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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.1. Πως ορίζεται η Τελωνειακή Ένωση της Ε.Ε.;
Η τελωνειακή ένωση της Ε.Ε. είναι ένας ενιαίος χώρος εμπορικών συναλλαγών, όπου όλα τα εμπορεύματα κυκλοφορούν ελεύθερα, είτε έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ είτε έχουν εισαχθεί από χώρες εκτός ΕΕ για τα οποία
έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής και έχουν εισπραχθεί οι προβλεπόμενες δασμο(φορο?)λογικές επιβαρύνσεις. Ένα κινητό που έχει κατασκευαστεί στη Φινλανδία μπορεί να αποσταλεί στην Ουγγαρία χωρίς κανένα δασμό
και κανένα τελωνειακό έλεγχο.
Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ σημαίνει επομένως ότι:
• δεν υφίστανται δασμοί στα σύνορα των χωρών της ΕΕ, και
• υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα δασμών επί των εισαγωγών από χώρες
εκτός ΕΕ.
Οι δασμοί για εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ, π.χ. τηλεοράσεις από τη Νότια Κορέα, καταβάλλονται κατά κανόνα όταν τα εμπορεύματα εισάγονται για πρώτη φορά στην ΕΕ. Στη συνέχεια, δεν επιβάλλονται άλλοι
δασμοί ούτε έλεγχοι.
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1.2. Τι είναι το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.;
Το Κοινό Δασμολόγιο θεσπίστηκε με τον καν. (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου
για τη δασμολογική και στατιστική Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο και
τροποποιείται κάθε χρόνο (1/1-31/12)1.
Ονομάζεται επίσης και «Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ε.Ε. – Σ.Ο.», και θεσπίζει:
• Κοινή ονοματολογία εμπορευμάτων μέσω της απόδοσης διακριτού
8ψήφιου κωδικού σε κάθε είδος εμπορεύματος με την αντίστοιχη περιγραφή του, καθώς και
• Κοινές δασμολογικές επιβαρύνσεις έναντι όλων των τρίτων (εκτός Ε.Ε.)
χωρών κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος Ε.Ε. Οι δασμοί αυτοί δεν
μπορούν να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προβλέπονται στη Γενική
Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.).
Το Κοινό Δασμολόγιο ισχύει υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.,
και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης και της κοινής
αγοράς, τον υγιή ανταγωνισμό και τα έσοδα του Προϋπολογισμού της Ε.Ε.
καθώς και των κρατών μελών.

1. Για το 2020, εφαρμόζεται ο καν. (ΕΕ) 2019/1776 της Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., L-280/31-20-2019
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1.3 Τι περιλαμβάνει το Κοινό Δασμολόγιο;
Το Κοινό Δασμολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
• Γενικούς Κανόνες για την ερμηνεία της Σ.Ο., με τους οποίους διενεργείται η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων.
• Ειδικές διατάξεις για επιβολή ή αναστολή δασμών σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις.
• Συνδυασμένη Ονοματολογία, ήτοι Πίνακας κωδικών εμπορευμάτων
που συνοδεύεται από τις αντίστοιχες περιγραφές των εμπορευμάτων
και πίνακα συντελεστών δασμών «erga omnes» (έναντι όλων των τρίτων
χωρών)
• Ειδικά Παραρτήματα (1-7).
Με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΟΚ)
2658/87)
• Διενεργείται η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό, δηλ. η εύρεση του ορθού κωδικού εμπορεύματος,
• Επιβάλλεται ο κατάλληλος συντελεστής δασμού,
• Επιβάλλονται οι κατάλληλοι συντελεστές εθνικής φορολογίας,
• Εφαρμόζονται λοιπά κοινοτικά και εθνικά μέτρα (αντιντάμπινγκ, απαγορεύσεις – περιορισμοί, κλπ.)
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2.1. Τι είναι η Ονοματολογία Εναρμονισμένου Συστήματος (Ε.Σ.);
Η Ονοματολογία του Εναρμονισμένου Συστήματος (Ε.Σ.) συνίσταται στην
κωδικοποίηση των εμπορευμάτων και αποτελεί την προσπάθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.) για εναρμόνιση των παγκόσμιου εμπορίου και διευκόλυνση των συναλλαγών.
• Περιλαμβάνει τις δασμολογικές κλάσεις (4 ψηφία) και τις δασμολογικές
διακρίσεις (6 ψηφία)
• Είναι κοινή σε διεθνές επίπεδο για όλα τα κράτη-μέλη του Π.Ο.Τ. (περίπου 200)

