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Θζμα:   «Εφαρμογι του ςυςτιματοσ παροχισ πλθροφόρθςθσ «CLASS» τθσ Ε.Επιτροπισ για τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ εμπορευμάτων» 

 ασ γνωρίηουμε ότι από τον Ιοφλιο 2019 τζκθκε ςε λειτουργία το νζο ςφςτθμα CLASS τθσ 

Ε.Επιτροπισ, για τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ 

εμπορευμάτων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε. (καν. 2658/87 όπωσ ιςχφει), και είναι διακζςιμο για το 

κοινό μζςω Internet ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε., ςτον παρακάτω ςφνδεςμο (link):  

https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/#/search  

 Σο εν λόγω ςφςτθμα παρζχει τθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ πλικουσ πλθροφοριϊν που 

ςχετίηονται με μζτρα τθσ Ε.Ε. για τθ δαςμολογικι κατάταξθ εμπορευμάτων ςε ενιαία πφλθ. Η 

πλθροφόρθςθ αυτι μπορεί να αφορά: 

- Κανονιςμοφσ δαςμολογικισ κατάταξθσ που ζχουν εκδοκεί από τθν Ε.Επιτροπι, 

- Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ τθσ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ τθσ Ε.Ε., 

- Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου Ε.Ε. (ΔΕΕ) που αφοροφν τθ δαςμολογικι κατάταξθ 

εμπορευμάτων, 

- Δθλϊςεισ ςτα πρακτικά τθσ Ομάδασ Σελωνειακϊν Εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τθ 

δαςμολογικι κατάταξθ εμπορευμάτων, 

- Μζτρα τθσ Ε.Ε. κατά τθν ειςαγωγι ι εξαγωγι εμπορευμάτων που ζχουν ενςωματωκεί ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ δαςμολογίου (TARIC) τθσ Ε.Επιτροπισ. 

mailto:e.mpirmpila@aade.ge
http://www.aade.gr/
https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/#/search
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Ειδικότερα, ςτθν αρχικι ιςτοςελίδα του ςυςτιματοσ CLASS, o χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα 

επιλογισ μίασ ςειράσ διακζςιμων κριτθρίων, με βάςθ τα ακόλουκα πεδία: 

 

- Ημερομηνία προςομοίωςησ: πρόκειται για τθν θμερομθνία που κα χρθςιμοποιθκεί 

για τθν ανάκτθςθ των λζξεων-κλειδιϊν που ιςχφουν για αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ 

θμερομθνία από τθ βάςθ δεδομζνων ΕΒΣΙ-3 τθσ Ε.Ε., και οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ 

ςτο πεδίο «Διακζςιμεσ λζξεισ – κλειδιά». 

- Τύποσ πληροφορίασ: Οι τρεισ (3) διακζςιμεσ επιλογζσ είναι:  

 Ζγγραφα κατάταξθσ, 

 θμειϊςεισ Ο, 

 Πλθροφορίεσ TARIC 

Ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ του χριςτθ, θ αναηιτθςθ κα επιςτρζψει 

αποτελζςματα από τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ δεδομζνων τθσ Ε.Ε.  

- Πληροφορίεσ κατάταξησ: Η καρτζλα αυτι ενεργοποιείται ειδικά για τθν επιλογι 

«Ζγγραφα κατάταξθσ» ςτο παραπάνω πεδίο «Τφποσ πλθροφορίασ», με τισ ακόλουκεσ 

επιλογζσ:  

 Τφποσ πλθροφοριών κατάταξθσ, με τρεισ επιλογζσ:  

 Διλωςθ κατάταξθσ 

 Κανονιςμόσ κατάταξθσ 

 Απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. 

Ανάλογα με τθν επιλογι του χριςτθ, τα αποτελζςματα κα επιλεχκοφν 

κατάλλθλα μζςω φίλτρου που αντιςτοιχεί ςτον επιλεγμζνο τφπο 

πλθροφοριϊν. 

  Στοιχεία αναφοράσ εγγράφου, π.χ. ο αρικμόσ κανονιςμοφ κατάταξθσ ι 

Απόφαςθσ του ΔΕΕ. 

 Στοιχεία αναφοράσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα, όπου ο χριςτθσ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του εγγράφου ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., τθ ςειρά του τεφχουσ (L ι C),  ι/και τθ ςελίδα του τεφχουσ 

που τον/τθν ενδιαφζρει.  

