
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1321 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Ιουλίου 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 ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική 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 κάποια 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 
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 μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες 
εκδίδονται για τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα 
κανονισμό να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 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. 
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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). 



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, 26 Ιουλίου 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 (αποκαλούμενο «αιώρα με πλαίσιο»), 
με διαστάσεις περίπου 230 × 140 × 
205 cm. Αποτελείται από τριγωνική βάση 
που τοποθετείται πάνω στο έδαφος, κατα
σκευασμένη από μεταλλικές (χαλύβδινες) δο
κούς, στην οποία κρεμάται ανακλινόμενη επι
φάνεια που χρησιμεύει ως ξαπλώστρα. Η 
ανακλινόμενη επιφάνεια έχει διαστάσεις 
100 × 190 cm (Π × Μ) και περιέχει ελα
φρώς καμπύλες ράβδους στις μακρές πλευ
ρές και ευθείες ράβδους στις στενές πλευρές, 
εφοδιασμένες με υφασμάτινο κάλυμμα. Το 
είδος διαθέτει «οροφή» από υφασμάτινο 
υλικό και κουνουπιέρες. 

Το είδος έχει βάρος 45 kg και μπορεί να 
εξυπηρετήσει άτομα βάρους έως και 180 kg. 
Είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες, το οποίο σημαίνει 
ότι το είδος είναι κατάλληλο για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. 

(*) Βλέπε εικόνα. 

9403 20 80 Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανό
νων 1, 3 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυα
σμένης ονοματολογίας, τη σημείωση 2 του κεφαλαίου 94, 
καθώς και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9403, 9403 20 
και 9403 20 80. 

Δεδομένων των χαρακτηριστικών του, ιδίως του βάρους και 
της δύσκολης αποσυναρμολόγησής του, το είδος δεν μπο
ρεί να μεταφερθεί για να χρησιμοποιηθεί κατά την κατα
σκήνωση. Κατά συνέπεια, αποκλείεται η κατάταξη στην 
κλάση 6306 ως είδος για κατασκήνωση. 

Το είδος είναι «κινητό» και, δεδομένων των αντικειμενικών 
χαρακτηριστικών του, είναι κατασκευασμένο για τοποθέ
τηση στο δάπεδο ή στο έδαφος. Χρησιμοποιείται κυρίως 
ως χρηστικό αντικείμενο, για τον εξοπλισμό εξωτερικών χώ
ρων όπως οι κήποι ιδιωτικών κατοικιών, ξενοδοχείων, εστια
τορίων κ.λπ. [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις 
του εναρμονισμένου συστήματος για το κεφάλαιο 94, Γενι
κές παρατηρήσεις, (Α)]. Επομένως, το είδος θεωρείται «έπι
πλο» κατασκευασμένο από διαφορετικά υλικά και πρέπει να 
καταταχθεί στην κλάση 9403 σύμφωνα με το υλικό από το 
οποίο είναι κατασκευασμένη η βάση στήριξής του (πλαίσιο) 
και το οποίο προσδίδει στο είδος τον ουσιώδη χαρακτήρα 
του. 

Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό 
ΣΟ 9403 20 80 ως άλλο έπιπλο από μέταλλο. 

(*)  Η παρούσα εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.  
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