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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Θέμα:

Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας
που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου.

Σχετ: Η αριθ. Δ17Α 5015590 ΕΞ 2013/22-4-2013 ΕΔΥΟ για την κοινοποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε. Επιτροπής για τη
δασµολογική κατάταξη εµπορευµάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, και µε σκοπό τη διευκόλυνσή σας όσον αφορά τη δασµολογική κατάταξη συνδυασµών ειδών που
πληρούν τις προϋποθέσεις να καταταγούν ως «σύνολα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση», περιλαµβάνουν ωστόσο είδη «αµελητέας
αξίας» τα οποία δεν σχετίζονται µε τα λοιπά είδη του συνόλου, διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, ως «σύνολα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση» µε την έννοια του γενικού κανόνα 3β) για την ερµηνεία του
Δασµολογίου, θεωρούνται τα είδη για τα οποία πληρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Πρόκειται για είδη τα οποία, εφόσον παρουσιαστούν χωριστά, υπάγονται σε διαφορετικές δασµολογικές κλάσεις (4 ψηφία) ή διακρίσεις (6
ψηφία) του Δασµολογίου. Είδη τα οποία υπάγονται στην ίδια 6ψήφια δασµολογική διάκριση αλλά σε διαφορετικό 8ψήφιο κωδικό Σ.Ο. εντός
της διάκρισης αυτής, δεν πληρούν την παρούσα προϋπόθεση.

• Τα επιµέρους είδη του συνόλου σχετίζονται µεταξύ τους και προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από κοινού ή σε συνδυασµό µεταξύ τους για
την εξυπηρέτηση µιας συγκεκριµένης ανάγκης ή την άσκηση µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του αν είναι εφικτό, µετά το
άνοιγµα της συσκευασίας, να χρησιµοποιηθούν και χωριστά από τον καταναλωτή.

• Τα είδη παρουσιάζονται συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, δηλαδή µε τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πώλησής τους.
Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα στοιχεία του συνόλου παρουσιάζονται ταυτόχρονα και στην ίδια διασάφηση καθώς και στην ίδια συσκευασία, η
οποία παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πώλησης του συνδυασµού ειδών στους καταναλωτές / χρήστες, χωρίς επανασυσκευασία. Ορισµένες
εξαιρέσεις προβλέπονται αποκλειστικά για είδη για τα οποία δικαιολογούνται χωριστές συσκευασίες λόγω µεγέθους, χηµικής σύνθεσης,
βάρους, τήρησης κανόνων ασφαλείας κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν επανασυσκευάζονται πριν από την τελική πώλησή τους στους
καταναλωτές.

2. Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το σύνολο κατατάσσεται σε µία µόνο δασµολογική κλάση, δηλαδή σε αυτή στην
οποία κατατάσσεται το είδος που προσδίδει στο σύνολο τον ουσιώδη χαρακτήρα, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι δασµολογικές κλάσεις των
υπόλοιπων ειδών. Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται κατά περίπτωση ανάλογα µε τη φύση του συνόλου και την προβλεπόµενη λειτουργία για την
οποία προορίζεται. Έτσι, η επιλογή του είδους βάσει του οποίου θα γίνει η δασµολογική κατάταξη του συνόλου µπορεί να πραγµατοποιείται
µε βάση κριτήρια όπως ο όγκος, το βάρος, οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, η αξία, η ανθεκτικότητα και η διάρκεια ζωής, η σηµασία/
βαρύτητα του κάθε είδους στην ικανοποίηση της ανάγκης ή στην άσκηση της δραστηριότητας για την οποία προορίζεται το σύνολο, κλπ.

Αντίθετα, εφόσον δεν πληρούται έστω και µία προϋπόθεση από αυτές που απαριθµούνται στην παρ. 1, τότε το σύνολο διαχωρίζεται στα
συστατικά του είδη και το κάθε ένα από αυτά κατατάσσεται χωριστά στην κατάλληλη δασµολογική κλάση που αντιστοιχεί σε αυτό.

