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Θζμα: «Παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ θλεκτρικών οχθμάτων τθσ κλάςθσ 8711» 
 
 

Σε ςυνζχεια πολλών ερωτθμάτων που ζχουν τεκεί αναφορικά με τθν διάκριςθ των θλεκτρικών 

οχθμάτων τθσ κλάςθσ 8711, όςον αφορά ςτθ δαςμολογικι τουσ κατάταξθ, ςασ γνωρίηουμε τα 

ακόλουκα: 

 

1. Νομικό πλαίςιο 

Βάςει του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1776 – Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία (ΣΟ) για 

το ζτοσ 2020], ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 8711 κατατάςςονται μοτοςικλζτεσ (ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνονται και τα μοτοποδιλατα) και ποδιλατα με βοθκθτικό κινθτιρα, με ι χωρίσ 

πλάγιο καλάκι (side-car).  

 

Σφμφωνα με τισ Επεξθγθματικζσ Σθμειώςεισ του Εναρμονιςμζνου Συςτιματοσ του 

Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Τελωνείων, θ κλάςθ 8711 περιλαμβάνει οχιματα με δφο τροχοφσ 

και κινθτιρα που είναι ςχεδιαςμζνα για τθν μεταφορά προςώπων. Επιπλζον των 

μοτοςικλετών ςυμβατικοφ τφπου,  θ κλάςθ περιλαμβάνει: 

 Τα λεγόμενα «ςκοφτερ» με κινθτιρα, τα οποία χαρακτθρίηονται από τουσ μικροφσ 

τροχοφσ τουσ και τθν οριηόντια πλατφόρμα που ςυνδζει το μπροςτινό με το πίςω μζροσ 

του οχιματοσ 

mailto:e.zampoglou@aade.gr
http://www.aade.gr/
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 Μοτοποδιλατα  τα οποία είναι εξοπλιςμζνα τόςο με ενςωματωμζνο κινθτιρα, όςο και 

με ςφςτθμα ποδθλάτθςθσ (πετάλια) και  

 Ποδιλατα (δίτροχα, τρίτροχα ι τετράτροχα) εφοδιαςμζνα με βοθκθτικό κινθτιρα.  

Οι παραπάνω τφποι οχθμάτων, εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με θλεκτρικό κινθτιρα,  

κατατάςςονται ςτθν διάκριςθ 8711 60, που αφορά ςε οχιματα με θλεκτρικό κινθτιρα για 

τθν πρόωςθ. 

 

2. Segway και Airboard 

Σφμφωνα, επίςθσ, με τισ Επεξθγθματικζσ Σθμειώςεισ του Εναρμονιςμζνου Συςτιματοσ του 

Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Τελωνείων, θ κλάςθ 8711 περιλαμβάνει επιπλζον, 

θλεκτροκινοφμενα οχιματα με δφο τροχοφσ, ςχεδιαςμζνα για τθν μεταφορά ενόσ μόνο 

προςώπου, εντόσ περιοχών ελεγχόμενθσ ταχφτθτασ, όπωσ πεηοδρόμια, πεηόδρομουσ και 

ποδθλατόδρομουσ. Θ τεχνολογία που διακζτουν επιτρζπει ςτον αναβάτθ να ςτζκεται 

όρκιοσ, κακώσ ζνα ςφςτθμα αποτελοφμενο από αιςκθτιρεσ γυροςκοπίου και διάφορουσ 

μικροεπεξεργαςτζσ επιτυγχάνει τθ διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ, τόςο του οχιματοσ όςο και 

του αναβάτθ, ςτισ δφο ανεξάρτθτεσ ρόδεσ οι οποίεσ κινοφνται παράλλθλα κι όχι μία πίςω 

από τθν άλλθ.  

Ραραδείγματα τθσ κατθγορίασ αυτισ αποτελοφν  τα είδθ με τθν εμπορικι ονομαςία 

“Segway”  τα οποία διακζτουν κατακόρυφθ  κολώνα με χειρολαβζσ, με ςκοπό όμωσ τθν 

ςτιριξθ του αναβάτθ κι όχι τθν διεφκυνςθ του οχιματοσ, κακώσ και τα λεγόμενα 

“Αirboard”  τα οποία δεν διακζτουν κολώνα ςτιριξθσ και προςομοιάηουν με τροχοςανίδα 

(skateboard), με τθν διαφορά ότι οι ρόδεσ κινοφνται παράλλθλα, όπωσ αναφζρκθκε 

παραπάνω. Τα οχιματα των τφπων αυτών, κατατάςςονται ςτον κωδικό Ο 8711 60 90  και 

ειδικότερα ςτον κωδικό TARIC 8711 60 90 90. 

