
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1800 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 6ης Οκτωβρίου 2015 

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και 
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο
λογίας. Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη 
ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την 
εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές. 

(3) Κατ' εφαρμογή των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2) για τους λόγους που 
αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα. 

(4)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά 
με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να 
συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη 
συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν 
να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 

19.10.1992, σ. 1). 



Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2015. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Heinz ZOUREK 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Φορητή ηλεκτρονική συσκευή, με διαστάσεις 
7 × 60 × 110 mm και βάρος 100 g, που περιλαμ
βάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία σε ενιαίο πλα
στικό περίβλημα: 

— έγχρωμη οθόνη LED με οθόνη αφής, με διαγώ
νιο οθόνης 8,9 cm (3,5 ίντσες) και ανάλυση 
960 × 640 εικονοστοιχεία, 

—  κεντρική μονάδα επεξεργασίας, 

—  μνήμη RAM 256 MB, 

—  χωρητικότητα αποθήκευσης 32 GB, 

— ενότητα για ασύρματη σύνδεση με άλλες συ
σκευές και το διαδίκτυο, 

—  επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, 

—  μεγάφωνο, 

—  μικρόφωνο και 

—  συσκευή λήψης βίντεο και φωτογραφιών. 

Διαθέτει τις ακόλουθες διεπαφές: 

—  καλώδιο σύνδεσης για τη φόρτιση της συσκευής 
και τη σύνδεσή της με άλλες συσκευές, όπως 
αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών 
(ADP) και 

—  ρευματολήπτη jack 3,5 mm. 

Η συσκευή παρέχει, μεταξύ άλλων, στον χρήστη τη 
δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, τηλεφόρτω
σης, εκτέλεσης και τροποποίησης εφαρμογών λογι
σμικού, λήψης και αποστολής μηνυμάτων, χρήσης 
παιχνιδιών, καθώς και τηλεφόρτωσης, εγγραφής και 
αναπαραγωγής μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών. 

8471 30 00 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανό
νες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης 
ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήμα
τος XVI, τη σημείωση 5 A) του κεφαλαίου 84 κα
θώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8471 
και 8471 30 00. 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί δύο ή πε
ρισσότερες συμπληρωματικές ή εναλλακτικές λει
τουργίες κατά την έννοια της σημείωσης 3 του 
τμήματος XVI (επεξεργασία πληροφοριών, επικοι
νωνία μέσω ασύρματου δικτύου, εγγραφή και ανα
παραγωγή ήχου και εικόνας, λήψη βίντεο και φω
τογραφιών, προβολή φωτογραφιών και εικόνων βί
ντεο). 

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών της συ
σκευής και ιδίως της ικανότητας τηλεφόρτωσης, 
αποθήκευσης, τροποποίησης και εκτέλεσης προ
γραμμάτων, η κύρια λειτουργία της είναι η 
επεξεργασία δεδομένων (βλέπε επίσης τις γνωμοδο
τήσεις κατάταξης του ΕΣ 8471.30/2, 3 και 4). Οι 
λοιπές λειτουργίες θεωρούνται δευτερεύουσες. 

Ως εκ τούτου, η συσκευή πρέπει να καταταχθεί 
στον κωδικό ΣΟ 8471 30 00 ως αυτόματη μη
χανή επεξεργασίας πληροφοριών, φορητή, με βά
ρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και που περιλαμ
βάνει τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργα
σίας, ένα πληκτρολόγιο και μία οθόνη.   
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