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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/221 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 10ης Φεβρουαρίου 2015 

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 (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και 
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική 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 Ονοματο
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει 
στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια 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 των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που 
παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού 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 μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες 
εκδίδονται για τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα 
κανονισμό να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας 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 παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη 
Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα. 

Άρθρο 2 

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να 
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
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(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 

19.10.1992, σ. 1). 



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, 10ης Φεβρουαρίου 2015. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Heinz ZOUREK 

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κατάταξη 
(Κωδικός ΣΟ) Αιτιολογία 

(1) (2) (3) 

Ένα καινούργιο όχημα επαγγελματικής χρήσης με 
κίνηση στους τέσσερις τροχούς, με εμβολοφόρο 
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ), με 
κυλινδρισμό 720 cm3, καθαρού βάρους (συμπερι
λαμβανομένων των υγρών) 630 kg περίπου, με 
ικανότητα έλξης άνευ πέδησης 750 kg και με δια
στάσεις 300 × 160 cm περίπου. 

Το όχημα έχει ανοικτό θάλαμο με δύο θέσεις (συ
μπεριλαμβανομένου του οδηγού) εξοπλισμένο με 
πλήρες πλαίσιο προστασίας σε περίπτωση ανατρο
πής, πλατφόρμα μεταφοράς φορτίου κατασκευα
σμένη από ισχυρό χαλύβδινο σκελετό με ενισχυ
μένη επίπεδη ανατρεπόμενη καρότσα, με χειροκί
νητο ανατροπέα και χωρητικότητα 0,4 cm3 ή βά
ρος 400 kg περίπου. Έχει μεγάλη απόσταση από 
το έδαφος (27 cm) και μεταξόνιο 198 cm. 

Είναι εξοπλισμένο με ελαστικά για χρήση εκτός 
δρόμου κατάλληλα για χωματουργικές εργασίες, 
δισκόφρενα υγρού τύπου, διάταξη ζεύξης και γάν
τζο στο μπροστινό μέρος. Το όχημα έχει περιορι
σμένη ταχύτητα 25 km/h και υψηλή ικανότητα 
πέδησης. 

Το όχημα προορίζεται για χρήση εκτός δρόμου, 
ιδίως σε πολύ ανώμαλο έδαφος. Προορίζεται για 
σειρά λειτουργιών, για παράδειγμα, ώθηση, έλξη 
ρυμουλκούμενων, μεταφορά ζώων, μεταφορά φυ
τών, κιβωτίων, ύδατος και εξοπλισμού, μεταφορά 
πυρομαχικών και μεταφορά ζωοτροφών. 

(*) Βλέπε εικόνα 

8704 21 91 Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κα
νόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμέ
νης Ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο 
των κωδικών ΣΟ 8704, 8704 21 και 
8704 21 91. 

Το όχημα έχει σχεδιαστεί ως αυτοκίνητο πολλα
πλών χρήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
σειρά λειτουργιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
Έχει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των αυτο
κίνητων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμά
των της κλάσης 8704. (Βλέπε επίσης τις γνωμο
δοτήσεις δασμολογικής κατάταξης 8704.31/3. 
και 8704 90/1. στο Εναρμονισμένο Σύστημα.) 

Το όχημα δεν είναι ανατρεπόμενο αυτοκίνητο 
που είναι κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται 
έξω από το οδικό δίκτυο. Δεν είναι όχημα ισχυ
ρής κατασκευής με ανατρεπόμενη καρότσα ή κα
ρότσα της οποίας η βάση ανοίγει, κατασκευα
σμένο για να μεταφέρει υλικά εκσκαφής ή άλλα 
υλικά (βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώ
σεις του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣΕΣ) για 
την κλάση 8704, έκτη παράγραφος, σημείο (1)). 
Η κατάταξη στη διάκριση 8704 10 επομένως 
αποκλείεται. 

Το όχημα πρέπει επομένως να καταταχθεί στον 
κωδικό ΣΟ 8704 21 91 ως καινούργιο αυτοκί
νητο όχημα για τη μεταφορά εμπορευμάτων. 

(*)  Η εικόνα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.   
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