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Θζμα: «Παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ οχθμάτων άνω των 9 κζςεων» 
 
 

Σε ςυνζχεια ερωτθμάτων που ζχουν τεκεί αναφορικά με τθν δαςμολογικι κατάταξθ λεωφορείων τθσ ΔΚ 

8702 και τθν διάκριςι τουσ από τα επιβατικά οχιματα τθσ ΔΚ  8703, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

 

1. Οριςμοί:  

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

τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Καν. (ΕΕ) 2018/1602 – Συνδυαςμζνθ Ονοματολογία (ΣΟ) για 

το ζτοσ 2019+, ςτθν δαςμολογικι κλάςθ 8702 κατατάςςονται αυτοκίνθτα οχιματα για τθν 

μεταφορά δζκα προςϊπων ι περιςςότερων, ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ, ενϊ ςτθν 

δαςμολογικι κλάςθ 8703 κατατάςςονται, μεταξφ άλλων, επιβατικά οχιματα (άλλα από εκείνα 

τθσ κλάςθσ 8702). Από τα παραπάνω γίνεται, καταρχιν, ςαφζσ ότι και οι δφο κλάςεισ αφοροφν 

ςε οχιματα που προορίηονται για τθν μεταφορά προςϊπων, με κριτιριο διάκριςθσ τον 

αρικμό των επιβαινόντων. 

 

Συνεπϊσ, ωσ «επιβατικά» τθσ κλάςθσ 8703, μποροφν να οριςτοφν τα αυτοκίνθτα οχιματα που 

εκ τθσ καταςκευισ τουσ προορίηονται για τθν μεταφορά μζχρι  9  προςϊπων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ,  ενϊ  ωσ «λεωφορεία» τθσ κλάςθσ 8702, αυτά που 

προορίηονται για τθ μεταφορά 10 προςϊπων ι περιςςοτζρων, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

οδθγοφ.  
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2. Δαςμολογικι κατάταξθ: 

Σφμφωνα με το κείμενο τθσ κλάςθσ 8702, κριτιριο για τθν κατάταξθ ενόσ  οχιματοσ  ςτθν 

κλάςθ αυτι είναι, καταρχιν, ο αρικμόσ των επιβατϊν. Ππωσ είναι γνωςτό και ιςχφει για όλα 

τα εμπορεφματα, κατά πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου (Βλζπε C-522/07, C-

65/08 κλπ), θ δαςμολογικι κατάταξθ των οχθμάτων πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον 

ουςιϊδθ χαρακτιρα τουσ και τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά που αυτά παρουςιάηουν 

κατά το χρόνο τελωνιςμοφ τουσ. Ωςτόςο, ςυχνά παρουςιάηονται παρανοιςεισ και δυςχζρειεσ 

όςον αφορά τθ δαςμολογικι κατάταξθ των οχθμάτων αυτϊν, ειδικά όταν αυτά ειςάγονται 

μεταχειριςμζνα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχουν αναφερκεί  περιπτϊςεισ καταςτρατιγθςθσ των 

διατάξεων π.χ. με πρόχειρεσ προςκικεσ κζςεων, με ςτόχο τα προσ τελωνιςμό οχιματα να 

κατατάςςονται ωσ «λεωφορεία» (μεταφορά άνω των 9 προςϊπων) τθσ κλάςθσ 8702 και να 

απολαμβάνουν ευνοϊκισ φορολογικισ μεταχείριςθσ. Επιςθμαίνουμε, επομζνωσ,  ότι θ απλι 

καταμζτρθςθ των κζςεων ενόσ οχιματοσ είναι δυνατόν να μθν επαρκεί για τθν επιβεβαίωςθ 

των αντικειμενικϊν χαρακτθριςτικϊν και του ουςιϊδουσ χαρακτιρα οχιματοσ τφπου 

«λεωφορείου» τθσ κλάςθσ 8702.   