2.2. Τι είναι η Συνδυασμένη Ονοματολογία (Σ.Ο.) της Ε.Ε.;
Η Συνδυασμένη Ονοματολογία (Σ.Ο.) της Ε.Ε. είναι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του
Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 που ονομάζεται επίσης και «Κοινό Δασμολόγιο» της Ε.Ε.
και τροποποιείται κάθε χρόνο. Περιλαμβάνει τους 4ψήφιους, 6ψήφιους και
8ψήφιους κωδικούς εμπορευμάτων.
Η Σ.Ο. έχει ενσωματώσει πλήρως την Ονοματολογία Ε.Σ. του Π.Ο.Τ. έως τα 6
ψηφία, συνεπώς, οι δασμολογικές κλάσεις (4 ψηφία) και οι δασμολογικές διακρίσεις (6 ψηφία) είναι ίδιες όπως σε όλα τα μέλη του Π.Ο.Τ.
Οι υποδιαιρέσεις στα 8 ψηφία είναι οι ειδικότεροι κωδικοί που εφαρμόζει η
Ε.Ε. και ονομάζονται κωδικοί Σ.Ο.
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Η δομή του Παραρτήματος Ι της Σ.Ο. έχει συνοπτικά ως εξής:
Ι) Μέρος 1ο – Προκαταρκτικές διατάξεις
• Τίτλος Ι – Γενικοί Κανόνες
• Τίτλος ΙΙ – Ειδικές Διατάξεις
ΙΙ) Μέρος 2ο – Πίνακας Δασμών
• 96 Κεφάλαια εκ των οποίων το 77 είναι κενό
• Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη κατηγορία εμπορευμάτων (π.χ. 1 – ζώα ζωντανά)
• Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από τις Σημειώσεις του Κεφαλαίου που
αποτελούν έναν απαραίτητο οδηγό για την κατάταξη, με ορισμούς εννοιών καθώς και εξαιρέσεις και τον πίνακα κωδικών εμπορευμάτων με τους
αντίστοιχους συντελεστές δασμών
ΙΙΙ) Μέρος 3ο – Παραρτήματα Δασμολογίου
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2.3. Τι είναι το Ολοκληρωμένο Ενωσιακό Δασμολόγιο (TARIC);
Το Ολοκληρωμένο Ενωσιακό Δασμολόγιο (TARIC) της Ε.Ε. έχει ως νομική
βάση τον Καν. 2658/87 του Συμβουλίου για τη στατιστική και δασμολογική
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.
Τα βασικά στοιχεία του TARIC είναι τα ακόλουθα:
• Ο Κωδικός TARIC αποτελείται από 10 ψηφία – άρα συνιστά περαιτέρω
υποδιαίρεση του 8ψήφιου κωδικού Σ.Ο.
• Το TARIC δεν συνιστά νομικό κείμενο της Ε.Ε. όπως το Κοινό Δασμολόγιο, και δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., αλλά περιλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων TARIC,
από όπου και γίνεται η διαχείρισή του.
• Τροποποιείται συχνά από την Ε.Επιτροπή ανάλογα με τις ανάγκες δημιουργίας πρόσθετων κωδικών TARIC για την εφαρμογή συγκεκριμένων
μέτρων, όπως π.χ. δασμός αντιντάμπινγκ.
• Στην Ελλάδα ενσωματώνεται στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) του ICISNET, που διασυνδέεται με το υποσύστημα εισαγωγών-εξαγωγών.
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2.4. Ποια είναι η δομή ενός κωδικού εμπορεύματος;
Η δομή του κάθε κωδικού εμπορεύματος έως τα 10 ψηφία έχει ως εξής:
• 4 ψηφία – «δασμολογική κλάση»
• 6 ψηφία – «δασμολογική διάκριση»
• 8 ψηφία – «κωδικός Σ.Ο.»
• 10 ψηφία – «κωδικός TARIC»
Οι ανωτέρω υποδιαιρέσεις είναι σε αυστηρά ιεραρχική διαβάθμιση: ο 6ψήφιος κωδικός προκύπτει από τον 4ψήφιο, ο 8ψήφιος από τον 6ψήφιο και ο
10ψήφιος από τον 8ψήφιο.
Παράδειγμα: ιεραρχική δομή κωδικού TARIC 2008 11 91 10
• Δασμολογική κλάση: 2008 – «Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα
μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης»
• Δασμολογική διάκριση: 2008.11 – «Αράπικα φιστίκια»
• Κωδικός Σ.Ο.: 2008.11.91 – «Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg»
• Κωδικός TARIC: 2008.11.91.10 – «Καβουρδισμένα»
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2.5. Πως γίνεται η συμπλήρωση του κωδικού εμπορεύματος στο Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) κατά την εισαγωγή ;
Με τη Σ.Ο. και την Ονοματολογία TARIC:
• Συμπληρώνεται η θέση 33 του ΕΔΕ
• Γίνεται αντιστοίχιση των κατάλληλων εθνικών και κοινοτικών πρόσθετων κωδικών με τους οποίους επιβάλλονται διάφορα εθνικά και κοινοτικά
μέτρα όπως: Δασμοί τρίτης χώρας, Εθνική φορολογία (ΕΦΚ, ΦΠΑ κλπ),
Μέτρα απαγορεύσεων – Περιορισμών, Δασμοί Αντιντάμπινγκ, Προτιμησιακοί Δασμοί, Δασμολογικές Ποσοστώσεις, κλπ.
Ειδικότερα, στη θέση 33 του ΕΔΕ, μετά τον 10ψήφιο κωδικό TARIC, δηλαδή
στα πεδία 11 έως 22, συμπληρώνονται τρεις επιπλέον θέσεις 4ψήφιων «πρόσθετων κωδικών», για την εφαρμογή εθνικών και ενωσιακών μέτρων όπως
ΕΦΚ, ΦΠΑ, τέλος ταξινόμησης, δασμοί αντιντάμπινγκ, κλπ. Οι δύο πρώτοι
4ψήφιοι κωδικοί ενσωματώνουν ενωσιακά μέτρα (π.χ. δασμός αντιντάμπινγκ)
και ο τρίτος τετραψήφιος κωδικός ενσωματώνει εθνικά μέτρα (π.χ. ΕΦΚ,
ΦΠΑ).
Σχηματικά, ο τρόπος συμπλήρωσης της θέσης 33 του ΕΔΕ μπορεί να απεικονιστεί ως ακολούθως:
Δομή θέσης 33 ΕΔΕ
1

