έξοδα μεταφοράς τών εμπορευμάτων ώς καί είς τόν 
τρόπον ύπολογισμοΰ τούτων,' Αύται άνταπόκρίνονται πρός 
ρυθμίζεις προβλ,επόμένας ύπό τοΰ Κοινοτικοί Κανονισμοί, 
ως και πρός τόιαύτας έναρμονιζομένας πρός γνωμοδοτήσεις 
ή άλλ.α συμβουλευτικά κείμενα του Συμβουλ.ίου Τελωνειακής 
Συνεργασίας.

λ V ' Έπί τοΰ άρθρου 9. *
Τό άρθρον τούτο άναφέρεται είς θέματα έπί τών οποίων 

πάσχει ώς έπί τό πλ-εΐστον ή' έφαρμογή τοί «'Ορισμοί» έν 
Ελλάδω.Διά τών δύο πρώτων παραγράφων τοΰ άρθρου τού

του περιλαμβάνονται έν τώ συνόλ.ω των αί διατάξεις τοΰ 
αντιστοίχου άρθρου τοί Κοινοτικοί Κανονισμοί.

■ Διά τών διατάξεων τούτων ορίζεται δτι ή τιμολογιακά 
άςία, ώς πληρωθεΐσα ή πληρωτέα τιμή, δύναται νά γίνεται 
αποδεκτή ώς δασμολογητέα άξια, μετά προσαύξησιν διά τών 
καπά τό άρθρον 7 έξόδων, έφ’ όσον ύποστή τάς καταλλήλους 
είσέτι προσαρμογάς ίνα ληφθώσιν ύπ· δψιν έξοδα καί δαπάναι 
γενόμεναι ύπό τοΰ άγοραστοί είς δφελος τοί πωλητοΰ, προ-

Έπί τοΰ. άρθρου 10.
Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζονται αί άναγκαΐαι άνοχαί, 

χρόνου αί όποϊαι έν τή πράξει πρέπει νά γίνωνταί δεκταί πρός 
άποδοχήν τής τιμής, άπό τοΰ χρόνου τής συνάψεως τοί συμ
βολαίου πωλήσεως μέχρι τής ημερομηνίας τής έκτιμήσεως' 
τών έμπορευμάτων. \

Είς περιπτώσεις άνωμάλων διακυμάνσεων τών τιμών δύ- 
ναται νά μή γίνωνταί δεκταί αί άνωτέρω άνοχαί χρόνου, άνα- 
στελλομένης τής έφαρμογής τών διατάξεων τοΰ άρθρου 10 
δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοί τών Οικονομικών.

Τοιαύτη δυνατότης προβλ.έπεται καί έίς τόν Κοινοτικόν 
Κανονισμόν.

Έπί τοΰ άρθρου 11.
Διά τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά αναγόμενα είς τόν 

τρόπον πληρωμής θέματα τής δασμολογητέας άξίας. Οί 
ορισμοί τοί άρθρου τούτου, άντιστοιχοίν είς άναλόγους τοΰ 
Κοινοτικοί Κανονισμοί, περλαμβάνουν δέ ύπό μορφήν 
θετικών διατάξεων τήν έννοιαν καί τό περιεχόμενον σχετικών
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χνωμοδοτήσεων ή άλλων ·κειμέ./ων τού Συμβουλίου Τελω- 
νιιακής Συνεργασίας^ .

Έπί τοϋ άρθρου 12. -
Δ'.ά του άρθρου τούτου καθορίζεται ό τρόπος μετατροπής 

εις δρχχμάς τής εκπεφρασμένης εις ξένον νόμισμα αξίας 
των τιμολογίων εισαγωγής, ορίζεται,ύε η Τράπε,χ Ελ
λάδος ώς άρμοδία νά πχρέχη έν πάση περιπτωσει τάς ανα
γκαίας πληροφορίας εις την Τελωνειακήν Ιπηρεσιαν διά 
την τιμήν τοϋ συναλλάγματος.

