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Θέμα:   «Δαςμολογικι κατάταξθ ςυςκευϊν αυτόματθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν ςτθ 

δαςμολογικι κλάςθ 8471 – Σθμείωςθ 5 Κεφ. 84 του Δαςμολογίου και Γενικόσ Κανόνασ 3β)» 

 Αναφορικά με το κζμα, και με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ δαςμολογικισ 

κατάταξθσ μθχανϊν και ςυςκευϊν αυτόματθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν τθσ 

δαςμολογικισ κλάςθσ 8471 (όπωσ θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ τφπου desktop, tablet, laptop 

κλπ.) κακϊσ και τθ διάκριςι τουσ από άλλεσ μθχανζσ και ςυςκευζσ που, παρόλο που 

διακζτουν δυνατότθτα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, εντοφτοισ δεν μποροφν, βάςει των 

αντικειμενικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν και τθσ λειτουργίασ τουσ, να υπαχκοφν ςτθν 

προαναφερόμενθ δαςμολογικι κλάςθ, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

 

Α) ΗΜΕΙΩΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 84 ΣΟΤ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ 

1. Θ δαςμολογικι κατάταξθ μθχανϊν και ςυςκευϊν που διακζτουν δυνατότθτα 

επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 8471, γίνεται με βάςθ τθ 

Σθμείωςθ 5 του Κεφαλαίου 84 του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. (καν. 2658/87 του 

Συμβουλίου, όπωσ ιςχφει), ςθμεία Α) ζωσ Ε).  

 

2. Σφμφωνα με τθν εν λόγω ςθμείωςθ, ςτθν κλάςθ 8471 υπάγονται οι μθχανζσ και 

ςυςκευζσ που καταγράφουν τα προγράμματα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, 

προγραμματίηονται ελεφκερα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του χριςτθ και εκτελοφν, 
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χωρίσ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, πρόγραμμα επεξεργαςίασ το οποίο μποροφν να 

τροποποιοφν μζςω λογικισ απόφαςθσ κατά τθ διάρκεια επεξεργαςίασ (ςθμείο Α). 

Τζτοιεσ μθχανζσ και ςυςκευζσ είναι, ιδίωσ, οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ γραφείου 

(desktop PC), κακϊσ και οι φορθτοί υπολογιςτζσ τφπου laptop ι ταμπλζτασ (tablet 

PC). Ειδικότερα: 

- Οι φορθτοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ με βάροσ που δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά, 

υπάγονται ςτθ δαςμολογικι διάκριςθ 8471 30 00. Θ διάκριςθ αυτι 

περιλαμβάνει, ιδίωσ, τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ τφπου «laptop» και 

«ταμπλζτασ» (tablet PC), κακϊσ και οριςμζνουσ τφπουσ «προςωπικϊν 

ψθφιακϊν βοθκϊν»(Personal Digital Assistants - PDAs) που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ για τθν κατάταξι τουσ ςτθν κλάςθ 8471 με βάςθ τθ ςθμείωςθ 5 

του Κεφ. 84 (βλ. παρ. 3 κατωτζρω). 

- Οι λοιποί, μθ φορθτοί, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, που ζχουν βάροσ που 

υπερβαίνει τα 10 κιλά, υπάγονται κατά περίπτωςθ ςτισ διακρίςεισ 8471 41 00 

εφόςον περιλαμβάνουν ςτο ίδιο περίβλθμα κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ με 

κεντρικι μονάδα ειςόδου και εξόδου, ι  8471 49 00 εφόςον παρουςιάηονται με 

τθ μορφι «ςυςτθμάτων» που περιλαμβάνουν ζναν αρικμό διακριτϊν μονάδων. 

- Τζλοσ, οι μονάδεσ επεξεργαςίασ, οι μονάδεσ ειςόδου ι εξόδου ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνονται τα πλθκτρολόγια, οι μονάδεσ μνιμθσ και οι λοιπζσ μονάδεσ, 

υπάγονται κατά περίπτωςθ ςτισ δαςμολογικζσ διακρίςεισ 8471 50 00 ζωσ 8471 

80 00. 