 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ του εγγράφου, όπου ςυμπλθρϊνεται ζνα χρονικό 

εφροσ κατά τθ διάρκεια του οποίου δθμοςιεφτθκε το ςυγκεκριμζνο ζγγραφο. 

Η αναηιτθςθ κα επιςτρζψει μόνο αποτελζςματα για τα ζγγραφα εκείνα που 

δθμοςιεφτθκαν εντόσ τθσ εν λόγω χρονικισ περιόδου. 
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 Διάρκεια ιςχφοσ του εγγράφου, όπου ςυμπλθρϊνεται ζνα χρονικό εφροσ κατά 

τθ διάρκεια του οποίου το ςυγκεκριμζνο ζγγραφο βριςκόταν ςε ιςχφ. Η 

αναηιτθςθ κα επιςτρζψει μόνο αποτελζςματα για τα ζγγραφα εκείνα που 

βρίςκονταν ςε ιςχφ εντόσ τθσ εν λόγω χρονικισ περιόδου. 

 Λζξεισ-κλειδιά, οι οποίεσ παρζχονται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΒΣΙ-3 

(Δεςμευτικϊν Δαςμολογικϊν Πλθροφοριϊν) τθσ Ε.Επιτροπισ. Η επιλογι αυτι 

λειτουργεί ωσ ακολοφκωσ: 

 το πεδίο κειμζνου Αναηιτθςθ για λζξεισ-κλειδιά, ο χριςτθσ μπορεί να 

ειςάγει κείμενο που περιγράφει το προϊόν για το οποίο ενδιαφζρεται, 

προκειμζνου το ςφςτθμα να αναηθτιςει τισ διακζςιμεσ λζξεισ-κλειδιά 

που βρίςκονται ςε ιςχφ τθ δεδομζνθ θμερομθνία αναηιτθςθσ. 

 Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τον κατάλλθλο τελεςτι μεταξφ των 

λζξεων – κλειδιά. Οι τελεςτζσ αυτοί είναι οι εξισ: α) το πεδίο «Ή 

(OR)»,  που ςθμαίνει ότι θ αναηιτθςθ κα επιςτρζψει αποτελζςματα 

που κα περιζχουν οποιαδιποτε από τισ επιλεγμζνεσ λζξεισ-κλειδιά, 

και β) το πεδίο «ΚΑΙ (AND)» που ςθμαίνει ότι θ αναηιτθςθ κα 

επιςτρζψει αποτελζςματα που κα περιζχουν όλεσ  ταυτόχρονα τισ 

επιλεγμζνεσ λζξεισ-κλειδιά. 

 Ο κατάλογοσ με τισ «Διακζςιμεσ λζξεισ-κλειδιά» περιζχει όλεσ τισ 

λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτο υποςφςτθμα ΕΒΣΙ-3. Ο χριςτθσ 

μπορεί να επιλζξει όςεσ λζξεισ-κλειδιά επικυμεί μζςω του 

τετραγωνιδίου επιλογισ που εμφανίηεται δίπλα ςε κάκε λζξθ ι 

κατθγορία. 

 το πεδίο «Επιλεγμζνεσ λζξεισ-κλειδιά» εμφανίηονται όλεσ οι λζξεισ-

κλειδιά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν αναηιτθςθ. Ο χριςτθσ μπορεί 

να τισ επιλζξει μζςω του τετραγωνιδίου επιλογισ που εμφανίηεται 

δίπλα ςε κάκε λζξθ. 

 

- Κωδικοί εμπορεύματοσ: Οι κωδικοί αυτοί προζρχονται από το πλθροφοριακό 

ςφςτθμα TARIC τθσ Ε.Επιτροπισ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ φίλτρο για τα 

αποτελζςματα, ωσ ακολοφκωσ: 

 Καταχώρθςθ κωδικοφ εμπορεφματοσ, όπου ο χριςτθσ μπορεί να ειςάγει είτε 

ζναν κωδικό εμπορεφματοσ είτε ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ κωδικϊν. Εάν 

επιπλζον επιλζξει το εικονίδιο με τθν αλυςίδα δίπλα ςτο πεδίο αυτό, κα 
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μεταφερκεί ςτο υποςφςτθμα DDS2-TARIC, όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει 

περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ αναφορικά με το ςυγκεκριμζνο κωδικό 

εμπορεφματοσ (περιγραφι, υποδιαιρζςεισ, γειτονικοί κωδικοί, μζτρα κλπ).  