’Επί τοϋ άρθρου 13.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται οτι δι ωρισμενχ εμπορεύ

ματα δύνανται νά καθορίζωνται ΰπο τής Τελωνειακής Υπη
ρεσίας, μέσαι τεκμαρταί «κατ’ αποκοπήν» τιμα1.^ ως δασμο
λογητέα άξια. Ή διταξις αΰτη άντιστοιχεΐ εις ομοιαν τοϋ 
Κοινοτικοί Κανονισμοί, τά δέ κριτήρια θά καθορίζωνται 
δι’ άποφάσεων τοϋ Υπουργοί των Οικονομικών, λαμβανο- 
μένων ύπ’ όψιν των εις τον χώρον τής ΕΟΚ αναλογών ρυ
θμίσεων, ώς καί τών δυνατοτήτων αί οποΐαι παρέχονται εξ 
άπόψεως γνωμοδοτήσεων ή άλλων συ μ βουλευτικών κείμενων 
τοϋ Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας.

Έπί τοϋ άρθρου 14.
Διά τών διατάξεων τής πρώτης παραγράφου τοϋ Άρθρου 

τούτου .θεσπίζεται, ύπό μορφήν θετικής, διατάξεων ή. αρχή 
ότι τά προσαγόμενα τιμολόγια ή άλλα έγγραφα δεν είναι 
υποχρεωτικής άποδοχής έκ μέρους τής Τελωνειακής ’Αρχής, 
άρχή ήτις προκύπτει έκ τοϋ ολου πνεύματος καί τής θεωρητι
κής δομής τοϋ 'Ορισμοί τής δασμολογητέας άξίας. Ή άρχή 
αυτή έχει θεμελειώδη σημασίαν, διότι άλλως δέν θά υπήρχε 
πρακτική δυνατότητα άναζητήσεως τής κανονικής τιμής'αν 
ή Τελ.ωνειακή 'Υπηρεσία έδεσμεύετο έξ εγγράφων, τών 
ρποίων ή άποδεικτική ισχύς, εις τά πλαίσια έμπορικών πρά
ξεων άναγομένων εις * σφαίρας ιδιωτικής δραστηριότητος, 
δέν δύναται νά είναι άξίας μεγαλυτέρας τής τών ιδιωτικών 

. έγγράφων. '. ά . .. ... .--ξ
Διά της 2ας παραγράφου ορίζεται οτι δι’ άποφάσεων τοϋ 

'Υπουργοί Οικονομικών δύνανται νά όρίζωνται ώς προσακτέα 
ύποχρεωτικώς Οιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα άναγκαϊα ή 
πρόσφορα νά διαφωτίσουν τήν Τελωνειακήν 'Υπηρεσίαν εις ,· 
τήν γνώσιν τών πραγματικών καί νομικών συνθηκών; αΐ 
οποΐαι διέπουν τήν πώλ.ησιν τών ύπό έκτίμησιν εμπόρευμά- r 
των, ώς καί νά άξιολογή τήν άποδεικτικήν σημασίαν αυτών.

Διά τής 3ης παραγράφου ορίζεται οτι δι’ άποφάσεων 
τοϋ 'Υπουργοί Οικονομικών δύνανται νά ρυθμίζωνται θέματα 
αναγόμενα εις διαδικασίας καί διατυπώσεις άναγκαίας διά τήν 

1 έφαρμογήν τοϋ Νόμου τούτου, ώς καί θέματα σχεπζόμενα 
με την πρακτικήν έπί τής έφαρμογής τοϋ 'Ορισμοί τής δασμο
λογητέας άξίας έξ άπόψεως εύθυγραμμίσεώς μας προς τήν 
εις τήν ΕΟΚ άκολουθουμένην, ώς καί τήν ύπό τοϋ Συμβου
λίου Τελωνειακής Συνεργασίας συνιστωμένην, εις τά πλαίσια 
τών συμβατικών ύποχρεώσεών μας έκ τής Συμφωνίας Συν- 
δέσεως καί τών ύπό τοΰΑ.Ν.1923/51 κυρωθεισών συμβάσεων.