 

3. Εντοφτοισ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι ςφμφωνα με το ςθμείο Ε) τθσ Σθμείωςθσ 5 

του Κεφαλαίου 84,  οι μθχανζσ που φζρουν ενςωματωμζνθ ι που εργάηονται ςε 

ςυνδυαςμό με μθχανι επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, αλλά προορίηονται να 

επιτελζςουν μια ειδικι λειτουργία, άλλθ από αυτι τθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, 

δεν υπάγονται ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 8471, αλλά ςτθν κατάλλθλθ κατά 

περίπτωςθ κλάςθ που αντιςτοιχεί ςτθ λειτουργία τουσ. Κατά ςυνζπεια, ςυςκευζσ 

που ενςωματϊνουν λειτουργικό ςφςτθμα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν δεν 

υπάγονται απαραίτθτα ςτθν κλάςθ 8471, εφόςον επιτελοφν ςυγκεκριμζνθ 

λειτουργία που κατονομάηεται ειδικότερα ςε άλλεσ κλάςεισ του Δαςμολογίου, και θ 

οποία, αν και επιτελείται με τθ βοικεια ςυςτιματοσ ι ςυςκευισ επεξεργαςίασ 

πλθροφοριϊν, εντοφτοισ δεν ςυνιςτά θ ίδια «λειτουργία επεξεργαςίασ 

πλθροφοριϊν» με τθν ζννοια τθσ παρ. 2 ανωτζρω.  
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4. Στα πλαίςια αυτά, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι, λόγω τθσ τεχνολογικισ 

εξζλιξθσ, οι περιςςότερεσ ςφγχρονεσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 

εμπεριζχουν πλζον ενςωματωμζνο λειτουργικό ςφςτθμα που επιτελεί 

περιοριςμζνθσ ζκταςθσ αυτόματθ επεξεργαςία πλθροφοριϊν, ι ςυνδζονται με 

θλεκτρονικό υπολογιςτι προκειμζνου να επιτελζςουν τθ λειτουργία τουσ, 

εντοφτοισ προορίηονται για μια ειδικι λειτουργία/χριςθ, άλλθ από αυτι τθσ 

αποκλειςτικισ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν. Κατά ςυνζπεια, δεν κατατάςςονται 

ςτθν κλάςθ 8471, ωσ μθχανζσ αυτόματθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, αλλά ςτισ 

κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ δαςμολογικζσ κλάςεισ που περιγράφουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ λειτουργία τουσ.  

 

5. Ωσ τζτοια παραδείγματα μθχανϊν και ςυςκευϊν με ειδικι λειτουργία που μπορεί 

να ενςωματϊνουν ι να ςυνδζονται με ςφςτθμα αυτόματθσ επεξεργαςίασ 

πλθροφοριϊν προκειμζνου να επιτελζςουν τθ λειτουργία τουσ, εντοφτοισ δεν 

κατατάςςονται ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 8471 αλλά υπάγονται ςτθν κλάςθ που 

αντιςτοιχεί ςτθν ειδικι αυτι λειτουργία, μποροφν να αναφερκοφν ενδεικτικά:  

- οι εκτυπωτζσ, οι ςαρωτζσ και οι ςυςκευζσ φωτοαντιγραφισ και 

τθλεομοιοτυπίασ, ζςτω κι αν λειτουργοφν αποκλειςτικά με ςφνδεςθ ςε 

θλεκτρονικό υπολογιςτι (8443),  

- τα τερματικά ανάγνωςθσ πιςτωτικϊν, χρεωςτικϊν κλπ. καρτϊν (POS) (8470),  

- τα τερματικά αυτόματθσ διανομισ χαρτονομιςμάτων (ΑΤΜ) (8472), 

- τα φορθτά τερματικά ανάγνωςθσ και αςφρματθσ αποςτολισ κωδικϊν 

προϊόντων, παραγγελιϊν πελατϊν και παρόμοιων δεδομζνων (handy terminals) 

(8517),  

- τα κινθτά τθλζφωνα (8517),  

- οι ςυςκευζσ αναπαραγωγισ και εγγραφισ βίντεο (8521), 

- οι ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ και οι βιντεοκάμερεσ (8525),  

- οι ςυςκευζσ ραδιοναυςιπλοϊασ (GPS – 8526),  

- οι τθλεοπτικοί δζκτεσ, οι ςυςκευζσ τθλεόραςθσ και οι ςυςκευζσ προβολισ 

(8528), 

- τα θλεκτρονικά βιβλία (e-books) (8543), 

- οι μθχανζσ καταςκευισ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων και θμιαγωγϊν (8486), 

