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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2021/1367 

6 Ağustos 2021 

Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı Sınıflandırma 

(KN kodu) 
Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

45Ah kapasiteli iki adet 12V şarj 
edilebilir pil ile çalışan DC 24V 
800W elektrik motoruna sahip dört 
tekerlekli araç. Yaklaşık 65 cm 
genişliğinde, 125 cm uzunluğunda 
ve 129 cm yüksekliğindedir 
(sırtlıktan ölçülmüştür, koltuk 
arkalığı yatırıldığında 85 cm). 
Toplam ağırlığı yaklaşık 107 kg'dır 
(piller dahil 108 kg). Maksimum yük 
yaklaşık 130 kg'dır. 

Araç aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

- ön ve arka bölümleri birbirine 
bağlayan yatay bir platform; 
Platform, kullanıcının ihtiyaçlarına 
göre hiçbir şekilde (ör. katlanmış 
veya eğilmiş) ayarlanamıyor, 

- iki yaylı dingil, arka dingil tahriki 
ve 820 mm dingil mesafesi, 

- eğim kapasitesi 130, 

- dönüş çevresi 210 cm, 

- iki takım şişirilebilir lastik (arka 
lastikler öndekilerden daha büyük), 

- destekleri ve kolçakları olan ve 
ayaklar için kaymaz bir yüzeye 
sahip, yapılandırılabilir, yüksekliği 
ayarlanabilir bir döner koltuk, 

- oval şekilli gidonlara sahip, 
ayarlanabilir katlanır direksiyon 
kolonu, 

— ön ve arka lambalar, sinyal 
lambaları ve dikiz aynaları. 

8703 10 18 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün 
Genel Yorum Kuralları (GYK) 1 ve 6 ile 
8703, 8703.10 ve 8703.10.18 KN kodlarının 
lafsına istinaden belirlenir. 

Araç, engelli kişilerin taşınması için özel 
olarak tasarlanmadığı için, engelliler için 
taşıma aracı olarak 87.13 pozisyonundaki 
sınıflandırma hariç tutulmuştur: bir engeli 
hafifletecek hiçbir özelliği yoktur. 

Araç, direksiyonun tek elle kontrol 
edilebileceği şekilde tasarlanmasına ve 
destekli rahat bir döner koltuğa ve ayaklar 
için kaymaz bir yüzeye sahip olmasına (ve 
isteğe bağlı olarak devrilmeyi önleyen küçük 
tekerleklerle donatılmış olmasına) rağmen, 
bu özellikler, nesnel olarak bir sakatlığı 
hafifletmek için tasarlanmış özel özellikleri 
oluşturur (8713.90. 00 alt pozisyonuna ilişkin 
Birleşik Nomanklatür Açıklama Notlarına 
(CNEN), 87.13 pozisyonuna ilişkin 
Armonize Sistem Açıklama Notlarına ve HS 
sınıflandırma görüşü 8703.10/1'e bakınız). 

Ayrıca, ayrı, ayarlanabilir bir direksiyon 
kolonu ile donatılmış ve saatte 10 km'nin 
üzerinde azami hıza ulaşan araçlar 87.13 
pozisyonunun dışındadır (8713.90.00 alt 
pozisyonuna CNEN'e de bakınız). 

Araç, insan taşımak için kullanılır ve gümrük 
makamlarına sunulduğunda, nesnel 
özellikleri ve şu anda değerlendirilmesi 
gereken özelliklerine dayanarak, yalnızca 
engelliler için tasarlanmış bir araç olarak 
tanınmaz (bkz. Dava C-198/15 (1)). 
gümrükleme zamanı (bkz. Vaka C-286/15 
(2)). Gümrük mevzuatında belirtilen amaçlar 
dışındaki amaçlar için ulusal bir makam 
tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir 



Direksiyon kolonunda ayrıca bir 
anahtar kutusu, bir hız kontrolü, bir 
korna düğmesi, bir motor rölanti 
düğmesi, bir flaşör anahtarı, bir ışık 
anahtarı, bir pil durumu göstergesi 
ve bir hız ayarlayıcı içeren bir 
gösterge paneli bulunur. 

Araçta hızlanma, frenleme ve geri 
gitme için manuel olarak çalıştırılan 
iki kol bulunur. Direksiyon, tek elle 
kullanıma izin verecek şekilde 
ayarlanabilir. 'Akıllı' yenileyici bir 
elektromanyetik fren sistemine 
sahiptir. 

Tam şarjlı akülerle maksimum 45 
kilometre menzile sahip olan araç, 
yaklaşık 15-16 km/s maksimum hıza 
ulaşabiliyor. 

Arkada küçük devrilme önleyici 
tekerlekler, bir alışveriş sepeti, bir 
baston tutucusu vb. ile donatılabilir. 

Araç, taşıma amacıyla istiflenebilir. 
Yollarda, kaldırımlarda, patikalarda, 
parklardaki patikalarda, bisiklet 
yollarında ve belirli eğlence 
parkurlarında veya alanlarında 
(örneğin alışveriş bölgeleri) 
kullanılabilir. 

 

 

 

 

Resme bakınız (*). 

araç değerlendirmesi gibi, araçta sonradan 
yapılacak herhangi bir değişiklik dikkate 
alınmaz. 

Araç, kişilerin taşınması için özel bir araçtır. 

Bu nedenle, golf arabalarına benzer şekilde, 
esas olarak insan taşımak için tasarlanmış bir 
motorlu taşıt olarak 8703.10.18 KN kodunda 
sınıflandırılır.   

(*)   Görsel tamamen bilgi amaçlıdır. 

(1) 26 Mayıs 2016 tarihli Mahkeme Kararı, Invamed Group Ltd ve Diğerleri - Majestelerinin Gelir ve Gümrük Komiserleri, 
C-198/15, ECLI:EU:C:2016:362. 

(2) Mahkemenin 26 Mayıs 2016 tarihli kararı, Latvijas propana bakış, C-286/15, ECLI:EU:C:2016:363, paragraf 33. 

 



 