Διά τής 4ης τέλος παραγράφου ορίζεται ότι αί διατάξεις 
τοϋ Νόμου άποτελοίν πλαίσιον διά τήν λειτουργίαν της ύπό 
τοϋ άρθρου 78 παράγρ. 5 τοϋ Συντάγματος έτπτρεπομένης 
έξουσιοδοτήσεως. *

Τούτο είναι άναγκαΐον διότι θά έπιτρέπη τήν άμεσον προ- 
σαρμογήν προς τάς εντός τών πλαισίων τής ΕΟΚ ρυθμίσεις, 
προς ας εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά εΰθυγραμμιζώμεθα συμφώ
νους προς τό άρθρον 11 τής Συμφωνίας Συνδέσεως. Άνευ 
δυνατότητος θέσεως εις έφαρμογήν δι’ άποφάσεως ' τοϋ 
'Υπουργοί Οικονομικών τών άναγκαίων προσαρμογών πρός 
τοις Κοινοτικάς ρυθμίσεις, ή διά της ψηφίσεως έκάστοτε τυπι- " 
κόί νομού διαδικασία θά είναι εξαιρετικούς βραδεία μέ ζη
μιογόνους ένίοτε επιπτώσεις διά τήν έθνικήν Οικονομίαν έκ 
της μη ορθής καί κατά τήν προηγουμένην τεχνικήν -τής Κοινό- 
τητος έφαρμογής τοϋ 'Ορισμοί τής Δασμολ.ογητέας ’Αξίας.
1/ ’Επί τοϋ άρθρου 15. ;ή._ λ

. Διά τοϋ άρθρου τούτου θεσπίζεται ή άρχή οτι ή δασμολο
γητέα άξια, ώς διαμορφοίται εις τά πλαίσια τής άφαρμογής

τοϋ Νόμου τούτου, άποτελεΐ στοιχεϊον διά τάν ύπολογισμόν 
τής φορολογητέας άξίας πρός έπιβολήν παντός έτέρου φόρου, 
τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος είσπραττομένων κατά τήν 
εισαγωγήν.

Ή άρχή χύτη, ίοχύουσα διεθνώς καί εις τήν ΕΟΚ, δέν 
τυγχάνει τό γε νίν έχον έφαρμογής, εΐς τινας φορολογίας 
κατά τήν εισαγωγήν. '

Έπί τοϋ άρθρου 16.
Διά τοϋ άρθρου τούτου καταργοίνται αί ΐσχύοοσχι μέχρι 

τοίδε διατάξεις, ώς καί πάσα διάταξις άντικειμένη εις τον 
Νόμον τούτον.

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιουνίου 1976 ■
Οί 'Υπουργοί

Συντονισμοί καί Προγραμιχατισμοί Οΐκονοαίκών ·’·*'"*
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

• . · ./

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.Δ. 2541/53
«Περί άναπροσαρμογής τοϋ δασμοί ένίων κλάσεων τοϋ Τελω

νειακοί Δασμολογίου εισαγωγής καί άλλων τινών διατά
ξεων». . . ·.

Άρθρον 5.
__Α ) 'Η_ πρώτη ^παράγραφος _τοί άρθρου 3. τοϋ Β.Δ/τος
τής 25/7/1920 «περί Κώδικος τών Νόμων «περί Τελωνειακοί 
Δασμολογίου» (ΦΕΚ 170/1920 Τ.Α.), ώς έτροποποιήθη 
μεταγενεστέρους, άντικαθίσταται ώς κατωτέρω :

«1. Κατά τήν εισαγωγήν έ*: του έξωτερικοί έμπορευμάτων 
δξλωτέα άξια είναι ή κανονική τιμή τών έμπορευμάτων' δηλ. 
ή τιμή ή θεωρουμένη ώς δυναμέ'/η νά έπιτευχθή διά τά έμπο- 
ρεύματα ταίτα εΐς χρόνον καίι τόπον, ώς προσδιορίζονται 
κατωτέρω, έκ πωλήσεως συντελουμένης ύπό όρους πλήρους 
συναγωνισμοί μεταξύ άγοραστου καί πωλητοί άνεξαρτήτων.

2. Ή κανονική τιμή τών είσαγομένων έμπορευμάτων 
προσδιορίζεται έπί τών άκολούθων βάσεων.

α) Ό χρόνος δστις πρέπει, νά λαμβάνεται ύπ’ όψαν είναι 
ή ήμέρα παραλαβής εΐς άνάλ.ωσιν.