 τθ ςυνζχεια, επιλζγοντασ το εικονίδιο «+», οι επιλεγμζνοι κωδικοί 

μεταφζρονται ςτο πεδίο «Επιλεγμζνοι κωδικοί εμπορεφματοσ», όπου 

περιλαμβάνεται θ λίςτα των επιλεγμζνων κωδικϊν του χριςτθ. Για να γίνει θ 

τελικι επιλογι των κωδικϊν προσ αναηιτθςθ, ο χριςτθσ κα πρζπει να επιλζξει 

το τετραγωνίδιο δίπλα ςε κάκε κωδικό που περιλαμβάνεται ςτο πεδίο αυτό. 

Αφοφ ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει όςα από τα παραπάνω πεδία ςχετίηονται με τθν 

αναηιτθςθ που επικυμεί, επιλζγει το εικονίδιο «Αναηιτθςθ» ςτο κάτω δεξί μζροσ τθσ ςελίδασ 

για τθν εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων, ι τθν «Εκκακάριςθ δελτίου» για τθν επαναφορά των 

πεδίων ςε κενι μορφι και τθν εκ νζου ςυμπλιρωςι τουσ. 

Τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ που ικανοποιοφν τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια που 

προαναφζρκθκαν, εμφανίηονται ςε νζα ςελίδα που περιζχει τισ ςτιλεσ «Κωδικόσ 

εμπορεφματοσ» και «Περιγραφι». Επιλζγοντασ το βζλοσ δίπλα και αριςτερά από τον κωδικό 

εμπορεφματοσ, εμφανίηονται όλα τα ςχετικά ζγγραφα κατάταξθσ, π.χ. κανονιςμοί ι 

Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ ι Αποφάςεισ ΔΕΕ κλπ. Όλα τα εν λόγω ζγγραφα μποροφν να 

μεταφορτωκοφν άμεςα, επιλζγοντασ το εικονίδιο με το κάκετο βζλοσ. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αναηιτθςθ κανονιςμών κατάταξθσ για τον κωδικό εμπορεφματοσ 2106 90 92 

 Ζςτω ότι κζλουμε να αναηθτιςουμε όλουσ τουσ κανονιςμοφσ κατάταξθσ που ζχουν εκδοκεί 

από τθν Ε.Επιτροπι ςτο διάςτθμα από 1/1/2000 ζωσ ςιμερα (π.χ. 12/8/2019), για τον κωδικό 

εμπορεφματοσ 2106 90 92 του Δαςμολογίου, ο οποίοσ περιλαμβάνει οριςμζνα παραςκευάςματα 

διατροφισ που δεν κατονομάηονται ι περιλαμβάνονται αλλοφ, άλλα από τα ςυμπυκνϊματα 

πρωτεϊνϊν, και τα οποία «δεν περιζχουν λιπαρζσ φλεσ που προζρχονται από το γάλα, ηαχαρόηθ, 

ιςογλυκόηθ, γλυκόηθ, άμυλα κάκε είδουσ ι που περιζχουν κ.β. λιγότερο του 1,5% λιπαρζσ φλεσ που 

προζρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ηαχαρόηθ ι ιςογλυκόηθ, λιγότερο του 5% γλυκόηθ ι άμυλα 

κάκε είδουσ» (περιγραφι κωδικοφ ςτο Δαςμολόγιο). 

 Οι παρακάτω οκόνεσ απεικονίηουν τα βιματα αναηιτθςθσ και τθν εμφάνιςθ των 

αποτελεςμάτων. Με κόκκινο βζλοσ επιςθμαίνονται τα πεδία και εικονίδια που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν περιγραφι των κριτθρίων αναηιτθςθσ. 
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ΟΘΟΝΗ 1θ: Ειςαγωγι κριτθρίων αναηιτθςθσ 

 

Ειςάγουμε τα κριτιρια αναηιτθςθσ ωσ εξισ:  

 