3. Όσον αφορά, ειδικότερα, την προϋπόθεση ότι τα είδη του συνόλου πρέπει να προορίζονται για την εξυπηρέτηση µιας ανάγκης ή την
άσκηση µιας δραστηριότητας, αυτή γενικά θεωρείται ότι ικανοποιείται µόνον εφόσον όλα ανεξαιρέτως τα είδη του συνόλου προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν µαζί για το σκοπό αυτό. Η παρουσία έστω και ενός είδους εντός του συνόλου το οποίο δεν σχετίζεται µε τα λοιπά είδη,
δηλαδή δεν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί µαζί µε αυτά για µια συγκεκριµένη ανάγκη ή δραστηριότητα, έχει σαν συνέπεια τη χωριστή
δασµολογική κατάταξη όλων των ειδών του συνόλου, ακόµη και αυτών που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µαζί. Με άλλα λόγια, δεν
επιτρέπεται κατ΄ αρχήν ο διαχωρισµός ενός συνόλου σε διαφορετικά «υποσύνολα» µέσα σε αυτό, για σκοπούς διευκόλυνσης της
δασµολογικής κατάταξης.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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4. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, η απαρέγκλιτη εφαρµογή του κανόνα της παρ. 3 µπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογο διοικητικό βάρος και
φόρτο εργασίας, τόσο για την τελωνειακή υπηρεσία όσο και για τους οικονοµικούς φορείς. Αυτό συµβαίνει ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα είδη
ενός συνόλου συσκευασµένου για τη λιανική πώληση συµπεριλαµβάνουν ένα είδος «αµελητέας αξίας» που δεν σχετίζεται µε τα λοιπά είδη
του συνόλου, αλλά συνήθως έχει το χαρακτήρα «δώρου», «έκπληξης», κλπ.

5. Για τη διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις «Κατευθυντήριες γραµµές για τη
δασµολογική κατάταξη εµπορευµάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση» που σας κοινοποιήθηκαν µε τη
σχετική ΕΔΥΟ (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε., C-105/2013), Μέρος Β(ΙΙΙ), προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τον κανόνα της παρ. 3 για
ορισµένες περιπτώσεις ειδών αµελητέας αξίας που παρουσιάζονται µαζί µε είδη που κατά τα λοιπά συνιστούν σύνολα συσκευασµένα για τη
λιανική πώληση καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας.

Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, προβλέπεται ότι η ύπαρξη είδους αµελητέας αξίας που δε σχετίζεται µε τα
υπόλοιπα συστατικά στοιχεία του συνόλου, δε λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς δασµολογικής κατάταξης του συνόλου βάσει του γενικού
κανόνα 3β), έτσι ώστε να µην απαιτείται χωριστή δασµολογική κατάταξη των ειδών που αποτελούν το σύνολο. Με άλλα λόγια, το σύνολο θα
υπαχθεί στη δασµολογική κλάση που προσδίδει σε αυτό τον ουσιώδη χαρακτήρα, µεταξύ των ειδών που σχετίζονται µεταξύ τους και
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µαζί για συγκεκριµένη ανάγκη ή δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη του είδους αµελητέας αξίας
που δεν σχετίζεται µε αυτά.

6. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά προκειµένου να µη ληφθεί υπόψη η ύπαρξη ενός µη σχετιζόµενου
είδους αµελητέας αξίας εντός συνόλου συσκευασµένου για τη λιανική πώληση, για σκοπούς δασµολογικής κατάταξης, σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Επιτροπής, είναι οι ακόλουθες:

• Το είδος αποτελεί τυχαίο ή άνευ σηµασίας στοιχείο στο σύνολο, π.χ. αναφέρεται ως είδος -έκπληξη ή δώρο.

• Ο χαρακτήρας του συνόλου δε µεταβάλλεται λόγω της παρουσίας του είδους αυτού.

• Η αξία του είδους είναι αµελητέα σε σύγκριση µε τη συνολική αξία των εµπορευµάτων που παρουσιάζονται στο σύνολο.

• Το είδος έχει ελάχιστη, ασήµαντη ή περιορισµένη πρακτική χρήση, π.χ. δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατ΄ επανάληψη ή έχει περιορισµένη
διάρκεια ζωής.

Εποµένως, εφόσον πληρούνται όλες ανεξαιρέτως οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, το σύνολο κατατάσσεται µε βάση το είδος που
προσδίδει σε αυτό τον ουσιώδη χαρακτήρα σύµφωνα µε το γενικό κανόνα 3β) του Δασµολογίου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η παρουσία του
είδους αµελητέας αξίας σε αυτό.

