ΕΒΕΑ 04/12/2020
Α. Π.: Εισερχ. 13474

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-Mail
Url
ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:
:

Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Ελισάβετ Ζαμπόγλου
210 6987485
210 6987506
e.zampoglou@aade.gr
www.aade.gr

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1138087 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ

Ως προς τον πίνακα διανομής

Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2020/1701 και 2020/1702 της Επιτροπής της 10 ης
Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο θέμα σχετικά με την
δασμολογική κατάταξη των παρακάτω ειδών και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1.

Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1701, προϊόν που παρουσιάζεται σε
σύνολο για τη λιανική πώληση συσκευασμένο σε μαύρο βαμβακερό σακουλάκι, αποτελούμενο από ένα
ανοξείδωτο χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής μήκους περίπου 21,5 εκ. και διαμέτρου περίπου 0,5 εκ.
(επαναχρησιμοποιούμενο καλαμάκι) και μια ψήκτρα από συστραμμένο ανοξείδωτο χάλυβα και κεφαλή
ψήκτρας από τρίχες νάιλον που προορίζεται να χωράει στο καλαμάκι για να το καθαρίζει κατατάσσεται στον
κωδικό ΣΟ 7323 93 00 ως άλλο είδος οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Το είδος
που προσδίδει τον ουσιώδη χαρακτήρα στο σύνολο είναι ο σωλήνας που είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιηθεί
ως επαναχρησιμοποιούμενο καλαμάκι καθώς η ψήκτρα έχει βοηθητικό χαρακτήρα. Η κατάταξη στις κλάσεις
7304 ή 7306 ως σωλήνας κάθε είδους ή είδος με καθορισμένη μορφή κοίλο αποκλείεται, διότι το προϊόν είναι
ένα συγκεκριμένο τελειωμένο είδος με αντικειμενικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν αναγνωρίσιμο ως
“καλαμάκι”, ως εκ τούτου καλύπτεται από άλλη κλάση.

2.

Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1702, σύστημα περιτύλιξης καλωδίου
αποτελούμενο από καλώδιο εφοδιασμένο με τεμάχιο σύνδεσης και πλαστική διάταξη περιτύλιξης εξοπλισμένη
με αποσπώμενο μηχανισμό που λειτουργεί με ελατήριο, σύστημα πέδησης για τη διακοπή της περιτύλιξης και
ορειχάλκινο σύστημα επαφής για τη μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος και είναι σχεδιασμένο να
ενσωματώνεται σε ηλεκτρική σκούπα, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8544 42 90 ως άλλος ηλεκτρικός αγωγός
για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V, εφοδιασμένος με τεμάχια σύνδεσης. Η κατάταξη στην κλάση 8508
ως μέρος ηλεκτρικών σκουπών αποκλείεται επειδή, με βάση τα αντικειμενικά του χαρακτηριστικά, το είδος δεν
αναγνωρίζεται ότι προορίζεται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτρική σκούπα. Το είδος αποτελεί συνδυασμό
μηχανών και , σύμφωνα με τη σημείωση 3 του τμήματος XVI , η μηχανή που επιτελεί την κύρια λειτουργία είναι
το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

3.

Oι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών – μελών
και δεν είναι σύμφωνες με τους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται
για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9
του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

4.

Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην
«Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.»(L116/15-04-2020)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τελωνεία Α΄ και Β΄ τάξης

Β.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Τελωνειακές Περιφέρειες
ΕΛ.Υ.Τ Αττικής και Θεσ/νίκης
Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής και Θεσ/νίκης
Α.Ε.Τ.Α
Γ.Χ.Κ. – Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Αν. Τσόχα 16, 11521 Αθήνα)
Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, Αθήνα – Θεσ/νίκη
Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, Αθήνα – Θεσ/νίκη
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσ/νίκη)
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσ/νίκη)
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα)
Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, Πειραιάς 18532)
Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς-Αθηνών
Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης
Eλληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) – Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου (Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10
Πειραιάς)
20. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Λουδοβίκου 1, 18531 Πειραιάς)
21. Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων – Ε.Υ.Τ.Ε (περιοχή Λούκου, 185 10 Πειραιάς)
Γ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε
Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Δ/νσεις: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τελωνειακών Διαδικασιών, Στρατηγικής Τελωνειακών
Ελέγχων & Παραβάσεων, ΕΦΚ & ΦΠΑ, Επίλυσης Διαφορών B’ Υποδ/νση
Δ/νση Διεθνών Οικoνομικών Σχέσεων – Τμήμα Β΄ Τελωνειακών Θεμάτων
Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών: Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης &
Τμήματα Α, Β, Γ, Δ
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1701 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεμβρίου 2020
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 Ονοματολογίας
(ΣΟ). 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 αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που
περιλαμβάνεται 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 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 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
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες 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.
(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).
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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, 10 Νοεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή
εξ ονόματος της Προέδρου,
Γεράσιμος ΘΩΜΑΣ
Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Προϊόν, που παρουσιάζεται σε σύνολο για τη λιανική
πώληση, συσκευασμένο σε μαύρο βαμβακερό σάκο,
αποτελούμενο από δύο είδη:

7323 93 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1,
3 β) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα
τολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
7323 και 7323 93 00.

