
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1957 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Νοεμβρίου 2016 

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 (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 
παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), 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 (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε 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' εφαρμογήν των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού 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 των 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 34 
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας 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 παρατίθεται 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 συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να 
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 

δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 



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

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Stephen QUEST 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Είδος που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά στοιχεία· εκκι
νητή, ενεργοποιητή, ρυθμιστή και μονάδα διακοπής 
(καλούμενη «ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ΗΜΕ)») 
που εμπεριέχονται σε ορθογώνιο περίβλημα αλουμι
νίου διαστάσεων 98 × 74 × 20 mm και βάρους 
160 g. 

Το αντικείμενο τροφοδοτεί με ρεύμα προβολείς ξένου 
(xenon) μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Όταν οι προβολείς είναι αναμμένοι, το είδος, καταρ
χάς, μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) 12 V του 
ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος σε συνεχές 
ρεύμα 1 200 V και το διαβιβάζει στον αναφλεκτήρα 
(δεν προσκομίζεται κατά την εισαγωγή) και στη συνέ
χεια μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο 
(AC) για να ανάψει τους λαμπτήρες και παράγει συν
εχώς την απαιτούμενη τάση (85 V) προκειμένου τα 
φώτα να παραμένουν αναμμένα ικανοποιητικά. 

Bλέπε εικόνα (*). 

8504 40 90 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 
3γ) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών 
ΣΟ 8504, 8504 40 και 8504 40 90. 

Αποκλείεται η κατάταξη ως μονάδα ελέγχου στην 
κλάση 8537, δεδομένου ότι το αντικείμενο προορίζε
ται για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος 
από 12 V σε 1 200 V και για τη μετατροπή του συ
νεχούς ρεύματος 12 V σε εναλλασσόμενο 85 V, λει
τουργίες οι οποίες καλύπτονται από την κλάση 8504. 

Δεδομένου ότι καμία από τις λειτουργίες δεν θεωρεί
ται ότι αποτελεί την κύρια λειτουργία της συσκευής 
κατά την έννοια της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, 
το αντικείμενο θα πρέπει να καταταγεί στη διάκριση 
που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης. 

Συνεπώς, το αντικείμενο πρέπει να καταταγεί στον κω
δικό ΣΟ 8504 40 90 ως «άλλοι στατικοί μετατρο
πείς ρεύματος». 

(*)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.  
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