2

3
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Σ.Ο.

9

10

ΚΩΔΙΚΟΣ
TARIC

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A’ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ (μέτρα Ε.Ε.)

Β’ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ (ενωσιακά μέτρα)

Γ’ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ (εθνικά μέτρα)

Η ορθή συμπλήρωση της θέσης 33 του ΕΔΕ είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση των
συμφερόντων του δημοσίου, της Ε.Ε., των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, και
του υγιούς ανταγωνισμού στα πλαίσια της τελωνειακής ένωσης.
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3.1. Ποια είναι η νομική βάση για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων
στο Κοινό Δασμολόγιο (Συνδυασμένη Ονοματολογία);
Η δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων, δηλαδή η εύρεση του ορθού κωδικού εμπορεύματος εντός του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., διενεργείται με
βάση τα ακόλουθα κείμενα:
• Τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Σ.Ο., που περιλαμβάνονται
στον Τίτλο Ι του Παραρτήματος Ι του Κοινού Δασμολογίου (βλ. σημείο 3.2
κατωτέρω),
• Ειδικότερα, η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο
των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων της
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (γενικός κανόνας 1 ο οποίος εφαρμόζεται πάντα)
• Τις επεξηγηματικές σημειώσεις της Σ.Ο. της Ε.Επιτροπής (ΕΣΣΟ), που
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C, και κοινοποιούνται από την Υπηρεσία μας στις τελωνειακές αρχές2
• Τα νομικά μέτρα της Επιτροπής Ονοματολογίας της Ε.Ε. (κανονισμοί
κατάταξης), που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά
L, και κοινοποιούνται από την Υπηρεσία μας στις τελωνειακές αρχές,
• Τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Ε.Σ. του Π.Ο.Τ. (ΕΣΕΣ), που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C με τον αριθμό αναφοράς τους και στη συνέχεια αποδίδονται στην ελληνική γλώσσα από την
Υπηρεσία μας και αποστέλλονται στις τελωνειακές αρχές, και αναρτώνται
στο portal των ελληνικών τελωνείων της ΑΑΔΕ,
2. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C, αριθ. 76/4.3.2015
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• Τις αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Σ. του Π.Ο.Τ. (Γνωμοδοτήσεις κατάταξης) που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C με
τον αριθμό αναφοράς τους και στη συνέχεια αποδίδονται στην ελληνική
γλώσσα από την Υπηρεσία μας και αποστέλλονται στις τελωνειακές αρχές, και αναρτώνται στο portal των ελληνικών τελωνείων της ΑΑΔΕ,
• Τις Αποφάσεις του Δικαστηρίου Ε.Ε. (ΔΕΕ) σχετικά με τη δασμολογική
κατάταξη εμπορευμάτων, που κοινοποιούνται από την Υπηρεσία μας στις
τελωνειακές αρχές με τη μορφή αναλυτικών εγκυκλίων και αναρτώνται
στο portal των ελληνικών τελωνείων της ΑΑΔΕ.
Όλα τα ανωτέρω κείμενα θα πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά για την εξεύρεση του ορθού κωδικού στον οποίο κατατάσσεται το εμπόρευμα. 3.2.
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3.2 Ποιοι είναι οι Γενικοί Κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και πως εφαρμόζονται;
Στον Τίτλο Ι του Παραρτήματος Ι του Κοινού Δασμολογίου, περιλαμβάνονται
έξι (6) γενικοί κανόνες (Γ.Κ.) για την ερμηνεία του, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση για σκοπούς ορθής δασμολογικής κατάταξης
του εμπορεύματος.
Οι εν λόγω γενικοί κανόνες (πλην του αριθ. 6) έχουν συνταχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων στην Ονοματολογία Εναρμονισμένου Συστήματος, και εφαρμόζονται από όλα τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένης της
Ε.Ε. και των κρατών μελών της.
Ειδικότερα, οι γενικοί αυτοί κανόνες:
• Αποτελούν τη βάση της δασμολογικής κατάταξης για κάθε είδος εμπορευμάτων
• Εφαρμόζονται ιεραρχικά, δηλ. ξεκινώντας από το γενικό κανόνα 1, προχωράμε στον 2, αν δεν μας καλύπτει στον 3, κλπ.
• Ο γενικός κανόνας 1 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.
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3.2.1. Γενικός Κανόνας 1
Σύμφωνα με το Γενικό Κανόνα 1, η δασμολογική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με το κείμενο των δασμολογικών κλάσεων, διακρίσεων και κωδικών Σ.Ο.
καθώς και με τις σημειώσεις κεφαλαίων του Δασμολογίου. Τα στοιχεία αυτά
είναι και τα πρώτα που πρέπει να εξετάζονται για την εύρεση του κωδικού
εμπορεύματος που πιθανόν να υπάγεται το εμπόρευμα.
Κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 1, το κείμενο των τίτλων των Κεφαλαίων
του Δασμολογίου είναι καθαρά βοηθητικό και δεν συνιστά νομική βάση για τη
δασμολογική κατάταξη.
Παράδειγμα:
Ο τίτλος του κεφαλαίου 61 είναι «Ενδύματα και Συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά», εντούτοις όλοι οι στηθόδεσμοι, πλεκτοί και μη, κατατάσσονται
στο κεφάλαιο 62 με τίτλο «Ενδύματα και Συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα
από τα πλεκτά» (Δ.Κ. 6212), σύμφωνα με τη σημείωση 2α) του Κεφαλαίου 61.
Επομένως, νομική ισχύ για την κατάταξη στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει
μόνο η σημείωση του Κεφαλαίου 61 και όχι ο τίτλος του που είναι καθαρά ενδεικτικός.

