
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
I

ί. Γενιχά:

Στο σχέσ:ο νόμου «Κύρωση Διεόνούς Σόμιί*ητ,ς για το Ε- 
νοφμσνιομένο Σύστημα Π εριγραφης *■» Κωδικοποίησης 
των εμπορευμάτων χαι rex παραρτήματος της».

Ιΐμος ιΐ) Βουλή ίων Κχχ^νων

I. Γένεση των Διιόνών Ονοματολογιών.

Τα πρώτα «Συστήματα ταξτνήεησης των εμχορευμά- 
μάτων>ι. για οτυοπούς Τελωνειαχούς - φορολογικούς, ήταν α
πλά χαι. περιλάμβαναν ένα αύνφαβητιιχό κατάλογο των εμπ θ

ρεμμάτων στα οποία επιβάλλονταν ένα τέλος ή ένας ιδιαίτερος 
συντελεστής δασμού ή απαλλαγή αχό otrrov.

Αργότερα έγινε τ, πρώτη επεξεργασία too Τελωνειακού 
Δαπμολργόου που στηριζότανε στο κριτήριο της φύσης των 
εμπερετυμάτων χα: όχι στο φορολογικό χα&εστώς.

Η Δημιουργία αντής της τυποποιημένης τελωνειατ.ής ονο
ματολογίας επέτρεψε:

α) να ϊιααφαΧιίζΓτσ·. μ·.α μεψιάδιχή ταξινόμητη των εμπυ
ρευμάτων,

β) να προσδιορίζεται .σε χάλι εμπόρευμα η πιο ποόσφορη 
■θέση η οποία πρέπει να ρίνα: η ίδια σ’ όλα τα ίααμολόγυα 
όλων των χωρών που υαφ&βτ-ούν αυτήν την ονοματολογία.

γ) να πρεσδιφρίζετα: τ. ο ρολογι α χαι η τελωνει αχή γλώσ
σα,

8) να διευκολύνεται η ίιαπραγμάτευση των συμβάσεων χαι 
των εμπορικών χαι τελωνειακών συμφωνιών, διμερών ή πο- 
λ’.τχερών. χαιύώς χαι. η εφαρμογή τους ν.αι η σωστή ερμηνεία 
τους,

s) να διευκολύνεται, τέλος η ομοιόμορφη απογραφή των 
στοιχείων που αροορίζσνπα: για την κατάρτιση τυγχρίσΐμων 
λεπτομερών στατιστιχών.

II. Ονοματολογία του Συμβουλίου Τέλωι.π.τχχής Συνερ
γασίας.

Οι πρσσττά-υειες Οιχοντμ/υχ/ης ανασιγκρότησης χαι η *π ι
ό ίμια απελειυ-λέρωίτ’ης των συναλλαγών, μετά το τέλος του 
2ευτόραυ παγχοαμίου πολέμου. <£ήγηααν στην στνάγχη της 
ομοιέμορφης χπτάτ.τιστις των τελωνειακών δαυμολογίων χαι. 
στη συνέχεια, στη έτμισυργία ενός σχεδίου «περί της ενομα- 
τολογίας για την χατσταξη των εμπορευμάτων στα Τελω- 
ντιαχά Αοσμολόγια».

Το σχέδιο αυτό από την 15.12.1950 προσαρτήόηχε στη 
Συνύήχη Βρυξελλών, από III.9.1069 άρχισε να εφαρμόζε
ται χαι από το 19/4 μεταναμάσληκε απο «ονοματολογία των 
Βρυξελλών» — πΐ/υ ονομαζότανε —r- σε «ονοματολογία του 
Συμβουλίου Τελωντααχής Συνεργασίας».

Σήμερα 62 χώρσς είναι σ,μβαλλύμενσ μέρη χα: 150 χώ
ρες χαι «Δάση την εφαρμόζουν.

Η Εύλλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που την υπέ
γραψα/ (9.1.1951). Στη συνέχεια χυρώληκε νομοόετιχά με 
τον Α.Ν. 1026/1901 (ΦΕΚ 243/1951 τεύχος Α') χαι άρ
χισε να ισχύει αιύμφωνσ με τα άρύβα XVIL, από 10.12. 
1951. οπότε χατστέληχσν στο Βελγιχό Υπουργείο των Ε- 
ξωτέριχών τα σχετιχά έγγραφα επιχύρωσης.

Η ονοματολογία αυτή εμφανίζεται ως ένα συστηματιχό ευ
ρετήριο εμπορευμάτων χαι περιλαμβάνει 1011 Αασμολσγιχές 
χλάσεις, γυ/οδοποιημενες σε 99 Κεφάλαια, χαταντμημέ να αε 
21 τμήματα.

Οι δασμολογικές χλάσεις χωόιχοπσ.ούνται σε δύο ομάδες 
των δυο ψηφίων:

Η πρώτη Ομάδα σχτστοΓχα στον αραδμό ταυ Κεφαλαίου 
χαι η τευτερη στη σειρά που χαταλαμ&άνε: η δασμολογική 
χλαετη στο εσωτερικό -του Κεφαλαίου αυτού.