— έναν ανοξείδωτο χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής δια
τομής, μήκους περίπου 21,5 cm και διαμέτρου
περίπου 0,5 cm. Φέρει σειρά εγκοπών που βοη
θούν στη διασφάλιση σταθερής λαβής. Είναι σχε
διασμένο για χρήση ως επαναχρησιμοποιούμενο
καλαμάκι·
— μια ψήκτρα από συστραμμένο ανοξείδωτο χάλυβα
μήκους περίπου 20,2 cm και κεφαλή ψήκτρας δια
μέτρου 0,5 cm από τρίχες νάιλον. Η ψήκτρα προ
ορίζεται να χωράει μέσα στο καλαμάκι για να το
καθαρίζει μετά τη χρήση.
(Βλέπε εικόνα) (*)

Το συστατικό στοιχείο που προσδίδει στο σύνολο τον
ουσιώδη χαρακτήρα του είναι ο σωλήνας, ο οποίος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαναχρησιμοποιούμενο
καλαμάκι, ακόμη και αν δεν συνοδεύεται από την ψήκ
τρα. Αντιθέτως, η ψήκτρα έχει βοηθητικό μόνο χαρα
κτήρα.
Τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (συγ
κεκριμένες διαστάσεις, σχήμα, βαθμός επεξεργασίας,
υλικό ασφαλές για τρόφιμα, παρουσία περιφερειακών
πτυχώσεων) το καθιστούν αναγνωρίσιμο ως τελειωμένο
προϊόν (καλαμάκι) της κλάσης 7323.
Ως εκ τούτου, αποκλείεται η κατάταξη στις κλάσεις
7304 ή 7306 ως σωλήνας κάθε είδους και είδος με
καθορισμένη μορφή κοίλο, διότι το προϊόν είναι συγκε
κριμένο τελειωμένο είδος που καλύπτεται από άλλη
κλάση.
Κατά συνέπεια, το προϊόν πρέπει να καταταγεί στον
κωδικό ΣΟ 7323 93 00 ως άλλο είδος οικιακής χρή
σης ή οικιακής οικονομίας από ανοξείδωτο χάλυβα.

(*) Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1702 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεμβρίου 2020
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 Ονοματολογίας
(ΣΟ). 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 αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που
περιλαμβάνεται 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 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 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.
(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).
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Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες 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.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή
εξ ονόματος της Προέδρου,
Γεράσιμος ΘΩΜΑΣ
Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(Κωδικός-ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Σύστημα περιτύλιξης καλωδίου αποτελούμενο από τα
ακόλουθα συστατικά μέρη:

8544 42 90

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1
και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολο
γίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI, καθώς και
από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8544, 8544 42 και
8544 42 90.

— καλώδιο εφοδιασμένο με τεμάχιο σύνδεσης
(βύσμα) στο ένα άκρο για τάσεις που δεν υπερβαί
νουν τα 1 000 V·
— πλαστική διάταξη περιτύλιξης καλωδίου εξοπλι
σμένη με αποσπώμενο μηχανισμό που λειτουργεί
με ελατήριο (συμπεριλαμβανομένου συστήματος
πέδησης για τη διακοπή της περιτύλιξης), ορειχάλ
κινο σύστημα επαφής για τη μετάδοση ηλεκτρικού
ρεύματος και πλαστικά εξαρτήματα.
Έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται σε ηλεκτρική
σκούπα.
Βλέπε εικόνες (*).

Η κατάταξη στην κλάση 8508 ως μέρος ηλεκτρικών
σκουπών αποκλείεται επειδή, με βάση τα αντικειμενικά
χαρακτηριστικά του, το είδος δεν αναγνωρίζεται ότι
προορίζεται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτρική
σκούπα.
Το είδος αποτελεί συνδυασμό μηχανών (τα συστατικά
του μέρη αποτελούν ένα μόνο σώμα) κατά την έννοια
της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, το οποίο αποτε
λείται κυρίως από καλώδιο εφοδιασμένο με τεμάχιο
σύνδεσης της κλάσης 8544 και διάταξη περιτύλιξης
της κλάσης 8479. Το καλώδιο είναι εκείνο που επιτελεί
την κύρια λειτουργία της μηχανής.
Ως εκ τούτου, το είδος να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ
8544 42 90 ως άλλος ηλεκτρικός αγωγός, για τάσεις
που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V, εφοδιασμένος με
τεμάχια σύνδεσης.

(*) Οι εικόνες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.

