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Θζμα:   «Αποςτολι Οδθγοφ ερωτιςεων – απαντιςεων ςχετικά με τθ δαςμολογικι 

κατάταξθ εμπορευμάτων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε.» 

 

 Αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα, πλθροφοριακό Οδθγό που επεξεργάςτθκε θ 

Τπθρεςία μασ, με τθ μορφι ερωτιςεων – απαντιςεων, αναφορικά με τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ εμπορευμάτων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) 

αρικ. 2658/87, όπωσ ιςχφει).   

 

κοπόσ του Οδθγοφ αυτοφ, είναι να καλφψει τισ απαντιςεισ ςε βαςικά 

ερωτιματα, τόςο τελωνειακϊν υπαλλιλων όςο και οικονομικϊν φορζων και λοιπϊν 

ςυναλλαςςόμενων με τισ τελωνειακζσ αρχζσ, όςον αφορά τθν ορκι δαςμολογικι 

κατάταξθ εμπορευμάτων κατά τον τελωνιςμό τουσ, ζτςι ϊςτε να εφαρμόηονται οι 

δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ που αναλογοφν κακϊσ και τα λοιπά ενωςιακά και 

εκνικά μζτρα, να διαςφαλίηονται τα ζςοδα του Δθμοςίου, και να παρεμποδίηονται 

προςπάκειεσ καταςτρατιγθςθσ τθσ δαςμολογικισ νομοκεςίασ με ςκοπό τθν 

αποφυγι καταβολισ των επιβαρφνςεων. 

 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι ο παρόν Οδθγόσ ζχει ςυνταχκεί μόνο για ςκοποφσ 

πλθροφόρθςθσ και διευκόλυνςθσ  αναφορικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ 
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εμπορευμάτων, και δεν ςυνιςτά νομικό κείμενο. Όπωσ είναι γνωςτό, θ δαςμολογικι 

κατάταξθ και ο ςυνακόλουκοσ υπολογιςμόσ των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων 

των εμπορευμάτων, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κοινοφ 

Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. (Καν. 2658/87 όπωσ ιςχφει), του Ενωςιακοφ Σελωνειακοφ 

Κϊδικα (Καν. 952/2013), του Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα (Ν. 2960/2001), του 

Κϊδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), κακϊσ και τα ςυναφι κείμενα τθσ εκνικισ και 

ενωςιακισ νομοκεςίασ.  

 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
           ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
 

             ΚΩΝ. ΜΟΥΤΙΔΗΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

A. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 
Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  (για τθν ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ 
τουσ) 

 
B. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 

 
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.  ΕΣΩΤΕΙΚΗ 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, Θλ. Σελωνείου  
4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων - Σμιμα Βϋ : Σελωνειακϊν Θεμάτων 
5. Δ/νςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ 
6. Δ/νςθ Δ.Θ.Ε.Κ.Α.:    α. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Δ/νςθσ 

                                β. Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 

 
  

ΑΔΑ: 6ΞΔΘ46ΜΠ3Ζ-ΓΤ4



4 
 

 
  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.  

& ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΟΔΘΓΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΤΠΑΛΛΘΛΟΤ, ΣΟΤ 

ΠΟΛΙΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 

 
 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Ζκδοςθ 1θ ΑΘΘΝΑ,  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ςελ. 6 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  ςελ. 7 

1.1. Η Τελωνειακι Ζνωςθ τθσ Ε.Ε. ςελ. 7 

1.2. Βαςικά ςτοιχεία για το Κοινό Δαςμολόγιο ςελ. 7 

1.3. Ρεριεχόμενα του Κοινοφ Δαςμολογίου ςελ. 8 

2.  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ  ςελ. 10 

2.1. Ονοματολογία  Εναρμονιςμζνου Συςτιματοσ (Ε.Σ.) ςελ. 10 

2.2. Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία (Σ.Ο.) ςελ. 10 

2.3. Ολοκλθρωμζνο Κοινοτικό Δαςμολόγιο (TARIC) ςελ. 11 

 2.4. Δομι κωδικϊν εμπορευμάτων ςελ. 11 

2.5.  Συμπλιρωςθ του ενιαίου Διοικθτικοφ Εγγράφου (ΕΔΕ) ςελ. 12 

3. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ςελ. 14 

3.1. Νομικι βάςθ για τθ δαςμολογικι κατάταξθ ςελ. 14 

3.2.  Γενικοί κανόνεσ για τθν ερμθνεία του Δαςμολογίου ςελ. 15 

4. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ (Δ.Δ.Ρ.) ςελ. 23 

5. ΣΥΝΟΨΗ ςελ. 25 

ΡΑΑΤΗΜΑ 1: Είδθ δαςμϊν ςτο Κοινό Δαςμολόγιο ςελ. 26 

ΡΑΑΤΗΜΑ 2: Χριςιμοι Σφνδεςμοι ςελ. 28 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ 
 

Συντομογραφία Επεξιγθςθ 

ATV Οχιματα Παντόσ Εδάφουσ 

Γ.Κ. Γενικόσ/οί Κανόνασ/εσ 

Γ.Χ.Κ. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 

Δ.Δ.Π. Δεςμευτικι Δαςμολογικι Πλθροφορία 

Δ.Ε.Ε. Δικαςτιριο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Δ/νςθ ΔΘΕΚΑ Δ./νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

Δ.Κ. Δαςμολογικι Κλάςθ 

Δ.Χ.Α.  Δελτίο Χθμικισ Ανάλυςθσ 

ΕΑ Γεωργικό τοιχείο 

ΕΔΕ Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο 

E.E. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ε.. Εναρμονιςμζνο φςτθμα 

ΕΕ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ Εναρμονιςμζνου υςτιματοσ 

ΕΟ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ 

Ε.Φ.Κ. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωςθσ 

κ.β. Κατά βάροσ 

Π.Ο.Ε. Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου 

Π.Ο.Σ. Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σελωνείων 

.Ο. υνδυαςμζνθ Ονοματολογία 

Φ.Π.Α. Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 

GATT Γενικι υμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου 

ΕΒΣΙ Ευρωπαϊκι Βάςθ Δεδομζνων Δεςμευτικϊν Δαςμολογικϊν Πλθροφοριϊν 

TARIC Ολοκλθρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο 
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ΚΟΙΝΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. & ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

 

1.1. Ρωσ ορίηεται θ Τελωνειακι Ζνωςθ τθσ Ε.Ε.; 

Θ τελωνειακι ζνωςθ τθσ Ε.Ε. είναι ζνασ ενιαίοσ χϊροσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, 

όπου όλα τα εμπορεφματα κυκλοφοροφν ελεφκερα, είτε ζχουν καταςκευαςτεί ςτθν 

ΕΕ είτε ζχουν ειςαχκεί από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ για τα οποία ζχουν τθρθκεί οι 

διατυπϊςεισ ειςαγωγισ και ζχουν ειςπραχκεί οι προβλεπόμενεσ 

δαςμο(φορο?)λογικζσ επιβαρφνςεισ. . Ζνα κινθτό που ζχει καταςκευαςτεί ςτθ 

Φινλανδία μπορεί να αποςταλεί ςτθν Ουγγαρία χωρίσ κανζνα δαςμό και κανζνα 

τελωνειακό ζλεγχο. 

