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Θζμα:   «Δαςμολογικι κατάταξθ οριςμζνων ειδών ζνδυςθσ» 

ε ςυνζχεια ερωτθμάτων που υποβλικθκαν ςτθν Τπθρεςία μασ αναφορικά με τθ  

δαςμολογικι κατάταξθ οριςμζνων ειδών και εξαρτθμάτων ζνδυςθσ του Δαςμολογίου, ιδίωσ 

οριςμζνων τφπων εςωροφχων που υπάγονται ςτισ κλάςεισ 6107, 6108, 6207, 6208 και 

6212, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. φμφωνα με τθ θμείωςθ 2α) του Κεφαλαίου 61 του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. 

(Καν. 2658/87, όπωσ ιςχφει), και το κείμενο τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 6212, 

υπάγονται ςτθν κλάςθ 6212 κάκε είδουσ ςτηθόδεςμοι, κορςζδεσ, τιράντεσ, και 

παρόμοια είδη, ζςτω και αν είναι πλεκτά και όχι υφαςμζνα.  

Ειδικότερα, οι ςτθκόδεςμοι, κορςζδεσ και παρόμοια είδθ κάκε πλζξθσ και φφανςθσ 

υπάγονται ςτο Κεφάλαιο 62 του Δαςμολογίου, και  ειδικότερα ςτθν κλάςθ 6212, 

κατ’ εξαίρεςθ τθσ διάκριςθσ μεταξφ του Κεφαλαίου 61, που περιλαμβάνει τα 

πλεκτά είδθ και εξαρτιματα ζνδυςθσ, και του Κεφαλαίου 62, που περιλαμβάνει 

είδθ και εξαρτιματα τθσ ζνδυςθσ άλλα από τα πλεκτά (υφαςμζνα).  

Επιπλζον, θ κλάςθ 6212 περιλαμβάνει και τουσ ςυνδυαςμοφσ που παρουςιάηονται 

ςε ςφνολα ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πώλθςθ, και περιζχουν ζνα ςτηθόδεςμο ι 

ζνα μποφςτο και ζνα ςλιπ (διάκριςθ 6212 10 10), ανεξάρτθτα από το αν είναι 

πλεκτά ι μθ.  
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2. Επιςθμαίνουμε ότι, τα είδθ που αναφζρονται ςτο κείμενο τθσ κλάςθσ  6212, είναι 

και τα μόνα πλεκτά είδθ ζνδυςθσ που υπάγονται κατ’ εξαίρεςθ ςτο Κεφάλαιο 62 

του Δαςμολογίου. Επομζνωσ, είδθ πλεκτά άλλα από αυτά που αναφζρονται ρθτά 

ςτο κείμενο τθσ κλάςθσ 6212, υπάγονται ςτο Κεφάλαιο 61.  

 

3. Σα ςλιπ, κιλότεσ και παρόμοια, άλλα από αυτά που παρουςιάηονται με τθ μορφι 

του ςυνόλου με ςτθκόδεςμο ι μποφςτο που αναφζρεται ςτθν παρ. 1 ανωτζρω, 

υπάγονται ςτισ εξισ δαςμολογικζσ κλάςεισ: 

 6107 (διακρίςεισ: 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, ανάλογα με τθ ςφνκεςθ): 

πλεκτά ςλιπ και παρόμοια για άντρεσ ι αγόρια  

 6108 (διακρίςεισ: 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ανάλογα με τθ ςφνκεςθ): 

πλεκτά ςλιπ και παρόμοια για γυναίκεσ ι κορίτςια,  

 6207 (διακρίςεισ: 6207 11 00, 6207 19 00, ανάλογα με τθ ςφνκεςθ):  μθ πλεκτά 

ςλιπ και παρόμοια για άντρεσ ι αγόρια,  

 6208 (διακρίςεισ: 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ανάλογα με τθ ςφνκεςθ): 

μθ πλεκτά ςλιπ και παρόμοια για γυναίκεσ ι κορίτςια. 

 

4. Επιςθμαίνεται ότι, οι δαςμολογικζσ κλάςεισ που προαναφζρκθκαν ςτθν παρ. 3 

(6107, 6108, 6207, 6208) δεν περιλαμβάνουν αποκλειςτικά ςλιπ και παρόμοια 

εςώρουχα, αλλά και διάφορα άλλα είδθ ζνδυςθσ, όπωσ π.χ. ρόμπεσ, πιτηάμεσ, 

νυχτικά, κομπινεηόν, μεςοφόρια κλπ..  

Κατά ςυνζπεια, ςτα πλαίςια τθσ διαςφάλιςθσ των δθμοςιονομικών ςυμφερόντων 

τόςο του Δθμοςίου όςο και τθσ Ε.Ε., τθσ αποφυγισ καταςτρατθγιςεων, κακώσ και 

τθσ καταπολζμθςθσ τθσ υποτιμολόγθςθσ κατά τθν ειςαγωγι, εφιςτοφμε τθν 

προςοχι ςτα ακόλουκα:  

 Θα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν αναγραφι ςτθ θζςη 33 του 

ΕΔΕ του ορκοφ κωδικοφ εμπορεφματοσ εντόσ τθσ κάκε κλάςθσ, ο οποίοσ 

αντιςτοιχεί ςτο εκάςτοτε προσ τελωνιςμό είδοσ, όπωσ αυτό περιγράφεται 

ςτο τιμολόγιο ειςαγωγισ ι διαπιςτώνεται κατόπιν φυςικοφ ελζγχου. 

 Τπενκυμίηουμε, ότι ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1004304 ΕΞ/10-1-

2019 (ΑΔΑ: ΩΝΤΟ46ΜΠ3Ζ-8Ε9), δεν επιτρζπεται θ εφαρμογι του άρκρου 

177 του καν. 952/2013 (ςφμπτυξθ δαςμολογικών κλάςεων) ςτθν περίπτωςθ 

που ςτθν αποςτολι περιλαμβάνονται είδθ των Κεφαλαίων 61-64 του 
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Δαςμολογίου, ιδίωσ με χώρα προζλευςθσ τθν Κίνα, αλλά και ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ όπου υπάρχει υπόνοια υποτιμολόγθςθσ. 

 

Παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι των ανωτζρω. 

 

       Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

                 ΟΦΙΑ 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 Βιομθχανιών  (.Ε.Β.)  

6.  Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 

7.  Κεντρικι ΄Ενωςθ Επιμελθτθρίων 

8.  Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνών (Ε.Β.Ε.Α.) 

9.  Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδοσ – Σςαμαδοφ 38 Πειραιάσ 

10.  φλλογοσ Εκτελωνιςτών Ακινασ – Πειραιά 

11.  φλλογοσ Εκτελωνιςτών 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. Διαδικαςιών, .Σ.Ε.Π., ΕΦ.Κ & ΦΠΑ, Ηλ. Σελωνείου  

4. Δ/νςθ Διεκνών Οικονομικών χζςεων - Σμιμα Β΄ : Σελωνειακών Θεμάτων 

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

                                    β. Σμιματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 
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