 

3. Μεταχειριςμζνα  οχιματα: 

Κατόπιν των ανωτζρω, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει  να επιδεικνφεται ςτισ περιπτϊςεισ 

μεταχειριςμζνων επιβατικϊν αυτοκίνθτων οχθμάτων ςτα οποία προςτίκενται επιπλζον 

κακίςματα ϊςτε να αυξθκεί θ χωρθτικότθτά τουσ και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςτισ 

Τελωνειακζσ Αρχζσ για τελωνιςμό ωσ «λεωφορεία» τθσ κλάςθσ 8702. Διακρίνονται, ιδίωσ, οι 

εξισ περιπτϊςεισ: 

 

α) Προςκικθ κακιςμάτων με μθ μόνιμο τρόπο 

Ρολφ ςυχνά προςτίκενται ζνα ι δφο κακίςματα ςτο χϊρο αποςκευϊν ι ανάμεςα ςτα λοιπά 

κακίςματα ενόσ αυτοκίνθτου οχιματοσ που εκ καταςκευισ προορίηεται για τθν μεταφορά 

μζχρι 9 ατόμων. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ παρατθρείται ενδεικτικά ότι: 

- Τα επιπλζον κακίςματα μπορεί να μθν ζχουν το ίδιο μζγεκοσ και  εμφάνιςθ με τα 

υπόλοιπα, 

- Δεν διακζτουν τισ ίδιεσ ανζςεισ (π.χ.  πρόςβαςθ ςε παράκυρο) και τον ίδιο ηωτικό χϊρο  

με τισ  υπόλοιπεσ κζςεισ, 

- Θ επιβίβαςθ και αποβίβαςθ των επιβατϊν των επιπλζον κζςεων γίνεται από τθν οπίςκια 
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πόρτα του χϊρου αποςκευϊν, κλπ. 

Ζτςι,  παρόλο που, εκ πρϊτθσ όψεωσ,  πλθρείται το αρικμθτικό κριτιριο για τθν κατάταξθ 

ςτθν κλάςθ  8702, εντοφτοισ το όχθμα εξακολουκεί  να κατατάςςεται ςτθν κλάςθ 8703, ωσ 

επιβατικό, κακϊσ θ προςκικθ ενόσ ι δφο κακιςμάτων, υπό τισ προχποκζςεισ που 

προαναφζρκθκαν, δεν επιφζρει αλλαγι ςτον ουςιϊδθ χαρακτιρα του οχιματοσ ενϊ 

παράλλθλα οι αλλαγζσ που ζχουν ςυντελεςτεί είναι εφκολα αναςτρζψιμεσ. Κατά ςυνζπεια, 

διατθροφνται τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά του επιβατικοφ αυτοκινιτου τθσ κλάςθσ 8703, 

ςφμφωνα με τισ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ του Εναρμονιςμζνου Συςτιματοσ του Ρ.Ο.Τ. 

 

β) Προςκικθ κακιςμάτων με μόνιμο τρόπο: 

Ρρόκειται για τθν προςκικθ κακιςμάτων που πραγματοποιοφνται  με μόνιμο, μθ εφκολα 

αναςτρζψιμο τρόπο ςε οχιματα που εκ καταςκευισ προορίηονται για τθν μεταφορά μζχρι 

9 ατόμων προκειμζνου να εξυπθρετιςουν μια ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ, π.χ. ςχολικά 

λεωφορεία. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων αυτϊν, ςτθν πρϊτθ άδεια το όχθμα 

αναφζρεται ωσ επιβατικό, ςυνεπϊσ, προκειμζνου να γίνονται  αποδεκτζσ οι  μετατροπζσ 

τζτοιου τφπου από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι, κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι 

προβλεπόμενεσ από το νόμο διαδικαςίεσ για τισ διαςκευζσ και να επιδεικνφονται τα 

απαιτοφμενα παραςτατικά. Ρροσ αποφυγι ςφγχυςθσ ωςτόςο, επιςθμαίνουμε ότι οι ανωτζρω 

διαδικαςίεσ κακϊσ και οι προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ που κατά περίπτωςθ απαιτοφνται, 

δεν εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ μασ και κα πρζπει να αναηθτοφνται από τισ 

κατά νόμο αρμόδιεσ Αρχζσ (πχ Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ, Υπ. Μεταφορϊν κλπ). 