3.2.2. Γενικός κανόνας 2, στοιχεία 2α) και 2β)
Ο γενικός κανόνας 2 περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις:
• Στοιχείο 2α): Μη συναρμολογημένα ή/και μη τελειωμένα είδη. Ειδικότερα, τα είδη που παρουσιάζονται μη συναρμολογημένα, αποσυναρμολογημένα, μη πλήρη ή μη τελειωμένα, θα πρέπει να κατατάσσονται στη
δασμολογική κλάση που περιλαμβάνει το συναρμολογημένο ή πλήρες
είδος, εφόσον, στην κατάσταση που παρουσιάζονται, διαθέτουν όλα
εκείνα τα στοιχεία που τους προσδίδουν τον ουσιώδη χαρακτήρα του
πλήρους ή τελειωμένου είδους.
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Παράδειγμα:
- Ένα αυτοκίνητο ΙΧ από το οποίο απουσιάζει η μηχανή και το τιμόνι,
θα υπαχθεί στην κλάση 8703 ως πλήρες επιβατικό όχημα και όχι στην
8708 ως μέρος οχήματος.
- Ποδήλατο το οποίο παρουσιάζεται αποσυναρμολογημένο με όλα του
τα μέρη και εξαρτήματα, θα υπαχθεί στην κλάση 8712 ως πλήρες ποδήλατο και όχι στην 8714 ως μέρη και εξαρτήματα ποδηλάτου.
Ο γενικός κανόνας 2α) εφαρμόζεται και στα είδη που παρουσιάζονται
ταυτόχρονα μη συναρμολογημένα και μη τελειωμένα, π.χ. φορτηγό
αυτοκίνητο αποσυναρμολογημένο από το οποίο απουσιάζουν ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. τα τζάμια, το καπό, η μηχανή, και τα καλύμματα
αυτοκινήτων, θα υπαχθεί στην κλάση 8704 ως πλήρες όχημα μεταφοράς
εμπορευμάτων και όχι στην 8708 ως μέρη και εξαρτήματα οχήματος3.
Επιπλέον, ο βαθμός τεχνικής δυσκολίας και η πολυπλοκότητα της συναρμολόγησης ή της ολοκλήρωσης του είδους, δεν παίζει κανένα ρόλο στη
δασμολογική του κατάταξη με βάση το Γ.Κ. 2α).
• Στοιχείο 2β): Αμιγείς ή αναμεμειγμένες ύλες. Η κατάταξη των προϊόντων που αποτελούνται από διάφορες ύλες πραγματοποιείται με βάση
αυτή που προσδίδει τον ουσιώδη χαρακτήρα στο είδος (συνήθως είναι
αυτή που υπερτερεί κατά βάρος).

3. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2127/2005, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., L 340, 23.12.2005
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3.2.3. Γενικός κανόνας 3, στοιχεία 3α), 3β), 3γ)
Ο γενικός κανόνας 3 περιλαμβάνει τρεις περιπτώσεις:
• Γενικός κανόνας 3α: Περισσότερο εξειδικευμένη κλάση. Όταν ένα
εμπόρευμα μπορεί εκ πρώτης όψεως να καταταγεί σε δύο ή και περισσότερες κλάσεις, η πιο εξειδικευμένη κλάση έχει προτεραιότητα έναντι της
πιο γενικής.
Παράδειγμα:
Ένας τάπητας από υφαντικές ύλες που προορίζεται για επένδυση δαπέδου σε αυτοκίνητο, θα υπαχθεί στη δασμολογική κλάση 5702 όπου υπάγονται οι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, και όχι
στην κλάση 8708 ως εξάρτημα αυτοκινήτου, καθώς η Δ.Κ. 5702 είναι πιο
εξειδικευμένη σε σχέση με τη Δ.Κ. 8708.
• Γενικός κανόνας 3β): Σύνθετα είδη και είδη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.
Ο γενικός αυτός κανόνας εφαρμόζεται σε δύο ειδικότερες υποπεριπτώσεις:
- Στα σύνθετα είδη, δηλαδή αυτά που αποτελούνται από διάφορες
ύλες ή που προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων. Αυτά τα είδη κατατάσσονται σύμφωνα με το στοιχείο που προσδίδει στο σύνθετο είδος τον ουσιώδη χαρακτήρα, δηλαδή θεωρείται πιο
σημαντικό.
Παράδειγμα:
Στυλό με ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης USB θα μπορούσε να
υπαχθεί είτε στην κλάση 9608 ως στυλό, ή στην 8523 ως υπόθεμα εγγραφής. Με την εφαρμογή του Γ.Κ. 3β) θεωρείται ότι το USB προσδίδει
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τον ουσιώδη χαρακτήρα στο είδος κι έτσι κατατάσσεται στη Δ.Κ. 85234.
- Στα είδη που παρουσιάζονται ως σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, τα οποία, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση του
στοιχείου 3α), κατατάσσονται σύμφωνα με το είδος που προσδίδει στο
σύνολο τον ουσιώδη χαρακτήρα, δηλαδή θεωρείται πιο σημαντικό.
Για την εξεύρεση του είδους που προσδίδει τον ουσιώδη χαρακτήρα,
μπορούν να εφαρμοστούν στοιχεία όπως η λειτουργικότητα, η αξία, ο
όγκος, το βάρος κλπ., ανάλογα με την περίπτωση.
Βασικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί ο κανόνας αυτός σε ένα
σύνολο προϊόντων, είναι:
i) Τα είδη του συνόλου να κατατάσσονται σε διαφορετικές δασμολογικές κλάσεις,
ii) Τα είδη να παρουσιάζονται σε ενιαία συσκευασία έτοιμα για λιανική
πώληση στον τελικό αγοραστή, χωρίς επανασυσκευασία,
iii) Tα είδη να προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί για την εκπλήρωση μιας ανάγκης ή την εκτέλεση μιας δραστηριότητας.
Οι προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει
να πληρούνται στο σύνολό τους.
Παράδειγμα:
Σύνολο που παρουσιάζεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση και
αποτελείται από ένα μπλοκ ζωγραφικής για παιδιά καθώς και μολύβια
σχεδίασης, υπάγεται στην κλάση 4903 ως λεύκωμα για ιχνογράφηση ή
χρωματισμό για παιδιά και όχι στην 9609 ως μολύβια, καθώς θεωρείται ότι
το μπλοκ ζωγραφικής προσδίδει τον ουσιώδη χαρακτήρα στο σύνολο.
4. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1056/2006, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., L L 192, 13.7.2006
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Σύνολα προϊόντων που αποτελούνται από συλλογές πανομοιότυπων ή
ομοειδών προϊόντων, όπως π.χ. μπουκάλια με κρασί ή σοκολάτες ή συσκευασίες με διάφορα πακέτα ζυμαρικών ή καφέ κλπ. (όπως αυτά που
πωλούνται σε προσφορά στα καταστήματα), δεν συνιστούν «σύνολα»
με την έννοια του Γ.Κ. 3β), έστω κι αν παρουσιάζονται σε ενιαία συσκευασία για τη λιανική πώληση, καθώς α) υπάγονται στην ίδια κλάση,
ή/και β) δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί για την εκπλήρωση
μιας ανάγκης ή την εκτέλεση μιας δραστηριότητας.
Αντίθετα, πακέτο που αποτελείται π.χ. από ζυμαρικά και σάλτσα ντομάτας σε ενιαία συσκευασία θεωρείται σύνολο με την έννοια του Γ.Κ. 3β),
όπου τον ουσιώδη χαρακτήρα τον προσδίδουν τα ζυμαρικά (Δ.Κ. 1902).
• Γενικός Κανόνας 3γ): Τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση.
Όταν δεν είναι δυνατό να βρεθεί ο ουσιώδης χαρακτήρας γιατί όλα τα
συστατικά στοιχεία ενός σύνθετου είδους ή όλα τα είδη ενός συνόλου
θεωρούνται ισοδύναμα, τότε το σύνθετο είδος ή το σύνολο κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης δασμολογική κλάση.
Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί ο κανόνας αυτός, οι
κλάσεις διαβάζονται σαν απλοί τετραψήφιοι αριθμοί και το είδος κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο αριθμητικό
μέγεθος.
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Παράδειγμα:
Σύνθετο είδος που έχει τη μορφή βιβλίου με παραμύθι για παιδιά, του
οποίου οι μισές σελίδες συνιστούν πάζλ και οι άλλες μισές εικόνες,
θα μπορούσε να υπαχθεί είτε στην κλάση 4903 ως βιβλίο με εικόνες
για παιδιά ή στην κλάση 9503 ως παιχνίδι (πάζλ). Επειδή θεωρείται ότι
και τα δύο συστατικά στοιχεία του είδους είναι ισοδύναμα (βιβλίο και
πάζλ), αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά κλάση, δηλ. στη
Δ.Κ. 9503 ως πάζλ κατ’ εφαρμογή του Γ.Κ. 3γ)5.
Για να εφαρμοστεί ο Γ.Κ. 3γ), θα πρέπει πρώτα να έχει αποκλειστεί η
δυνατότητα εφαρμογής των Γ.Κ. 3α) και 3β).