Θ τελωνειακι ζνωςθ τθσ ΕΕ ςθμαίνει επομζνωσ ότι: 

 δεν υφίςτανται δαςμοί ςτα ςφνορα των χωρϊν τθσ ΕΕ, και 

 υπάρχει ζνα ενιαίο ςφςτθμα δαςμϊν επί των ειςαγωγϊν από χϊρεσ 

εκτόσ ΕΕ.  

Οι δαςμοί για εμπορεφματα που ειςάγονται από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ, π.χ. τθλεοράςεισ 

από τθ Νότια Κορζα, καταβάλλονται κατά κανόνα όταν τα εμπορεφματα ειςάγονται 

για πρϊτθ φορά ςτθν ΕΕ. τθ ςυνζχεια, δεν επιβάλλονται άλλοι δαςμοί οφτε 

ζλεγχοι. 

 

1.2. Τι είναι το Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε.; 

Σο Κοινό Δαςμολόγιο κεςπίςτθκε με τον καν. (ΕΟΚ) 2658/87 του υμβουλίου  για τθ 

δαςμολογικι και ςτατιςτικι Ονοματολογία και το Κοινό Δαςμολόγιο και 

τροποποιείται κάκε χρόνο (1/1-31/12).1 

                                                           
1
 Για το 2020, εφαρμόηεται ο καν. (ΕΕ) 2019/1776 τθσ Επιτροπισ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., L-

280/31-20-2019 
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Ονομάηεται επίςθσ και «υνδυαςμζνθ Ονοματολογία τθσ Ε.Ε. – .Ο.», και κεςπίηει:  

 Κοινι ονοματολογία εμπορευμάτων μζςω τθσ απόδοςθσ διακριτοφ 

8ψιφιου κωδικοφ ςε κάκε είδοσ εμπορεφματοσ με τθν αντίςτοιχθ 

περιγραφι του, κακϊσ και 

 Κοινζσ δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ ζναντι όλων των τρίτων (εκτόσ Ε.Ε.) 

χωρϊν κατά τθν είςοδο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ Ε.Ε. Οι δαςμοί αυτοί δεν 

μποροφν να είναι μεγαλφτεροι από αυτοφσ που προβλζπονται ςτθ Γενικι 

υμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου (GATT) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 

Σο Κοινό Δαςμολόγιο ιςχφει υποχρεωτικά ςε όλα τα κράτθ – μζλθ τθσ Ε.Ε., και 

διαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ και τθσ κοινισ αγοράσ, 

τον υγιι ανταγωνιςμό και  τα ζςοδα του Προχπολογιςμοφ τθσ Ε.Ε. κακϊσ και των 

κρατϊν μελϊν. 

 

1.3 Τι περιλαμβάνει το Κοινό Δαςμολόγιο; 

Το Κοινό Δαςμολόγιο περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 

• Γενικοφσ Κανόνεσ για τθν ερμθνεία τθσ .Ο., με τουσ οποίουσ διενεργείται θ 

δαςμολογικι κατάταξθ των εμπορευμάτων. 

• Ειδικζσ διατάξεισ για επιβολι ι αναςτολι δαςμϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ. 

• υνδυαςμζνθ Ονοματολογία, ιτοι Πίνακασ κωδικϊν εμπορευμάτων που 

ςυνοδεφεται από τισ αντίςτοιχεσ περιγραφζσ των εμπορευμάτων και πίνακα  

ςυντελεςτϊν δαςμϊν «erga omnes» (ζναντι όλων των τρίτων χωρϊν) 

• Ειδικά Παραρτιματα (1-7). 

 

Με βάςθ  τθ Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία  (Ραράρτθμα Ι του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87) 

• Διενεργείται θ δαςμολογικι κατάταξθ των εμπορευμάτων κατά τον 

τελωνιςμό, δθλ. θ εφρεςθ του ορκοφ κωδικοφ εμπορεφματοσ, 

• Επιβάλλεται ο κατάλλθλοσ ςυντελεςτισ δαςμοφ, 

• Επιβάλλονται οι κατάλλθλοι ςυντελεςτζσ εκνικισ φορολογίασ, 
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• Εφαρμόηονται λοιπά κοινοτικά και εκνικά μζτρα (αντιντάμπινγκ, 

απαγορεφςεισ – περιοριςμοί, κλπ.)  
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2.  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ  

 

2.1. Τι είναι θ Ονοματολογία  Εναρμονιςμζνου Συςτιματοσ (Ε.Σ.); 

Η Ονοματολογία του Εναρμονιςμζνου Συςτιματοσ (Ε..)  ςυνίςταται  ςτθν 

κωδικοποίθςθ των εμπορευμάτων και αποτελεί τθν προςπάκεια του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Σελωνείων (Π.Ο.Σ.)  για εναρμόνιςθ των παγκόςμιου εμπορίου και 

διευκόλυνςθ των ςυναλλαγϊν. 

 Περιλαμβάνει τισ δαςμολογικζσ κλάςεισ (4 ψθφία) και τισ δαςμολογικζσ 

διακρίςεισ (6 ψθφία) 

 Είναι κοινι ςε διεκνζσ επίπεδο για όλα τα κράτθ-μζλθ του Π.Ο.Σ. 

(περίπου 200) 

 

2.2. Τι είναι θ Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία (Σ.Ο.) τθσ Ε.Ε.; 

Η Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία (Σ.Ο.) τθσ Ε.Ε. είναι το ΡΑΑΤΗΜΑ Ι του Καν. 

(ΕΟΚ) 2658/87 που ονομάηεται επίςθσ και «Κοινό Δαςμολόγιο» τθσ Ε.Ε. και 

τροποποιείται κάκε χρόνο. Περιλαμβάνει τουσ 4ψιφιουσ, 6ψιφιουσ και 8ψιφιουσ 

κωδικοφσ εμπορευμάτων.  

Θ .Ο. ζχει ενςωματϊςει πλιρωσ τθν Ονοματολογία Ε.. του Π.Ο.Σ. ζωσ τα 6 ψθφία, 

ςυνεπϊσ, οι δαςμολογικζσ κλάςεισ (4 ψθφία) και οι δαςμολογικζσ διακρίςεισ (6 

ψθφία) είναι ίδιεσ όπωσ ςε όλα τα μζλθ του Π.Ο.Σ. 

Οι υποδιαιρζςεισ ςτα 8 ψθφία είναι οι ειδικότεροι κωδικοί που εφαρμόηει θ Ε.Ε. και 

ονομάηονται κωδικοί .Ο. 

 

Η δομι του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Σ.Ο. ζχει ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

Ι) Μζροσ 1ο – Προκαταρκτικζσ διατάξεισ 

• Σίτλοσ Ι – Γενικοί Κανόνεσ 

• Σίτλοσ ΙΙ – Ειδικζσ Διατάξεισ 

ΙΙ) Μζροσ 2ο – Πίνακασ Δαςμϊν 

• 96 Κεφάλαια εκ των οποίων το 77 είναι κενό 

• Κάκε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία εμπορευμάτων 

(π.χ. 1 – ηϊα ηωντανά) 

ΑΔΑ: 6ΞΔΘ46ΜΠ3Ζ-ΓΤ4



11 
 

• Κάκε κεφάλαιο αποτελείται από τισ θμειϊςεισ του Κεφαλαίου που 

αποτελοφν ζναν απαραίτθτο οδθγό για τθν κατάταξθ, με οριςμοφσ εννοιϊν 

κακϊσ και εξαιρζςεισ και τον πίνακα κωδικϊν εμπορευμάτων με τουσ 

αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ δαςμϊν 

ΙΙΙ) Μζροσ 3ο – Παραρτιματα Δαςμολογίου 

 

2.3. Τι είναι το Ολοκλθρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο (TARIC); 

Το Ολοκλθρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο (TARIC) τθσ Ε.Ε. ζχει ωσ νομικι βάςθ  τον 

Καν. 2658/87 του υμβουλίου για τθ ςτατιςτικι και δαςμολογικι ονοματολογία και 

το κοινό δαςμολόγιο. 