- τθν τρζχουςα θμερομθνία ςτο πεδίο «Ημερομθνία προςομοίωςθσ» (π.χ. 12/8/2019),  

- το ςτοιχείο «Ζγγραφα κατάταξθσ» ςτο πεδίο «Σφποσ Πλθροφορίασ»,  

- το ςτοιχείο «Κανονιςμόσ κατάταξθσ» ςτο πεδίο «Σφποσ πλθροφοριϊν κατάταξθσ»,  

- το χρονικό εφροσ 1/1/2000 ζωσ 12/8/2019 ςτο πεδίο «Ημερομθνία δθμοςίευςθσ εγγράφου»,  

- τον κωδικό 21069092 ςτθν επιλογι «Αρικμόσ» του πεδίου «Καταχϊρθςθ κωδικοφ 

εμπορεφματοσ»,  

- το ςφμβολο «+» δίπλα ςτον κωδικό για να μεταφερκεί ςτο πεδίο «Επιλεγμζνοι κωδικοί 

εμπορεφματοσ»,  

- το τετραγωνίδιο επιβεβαίωςθσ τθσ επιλογισ δίπλα ςτον κωδικό ςτο πεδίο «Επιλεγμζνοι 

κωδικοί εμπορεφματοσ», 

- τθν «Αναηιτθςθ» ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ για τθν εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων. 
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ΟΘΟΝΗ 2: Εμφάνιςθ ςυνοπτικών αποτελεςμάτων 

Εμφανίηεται ο κωδικόσ εμπορεφματοσ με τθν αντίςτοιχθ περιγραφι του, και πατϊντασ πάνω ςτο 

μικρό μπλε βζλοσ αριςτερά και δίπλα ςτον κωδικό, εμφανίηονται αναλυτικά όλοι οι κανονιςμοί 

κατάταξθσ που ζχουν εκδοκεί για τον εν λόγω κωδικό από τθν Ε.Επιτροπι (βλ. επόμενθ Οκόνθ 3). 

Επιπλζον, πατϊντασ επάνω ςτον κωδικό εμπορεφματοσ, ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν οκόνθ του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ DDS2 - TARICτθσ Ε.Επιτροπισ όπου μπορεί να αναηθτιςει, μεταξφ άλλων, 

όλα τα μζτρα που βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν εξαγωγι ι ειςαγωγι προϊόντων που κατατάςςονται 

ςτον εν λόγω κωδικό από ι προσ το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. 
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ΟΘΟΝΗ 3: Εμφάνιςθ κανονιςμών κατάταξθσ 

Εμφανίηονται όλοι οι κανονιςμοί κατάταξθσ που ζχουν εκδοκεί από τθν Ε.Επιτροπι για τον κωδικό 

εμπορεφματοσ 2106 90 92, ςτο διάςτθμα 1/1/2000-12/8/2019. Πατϊντασ επάνω ςτα εικονίδια με το 

μπλε κάκετο βζλοσ, ο χριςτθσ μπορεί να μεταφορτϊςει άμεςα το πλιρεσ κείμενο του κάκε 

κανονιςμοφ όπωσ ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 
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Σο εγχειρίδιο χριςθσ του ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ CLASS που ζχει εκδοκεί από τθν 

Ε.Επιτροπι, και το οποίο είναι διακζςιμο μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα, μπορεί να αναηθτθκεί ςτο 

ςφνδεςμο https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/assets/files/manual.html . 

 

        Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

         Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

  

  

https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/assets/files/manual.html
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

A. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  (για τθν ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 

 
B. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1.  ΕΛ.Τ.Σ  Αττικισ 

2.  ΕΛ.Τ.Σ  Θες/νίκθσ  

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

4.  Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 

5.  φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν  (.Ε.Β.)  

6.  Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 

7.  Κεντρικι ϋΕνωςθ Επιμελθτθρίων 

8.  Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ε.Β.Ε.Α.) 

9.  Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ  

10.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακινασ – Πειραιά 

11.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ 

12.  Α.Ε.Σ.Α. 

 

Γ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι ΑΑΔΕ 

2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Σελωνείων & Ε.Φ.Κ 

3. Δ/νςεισ : Σελ. Διαδικαςιϊν, .Σ.Ε.Π., ΕΦ.Κ & ΦΠΑ, Ηλ. Σελωνείου  

4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων - Σμιμα Βϋ : Σελωνειακϊν Θεμάτων 

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

                                    β. Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 
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