ΙΗ. Καταγωγή τευ Εναιφεονεαμένου Συστήματος περιγρα
φής χ®: Κωότχσποίησης των εμπορευμάτων.

Το έτος 1970 μια ομάδα μελέτης, που αασιήληχε από το 
Συμβούλιο Τελωνειάχής Συνεργασίας, εξέτασε τη όονατό- 
τητα επεξεργασίας ενός «Εναρμονισμένου Συστήματος περι
γραφής χαι Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων»/. Το Μάιο 
1973 υποβλήληχε στο Συμβούλιο η «κλίση της ομάδας ερ
γασίας όπου ofnoparvoTOPvt ότι η επεξεργοετία ενός νέου Εναρ
μονισμένου Συστήματος που λα είχε σαν 6άση την ονοματο
λογία του Συμόουλίου Τελωνεεαχής Συνεργασίας χαι την 
Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Αιελνούς Εμπορίου (Τ.Τ. 
ΑυΕ.), ήταν όχι μόνο ϊυνατή αλλά χαι απορίαίτηττ για να 
ίιευχολυνόούν, μαχροπράλεσμα, οι -πράξεις του Αιελνούς Ελ 
μπορίοτυ.

Η τεχνολογιχή εξέλιξη, οι επιλλούσες μιταόολές στη 
5ομιή του εμ,πορίου, η προσαρμογή της 2ομής του για την 
εξ ισορρόπηση των οηναγχών στις διάφορες περιοχές του χό- 
σμου. ελήφλησαν υπόψη για τη ίημιαυργία του Εναρμονισμέ
νου Σ-στήμαπ;ς. Στις ιργατίις της Επιτροπής πήραμε μέ
ρος 60 χώρες χαι 20 ελνηυώ χαι όυελνείς Οργσν.ομοί. Στις 
00 χώρες συμπεριλαμ,όάνονται χα) χώρες που χρησιμοποιούν 
οασμονόγιο που ϊε στηρίζττα: στην ονοματολογία του Συμ
βουλίου Τελωνειαχ·ής Συνεργασίας, όπως είναι ΗΠΑ', ^Κα
ναδάς. Ιαπωνία χ.λπ.

Το Εναρμονισμένο Σύστημα είνσκ μια ονοματολογία εξι 
ψηφίων πολλαπλής χρησιμότητας χα> μοα ίιαρλρωτιχή ονο
ματολογία που βασίζεται σε μια σειρά ίασμίολογισών χλάσχων 
τεσσάρων ψηφίων, που υποίιαπραύνται.

Αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό εργαλείο ιχανό για να χρητι- 
μυοποιηλεί αε πολλούς σου .τούς. Διατηρεί μια ϊομή σύμφωνη μι 
τους σοοοπούς της Δααμολχγιχής Ινιτάταςης χαι είναι:

α) ονοματολογία πολυδύναμη (πολλαπλής χοησιμότητας; 
με έξι ψηφία, η οποία περιέχε-, 5019 ομάβες ή χατηγορίες 
εμπορευμάτων, που μπορούν να χρηαιμοποιηλούν για διάφο
ρους σχοπούς,

β) ονοματολογία ίιαρλρωτιαή, με την έννοια ότ. για σχο
πούς Δατμολογιχής Κατάταξης το Εναρμονισμένο Σύστημα 
αποτελεί ένα νομιχά χαι λογτχό σιχοόάμημα που περιχλείει 
124ι1 τιτραψήφιες ϊασμολογιχές χλάσεις, υποδιαιρούμενες 
σε 5019 ιξαψήφιες ϊιαχρίσιις, ομαίοποτημέννες σε 96 Κε
φάλαια, που διαιρούνται σε 21 τμήματα. Σε σύγκ.ριση με τη 
σημερινή ονοματολογία παρουσιάζεται μια μείωση Κεφαλαί
ων από 99. σε 96, που οφείλεται στην ενοποίηση Κεφαλαίων 
που πχρ ιλαμβάνουν εμπορεύματα που ϊεν παρουσιάζουν μεγά
λη ίιεόνή εμπορική χτνηαη.

Από τα τρία χαταργούχενα Κεφάλαια, το Κε-φαλαιο ί / 
napxjurvri Κενό για ενόιχόμΓνη μελλοντική του χρήτη. αε 
περίπτωση που η μελλονττχή ττχΛολογία το απαιτήσει.