Τα βαςικά ςτοιχεία του TARIC είναι τα ακόλουκα: 

 Ο Κωδικόσ  TARIC αποτελείται από 10 ψθφία – άρα ςυνιςτά 

περαιτζρω υποδιαίρεςθ του 8ψιφιου κωδικοφ .Ο. 

 Σο TARIC δεν ςυνιςτά νομικό κείμενο τθσ Ε.Ε. όπωσ το Κοινό 

Δαςμολόγιο, και δεν δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., 

αλλά περιλαμβάνεται εξ’ ολοκλιρου ςτθν θλεκτρονικι βάςθ 

δεδομζνων TARIC, από όπου και γίνεται θ διαχείριςι του. 

 Σροποποιείται ςυχνά από τθν Ε.Επιτροπι ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

δθμιουργίασ πρόςκετων κωδικϊν TARIC για τθν εφαρμογι 

ςυγκεκριμζνων μζτρων, όπωσ π.χ. δαςμόσ αντιντάμπινγκ. 

 τθν Ελλάδα ενςωματϊνεται ςτο υποςφςτθμα διαχείριςθσ 

δαςμολογίου (TARIC) του ICISNET, που διαςυνδζεται με το 

υποςφςτθμα ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν. 

 

2.4. Ροια είναι θ δομι ενόσ κωδικοφ εμπορεφματοσ; 

Η δομι του κάκε κωδικοφ εμπορεφματοσ ζωσ τα 10 ψθφία ζχει ωσ εξισ: 

• 4 ψθφία – «δαςμολογικι κλάςθ» 

• 6 ψθφία – «δαςμολογικι διάκριςθ» 

• 8 ψθφία – «κωδικόσ .Ο.» 

• 10 ψθφία – «κωδικόσ TARIC» 
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Οι ανωτζρω υποδιαιρζςεισ είναι ςε αυςτθρά ιεραρχικι διαβάκμιςθ: ο 6ψιφιοσ 

κωδικόσ προκφπτει από τον 4ψιφιο, ο 8ψιφιοσ από τον 6ψιφιο και ο 10ψιφιοσ 

από τον 8ψιφιο.  

 

Ραράδειγμα: ιεραρχικι δομι κωδικοφ TARIC 2008 11 91 10 

• Δαςμολογικι κλάςθ: 2008 – «Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ 

φυτϊν, αλλιϊσ παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα, με ι χωρίσ προςκικθ 

ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν ι αλκοόλθσ» 

• Δαςμολογικι διάκριςθ: 2008.11 – «Αράπικα φιςτίκια» 

• Κωδικόσ .Ο.: 2008.11.91 – «ε άμεςεσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ περιεχομζνου 

που υπερβαίνει το 1 kg» 

• Κωδικόσ TARIC: 2008.11.91.10 – «Καβουρδιςμζνα» 

 

2.5.  Ρωσ γίνεται θ ςυμπλιρωςθ του κωδικοφ εμπορεφματοσ ςτο 

Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο (ΕΔΕ) κατά τθν ειςαγωγι ; 

Με τθ Σ.Ο. και τθν Ονοματολογία TARIC: 

• υμπλθρϊνεται θ κζςθ 33 του ΕΔΕ  

• Γίνεται αντιςτοίχιςθ των κατάλλθλων εκνικϊν και κοινοτικϊν 

πρόςκετων κωδικϊν με τουσ οποίουσ επιβάλλονται διάφορα εκνικά 

και κοινοτικά μζτρα όπωσ: Δαςμοί τρίτθσ χϊρασ, Εκνικι φορολογία 

(ΕΦΚ, ΦΠΑ κλπ), Μζτρα απαγορεφςεων – Περιοριςμϊν, Δαςμοί 

Αντιντάμπινγκ, Προτιμθςιακοί Δαςμοί, Δαςμολογικζσ Ποςοςτϊςεισ, 

κλπ.  

Ειδικότερα, ςτθ κζςθ 33 του ΕΔΕ, μετά τον 10ψιφιο κωδικό TARIC, δθλαδι ςτα 

πεδία 11 ζωσ 22, ςυμπλθρϊνονται τρεισ επιπλζον κζςεισ 4ψιφιων «πρόςκετων 

κωδικϊν», για τθν εφαρμογι εκνικϊν και ενωςιακϊν μζτρων όπωσ ΕΦΚ, ΦΠΑ, 

τζλοσ ταξινόμθςθσ, δαςμοί αντιντάμπινγκ, κλπ. Οι δφο πρϊτοι 4ψιφιοι κωδικοί 

ενςωματϊνουν ενωςιακά μζτρα (π.χ. δαςμόσ αντιντάμπινγκ) και ο τρίτοσ 

τετραψιφιοσ κωδικόσ ενςωματϊνει εκνικά μζτρα (π.χ. ΕΦΚ, ΦΠΑ). 
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χθματικά, ο τρόποσ ςυμπλιρωςθσ τθσ κζςθσ 33 του ΕΔΕ μπορεί να απεικονιςτεί ωσ 

ακολοφκωσ: 

 

Δομι κζςθσ 33 ΕΔΕ 

1 2 3 4 5      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Δαςμολογικι 

Κλάςθ 

Δαςμολ. 

Διάκριςθ 

Κωδικόσ 

Σ.Ο. 

Κωδικόσ 

TARIC 

Αϋ Ρρόςκετοσ κωδικόσ 

(μζτρα Ε.Ε.) 

Βϋ Ρρόςκετοσ Κωδικόσ 

(ενωςιακά μζτρα) 

Γϋ Ρρόςκετοσ κωδικόσ 

(εκνικά μζτρα) 

 

Θ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 33 του ΕΔΕ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθ 

διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του δθμοςίου, τθσ Ε.Ε., των καταναλωτϊν, τθσ 

δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ, και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτα πλαίςια τθσ 

τελωνειακισ ζνωςθσ. 
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3. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 

 

3.1. Ροια είναι θ νομικι βάςθ για τθ δαςμολογικι κατάταξθ 

εμπορευμάτων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο (Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία); 

Η δαςμολογικι κατάταξθ εμπορευμάτων, δθλαδι θ εφρεςθ του ορκοφ κωδικοφ 

εμπορεφματοσ εντόσ του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε., διενεργείται με βάςθ τα 

ακόλουκα κείμενα: 