3.2.4. Γενικός κανόνας 4
Σύμφωνα με το Γενικό Κανόνα 4, εάν κανένας από τους Γ.Κ. 1 έως και 3
δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τότε το εμπόρευμα θα υπαχθεί σε εκείνη τη
δασμολογική κλάση όπου υπάγεται το πιο ανάλογο είδος, δηλαδή αυτό
που προσομοιάζει πιο πολύ στο συγκεκριμένο εμπόρευμα.
Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η δασμολογική κατάταξη μπορεί να
γίνει κατόπιν εφαρμογής των Γ.Κ. 1 έως 3.

5. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1655/2005, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., L 266, 11.10.2005

ΚΟΙΝΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. & ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
3. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3.2.5. Γενικός κανόνας 5, στοιχεία α) και β)
Ο Γενικός κανόνας 5 αναφέρεται στη δασμολογική κατάταξη των ειδών συσκευασίας (κουτιά, μπουκάλια, δοχεία, θήκες, κλπ.) εντός των οποίων μπορεί
να παρουσιάζεται ένα εμπόρευμα, και αποτελείται από δύο στοιχεία:
• Στοιχείο 5α): αναφέρεται στη δασμολογική κατάταξη των ειδών συσκευασίας που είναι ειδικά διευθετημένα – κατασκευασμένα για να δέχονται ένα συγκεκριμένο είδος ή σύνολο. Εφόσον παρουσιάζονται μαζί
με τα εμπορεύματα για τα οποία προορίζονται, οι συγκεκριμένες συσκευασίες δεν κατατάσσονται χωριστά από το εμπόρευμα, αλλά ακολουθούν
τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος.
Παράδειγμα:
- Κιθάρα και λοιπά μουσικά όργανα μέσα στην ειδική τους θήκη
- Όπλα μέσα στην ειδική τους θήκη
- Εργαλεία μέσα σε ειδικά διευθετημένες θήκες, κλπ.
• Στοιχείο 5β): αναφέρεται στη δασμολογική κατάταξη των λοιπών
ειδών συσκευασίας, που είναι του τύπου της «κανονικής» συσκευασίας οι οποία χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο εμπόρευμα. Και στην
περίπτωση αυτή, οι εν λόγω συσκευασίες δεν κατατάσσονται χωριστά
και ακολουθούν τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος το οποίο
περιέχουν.
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Παράδειγμα:
- Σοκολάτες, σοκολατάκια, γλυκά, τσίχλες, καραμέλες κλπ. σε κουτιά ή
σακουλάκια ή περιτυλίγματα
- Παιχνίδια στα κουτιά τους
- Κρασιά και λοιπά ποτά σε μπουκάλια
- Γάλα, χυμοί, μπύρες, αναψυκτικά, και λοιπά ροφήματα σε κουτάκια ή
μπουκάλια, κλπ.
Ένα είδος συσκευασίας μπορεί να κατατάσσεται χωριστά από το εμπόρευμα για το οποίο προορίζεται, δηλαδή στη δική του δασμολογική
κλάση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Παρουσιάζεται χωρίς το είδος για το οποίο προορίζεται, ή/και
- Έχει εμφανώς μεγαλύτερη αξία από το εμπόρευμα το οποίο περιέχει
(π.χ. κρασί μέσα σε συλλεκτικό μπουκάλι από πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμες πέτρες), ή/και
- Όταν είναι φανερό ότι είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο (όπως π.χ. βαρέλια ή παλέτες).
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3.2.6 Γενικός κανόνας 6
Σύμφωνα με το γενικό κανόνα 6, όλοι οι προηγούμενοι γενικοί κανόνες (1 έως
5), δεν έχουν εφαρμογή μόνο στο επίπεδο της 4ψήφιας δασμολογικής κλάσης, αλλά επίσης και της 6ψήφιας δασμολογικής διάκρισης και του 8ψήφιου
κωδικού Σ.Ο.
Παράδειγμα:
- Ο Γ.Κ. 3β) μπορεί να εφαρμοστεί για τα είδη ενός συνόλου που παρουσιάζονται συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, τα οποία ναι μεν
ανήκουν στην ίδια δασμολογική κλάση, αλλά εντούτοις ανήκουν σε
διαφορετικές διακρίσεις ή κωδικούς Σ.Ο. μέσα στην ίδια αυτή κλάση.
- Ο Γ.Κ. 3γ) μπορεί να εφαρμοστεί και για την εύρεση της τελευταίας
κατά αριθμητική σειρά δασμολογικής διάκρισης ή κωδικού Σ.Ο., εφόσον εξετάζουμε είδη που ανήκουν στην ίδια δασμολογική κλάση.
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4.1 ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ;
Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία (ΔΔΠ) είναι η Απόφαση που εκδίδεται
από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου,