     

Συμπεραςματικά,  προκειμζνου ζνα  μεταχειριςμζνο όχθμα που ζχει υποςτεί μετατροπζσ να 

κατατάςςεται ςτθν κλάςθ 8702  κα πρζπει, καταρχιν, οι αλλαγζσ αυτζσ να ζχουν μόνιμο 

χαρακτιρα και να μθν είναι εφκολα αναςτρζψιμεσ, ϊςτε να πιςτοποιείται θ αλλαγι των 

αντικειμενικϊν χαρακτθριςτικϊν του οχιματοσ. Η παραπάνω άποψθ υποςτθρίχκθκε από τθν 

πλειοψθφία των Κρατϊν Μελϊν κατά τθν ςυηιτθςθ του κζματοσ, μετά από ερϊτθμα που 

ζκεςε θ Ελλθνικι Σελωνειακι Διοίκθςθ, ςτθν  197θ φνοδο τθσ Επιτροπισ Ονοματολογίασ 

και ςυνοψίςτθκε με διλωςθ ςτα πρακτικά τθσ εν λόγω υνόδου. 

Επιπλζον κα πρζπει να πλθροφνται και οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

1. Πλεσ οι κζςεισ να εξαςφαλίηουν τισ ίδιεσ ανζςεισ για όλουσ τουσ επιβάτεσ (ομοιομορφία 

κακιςμάτων, παράκυρα, εφκολθ πρόςβαςθ – επιβίβαςθ και αποβίβαςθ, ηωτικόσ χϊροσ 

κλπ).  

2. Οι μετατροπζσ  να ζχουν πραγματοποιθκεί με τθν προβλεπόμενθ νόμιμθ διαδικαςία περί 

ΑΔΑ: 6ΜΒΗ46ΜΠ3Ζ-Μ0Μ



διαςκευϊν και να προςκομίηονται τα απαιτοφμενα παραςτατικά κατά τον τελωνιςμό, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία θ οποία ωςτόςο, όπωσ επιςθμάνκθκε, δεν εμπίπτει 

ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςισ μασ.   

  

4. Νομικό πλαίςιο: 

Τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ του Εναρμονιςμζνου 

Συςτιματοσ του Ρ.Ο.Τ για τισ δαςμολογικζσ κλάςεισ 8703 και 8704 και που εφαρμόηονται ςτισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν αρικ.  Δ17Α 5000250 ΕΞ /7-1-2014 

ΔΥΟ με τθν οποία ςασ κοινοποιικθκε θ ανεπίςθμθ μετάφραςθ των Επεξθγθματικϊν 

Σθμειϊςεων του ΡΟΤ για το Κεφάλαιο 87, κακϊσ και ςτθν αρικ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1128710 ΕΞ/03-09-

2018 ΔΥΟ (ΑΔΑ ΩΓΝΞ46ΜΡ3Η-ΘΒΥ)  με τθν οποία δίνονται οδθγίεσ για τθν δαςμολογικι 

κατάταξθ των οχθμάτων του Κεφαλαίου 87. Ωσ εκ τοφτου, εναπόκειται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 

τελωνιςμοφ και εκ των υςτζρων ελζγχου να κρίνουν κατά περίπτωςθ τθ δαςμολογικι 

κατάταξθ οχθμάτων, με βάςθ τα όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα ςτα πλαίςια των 

αρμοδιοτιτων τουσ. 

  

Ραρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι των ανωτζρω και τισ δικζσ ςασ περαιτζρω ενζργειεσ. 

 

 

     Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

          ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
 

 ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Τελωνεία Αϋ & Βϋ τάξθσ 

2. ΕΛ.Υ.Τ Αττικισ & Θες/νίκθσ 

 

 

           ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

        

1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 

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

3. Α.Ε.Τ.Α 

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

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

6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 

7. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ   

8. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) (Ξενοφϊντοσ 5, 105 57 Ακινα) 

9. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 

10. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν 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 Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, Ρειραιάσ 18532) 

14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ρειραιϊσ Ακινων  

15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ  

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

Ρειραιάσ) 

 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 

2. Γραφείο Γεν. Διευκυντι Τελωνείων & ΕΦΚ 

3. Διευκφνςεισ: Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, Στρατθγικισ 

Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων, ΕΦΚ & ΦΡΑ, Θλεκτρονικοφ Τελωνείου 

4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων – Τμιμα Βϋ Τελωνειακϊν Θεμάτων 

5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν – Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ & Δϋ 
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