β) Τά έμπορεύματα θεωρούνται ώς παραδιδόμενα εΐς τον 
άγοραστήν εΐς τόν τόπον εισόδου των εις τό τελωνειακόν 
έδαφος. ’ "

γ) Ό πωλητής θεωρείται ώς ύποβληθείς εΐς τά έξοδα 
μεταφοράς τών έμπορευμάτων, ώς καί εΐς άπαντα τά λοιπά 
έξοδα τά άναφερόμενα εΐς τήν πώλησιν καί εΐς τήν παράδοσιν 
τών έμπορεύμάτων εις τό σημεΐον εισόδου εις τό τελωνειακόν 
έδαφος καί ώς περιλαβών αύτά εΐς τήν τιμήν.

δ) Δέν περιλαμβάνονται εΐς τήν τιμήν οί δασμοί, τά τέ?.η 
καί οί πάσης φύσεως φόροι οί όποιοι είναι άπαιτητοί επί 
τοϋ τελωνειακοί έδάφους τής Ελλάδος, ύποχρέωσιν πρός 
καταβολήν τών οποίων ύπέχει ό άγοραστής.

3. Πώλησις συντελουμένη ύπό όρους πλήρους συναγω
νισμοί μεταξύ άγοραστου καί πωλητοί άνεξαρτήτων είναι 
πώλησις εις τήν οποίαν :

α) Ή πληρωμή ^τής τιμής τοϋ έμπορεύματος άποτελεΐ 
τήν μόνην πραγματικήν παροχήν' τοϋ άγοραστου.

β) 'Η συμφωνηθεΐσα τιμή δέν ύφίσταται τήν έπίδρασιν 
σχέσεων έμπορικών, οικονομικών ή άλλων, συμβατικών ή μή, 
αί οποΐαι θά ύφίσταντο ενδεχομένως, έκτος τών σχέσεων τών 
δημιουργουμένων έξ αυτής ταύτης τής πωλήσεως, μεταξύ 
άφ’ ενός τοϋ πωλητοί ή ενός φυσικοί ή νομικοί προσώπου 
συνεταιρισμέ/ου μετά τοΰ πωλητοί καί άφ’ έτέρου τοΰ αγο
ραστοί, ή φυσικοί.’ή νομικοί προσώπου συνεταιρισμένου 
μετά τοϋ άγοραστου. -γ." - - -.· ' -

γ) Ούδέν τμήμα τοϋ προϊόντος τοϋ προερχομένου έκ τής 
"πωλήσεως ή τής μεταγενεστέρας έκχωρήσεως ή τής χρήσι
μο ποιήσεως τοΰ έμπορεύματος θά περιέλθη άμέσως ή έμ- 
μέσως εΐς. τόν πωλητήν ή εις παν έτερον φυσικόν ή νομικόν 
πρόσώπον συνεταιρισμένον μέ τόν πωλητήν.

Δύο πρόσωπα θεωρούνται ώς συνεταιρισμένα εΐς έπιχειρή- 
σεις, έάν τό έν έξ' αυτών έχη οίονδήποτε συμφέρον εΐς τάς 
έπιχειρήσεις τοϋ άλλου ή έάν έχουν άμφότερα κοινόν συμ-
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φέρον είς οίανδήποτε έπιχείρησιν ή έάν τρίτον πρόσωπον 
έχη συμφέρον είς τήν έπιχείρησιν έκαστου έκ των προσώπων 
τούτων, εϊτε'τά συμφέροντα αυτά είναι άμεσα είτε έμμεσα.

4. 'Οταν τά έμπορεύματα των όποιων πρόκειται να έκτι-
μηθτί ή άξια: - ''· \ '

α) Κατασκευάζονται διά μεθόδου χροστατευομενης δια 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άποτελοϋν τό άντικείμενον 
κατατεθέντος σχεδίου ή υποδείγματος, /

β) ή φέρουν άλλοδαπόν σήμα βιομηχανικόν η εμπορικόν 
ή είσάγονται διά νά πωληθοϋν ύπό τοιοϋτον σήμα, ό καθορι
σμός τής κανονικής τικής γίνεται λαμβανομένου ύπ’ δψιν, 
ότι ή κανονική αυτή τιμή περιλαμβάνει τήν αξίαν τοϋ δικαιώ
ματος τής χρησιμοποιήσεως τοϋ δώπλώματος ευρεσιτεχνίας 
ή τοΰ κατατεθέντος σχεδίρυ ή υποδείγματος η τοϋ βιομηχα
νικού ή έμπορικοΰ σήματος τοΰ σχετικού πρός τα έν λόγω 
εμπορεύματα. ; V' _ Γ'·. / ■ '' 1