 Τουσ γενικοφσ κανόνεσ για τθν ερμθνεία τθσ Σ.Ο., που περιλαμβάνονται 

ςτον Σίτλο Ι του Παραρτιματοσ Ι του Κοινοφ Δαςμολογίου (βλ. ςθμείο 3.2 

κατωτζρω), 

 Ειδικότερα, θ κατάταξθ κακορίηεται νόμιμα ςφμφωνα με το κείμενο των 

κλάςεων και των ςθμειϊςεων των τμθμάτων ι των κεφαλαίων τθσ 

Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ (γενικόσ κανόνασ 1 ο οποίοσ εφαρμόηεται 

πάντα) 

 Τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ Σ.Ο. τθσ Ε.Επιτροπισ (ΕΟ), που 

δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά C, και 

κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ,2 

 Τα νομικά μζτρα τθσ Επιτροπισ Ονοματολογίασ τθσ Ε.Ε. (κανονιςμοί 

κατάταξθσ), που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά L, 

και κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ, 

 Τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του Ε.Σ. του Ρ.Ο.Τ. (ΕΕ), που 

δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά C με τον αρικμό 

αναφοράσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια αποδίδονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από 

τθν Τπθρεςία μασ και αποςτζλλονται ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ, και 

αναρτϊνται ςτο portal των ελλθνικϊν τελωνείων τθσ ΑΑΔΕ, 

 Τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ε.Σ. του Ρ.Ο.Τ. (Γνωμοδοτιςεισ κατάταξθσ) 

που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά C με τον αρικμό 

αναφοράσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια αποδίδονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από 

τθν Τπθρεςία μασ και αποςτζλλονται ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ, και 

αναρτϊνται ςτο portal των ελλθνικϊν τελωνείων τθσ ΑΑΔΕ, 

                                                           
2
 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά C, αρικ. 76/4.3.2015 
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 Τισ Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου Ε.Ε. (ΔΕΕ) ςχετικά με τθ δαςμολογικι 

κατάταξθ εμπορευμάτων, που κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ ςτισ 

τελωνειακζσ αρχζσ με τθ μορφι αναλυτικϊν εγκυκλίων και αναρτϊνται ςτο 

portal των ελλθνικϊν τελωνείων τθσ ΑΑΔΕ. 

 

Πλα τα ανωτζρω κείμενα κα πρζπει να εξετάηονται ςυνδυαςτικά για τθν εξεφρεςθ 

του ορκοφ κωδικοφ ςτον οποίο κατατάςςεται το εμπόρευμα. 

 

3.2. Ροιοι είναι οι Γενικοί Κανόνεσ για τθν ερμθνεία τθσ Συνδυαςμζνθσ 

Ονοματολογίασ  και πωσ εφαρμόηονται; 

τον Σίτλο Ι του Παραρτιματοσ Ι του Κοινοφ Δαςμολογίου, περιλαμβάνονται ζξι (6)  

γενικοί κανόνεσ (Γ.Κ.) για τθν ερμθνεία του, οι οποίοι πρζπει να εφαρμόηονται ςε 

κάκε περίπτωςθ για ςκοποφσ ορκισ δαςμολογικισ κατάταξθσ του εμπορεφματοσ.  

Οι εν λόγω γενικοί κανόνεσ (πλθν του αρικ. 6) ζχουν ςυνταχκεί από τον Παγκόςμιο 

Οργανιςμό Σελωνείων ςτθν Ονοματολογία Εναρμονιςμζνου υςτιματοσ, και 

εφαρμόηονται από όλα τα μζλθ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ε.Ε. και των κρατϊν 

μελϊν τθσ. 

Ειδικότερα, οι γενικοί αυτοί κανόνεσ: 

• Αποτελοφν τθ βάςθ τθσ δαςμολογικισ κατάταξθσ για κάκε είδοσ 

εμπορευμάτων 

• Εφαρμόηονται ιεραρχικά, δθλ. ξεκινϊντασ από το γενικό κανόνα 1, 

προχωράμε ςτον 2, αν δεν μασ καλφπτει ςτον 3, κλπ. 

• Ο γενικόσ κανόνασ 1 εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ. 

 

3.2.1. Γενικός Κανόνας 1 

Σφμφωνα με το Γενικό Κανόνα 1, θ δαςμολογικι κατάταξθ κακορίηεται ςφμφωνα 

με το κείμενο των δαςμολογικϊν κλάςεων, διακρίςεων και κωδικϊν .Ο. κακϊσ και 

με τισ ςθμειϊςεισ κεφαλαίων του Δαςμολογίου. Σα ςτοιχεία αυτά είναι και τα 

πρϊτα που πρζπει να εξετάηονται για τθν εφρεςθ του κωδικοφ εμπορεφματοσ που 

πικανόν να υπάγεται το εμπόρευμα. 
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Κατ’ εφαρμογι του γενικοφ κανόνα 1, το κείμενο των τίτλων των Κεφαλαίων του 

Δαςμολογίου είναι κακαρά βοθκθτικό και δεν ςυνιςτά νομικι βάςθ για τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ.  

 

Ραράδειγμα: 

 Ο τίτλοσ του κεφαλαίου 61 είναι «Ενδφματα και υμπλθρϊματα του ενδφματοσ, 

πλεκτά», εντοφτοισ όλοι οι ςτθκόδεςμοι, πλεκτοί και μθ, κατατάςςονται ςτο 

κεφάλαιο 62 με τίτλο «Ενδφματα και υμπλθρϊματα του ενδφματοσ, άλλα από τα 

πλεκτά» (Δ.Κ. 6212), ςφμφωνα με τθ ςθμείωςθ 2α) του Κεφαλαίου 61. Επομζνωσ, 

νομικι ιςχφ για τθν κατάταξθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζχει μόνο θ ςθμείωςθ 

του Κεφαλαίου 61 και όχι ο τίτλοσ του που είναι κακαρά ενδεικτικόσ.  

 

3.2.2. Γενικός κανόνας 2, στοιχεία 2α) και 2β) 

Ο γενικόσ κανόνασ 2 περιλαμβάνει δφο περιπτϊςεισ: 

• Στοιχείο 2α): Μθ ςυναρμολογθμζνα ι/και μθ τελειωμζνα είδθ. Ειδικότερα, 

τα είδθ που παρουςιάηονται μθ ςυναρμολογθμζνα, αποςυναρμολογθμζνα, 

μθ πλιρθ ι μθ τελειωμζνα, κα πρζπει να κατατάςςονται ςτθ δαςμολογικι 

κλάςθ που περιλαμβάνει το ςυναρμολογθμζνο ι πλιρεσ είδοσ, εφόςον, ςτθν 

κατάςταςθ που παρουςιάηονται, διακζτουν όλα εκείνα τα ςτοιχεία που τουσ 

προςδίδουν τον ουςιϊδθ χαρακτιρα του πλιρουσ ι τελειωμζνου είδουσ. 

 

Ραράδειγμα:  

 Ζνα αυτοκίνθτο ΙΧ από το οποίο απουςιάηει θ μθχανι και το τιμόνι, 

κα υπαχκεί ςτθν κλάςθ 8703 ωσ πλιρεσ επιβατικό όχθμα και όχι ςτθν 

8708 ωσ μζροσ οχιματοσ. 

 Ποδιλατο το οποίο παρουςιάηεται αποςυναρμολογθμζνο με όλα του 

τα μζρθ και εξαρτιματα, κα υπαχκεί ςτθν κλάςθ 8712 ωσ πλιρεσ 

ποδιλατο και όχι ςτθν 8714 ωσ μζρθ και εξαρτιματα ποδθλάτου. 