- τα οπτικά και τα θλεκτρονικά μικροςκόπια (9011 και 9012),  
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- τα λζιηερ (9013), 

- τα ιατρικά και χειρουργικά όργανα και ςυςκευζσ (κλάςθ 9018),  

- οι ςυςκευζσ ακτίνων Χ (κλάςθ 9022),  

- τα όργανα και οι ςυςκευζσ για φυςικζσ ι χθμικζσ αναλφςεισ (κλάςθ 9027),  

- οι μετρθτζσ αερίων, υγρϊν και θλεκτριςμοφ (κλάςθ 9028),  

- οι παλμογράφοι, οι αναλυτζσ φάςματοσ και τα όργανα μζτρθςθσ τθσ 

ακτινοβολίασ (κλάςθ 9030),  

- οι κονςόλεσ βιντεοπαιχνιδιϊν (9504), κλπ. 

 

Β) ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ 3β) ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΟΤ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ (ΤΝΟΛΑ) 

6. Πςον  αφορά τισ μθχανζσ και ςυςκευζσ αυτόματθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν που 

παρουςιάηονται ωσ ςφνολα ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ ςε ςυνδυαςμό 

με άλλα είδθ, κα πρζπει να εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Γενικοφ Κανόνα 3β) του 

Δαςμολογίου. Υπενκυμίηουμε ςυνοπτικά τα κφρια ςθμεία που πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν εφαρμογι του κανόνα αυτοφ, ςφμφωνα και με τθν 

αρικ. Α 1129434 ΕΞ/5-9-2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 6ΛΧΘ46ΜΡ3Η-ΡΑΡ): 

 

- Ωσ «ςφνολα ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ» με τθν ζννοια του γενικοφ 

κανόνα 3β) για τθν ερμθνεία του Δαςμολογίου, κεωροφνται τα είδθ για τα 

οποία πλθροφνται ςωρευτικά όλεσ οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Ρρόκειται για είδθ τα οποία, εφόςον παρουςιαςτοφν χωριςτά, υπάγονται 

ςε διαφορετικζσ δαςμολογικζσ κλάςεισ (4 ψθφία) ι διακρίςεισ (6 ψθφία) 

του Δαςμολογίου. Είδθ τα οποία υπάγονται ςτθν ίδια 6ψιφια δαςμολογικι 

διάκριςθ αλλά ςε διαφορετικό 8ψιφιο κωδικό Σ.Ο. εντόσ τθσ διάκριςθσ 

αυτισ, δεν πλθροφν τθν παροφςα προχπόκεςθ. 

 Τα επιμζρουσ είδθ του ςυνόλου ςχετίηονται μεταξφ τουσ και προορίηονται 

να χρθςιμοποιθκοφν από κοινοφ ι ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ανάγκθσ ι τθν άςκθςθ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ. 

 Τα είδθ παρουςιάηονται ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ, δθλαδι με 

τρόπο που να παρζχει τθ δυνατότθτα απευκείασ πϊλθςισ τουσ, χωρίσ 

επαναςυςκευαςία. Οριςμζνεσ εξαιρζςεισ προβλζπονται για είδθ για τα 

οποία δικαιολογοφνται χωριςτζσ ςυςκευαςίεσ λόγω μεγζκουσ, χθμικισ 
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ςφνκεςθσ, βάρουσ, τιρθςθσ κανόνων αςφαλείασ κλπ., υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι δεν επαναςυςκευάηονται πριν από τθν τελικι πϊλθςι τουσ ςτουσ 

καταναλωτζσ. 

 

- Εφόςον πλθροφνται όλεσ οι ανωτζρω προχποκζςεισ, το ςφνολο κατατάςςεται 

ςε μία μόνο δαςμολογικι κλάςθ, δθλαδι ςε αυτι ςτθν οποία κατατάςςεται το 

είδοσ που προςδίδει ςτο ςφνολο τον ουςιϊδθ χαρακτιρα, με βάςθ κριτιρια 

όπωσ θ αξία, ο όγκοσ, το βάροσ, οι διαςτάςεισ, το υλικό καταςκευισ, θ 

ανκεκτικότθτα, θ ςθμαςία/βαρφτθτα του κάκε είδουσ, κλπ. Αντίκετα, εφόςον 

δεν πλθροφται ζςτω και μία προχπόκεςθ, τότε το ςφνολο διαχωρίηεται ςτα 

ςυςτατικά του είδθ και το κάκε ζνα από αυτά κατατάςςεται χωριςτά ςτθν 

κατάλλθλθ δαςμολογικι κλάςθ που αντιςτοιχεί ςε αυτό.  

