Κατόπιν

επικοινωνίας

με

την

Ανεξάρτητη

Αρχή

Δημοσίων

Εσοδών,

που

πραγματοποίησε η Οικονομική Διεύθυνση του φορέα ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ με θέμα (παροχή
πληροφοριών σχετικά με την δασμολογική κατάταξη και το συντελεστή ΦΠΑ στα πρότυπα
του ΕΛΟΤ),
Σας γνωστοποιούμε:
Α) Ως προς τη δασμολογική κατάταξη H δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων
πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ.
Ένωσης

[Κανονισμός

(ΕΟΚ)

2658/87,

όπως

τροποποιήθηκε

από

τον

Κανονισμό

αριθμ.2021/1832 (Συνδυασμένη Ονοματολογία-Σ.Ο. για το έτος 2022)], τους Γενικούς Κανόνες
ερμηνείας αυτού καθώς και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.) Ειδικότερα, σε ό,τι
αφορά τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος που αναγράφεται στην ανωτέρω σχετική
επιστολή σας, και σε ό,τι αφορά το θέμα της δασμολογικής κατάταξης των υπό εξέταση
προϊόντων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου
της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει), η δασμολογική κατάταξη των εντύπων για τα οποία
ενδιαφέρεστε (πρότυπα ΕΛΟΤ σε χωριστά φύλλα) στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Καν.
2658/87, όπως ισχύει), έχει ως εξής:- Όσον αφορά την έντυπη μορφή, τα βιβλία που
παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα
ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να
βιβλιοδετηθούν, κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση4901 του Δασμολογίου (σημείωση 4
Κεφ. 49). Επομένως, όταν παρουσιάζονται σε έντυπη μορφή σε χωριστά φύλλα, τα πρότυπα
ΕΛΟΤ θεωρούνται ως βιβλία "σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και - Τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή
που περιέχονται σε υπόθεμα (CD, USB...κλπ.) κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 8523,
όπου υπάγονται τα υποθέματα εγγραφής, έστω και γραμμένα, ανεξαρτήτως του τύπου του
περιεχομένου τους.- Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία που διατίθενται αποκλειστικά μέσω
διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή, αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο δασμολογικής κατάταξης
στο Κοινό Δασμολόγιο, καθώς πρόκειται για άυλα αγαθά.
Β) Ως προς το συντελεστή Φ.Π.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 40
του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», αναφορικά με
προϊόντα του ερωτήματος ήτοι πρότυπα και τροποποιητικά έγγραφα, τα οποία σύμφωνα με τα
ανωτέρω κατατάσσονται, στη ΔΚ 4901 ως βιβλία "σε ξεχωριστά φύλλα έστω και διπλωμένα", ο
συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι έξι τοις εκατό (6%). Ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ , έξι
τοις εκατό (6%), εφαρμόζεται και για τις ψηφιακές εκδόσεις των βιβλίων της ΔΚ 4901 εφόσον

σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι εγγεγραμμένες σε υλικό υποθεμάτων των ΔΚ ΕΧ 8523 και ΕΧ
8543 ή σε συσκευές της ΔΚ ΕΧ8519.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία

Εκ της Διεύθυνσης Οικονομικού- Διοικητικού
Θεοδώρα Αγγελοπούλου