Σ'. Γενιχή Δομή-
Το Εναρμονισμένο Σύσημ-α περλαμόάνει:

__ Γενυχαύς Κανόνες για την ερμηνεία του Συστήματος
«τού.

__ Σηυυειώσεις -χηυνίτων ή Κεφαλαίων, σμ,πεφτΛαμβα-νο-
μένων των σημειώσεων των διακρίσεων.

__ Π ιναχα δασμολογικών χλάσεων ταξυνςμημενων συ-
στημστί-χά χαι υποδιχιρσυμέκων σε διακρίσεις.

IV. -Επιπτώσεις της Κατάρτισης του Εναρμονισμένου Συ
στήματος στην Τυποποιημένη Ταξινόμιση του Διεύνοός Ε- 
μ.·κορίαΛ

Η Τυποποιτμένη Ταξινόμιση του Αιεόνούς Εμπορίου, που 
είναι η σταπστιχή ονοματολογία του OHiE χαι που οίρύόηχε 
για να παραχολουόεί τος ανάγκες τσυ Διεόνους Εμπορίου, 
χρησιμοποιούμχνη σαν βάση του Εναρμονισμένου Συστήματος 
όα έπρεπε ν αναόιωρην&ει. Το Μάρτιο του 1983 παρουσι- 
άσ&ηχε το νέο σχέϊιο της τυποποιημένης ταξινόμησης γιο 
αποδοχή.

Ο άμεσος σκοπός απτής της αναελεώρηαης είναι «επόυγράμ- 
μιση της Τ.Τ.Δ.Ε. προς την Τυποποιημένη Διεόνή Ταξινο-



H

σύστημα σηματολογιών, i ρ χττ ηρεστ^/τω ν χα: χροϊάντω-ν
(SEsTAP).

Με την ·ανα0®ωρ·ημένη Τ.Τ-Λ£.. αναύεώρησ.-, 3. εχιτεύ- 
χύηιχε μια' λβχχομερότιεμη ταξινόμηση που περιλαμβάνει 
4.800 κατηγορίες εμχορευμάτων *ω2σχσχοιημένων στο επίπεδο 
των έξι ψηφίων αντί των 5 ψηφέων της ΓΓΔ£. αναόεώρηση 
2. ήτο". επιτεύ'χόηχε ένα αψηλότερο εχτχεδο λεχτομερειών με 
αποτέλεσμα την πλήρη εναρμόνιση Εναρμονισμε νςο Συστήμα
τος χα: ΊΤΓΔΕ.

V. EDK και Εναρμονισμένο Σύστημα.
Η ΕΟΚ. με δάση τη νέα ονοματολογία του Β.αρμονισμέ- 

νου Συστήμα-τος. χροχωρεί τις εργασίες για την κατάρτιση 
ενός νέου Κοινοτικού Εξωτερικού Δασμολογίου σου χροδλέ- 
χττα: να ισχύσει αχέ 1υ1.1θ88. Στο δασμολόγιο χυτό -λα δε- 
όεί η δυνατότητα στα Κράτη μέλη, για παραπέρα ανάπτυξη 
για σκοπούς εΜννιχοός. στατιστικούς -χα: δημοσιονομικούς.

Η φιλοσοφία του επικράτησε για την κατάρτιση του νέου 
αυτού δασμολογίου ήταν η αχοφυγή αύξησης -του ύψους των 
δασμών, ένα πρέόλημα το οποίο συξητειτχ’. ήδη σε γενιχότε- 
ρο πλαίσιο στις διχπραγματεύσει.ς της G-AJT.T.

Γενικά ό κύριος σχοχός ενός δασμοί υογίου είναι ο καθορι
σμός συντελεστών δασμών σε αντίόεση με το Εναρμονισμένο 
Σύστημα,, του οχοίου το έργο «ναι η λεχτομερής χερ-ιγρα- 
φή και κωδικοποίηση των εμπορευμάτων και κατά συνέχεια 
δεν εχηροάϋύει τη βαθμολογική πολιτική ενός κράτους που 
διατηρεί την ανεξάρτητη δημοσιονομική πολιτική του.

VI. Επικύρωση του ΙΕνχρμονισμένου Συστήματος.

1·) Για να καταστεί δυνατή η προώάηση xar εφαρμογή 
της Σόμόασης χυτός. αλλά και η εφαρμογή αχό τη χώρα 
μας. αχό 1.1.1988. του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου της 
ΕΟΚ, για την εφαρμογή του οχοίου υπάρχει Σαμίατική δέ
σμευση. είναι αναγκαία η εχ.κύρωσή της το δυνατόν ταχντε- 
Ρ1· ,

2) Με το νομοσχέδιο αυτό εισαγεται για κύρωση η Διεθ
νής Σύμδαση για το Εναρμονισμένο Σύστημα χου αποτελε·’- 
τα: αχό δύο μέρη:

α) αχό το σώμα της Σφίδασης σου περιλαμβάνει 20 
άρόρα γενικών διατάξεων και

β) σεχό ένα παράρτημα· χου περιλαμίάνε: την κυρίως ονο
ματολογία του Εναρμονισμένου Συστήματος.

3) Η Σύμόαση χυτή έχε: ή/ϊη υπογράφει και αχό τη χώρα 
•μας, στις 10.6.1983, με την εχιφύλαξη της «ρχκύοωσης.

Αώήνα. 23 Νοεμδρίου 1986 
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