 

3. Ηλεκτρικά ςκοφτερ (πατίνια) 

Τα θλεκτρικά ςκοφτερ (πατίνια) που είναι εξοπλιςμζνα με βοθκθτικό κινθτιρα  

διακρίνονται ςε αυτά που χρθςιμοποιοφνται κατά κφριο λόγο από ενιλικεσ με ςκοπό τθν 

μετακίνθςθ και ςε αυτά που χρθςιμοποιοφνται από παιδιά και ζχουν τον χαρακτιρα 

παιχνιδιοφ.  Σφμφωνα με τισ Επεξθγθματικζσ Σθμειώςεισ τθσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ 

για τθ διάκριςθ 9503 00 10, ςτθν κλάςθ 9503 περιλαμβάνονται τα θλεκτρικά πατίνια που 

προορίηονται για χριςθ από παιδιά, εφόςον πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Ταχφτθτα που δεν υπερβαίνει τα 20 χλμ τθν ώρα 

 Κακαρό βάροσ που δεν υπερβαίνει τα 12 κιλά 

 Μία ταχφτθτα μετάδοςθσ κίνθςθσ 
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 Ζνα μόνο ςφςτθμα πζδθςθσ (χειροκίνθτο ι ποδοκίνθτο) ςτουσ πίςω τροχοφσ 

Πταν ζςτω και ζνα από τα κριτιρια αυτά δεν πλθρείται, τότε το ςκοφτερ με βοθκθτικό 

κινθτιρα πρζπει να κατατάςςεται ςτθν κλάςθ 8711 και ειδικότερα ςτον κωδικό Ο 8711 60 

90 και TARIC 8711 60 90 90. 

 

4. Ηλεκτρικζσ μοτοςυκλζτεσ, μοτοποδιλατα και ςκοφτερ (μθχανάκια) 

Στον κωδικό TARIC 8711 60 90 90 κατατάςςονται, επίςθσ, όλεσ οι μοτοςυκλζτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μοτοποδθλάτων και ςκοφτερ, που κινοφνται με θλεκτρικό 

κινθτιρα, ανεξαρτιτωσ τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ τουσ. Τα εν λόγω οχιματα διακζτουν 

θλεκτροκινθτιρα είτε μεγαλφτερο των 250 W, είτε 250 W αλλά αναπτφςςουν ταχφτθτα 

μεγαλφτερθ των 25 χλμ/ώρα κατά τθ διάρκεια τθσ ποδθλάτθςθσ, είτε κινοφνται μζςω του 

θλεκτροκινθτιρα, χωρίσ ποδθλάτθςθ.  

 

5. Ηλεκτρικά ποδιλατα  

Τα θλεκτρικά ποδιλατα (δίτροχα, τρίτροχα και τετράτροχα) διακρίνονται από τισ θλεκτρικζσ 

μοτοςυκλζτεσ, τα θλεκτρικά μοτοποδιλατα και ςκοφτερ (ςθμείο 4), από το γεγονόσ ότι 

απαιτοφν ΠΑΝΣΑ φυςικι δραςτθριότθτα (ποδθλάτθςθ) από τον αναβάτθ,  θ οποία 

υποβοθκείται από τον βοθκθτικό θλεκτροκινθτιρα. Τα θλεκτρικά ποδιλατα είναι επίςθσ, 

γενικά, αναγνωρίςιμα από τον παραδοςιακό ςχεδιαςμό τουσ, ςε αντιδιαςτολι με τισ 

θλεκτρικζσ μοτοςυκλζτεσ και τα θλεκτρικά μοτοποδιλατα και ςκοφτερ που ζχουν πιο βαρφ 

και ςτιβαρό ςκελετό.  Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Κ.Ο.Κ, ποδιλατο είναι το 

όχθμα δφο τουλάχιςτον τροχών το οποίο κινείται με τθ μυϊκι δφναμθ εκείνων που 

επιβαίνουν και μπορεί να υποβοθκείται με βοθκθτικό θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ 

ονομαςτικισ ιςχφοσ 0,25 KW και θ ιςχφσ του οποίου μειώνεται ςταδιακά και τελικά 

μθδενίηεται όταν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χλμ/ώρα ι νωρίτερα, εάν 

ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ.  

Θ δαςμολογικι κατάταξθ των θλεκτρικών ποδθλάτων γίνεται ωσ εξισ: 

 Τα ποδιλατα (δίτροχα, τρίτροχα ι τετράτροχα) με βοθκθτικό θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ 

ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 250 watt κατατάςςονται ςτον κωδικό Ο 8711 60 10, 

 Τα ποδιλατα (δίτροχα, τρίτροχα ι τετράτροχα) με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ, με 

βοθκθτικό θλεκτροκινθτιρα ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ άνω των 250 watt, 

κατατάςςονται ςτον κωδικό TARIC 8711 60 90 10 

 

6. Επιςθμαίνουμε ότι θ διάκριςθ ανάμεςα ςτον κωδικό TARIC 8711 60 90 10 και 8711 60 90 90 