 

- Πςον αφορά, ειδικότερα, τθν προχπόκεςθ ότι τα είδθ του ςυνόλου πρζπει να 

προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ μιασ ανάγκθσ ι τθν άςκθςθ μιασ 

δραςτθριότθτασ, αυτι γενικά κεωρείται ότι ικανοποιείται μόνον εφόςον όλα 

ανεξαιρζτωσ τα είδθ του ςυνόλου προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν μαηί για 

το ςκοπό αυτό. Θ παρουςία ζςτω και ενόσ είδουσ εντόσ του ςυνόλου το οποίο 

δεν ςχετίηεται με τα λοιπά είδθ, ζχει ςαν ςυνζπεια τθ χωριςτι δαςμολογικι 

κατάταξθ όλων των ειδϊν του ςυνόλου. Εξαίρεςθ αποτελοφν οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ ειδϊν «αμελθτζασ αξίασ» που δεν ςχετίηονται μεν με το ςφνολο, 

μποροφν όμωσ να αγνοθκοφν για ςκοποφσ δαςμολογικισ κατάταξθσ με βάςθ το 

γενικό κανόνα 3β), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν αρικ. 

ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ/5-9-2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 6ΛΧΘ46ΜΡ3Η-ΡΑΡ). 

 

7. Κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 6, και αναφορικά με τα είδθ τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 

8471, ωσ παράδειγμα «ςυνόλου ςυςκευαςμζνου για τθ λιανικι πϊλθςθ» με τθν 

ζννοια του γενικοφ κανόνα 3β), μποροφν να αναφερκοφν οι φορθτοί θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ που παρουςιάηονται μαηί με είδθ όπωσ: ποντίκι, mouse-pad, 

χειριςτιρια παιχνιδιοφ που προορίηονται να ςυνδεκοφν με τον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι, αςφρματο πλθκτρολόγιο, εκτυπωτι, κάρτα μνιμθσ ι ιχου, διάταξθ 

αποκικευςθσ όπωσ USB, υπόκεμα που περιζχει λογιςμικό, κικθ ι τςάντα 

αποκικευςθσ και μεταφοράσ, βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ ι εκμάκθςθσ ςυγκεκριμζνων 

προγραμμάτων, κλπ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το ςφνολο, εφόςον παρουςιάηεται 
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ςτθν τελικι ςυςκευαςία με τθν οποία κα πωλθκεί, υπάγεται ςτθ δαςμολογικι 

διάκριςθ 8471 50 00 κατ’ εφαρμογι του γενικοφ κανόνα 3β) του Δαςμολογίου. 

 

Ραρακαλοφμε για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ για ςκοποφσ δαςμολογικισ κατάταξθσ 

μθχανϊν και ςυςκευϊν αυτόματθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, που παρουςιάηονται 

είτε μεμονωμζνα είτε με τθ μορφι ςυνόλου που περιλαμβάνει και άλλα είδθ. 

 

             Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

       Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

A. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ  (για τθν ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 

 
B. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1.  ΕΛ.Υ.Τ  Αττικισ 

2.  ΕΛ.Υ.Τ  Θες/νίκθσ  

3.  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου – Ακινα, Θες/νίκθ 

4.  Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 

5.  Σφνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων – Ξενοφϊντοσ 5 

6.  Σφνδεςμοσ Εμπορικϊν Αντιπροςϊπων Ελλάδοσ 

7.  Κεντρικι ϋΕνωςθ Επιμελθτθρίων 

8.  Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ – Τςαμαδοφ 38 Ρειραιάσ 

9.  Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακινασ – Ρειραιά 

10.  Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ 

11.  Ρ.Ε.Τ.Α. 

12.  Α.Ε.Τ.Α. 

 

Γ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι ΑΑΔΕ 

2. Γραφείο κασ Γεν. Δ/ντριασ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ 

3. Δ/νςεισ : Τελ. Διαδικαςιϊν, Σ.Τ.Ε.Ρ., ΕΦ.Κ & ΦΡΑ, Θλ. Τελωνείου  

4. Γενικι Δ/νςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ - Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων - Τμιμα Βϋ : Τελωνειακϊν Θεμάτων 

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

                                    β. Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
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