      

Ο γενικόσ κανόνασ 2α) εφαρμόηεται και ςτα είδθ που παρουςιάηονται 

ταυτόχρονα μθ ςυναρμολογθμζνα και μθ τελειωμζνα, π.χ. φορτθγό 

αυτοκίνθτο αποςυναρμολογθμζνο από το οποίο απουςιάηουν οριςμζνα 
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ςτοιχεία, όπωσ π.χ. τα τηάμια, το καπό, θ μθχανι, και τα καλφμματα 

αυτοκινιτων, κα υπαχκεί ςτθν κλάςθ 8704 ωσ πλιρεσ όχθμα μεταφοράσ 

εμπορευμάτων και όχι ςτθν 8708 ωσ μζρθ και εξαρτιματα οχιματοσ.3 

Επιπλζον, ο βακμόσ τεχνικισ δυςκολίασ και θ πολυπλοκότθτα τθσ 

ςυναρμολόγθςθσ ι τθσ ολοκλιρωςθσ του είδουσ, δεν παίηει κανζνα ρόλο 

ςτθ δαςμολογικι του κατάταξθ με βάςθ το Γ.Κ. 2α). 

 

• Στοιχείο 2β): Αμιγείσ ι αναμεμειγμζνεσ φλεσ. Θ κατάταξθ των προϊόντων 

που αποτελοφνται από διάφορεσ φλεσ πραγματοποιείται με βάςθ αυτι που 

προςδίδει τον ουςιϊδθ χαρακτιρα ςτο είδοσ (ςυνικωσ είναι αυτι που 

υπερτερεί κατά βάροσ). 

 

3.2.3. Γενικός κανόνας 3, στοιχεία 3α), 3β), 3γ) 

Ο γενικόσ κανόνασ 3 περιλαμβάνει τρεισ περιπτϊςεισ: 

 

• Γενικόσ κανόνασ 3α: Ρεριςςότερο εξειδικευμζνθ κλάςθ. Όταν ζνα 

εμπόρευμα μπορεί εκ πρϊτθσ όψεωσ να καταταγεί ςε δφο ι και 

περιςςότερεσ κλάςεισ, θ πιο εξειδικευμζνθ κλάςθ ζχει προτεραιότθτα ζναντι 

τθσ πιο γενικισ. 

 

Ραράδειγμα:  

Ζνασ τάπθτασ από υφαντικζσ φλεσ που προορίηεται για επζνδυςθ δαπζδου 

ςε αυτοκίνθτο, κα υπαχκεί ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 5702 όπου υπάγονται οι 

τάπθτεσ και επενδφςεισ δαπζδου από υφαντικζσ φλεσ, και όχι ςτθν κλάςθ 

8708 ωσ εξάρτθμα αυτοκινιτου, κακϊσ θ Δ.Κ. 5702 είναι πιο εξειδικευμζνθ 

ςε ςχζςθ με τθ Δ.Κ. 8708. 

 

• Γενικόσ κανόνασ 3β): Σφνκετα είδθ και είδθ ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι 

πϊλθςθ.  

Ο γενικόσ αυτόσ κανόνασ εφαρμόηεται ςε δφο ειδικότερεσ υποπεριπτϊςεισ: 

                                                           
3
 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 2127/2005, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., L 340, 23.12.2005 
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 Στα ςφνκετα είδθ, δθλαδι αυτά που αποτελοφνται από διάφορεσ 

φλεσ ι που προκφπτουν από τθ ςυναρμολόγθςθ διαφόρων 

αντικειμζνων. Αυτά τα είδθ κατατάςςονται ςφμφωνα με το ςτοιχείο 

που προςδίδει ςτο ςφνκετο είδοσ τον ουςιϊδθ χαρακτιρα, δθλαδι 

κεωρείται πιο ςθμαντικό.  

Ραράδειγμα:  

τυλό με ενςωματωμζνθ ςυςκευι αποκικευςθσ USB κα μποροφςε 

να υπαχκεί είτε ςτθν κλάςθ 9608 ωσ ςτυλό, ι ςτθν 8523 ωσ υπόκεμα  

εγγραφισ. Με τθν εφαρμογι του Γ.Κ. 3β) κεωρείται ότι το USB 

προςδίδει τον ουςιϊδθ χαρακτιρα ςτο είδοσ κι ζτςι κατατάςςεται 

ςτθ Δ.Κ. 8523. 4 

 

 Στα είδθ που παρουςιάηονται ωσ ςφνολα ςυςκευαςμζνα για τθ 

λιανικι πϊλθςθ, τα οποία, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ 

του ςτοιχείου 3α), κατατάςςονται ςφμφωνα με το είδοσ που 

προςδίδει ςτο ςφνολο τον ουςιϊδθ χαρακτιρα, δθλαδι κεωρείται 

πιο ςθμαντικό.  

Για τθν εξεφρεςθ του είδουσ που προςδίδει τον ουςιϊδθ χαρακτιρα, 

μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτοιχεία όπωσ θ λειτουργικότθτα, θ αξία, 

ο όγκοσ, το βάροσ κλπ., ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

Βαςικζσ προχποκζςεισ για να εφαρμοςτεί ο κανόνασ αυτόσ ςε ζνα 

ςφνολο προϊόντων, είναι:  

i) Σα είδθ του ςυνόλου να κατατάςςονται ςε διαφορετικζσ 

δαςμολογικζσ κλάςεισ, 

ii) Σα είδθ να παρουςιάηονται ςε ενιαία ςυςκευαςία ζτοιμα για 

λιανικι πϊλθςθ ςτον τελικό αγοραςτι, χωρίσ επαναςυςκευαςία,  

iii) Tα είδθ να προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν μαηί για τθν 

εκπλιρωςθ μιασ ανάγκθσ ι τθν εκτζλεςθ μιασ δραςτθριότθτασ. 

Οι προχποκζςεισ αυτζσ εφαρμόηονται ςωρευτικά, δθλαδι κα πρζπει 

να πλθροφνται ςτο ςφνολό τουσ. 

                                                           
4
 Καν. (ΕΕ) αρικ. 1056/2006, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., L L 192, 13.7.2006 
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Ραράδειγμα: 

φνολο που παρουςιάηεται ςυςκευαςμζνο για τθ λιανικι πϊλθςθ και 

αποτελείται από ζνα μπλοκ ηωγραφικισ για παιδιά κακϊσ και 

μολφβια ςχεδίαςθσ, υπάγεται ςτθν κλάςθ 4903 ωσ λεφκωμα για 

ιχνογράφθςθ ι χρωματιςμό για παιδιά και όχι ςτθν 9609 ωσ μολφβια, 

κακϊσ κεωρείται ότι το μπλοκ ηωγραφικισ προςδίδει τον ουςιϊδθ 

χαρακτιρα ςτο ςφνολο. 