για τη δασμολογική κατάταξη ενός εμπορεύματος, που προορίζεται για εισαγωγή από (ή εξαγωγή προς) τρίτη χώρα.
Η νομική βάση για την έκδοση των Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών - Δ.Δ.Π. (Binding Tariff Information – BTI) βρίσκεται στα άρθρα 33 & 34
καν. 952/2013 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας).
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4.2 ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ Δ.Δ.Π;
Τα βασικά στοιχεία των Δ.Δ.Π. είναι τα ακόλουθα:
• Οι Δ.Δ.Π. ισχύουν για 3 χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη ΕΕ, εκτός αν ανακληθούν ή ακυρωθούν πριν την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
• Αφορούν τη δασμολογική κατάταξη συγκεκριμένου εμπορεύματος για
επικείμενη εισαγωγή ή εξαγωγή και δεσμεύουν τόσο τα Τελωνεία όσο
και τους κατόχους Δ.Δ.Π, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τις δηλώνουν
κατά την υποβολή της διασάφησης και να τις προσκομίζουν εφόσον
αυτό τους ζητηθεί.
• Η αίτηση για την έκδοση Δ.Δ.Π., όπως και η απόφαση Δ.Δ.Π. που εκδίδεται, δημοσιεύονται από το Τμήμα Α΄ της Δ/νσης ΔΘΕΚΑ στην βάση
δεδομένων Δ.Δ.Π. της Ε.Ε. (ΕΒΤΙ), και συνιστούν στοιχεία προσβάσιμα
από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
• Aπό την 1η Οκτωβρίου 2019 η υποβολή αίτησης για Δ.Δ.Π. γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά μέσω του trader portal στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en και
με χρήση των κωδικών taxisnet.
• Συχνά πριν την έκδοση Δ.Δ.Π. απαιτείται χημική ανάλυση από το Γενικό
Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για καθορισμό σύστασης – σύνθεσης για
σκοπούς δασμολογικής περιγραφής. Μπορεί να δοθεί και γνώμη κατάταξης όπου αυτή εξαρτάται από τη χημική σύσταση του προϊόντος που
εξετάζεται.
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• Σε περίπτωση εντοπισμού αντικρουόμενων Δ.Δ.Π. μεταξύ κρατών
μελών, προηγείται διμερής διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερόμενων Τελωνειακών Διοικήσεων, και αν δεν εξευρεθεί λύση, το θέμα παραπέμπεται προς επίλυση στην Ομάδα Τελωνειακών Εμπειρογνωμόνων – Τομέας
Ονοματολογίας της Ε.Επιτροπής.
• Οι Δ.Δ.Π. παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους οικονομικούς φορείς,
καθώς γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποιον κωδικό εμπορεύματος θα
υπαχθεί το εμπόρευμά τους, και κατά συνέπεια ποια θα είναι η δασμοφορολογική επιβάρυνση κατά τον τελωνισμό καθώς και αν το εμπόρευμα
υπόκεινται σε άλλα μέτρα, όπως είναι π.χ. οι δασμοί αντιντάμπινγκ κατά
την εισαγωγή, ή τυχόν απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή
ή εξαγωγή
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5. ΣΥΝΟΨΗ
• Το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (ή αλλιώς Συνδυασμένη Ονοματολογία –
Σ.Ο.) θεσπίζει κοινές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για κάθε εμπόρευμα που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., ανεξάρτητα από
το κράτος μέλος στο οποίο τελωνίζεται. Η εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της
τελωνειακής ένωσης.
• Η δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων αναφέρεται την εύρεση του
ορθού κωδικού εμπορεύματος εντός του Κοινού Δασμολογίου ο οποίος θα αναγραφεί στη θέση 33 του ΕΔΕ. Η ορθή δασμολογική κατάταξη
διασφαλίζει τα δημοσιονομικά έσοδα τόσο της Ε.Ε. όσο και των κρατών
μελών, τον υγιή ανταγωνισμό, και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
• Οι κωδικοί εμπορεύματος βρίσκονται σε ιεραρχική διαβάθμιση μεταξύ
τους, ως εξής: δασμολογική κλάση (4 ψηφία), δασμολογική διάκριση (6
ψηφία), κωδικός Σ.Ο. (8 ψηφία) και κωδικός TARIC (10 ψηφία). Οι δασμολογικές κλάσεις και διακρίσεις εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο και
συνιστούν τμήμα της Ονοματολογίας Εναρμονισμένου Συστήματος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.
