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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Α: ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑ 

  
Ακινα,   26   Ιανουαρίου 2021 
Αρικ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1005877 ΕΞ 2021 
ΑΔΑ:   

Σαχ. Δ/νςθ : Κ. ερβίασ 10 ΠΡΟ Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 101 84 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Ε.Μπίρμπιλα 
Σθλζφωνο : 210-69.87.475 
Fax : 210-69.87.506 
E-Mail : e.mpirmpila@aade.gr    
Url : www.aade.gr 

 
 
Θζμα:   «Δαςμολογικι κατάταξθ μεταχειριςμζνων ειδϊν ςτθν κλάςθ 6309» 

ε ςυνζχεια ερωτθμάτων που υποβλικθκαν ςτθν Τπθρεςία μασ αναφορικά με τθ  

δαςμολογικι κατάταξθ μεταχειριςμζνων ειδϊν ςτθν κλάςθ 6309 του Δαςμολογίου, ςασ 

γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

φμφωνα με τθ θμείωςθ 3 του Κεφαλαίου 63 του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. 

(Καν. 2658/87 του υμβουλίου, όπωσ ιςχφει), κακϊσ και τισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ του 

Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σελωνείων, τα μεταχειριςμζνα ενδφματα και άλλα 

μεταχειριςμζνα είδθ υπάγονται ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 6309, μόνο εφόςον πλθροφνται 

ςωρευτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

1. τθν κλάςθ 6309 κατατάςςονται αποκλειςτικά τα ακόλουκα μεταχειριςμζνα είδθ: 

- Είδθ από υφαντικζσ φλεσ:  

α) ενδφματα και ςυμπλθρϊματα του ενδφματοσ και τα μζρθ τουσ,  

β) κλινοςκεπάςματα, πανικά κρεβατιοφ, τραπεηιοφ, κακαριότθτασ ι κουηίνασ, 

γ) είδθ επίπλωςθσ από υφαντικζσ φλεσ εκτόσ από τουσ τάπθτεσ των κλάςεων 

5701 ζωσ 5705 και τισ ταπετςαρίεσ τθσ κλάςθσ 5805. 

- Τποδιματα και καλφμματα κεφαλισ από κάκε φλθ εκτόσ από τον αμίαντο. 
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2. Προκειμζνου να καταταγοφν ςτθν κλάςθ 6309, τα προαναφερόμενα είδθ κα πρζπει 

ταυτόχρονα: 

- Να φζρουν καταφανι ίχνθ χρθςιμοποίθςθσ, ανεξάρτθτα από το αν απαιτείται 

ι όχι κακαριςμόσ και επιδιορκϊςεισ πριν από τθ χριςθ τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, ωσ είδθ με «καταφανι ίχνθ χρθςιμοποίθςθσ» δεν κεωροφνται 

καινοφργια είδθ με τυχόν ελαττϊματα του υφάςματοσ,  τθσ βαφισ, τθσ ραφισ, κλπ., 

ι είδθ τα οποία ζχουν υποςτεί ηθμιά πριν από τθν πϊλθςι τουσ. Σα εν λόγω είδθ 

υπάγονται ςτθν κατάλλθλθ δαςμολογικι κλάςθ ςτθν οποία υπάγονται και τα 

καινοφργια είδθ. 

- Να παρουςιάηονται χφμα, ι ςε μπάλεσ και ςάκουσ ι ςε παρόμοιεσ 

ςυςκευαςίεσ, όπωσ π.χ. ςε εμπορευματικά βαγόνια, ςε μπάλεσ δεμζνεσ ι μθ 

χωρίσ εξωτερικι ςυςκευαςία, ι τοποκετθμζνα χφδθν ςε κιβϊτια.  

Ειδικότερα, τα είδθ αυτά ςυνικωσ διακινοφνται για ςκοποφσ μεταπϊλθςθσ ςε 

μεγάλεσ ποςότθτεσ, και κατά ςυνζπεια δεν ςυςκευάηονται με τθν ίδια 

επιμζλεια όπωσ τα καινοφργια είδθ. 

Εάν δεν ιςχφει ζςτω και μία από τισ προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ, αποκλείεται 

θ κατάταξθ ςτθν κλάςθ 6309, και τα είδθ κατατάςςονται ςτθν κατάλλθλθ κατά 

περίπτωςθ δαςμολογικι κλάςθ ςτθν οποία υπάγονται και τα καινοφργια είδθ. 

 

3. Δεν υπάγονται ςτθν κλάςθ 6309 είδθ άλλα από αυτά που αναφζρονται 

περιοριςτικά ςτθν παρ. 1 ανωτζρω, όπωσ π.χ. τα υφάςματα και λοιπά 

υφαντουργικά είδθ των κεφαλαίων 50 ζωσ 60 του Δαςμολογίου, ςάκοι, τςάντεσ και 

παρόμοια είδθ, μουςαμάδεσ, ςκθνζσ, είδθ κάμπινγκ, κλπ.   

Σα είδθ αυτά, όταν φζρουν καταφανι ίχνθ χρθςιμοποίθςθσ, κατατάςςονται ςτθν 

κατάλλθλθ κατά περίπτωςθ δαςμολογικι κλάςθ ςτθν οποία υπάγονται και τα 

καινοφργια είδθ. 

 

4. Παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι των ανωτζρω, ςτα πλαίςια τθσ διαςφάλιςθσ 

των δθμοςιονομικϊν ςυμφερόντων τθσ χϊρασ μασ κακϊσ και των ιδίων πόρων τθσ 

Ε.Ε., λαμβάνοντασ ιδίωσ υπόψθ ότι: 

- Ο ςυμβατικόσ δαςμόσ που αντιςτοιχεί ςτθν κλάςθ 6309 (5,3%) είναι κατά 

κανόνα χαμθλότεροσ από αυτόν που αντιςτοιχεί ςτισ κλάςεισ ςτισ οποίεσ 

υπάγονται τα καινοφργια είδθ. 
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- Τφίςταται κίνδυνοσ προςπάκειασ καταςτρατιγθςθσ για ςκοποφσ διλωςθσ 

χαμθλότερθσ ςυναλλακτικισ αξίασ από τθν πραγματικι ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ, 

μζςω τθσ υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτθν κλάςθ 6309 ςε περιπτϊςεισ όπου δεν 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτισ παρ. 1 και 2 τθσ παροφςασ.  

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

A. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  (για τθν ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 

 
B. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

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.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ 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, Ηλ. Σελωνείου  

4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων - Σμιμα Βϋ : Σελωνειακϊν Θεμάτων 

5. Δ/νςθ Δ.Θ.Ε.Κ.Α.:    α. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Δ/νςθσ 

                                    β. Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
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