 

φνολα προϊόντων που αποτελοφνται από ςυλλογζσ πανομοιότυπων 

ι ομοειδϊν προϊόντων, όπωσ π.χ. μπουκάλια με κραςί ι ςοκολάτεσ ι 

ςυςκευαςίεσ με διάφορα πακζτα ηυμαρικϊν ι καφζ κλπ. (όπωσ αυτά 

που πωλοφνται ςε προςφορά ςτα καταςτιματα), δεν ςυνιςτοφν 

«ςφνολα» με τθν ζννοια του Γ.Κ. 3β), ζςτω κι αν παρουςιάηονται ςε 

ενιαία ςυςκευαςία για τθ λιανικι πϊλθςθ, κακϊσ α) υπάγονται ςτθν 

ίδια κλάςθ, ι/και β) δεν προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν μαηί για 

τθν εκπλιρωςθ μιασ ανάγκθσ ι τθν εκτζλεςθ μιασ δραςτθριότθτασ.  

Αντίκετα, πακζτο που αποτελείται π.χ. από ηυμαρικά και ςάλτςα 

ντομάτασ ςε ενιαία ςυςκευαςία κεωρείται ςφνολο με τθν ζννοια του 

Γ.Κ. 3β), όπου τον ουςιϊδθ χαρακτιρα τον προςδίδουν τα ηυμαρικά 

(Δ.Κ. 1902). 

 

• Γενικόσ Κανόνασ 3γ): Τελευταία κατά ςειρά αρίκμθςθσ κλάςθ.  

Όταν δεν είναι δυνατό να βρεκεί ο ουςιϊδθσ χαρακτιρασ γιατί όλα τα 

ςυςτατικά ςτοιχεία ενόσ ςφνκετου είδουσ ι όλα τα είδθ ενόσ ςυνόλου 

κεωροφνται ιςοδφναμα, τότε το ςφνκετο είδοσ ι το ςφνολο κατατάςςεται 

ςτθν τελευταία κατά ςειρά αρίκμθςθσ δαςμολογικι κλάςθ.  

Αυτό ςθμαίνει ότι, προκειμζνου να εφαρμοςτεί ο κανόνασ αυτόσ, οι κλάςεισ 

διαβάηονται ςαν απλοί τετραψιφιοι αρικμοί και το είδοσ κατατάςςεται ςτθν 

κλάςθ που αντιςτοιχεί ςτο μεγαλφτερο αρικμθτικό μζγεκοσ. 
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Ραράδειγμα: 

φνκετο είδοσ που ζχει τθ μορφι βιβλίου με παραμφκι για παιδιά, του 

οποίου οι μιςζσ ςελίδεσ ςυνιςτοφν πάηλ και οι άλλεσ μιςζσ εικόνεσ, κα 

μποροφςε να υπαχκεί είτε ςτθν κλάςθ 4903 ωσ βιβλίο με εικόνεσ για παιδιά 

ι ςτθν κλάςθ 9503 ωσ παιχνίδι (πάηλ). Επειδι κεωρείται ότι και τα δφο 

ςυςτατικά ςτοιχεία του είδουσ είναι ιςοδφναμα (βιβλίο και πάηλ), αυτό 

κατατάςςεται ςτθν τελευταία κατά ςειρά κλάςθ, δθλ. ςτθ Δ.Κ. 9503 ωσ πάηλ 

κατ’ εφαρμογι του Γ.Κ. 3γ).5 

Για να εφαρμοςτεί ο Γ.Κ. 3γ), κα πρζπει πρϊτα να ζχει αποκλειςτεί θ 

δυνατότθτα εφαρμογισ των Γ.Κ. 3α) και 3β).  

 

3.2.4. Γενικός κανόνας 4 

Σφμφωνα με το Γενικό Κανόνα 4, εάν κανζνασ από τουσ Γ.Κ. 1 ζωσ και 3 δεν μπορεί 

να εφαρμοςτεί, τότε το εμπόρευμα κα υπαχκεί ςε εκείνθ τθ δαςμολογικι κλάςθ 

όπου υπάγεται το πιο ανάλογο είδοσ, δθλαδι αυτό που προςομοιάηει πιο πολφ ςτο 

ςυγκεκριμζνο εμπόρευμα.  

Αυτόσ ο κανόνασ χρθςιμοποιείται εξαιρετικά ςπάνια, κακϊσ ςτθ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των περιπτϊςεων, θ δαςμολογικι κατάταξθ μπορεί να γίνει κατόπιν 

εφαρμογισ των Γ.Κ. 1 ζωσ 3. 

 

3.2.5. Γενικός κανόνας 5, στοιχεία α) και β) 

Ο Γενικόσ κανόνασ 5 αναφζρεται ςτθ δαςμολογικι κατάταξθ των ειδϊν 

ςυςκευαςίασ (κουτιά, μπουκάλια, δοχεία, κικεσ, κλπ.) εντόσ των οποίων μπορεί να 

παρουςιάηεται ζνα εμπόρευμα, και αποτελείται από δφο ςτοιχεία: 

 

 Στοιχείο 5α): αναφζρεται ςτθ δαςμολογικι κατάταξθ των ειδϊν 

ςυςκευαςίασ που είναι ειδικά διευκετθμζνα – καταςκευαςμζνα για να 

δζχονται ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ ι ςφνολο. Εφόςον παρουςιάηονται μαηί με 

τα εμπορεφματα για τα οποία προορίηονται, οι ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευαςίεσ 

                                                           
5
 Καν. (ΕΕ) αρικ. 1655/2005, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., L 266, 11.10.2005 
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δεν κατατάςςονται χωριςτά από το εμπόρευμα, αλλά ακολουκοφν τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ του εμπορεφματοσ.  

 

Ραράδειγμα: 

 Κικάρα και λοιπά μουςικά όργανα μζςα ςτθν ειδικι τουσ κικθ 

 Όπλα μζςα ςτθν ειδικι τουσ κικθ 

 Εργαλεία μζςα ςε ειδικά διευκετθμζνεσ κικεσ, κλπ. 

 

 Στοιχείο 5β): αναφζρεται ςτθ δαςμολογικι κατάταξθ των λοιπϊν ειδϊν 

ςυςκευαςίασ, που είναι του τφπου τθσ «κανονικισ» ςυςκευαςίασ οι οποία 

χρθςιμοποιείται για το ςυγκεκριμζνο εμπόρευμα. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, 

οι εν λόγω ςυςκευαςίεσ δεν κατατάςςονται χωριςτά και ακολουκοφν τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ του εμπορεφματοσ το οποίο περιζχουν. 

 

Ραράδειγμα:  

 οκολάτεσ, ςοκολατάκια, γλυκά, τςίχλεσ, καραμζλεσ κλπ. ςε κουτιά ι 

ςακουλάκια ι περιτυλίγματα 

 Παιχνίδια ςτα κουτιά τουσ 

 Κραςιά και λοιπά ποτά ςε μπουκάλια 

 Γάλα, χυμοί, μπφρεσ, αναψυκτικά, και λοιπά ροφιματα ςε κουτάκια ι 

μπουκάλια, κλπ. 