ζγκειται ςτο ότι ςτον κωδικό TARIC 8711 60 90 10 κατατάςςονται ΜΟΝΟ ποδιλατα με 
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υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ, με βοθκθτικό κινθτιρα και με ιςχφ άνω των 250 watt. Ενώ 

ςτον κωδικό TARIC 8711 60 90 90 κατατάςςονται όλα τα υπόλοιπα δίκυκλα θλεκτρικά 

οχιματα. Θ χριςθ του όρου «υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ» εξυπθρετεί ακριβώσ τθν 

ανάγκθ διάκριςθσ μεταξφ των ςυμβατικών ποδθλάτων, που απαιτοφν πάντα φυςικι 

δραςτθριότθτα θ οποία υποβοθκείται από τον θλεκτρικό κινθτιρα και των θλεκτρικών 

δίκυκλων  οχθμάτων που δφνανται μεν να διακζτουν πετάλια, ωςτόςο θ κίνθςθ μζςω του 

θλεκτρικοφ τουσ κινθτιρα είναι ανεξάρτθτθ από τθν ποδθλάτθςθ. 

 

7. Τζλοσ, κεωροφμε ςκόπιμο, ςτο ςθμείο αυτό, να κάνουμε αναφορά και ςτθ διάκριςθ μεταξφ 

θλεκτρικών αμαξιδίων για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ τθσ κλάςθσ 8713 και θλεκτρικών 

ατομικών οχθμάτων μεταφοράσ τθσ κλάςθσ 8703. Σφμφωνα με τισ Επεξθγθματικζσ 

Σθμειώςεισ τθσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ για τθ διάκριςθ 8713 90, τα οχιματα που 

είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για ανάπθρουσ διακρίνονται από τα οχιματα τθσ κλάςθσ 

8703, κυρίωσ επειδι διακζτουν τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Μζγιςτθ ταχφτθτα 10 χλμ/ώρα  

 Μζγιςτο πλάτοσ 80 cm 

 2 ηεφγθ τροχών που αγγίηουν το ζδαφοσ 

 Ειδικά ςτοιχεία για τθν ανακοφφιςθ τθσ αναπθρίασ (πχ ζδρανα για τθν 

ςτακεροποίθςθ των κάτω άκρων) 

Μπορεί επίςθσ να διακζτουν : 

 επιπλζον ηεφγθ τροχών (anti-tips) 

 Σφςτθμα οδιγθςθσ και χειριςτιριο που είναι εφκολα ςτθ χριςθ και 

προςαρμοςμζνα ςε ζναν από τουσ βραχίονεσ του κακίςματοσ και δεν παίρνουν 

ποτζ τθ μορφι ξεχωριςτισ ςτιλθσ διεφκυνςθσ. 

 

Ωςτόςο, τα θλεκτρικά ατομικά οχιματα (ςκοφτερ μεταφοράσ) που διακζτουν ξεχωριςτι 

προςαρμοηόμενθ ςτιλθ διεφκυνςθσ κατατάςςονται ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 8703. 

  

Ραρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι των ανωτζρω. 

 

 

     Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

               ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
 

 ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Τελωνεία Α΄ & Β΄ τάξθσ 

2. ΕΛ.Υ.Τ Αττικισ & Θες/νίκθσ 

 

 

           ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

        

1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 

2. Σ.Δ.Ο.Ε  Κεντρικι Υπθρεςία (για ενθμζρωςθ Ρεριφ/κών Δ/νςεων του) 

3. Α.Ε.Τ.Α 

4. Δ/νςθ Εςωτερικών Υποκζςεων, Ακινα – Θες/νίκθ 

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

6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνών 

7. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ   

8. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιών (ΣΕΒ) (Ξενοφώντοσ 5, 105 57 Ακινα) 

9. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 

10. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Β. Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκθ) 

11. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Β. Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 546 25 Θες/νίκθ)  

12. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Μθτροπόλεωσ 42, 10563 Ακινα) 

13. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, Ρειραιάσ 18532) 

14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών Ρειραιώσ Ακινων  

15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών Θες/νίκθσ  

16. Eλλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ) – Τμιμα Εξωτερικοφ Εμπορίου (Ρειραιώσ 46 & Επονιτών, 185 10 

Ρειραιάσ) 

17. E.Υ.Τ.Ε 

 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 

2. Γραφείο Γεν. Διευκυντι Τελωνείων & ΕΦΚ 

3. Διευκφνςεισ: Διαχείριςθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ, Τελωνειακών Διαδικαςιών, Στρατθγικισ 

Τελωνειακών Ελζγχων & Ραραβάςεων, ΕΦΚ & ΦΡΑ, Θλεκτρονικοφ Τελωνείου 

4. Δ/νςθ Διεκνών Οικονομικών Σχζςεων – Τμιμα Β΄ Τελωνειακών Θεμάτων 

5. Δ/νςθ Δαςμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Κακεςτώτων & Απαλλαγών – Τμιματα Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ 

 
 