• Η νομική βάση για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τους Γενικούς Κανόνες για την ερμηνεία του Κοινού Δασμολογίου (1 έως 6), τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Επιτροπής και του Εναρμονισμένου Συστήματος του
Π.Ο.Τ., τους κανονισμούς κατάταξης της Ε.Επιτροπής, τις Γνωμοδοτήσεις
κατάταξης του Π.Ο.Τ., και τις Αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
• Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π.) βασίζονται στον
Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, εκδίδονται από τη Δ/νση ΔΘΕΚΑ, και ισχύουν για 3 χρόνια σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Διασφαλίζουν ασφάλεια
δικαίου στους οικονομικούς φορείς με την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του κωδικού εμπορεύματος στον οποίο θα υπαχθεί το εμπόρευμά
τους κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή.
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ΕΊΔΗ ΔΑΣΜΏΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΌ ΔΑΣΜΟΛΌΓΙΟ
1.1. Δασμοί κατ’ αξία (ad valorem)
• π.χ. 01063910 (περιστέρια) – 6,4%. Για αξία 1000 ευρώ το ποσό του δασμού είναι: 6,4% x 1000 = 64 ευρώ.
1.2. Ειδικοί δασμολογικοί συντελεστές (specific duty rate)
• π.χ. 02071330 (φτερούγες ολόκληρες) – 26,9 ευρώ/100 kg καθαρού
βάρους. Για 1000 kg: σύνολο δασμού 269 ευρώ.
1.3. Ειδικοί δασμολογικοί συντελεστές + μονάδα μέτρησης
• π.χ. 17022010 (ζάχαρο σφενδάμου) – 0,4 ευρώ/100 kg καθ. βάρους για
κάθε 1% κατά βάρος ζαχαρόζης.
• Για 1000 κιλά με 90% κ.β. ζαχαρόζη: (1000kg/100kg) x 90 x 0,4 = 360
ευρώ
1.4. Δασμοί min/max:
• Ο δασμός κυμαίνεται μεταξύ μιας ελάχιστης και μιας μέγιστης ποσότητας
• Αν ο υπολογισμός δώσει ποσό χαμηλότερο από το ΜΙΝ τότε εφαρμόζεται το ΜΙΝ
• Αν ο υπολογισμός δώσει ποσό μεγαλύτερο από το ΜΑΧ τότε εφαρμόζεται το ΜΑΧ
• Αν ο υπολογισμός δώσει ποσό μεταξύ του ΜΙΝ και του ΜΑΧ τότε εφαρμόζεται αυτό το ποσό.
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1.5. Δασμοί με βάση το Γεωργικό Στοιχείο (ΕΑ):
• Γεωργικό στοιχείο (EA), Πρόσθετοι δασμοί ζαχάρων (AD S/Z), Πρόσθετοι δασμοί αλεύρων (AD F/M)
• Εφαρμόζεται σε γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής
• Το ποσό του προστίθεται στο συμβατικό δασμό
• Εξαρτάται από τη σύσταση του προϊόντος
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
• Προσδιορίζεται με βάση 4ψήφιο πρόσθετο κωδικό (Meursing) σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε:
- Λιπαρά του γάλακτος
- Πρωτεϊνες γάλακτος
- Άμυλο/γλυκόζη
- Ζάχαρη/ ιμβερτοποιημένο ζάχαρο/ισογλυκόζη
• Ο κωδικός Meursing έχει τη μορφή 7xxx και βρίσκεται από:
• Τον Πίνακα στο Παράρτημα 1 του Κοινού Δασμολογίου
• Την εφαρμογή του υποσυστήματος TARIC στο Icisnet εφόσον είναι
γνωστή η σύνθεση
• Ο κωδικός Meursing αποτελεί τον πρώτο τετραψήφιο πρόσθετο κωδικό που συμπληρώνεται στην θέση 33 του ΕΔΕ (ψηφία 11-14)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
• Κωδικός εμπορεύματος: 2101 12 98 (παρασκευάσματα με βάση τον
καφέ)
• Δασμός: 9%+ ΕΑ, έστω ότι υποθετικός κωδικός Meursing 7366 (αναζήτηση στο TARIC)
• Υπολογισμός δασμού: 9% + 100,66 ευρώ ανά 100 κιλά καθαρού βάρους
(μονάδα μέτρησης: DTN – hectokilogram net)
Έστω ότι έχουμε 100 κιλά καθ. βάρους και αξίας 1000 ευρώ, τότε το σύνολο του δασμού είναι:
1000 x 9% + 100,66 = 90 + 100,66 = 190,66 ευρώ.
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ΧΡΉΣΙΜΟΙ ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ
• http://eur-lex.europa.eu/
Νομοθεσία Ε.Ε., Επίσημη Εφημερίδα
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
Βάση δεδομένων TARIC της Ε.Ε.
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/
Βάση Δ.Δ.Π. της Ε.Ε.
• http://www.wcoomd.org/en.aspx
Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων
• https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/
Διαδικτυακή πύλη ελληνικών τελωνείων της ΑΑΔΕ – Icisnet – υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου - πληροφόρηση TARIC.