 

Ζνα είδοσ ςυςκευαςίασ μπορεί να κατατάςςεται χωριςτά από το εμπόρευμα 

για το οποίο προορίηεται, δθλαδι ςτθ δικι του δαςμολογικι κλάςθ, ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Παρουςιάηεται χωρίσ το είδοσ για το οποίο προορίηεται, ι/και 

 Ζχει εμφανϊσ μεγαλφτερθ αξία από το εμπόρευμα το οποίο περιζχει 

(π.χ. κραςί μζςα ςε ςυλλεκτικό μπουκάλι από πολφτιμα μζταλλα ι 

πολφτιμεσ πζτρεσ), ι/και 

 Όταν είναι φανερό ότι είναι κατάλλθλο να χρθςιμοποιθκεί κατά 

επαναλαμβανόμενο τρόπο (όπωσ π.χ. βαρζλια ι παλζτεσ). 
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3.2.6 Γενικός κανόνας 6  

Σφμφωνα με το γενικό κανόνα 6, όλοι οι προθγοφμενοι γενικοί κανόνεσ (1 ζωσ 5), 

δεν ζχουν εφαρμογι μόνο ςτο επίπεδο τθσ 4ψιφιασ δαςμολογικισ κλάςθσ, αλλά 

επίςθσ και τθσ 6ψιφιασ δαςμολογικισ διάκριςθσ και του 8ψιφιου κωδικοφ .Ο.  

 

Ραράδειγμα: 

 Ο Γ.Κ. 3β) μπορεί να εφαρμοςτεί για τα είδθ ενόσ ςυνόλου που 

παρουςιάηονται ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ, τα οποία ναι μεν 

ανικουν ςτθν ίδια δαςμολογικι κλάςθ, αλλά εντοφτοισ ανικουν ςε 

διαφορετικζσ διακρίςεισ ι κωδικοφσ .Ο. μζςα ςτθν ίδια αυτι κλάςθ. 

 Ο Γ.Κ. 3γ) μπορεί να εφαρμοςτεί και για τθν εφρεςθ τθσ τελευταίασ κατά 

αρικμθτικι ςειρά δαςμολογικισ διάκριςθσ ι κωδικοφ .Ο., εφόςον 

εξετάηουμε είδθ που ανικουν ςτθν ίδια δαςμολογικι κλάςθ. 
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4.1 Τι είναι θ Δεςμευτικι Δαςμολογικι Ρλθροφορία;  

 

Δεςμευτικι Δαςμολογικι Ρλθροφορία (ΔΔΡ) είναι θ Απόφαςθ που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι, κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου, για τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ ενόσ εμπορεφματοσ, που προορίηεται για ειςαγωγι από (ι 

εξαγωγι προσ) τρίτθ χϊρα. 

 

Η νομικι βάςθ για τθν ζκδοςθ των Δεςμευτικϊν Δαςμολογικϊν Ρλθροφοριϊν - 

Δ.Δ.Ρ. (Binding Tariff Information – BTI) βρίςκεται ςτα άρκρα 33 & 34 καν. 

952/2013 (Ενωςιακόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ).  

 

       4.2 Ροια είναι τα βαςικά ςτοιχεία των Δ.Δ.Ρ;  

Σα βαςικά ςτοιχεία των Δ.Δ.Π. είναι τα ακόλουκα: 

 Οι Δ.Δ.Π. ιςχφουν για 3 χρόνια ςε όλα τα κράτθ-μζλθ ΕΕ, εκτόσ αν 

ανακλθκοφν ι ακυρωκοφν πριν τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ. 

 Αφοροφν τθ δαςμολογικι κατάταξθ ςυγκεκριμζνου εμπορεφματοσ για 

επικείμενθ ειςαγωγι ι εξαγωγι και δεςμεφουν τόςο τα Τελωνεία όςο και 

τουσ κατόχουσ Δ.Δ.Ρ, οι οποίοι είναι υποχρεωμζνοι να τισ δθλϊνουν κατά 

τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ και να τισ προςκομίηουν εφόςον αυτό τουσ 

ηθτθκεί. 

 Θ αίτθςθ για τθν ζκδοςθ Δ.Δ.Π., όπωσ και θ απόφαςθ Δ.Δ.Π. που εκδίδεται, 

δθμοςιεφονται από το Σμιμα Αϋ τθσ Δ/νςθσ ΔΘΕΚΑ ςτθν  βάςθ δεδομζνων 

Δ.Δ.Π. τθσ Ε.Ε. (ΕΒΤΙ), και ςυνιςτοφν ςτοιχεία προςβάςιμα από όλα τα κράτθ 

μζλθ τθσ Ε.Ε. 

 Aπό τθν 1θ Οκτωβρίου 2019 θ υποβολι αίτθςθσ για Δ.Δ.Π. γίνεται πλζον 

μόνο θλεκτρονικά μζςω του trader portal ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en και με 

χριςθ των κωδικϊν taxisnet.. 

 υχνά πριν τθν ζκδοςθ Δ.Δ.Π. απαιτείται χθμικι ανάλυςθ από το Γενικό 

Χθμείο του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) για κακοριςμό ςφςταςθσ – ςφνκεςθσ για 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en
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ςκοποφσ δαςμολογικισ περιγραφισ. Μπορεί να δοκεί και γνϊμθ κατάταξθσ 

όπου αυτι εξαρτάται από τθ χθμικι ςφςταςθ του προϊόντοσ που εξετάηεται. 

 ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ αντικρουόμενων Δ.Δ.Π. μεταξφ κρατϊν μελϊν, 

προθγείται διμερισ διαβοφλευςθ μεταξφ των ενδιαφερόμενων Σελωνειακϊν 

Διοικιςεων, και αν δεν εξευρεκεί λφςθ, το κζμα παραπζμπεται προσ 

επίλυςθ ςτθν Ομάδα Σελωνειακϊν Εμπειρογνωμόνων – Σομζασ 

Ονοματολογίασ τθσ Ε.Επιτροπισ. 

 Οι Δ.Δ.Π. παρζχουν αςφάλεια δικαίου ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ 

γνωρίηουν εκ των προτζρων ςε ποιον κωδικό εμπορεφματοσ κα υπαχκεί το 

εμπόρευμά τουσ, και κατά ςυνζπεια ποια κα είναι θ δαςμοφορολογικι 

επιβάρυνςθ κατά τον τελωνιςμό κακϊσ και αν το εμπόρευμα υπόκεινται ςε 

άλλα μζτρα, όπωσ είναι π.χ. οι δαςμοί αντιντάμπινγκ κατά τθν ειςαγωγι, ι 

τυχόν απαγορεφςεισ και περιοριςμοί κατά τθν ειςαγωγι ι εξαγωγι 
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5. ΣΥΝΟΨΗ  

 

 Το Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε. (ι αλλιϊσ υνδυαςμζνθ Ονοματολογία – .Ο.) 

κεςπίηει κοινζσ δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ για κάκε εμπόρευμα που 

ειςζρχεται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., ανεξάρτθτα από το κράτοσ μζλοσ 

ςτο οποίο τελωνίηεται. Θ εφαρμογι του Κοινοφ Δαςμολογίου αποτελεί 

κεμελιϊδεσ ςτοιχείο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ. 

 Η δαςμολογικι κατάταξθ εμπορευμάτων αναφζρεται τθν εφρεςθ του 

ορκοφ κωδικοφ εμπορεφματοσ εντόσ του Κοινοφ Δαςμολογίου ο οποίοσ κα 

αναγραφεί ςτθ κζςθ 33 του ΕΔΕ. Θ ορκι δαςμολογικι κατάταξθ διαςφαλίηει 

τα δθμοςιονομικά ζςοδα τόςο τθσ Ε.Ε. όςο και των κρατϊν μελϊν, τον υγιι 

ανταγωνιςμό, και τθ δθμόςια υγεία και αςφάλεια. 