Αντιθέτως, η µη εκπλήρωση έστω και µίας από τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις σηµαίνει ότι το είδος αυτό δεν µπορεί να αγνοηθεί για
σκοπούς δασµολογικής κατάταξης του συνόλου, και συνεπώς όλα τα είδη που συνιστούν το συνδυασµό εµπορευµάτων θα πρέπει να
καταταγούν χωριστά στις κατάλληλες δασµολογικές κλάσεις τους.

7. Ορισµένα παραδείγµατα ειδών «αµελητέας αξίας» τα οποία δε λαµβάνονται υπόψη για σκοπούς δασµολογικής κατάταξης του συνόλου στο
οποίο περιλαµβάνονται, παρόλο που δεν σχετίζονται µε τα λοιπά είδη, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6
ανωτέρω, παρατίθενται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Επιτροπής:

• Γοµολάστιχα που περιλαµβάνεται ως «δώρο - έκπληξη» εντός της συσκευασίας συνόλου δηµιουργικότητας για παιδιά.

• Μικρό κερί τύπου «ρεσώ» που περιλαµβάνεται σε σύνολο µε διάφορα παρασκευάσµατα καλλωπισµού.

• Μικρά αυτοκόλλητα που περιλαµβάνονται σε σύνολο γραµµικού σχεδίου, κλπ.

8. Αντίθετα, τα είδη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 ανωτέρω, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως «είδη αµελητέας αξίας» για
σκοπούς δασµολογικής κατάταξης, έστω και αν παρουσιάζονται µε τη µορφή «δώρου» ή «έκπληξης» εντός ενός συνόλου συσκευασµένου για
τη λιανική πώληση. Πρόκειται, εποµένως, για είδη που δεν σχετίζονται µε τα λοιπά είδη του συνόλου και, επιπλέον, δεν έχουν αµελητέα αξία
ή/και είναι κατάλληλα για εκτεταµένη πρακτική χρήση.

Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στη συσκευασία θα πρέπει να διαχωριστούν για σκοπούς δασµολογικής κατάταξης,
ακόµη και αυτά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µαζί για µια συγκεκριµένη ανάγκη ή δραστηριότητα.

9. Τέλος, για σκοπούς διευκόλυνσης της δασµολογικής κατάταξης εµπορευµάτων, στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Επιτροπής παρέχεται η
δυνατότητα εφαρµογής των ανωτέρω προϋποθέσεων όχι µόνο στις περιπτώσεις συνόλων συσκευασµένων για τη λιανική πώληση µε βάση το
γενικό κανόνα 3β), αλλά και όταν ένα µόνο «κύριο» είδος παρουσιάζεται µαζί µε ένα είδος αµελητέας αξίας µε το χαρακτήρα «έκπληξης» ή
«δώρου». Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, τα δύο είδη δεν διαχωρίζονται όσον αφορά τη δασµολογική τους κατάταξη, δηλαδή δεν
κατατάσσονται χωριστά στις κατάλληλες δασµολογικές κλάσεις τους, αλλά το είδος αµελητέας αξίας ακολουθεί τη δασµολογική κατάταξη του
«κύριου» είδους, µε την εφαρµογή των γενικών κανόνων 1 και 6 του Δασµολογίου. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι, για παράδειγµα, η
συµπερίληψη αυτοκόλλητων ή µικρών πλαστικών παιχνιδιών αµελητέας αξίας µέσα σε συσκευασίες δηµητριακών ή µέσα σε σακούλες µε
πατατάκια, ποπ-κορν, γαριδάκια κλπ., τα οποία κατατάσσονται µαζί σαν να αποτελούσαν ένα και µόνο είδος.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου τα είδη που παρουσιάζονται ως «δώρο» ή «έκπληξη» δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 ανωτέρω και
κατά συνέπεια δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως «είδη αµελητέας αξίας», θα πρέπει να κατατάσσονται χωριστά στις κατάλληλες
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δασµολογικές κλάσεις τους. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι, για παράδειγµα, η συµπερίληψη µέσα σε κουτί δηµητριακών ενός CD/DVD µε
παιχνίδια, µουσική, βίντεο κλπ., το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως «είδος αµελητέας αξίας», και κατά συνέπεια κατατάσσεται χωριστά από
τα δηµητριακά.

Παρακαλούµε για την εφαρµογή των παραπάνω όσον αφορά τη δασµολογική κατάταξη συνόλων συσκευασµένων για τη λιανική πώληση ή
«κύριων» ειδών που παρουσιάζονται µαζί µε είδη «αµελητέας αξίας», όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 6 της παρούσας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