5. Είς πάσαν διασάφισίν πρέπει /νά έπισυνάπτεται τιμο- 
λόγιον, τής Τελωνειακής ’Αρχής ϊυναμένης κατά τήν κρίσιν 
της νά άπαλλάσση τής υποχρεώσεις προσαγωγής τοιούτου 
δι’ είδη κομιζόμενα διά τής ταχυδρομικής όδοΰ ή παρ’ επι
βατών ή τοιαΰτα ευτελούς άξίοες ή1 δώρα.

’Εάν τό έμπόρευμα ύπόκειται εις δασμούς κατ’ άξίαν τό 
τιμολόγιον δύναται νά έπικυρώνηται ύπό τής Ελληνικής 
Διπλωματικής ή Προξενικής ’Αρχής. Διά συμφωνιών συνα-_ 
πτομένων έπ’ άμοιβαιότητι, δύναται νά αντικαθίσταται ή 
άνωτέρω έπικύρωσις διά. θεωρήσεως ύπό οργανισμών έγκε-' 
κριμένων ύπό τής Ελληνικής ,Κυβερνήσεως είτε νά καταρ-, 
γήται ή διατύπωσις τής έπικυρώσεως ή τής θεωρήσεως.

6. ‘Η Τελωνειακή Υπηρεσία δύναται ωσαύτως ν’ άπαιτή 
τήν προσαγωγήν τών συμβάσεων, συμβολαίων καί τής αλ

ληλογραφίας καί παντός στοιχείου σχετικού πρός τήν έμ/ 
πορική πραξιν. , „ - 'r'-’j

’ ·\· τ - /·
7. Τά τιμολόγια καί τά λοιπά άνωτέρω άναφερόμενα

έγγραφα, δέν δεσμεύουν τή χρήσιν τής Τελωνειακής 'Υπηρε
σίας ή τήν κρίσιν τών όργάνων τών άρμοδίων έκ τού νόμου 
πρός καθορισμόν τής αξίας έπί τών είσαγομένων εμπορευ
μάτων ή τής επιλύσεις άμφισβητήσεων περί τον καθορισμόν 
ταύτης, είς κατά τά άνωτέρω καθοριζομένης άξιος έξευρι- 
σκομένης διά παντός πείθοντος στοιχείου. ί . '/

8. "Οταν τά στοιχεία τά λαμβανόμενα ύπ’ δψιν διά τον 
καθορισμόν τής κανονικής τιμής είναι εκπεφρασμένα είς 
ξένον νόμισμα, ή μετατροπή γίνεται βάσει τής επισήμου τιμής 
τοΰ συναλλάγματος τής ίσχυούσης κατά τήν ημερομηνίαν 
τοΰ έδαφίου α' τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος. £λ».

9. Ή ύπό τούς άνωτέρω ορούς καθοριζομένη άξία πρέπει
ένδεχομένως νά στρογγυλ.οπΟιήται είς τήν άμέσως κατωτέραν 
εκατοντάδα δραχμών. ■ ■ ’ ! ’

10. Προκειμένου περί έμπορευμάτων έπί τών όποιων
έπιβάλλονται δασμοί κατ’ άξίαν ή τών οποίων απαγορεύεται 
ή εισαγωγή ή δασμολογητέα άξία είναι,, άναλόγως τής περι- 
πτώσεως, ή κατά τ’ άνωτέρω οριζόμενα έξευρισκομένη άξία 
τών έμπορευμάτων τούτων. ' . ‘ 7
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Β'. Αί δευτέρα καί τρίτη παράγραφοι* τού άρθρου 3 τοΰ 

αύτοΰ ώς ανωτέρω Διατάγματος, λαμβάνουν άρίθμησιν 11 
καί 12 τροποποιουμένης τής τελευταίας φράσεως τής λαμ- 
βανούσης άριθμόν 11 παραγράφου ώς έξής: «Ή άξία τούτων 
έξευρίσκεται ώς ορίζεται έν,τή παραγράφω 10 τού παρόν
τος».