 Οι κωδικοί εμπορεφματοσ βρίςκονται ςε ιεραρχικι διαβάκμιςθ μεταξφ 

τουσ, ωσ εξισ: δαςμολογικι κλάςθ (4 ψθφία), δαςμολογικι διάκριςθ (6 

ψθφία), κωδικόσ .Ο. (8 ψθφία) και κωδικόσ TARIC (10 ψθφία). Οι 

δαςμολογικζσ κλάςεισ και διακρίςεισ εφαρμόηονται ςε διεκνζσ επίπεδο και 

ςυνιςτοφν τμιμα τθσ Ονοματολογίασ Εναρμονιςμζνου υςτιματοσ του 

Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σελωνείων. 

 Η νομικι βάςθ για τθ δαςμολογικι κατάταξθ των εμπορευμάτων 

περιλαμβάνει τουσ Γενικοφσ Κανόνεσ για τθν ερμθνεία του Κοινοφ 

Δαςμολογίου (1 ζωσ 6), τισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ τθσ υνδυαςμζνθσ 

Ονοματολογίασ τθσ Ε.Επιτροπισ και του Εναρμονιςμζνου υςτιματοσ του 

Π.Ο.Σ., τουσ κανονιςμοφσ κατάταξθσ τθσ Ε.Επιτροπισ, τισ Γνωμοδοτιςεισ 

κατάταξθσ του Π.Ο.Σ., και τισ Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. 

 Οι Δεςμευτικζσ Δαςμολογικζσ Ρλθροφορίεσ (Δ.Δ.Π.) βαςίηονται ςτον 

Ενωςιακό Σελωνειακό Κϊδικα, εκδίδονται από τθ Δ/νςθ ΔΘΕΚΑ, και ιςχφουν 

για 3 χρόνια ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε.  Διαςφαλίηουν αςφάλεια δικαίου 

ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ του 

κωδικοφ εμπορεφματοσ ςτον οποίο κα υπαχκεί το εμπόρευμά τουσ κατά τθν 

ειςαγωγι ι εξαγωγι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 1 

 

Είδθ δαςμϊν ςτο Κοινό Δαςμολόγιο 

 

1.1. Δαςμοί κατ’ αξία (ad valorem)  

• π.χ. 01063910 (περιςτζρια) – 6,4%. Για αξία 1000 ευρϊ το ποςό του δαςμοφ 

είναι: 6,4% x 1000 = 64 ευρϊ. 

 

1.2. Ειδικοί δαςμολογικοί ςυντελεςτζσ (specific duty rate)  

• π.χ. 02071330 (φτεροφγεσ ολόκλθρεσ) – 26,9 ευρϊ/100 kg κακαροφ βάρουσ. 

Για 1000 kg: ςφνολο δαςμοφ 269 ευρϊ. 

 

1.3. Ειδικοί δαςμολογικοί ςυντελεςτζσ + μονάδα μζτρθςθσ 

• Π.χ. 17022010 (ηάχαρο ςφενδάμου) – 0,4 ευρϊ/100 kg κακ. βάρουσ για κάκε 

1% κατά βάροσ ηαχαρόηθσ.  

• Για 1000 κιλά με 90% κ.β. ηαχαρόηθ: (1000kg/100kg) x 90 x 0,4 = 360 ευρϊ 

 

1.4. Δαςμοί min/max: 

• Ο δαςμόσ κυμαίνεται μεταξφ μιασ ελάχιςτθσ και μιασ μζγιςτθσ ποςότθτασ 

• Αν ο υπολογιςμόσ δϊςει ποςό χαμθλότερο από το ΜΙΝ τότε εφαρμόηεται το 

ΜΙΝ 

• Αν ο υπολογιςμόσ δϊςει ποςό μεγαλφτερο από το ΜΑΧ τότε εφαρμόηεται το 

ΜΑΧ 

• Αν ο υπολογιςμόσ δϊςει ποςό μεταξφ του ΜΙΝ και του ΜΑΧ τότε 

εφαρμόηεται αυτό το ποςό. 

 

1.5. Δαςμοί με βάςθ το  Γεωργικό Στοιχείο (ΕΑ): 

• Γεωργικό ςτοιχείο (EA), Πρόςκετοι δαςμοί ηαχάρων (AD S/Z), Πρόςκετοι 

δαςμοί αλεφρων (AD F/M)  

• Εφαρμόηεται ςε γεωργικά προϊόντα και είδθ διατροφισ 

• Σο ποςό του προςτίκεται ςτο ςυμβατικό δαςμό 
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• Εξαρτάται από τθ ςφςταςθ του προϊόντοσ 

 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 

• Ρροςδιορίηεται με βάςθ 4ψιφιο πρόςκετο κωδικό (Meursing) 

ςφμφωνα με τθν περιεκτικότθτα ςε: 

 Λιπαρά του γάλακτοσ 

 Πρωτεϊνεσ γάλακτοσ 

 Άμυλο/γλυκόηθ 

 Ηάχαρθ/ ιμβερτοποιθμζνο ηάχαρο/ιςογλυκόηθ 

• Ο κωδικόσ Meursing ζχει τθ μορφι 7xxx και βρίςκεται από: 

• Σον Πίνακα ςτο Παράρτθμα 1 του Κοινοφ Δαςμολογίου  

• Σθν εφαρμογι του υποςυςτιματοσ TARIC ςτο Icisnet εφόςον 

είναι γνωςτι θ ςφνκεςθ 

•  Ο κωδικόσ Meursing αποτελεί τον πρϊτο τετραψιφιο πρόςκετο 

κωδικό που ςυμπλθρϊνεται ςτθν κζςθ 33 του ΕΔΕ (ψθφία 11-14)       

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ: 

• Κωδικόσ εμπορεφματοσ: 2101 12 98 (παραςκευάςματα με βάςθ τον 

καφζ) 

• Δαςμόσ: 9%+ ΕΑ, ζςτω ότι υποκετικόσ κωδικόσ Meursing 7366 

(αναηιτθςθ ςτο TARIC) 

• Υπολογιςμόσ δαςμοφ: 9% + 100,66 ευρϊ ανά 100 κιλά κακαροφ βάρουσ 

(μονάδα μζτρθςθσ: DTN – hectokilogram net)  

• Ζςτω ότι ζχουμε 100 κιλά κακ. βάρουσ και αξίασ 1000 ευρϊ, τότε το 

ςφνολο του δαςμοφ είναι:  

 1000 x 9% + 100,66 = 90 + 100,66 = 190,66 ευρϊ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 2 

Χριςιμοι Σφνδεςμοι 

 

• http://eur-lex.europa.eu/  

       Νομοκεςία Ε.Ε., Επίςθμθ Εφθμερίδα 

• http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/  

       Βάςθ δεδομζνων TARIC τθσ Ε.Ε. 

• http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/  

  Βάςθ Δ.Δ.Π. τθσ Ε.Ε. 

• http://www.wcoomd.org/en.aspx  

  Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σελωνείων 

• https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/  

Διαδικτυακι πφλθ ελλθνικϊν τελωνείων τθσ ΑΑΔΕ – Icisnet – υποςφςτθμα 

διαχείριςθσ  δαςμολογίου - πλθροφόρθςθ TARIC.  

  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/
http://www.wcoomd.org/en.aspx
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/
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