ΑΓΑ: 45B3H-AN8
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011
ΠΟΛ. 1214
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ &
ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
1) ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
Γ/ΝΖ
ΣΔΛΩΝ & ΔΗΓ.ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ Β΄

α) Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ)
β) Κιηκάθηα Γ.Ο.Τ. ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ
Τπ. Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ:
1. ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ – Θενκήηνξνο 59
Σ.Κ. 174 55 ΑΛΗΜΟ
2. Γ.Ο.Τ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ – Γ. Γνχλαξε 38 Α
Σ.Κ. 153 10 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
3. ΣΑΤΡΟΤ – Αθξνπφιεσο 15Α & Κιεηζζέλνπο
Σ.Κ. 153 44 ΣΑΤΡΟ
4. ΔΛΔΤΗΝΑ– Β. Λάζθνπ & Γηνγέλνπο
T.K. 192 00 ΔΛΔΤΗΝΑ
5. Γ.Ο.Τ. Σ΄ ΠΔΗΡΑΗΑ
Θεβψλ 60
185 09 ΚΑΜΗΝΗΑ
6. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ – Σξψσλ 1 & Υαιθίδνο
T.K. 121 33 ΠΔΡΗΣΔΡΗ
7. ΥΟΛΑΡΓΟΤ – Μεζνγείσλ 156
155 10 ΥΟΛΑΡΓΟ
8. ΗΩΝΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ – Β. Γεσξγίνπ 10
T.K. 570 08 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

2) ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Τ.Γ.Δ.Α.Γ.

Πιεξνθνξίεο – Σειέθσλα

Γ.Σ.&Δ.Φ.
Τ.Γ.Δ.Α.Γ.

ΠΡΟ:

:2103642570 - 2103644781
:2105140436 - 2105152183

ΚΟΗΝ.: Όπσο ν Π.Γ.
ΘΔΜΑ: Γηάζεζε εηδηθώλ ζεκάησλ ηειώλ θπθινθνξίαο έηνπο 2012. Δθαξκνγή
δηαηάμεσλ άξζξνπ 35 λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α’).
Παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ εληαία θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3986/2011, γηα ηελ δηάζεζε ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ ηειψλ θπθινθνξίαο
ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ έηνπο 2012.
Παξάιιεια, επηζεκαίλνληαη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηα
εηδηθά ζήκαηα ηειψλ θπθινθνξίαο πξνεγνπκέλσλ εηψλ, θαηά ην κέξνο πνπ εμαθνινπζνχλ
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λα ηζρχνπλ θαη γηα ηα εηδηθά ζήκαηα ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2012, κε βάζε θαη ηηο
λεφηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζα αθνινπζήζεη θαη ε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία ζα αλαηεζεί ζηνπο νηθείνπο θνξείο ε δηάζεζε ησλ εηδηθψλ
ζεκάησλ ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2012.
Δηδηθφηεξα:

Η. ΓΗΑΘΔΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΖΜΑΣΩΝ ΣΔΛΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ ΔΣΟΤ 2012
1. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΜΑΣΟ

• Ζ πξνκήζεηα είλαη εκπξφζεζκε φηαλ γίλεηαη κέρξη 31.12.2011.
• Σα ηέιε θπθινθνξίαο είλαη εηήζηα θαη αδηαίξεηα.
A. Τπνρξενύληαη ζηελ πξνκήζεηα εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2012 φια ηα
απηνθίλεηα νρήκαηα θαη νη κνηνζηθιέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη:
α) ησλ νρεκάησλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, έλαληη
πνζνχ ησλ πέληε (5) επξψ πνπ απνηειεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο απηνχ.
β) ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο,
Πξνμεληθνχ ψκαηνο θαη Ξέλσλ Απνζηνιψλ, πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε
θπθινθνξίαο αιιά έρνπλ ζπκβαηηθέο πηλαθίδεο αξηζκνύ θπθινθνξίαο, κε δσξεάλ
ρνξήγεζε απηνχ.
Β. Γελ ππνρξενύληαη ζηελ πξνκήζεηα εηδηθνύ ζήκαηνο ηειώλ θπθινθνξίαο έηνπο
2012, ηα νρήκαηα ησλ θαησηέξσ πεξηπηώζεσλ:
α) Όηαλ από ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπο πξνθύπηεη όηη πξόθεηηαη γηα νρήκαηα
πνπ αλήθνπλ ζε πξόζσπα απαιιαζζόκελα από ηα ηέιε θπθινθνξίαο.
Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2367/1953 (ΦΔΚ Α΄ 82), φπσο
ηζρχεη θαη ηνπ π.δ/ηνο 351/6.10.90 (ΦΔΚ Α’ 139), πξνθχπηεη φηη, εηδηθά γηα ηηο θαησηέξσ
θαηεγνξίεο ησλ νρεκάησλ, πνπ θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθέο πηλαθίδεο αξηζκνχ
θπθινθνξίαο, πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη κε ρνξήγεζε
εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο:
1)

απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο

Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ

κε ηελ έλδεημε

Κ.Τ. θαη Μ.Κ.Τ.

2)

»

Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο

»

Γ..

3)

»

Πξνμεληθνχ ψκαηνο

»

Π..

4)

»

Ξέλσλ Απνζηνιψλ

»

Ξ.Α.

5)

»

Αλαπήξσλ Πνιέκνπ

»

ΑΝ.Π.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζε Κξαηηθή Τπεξεζία θαη
παξόια απηά έρνπλ πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε Κ.Τ., δηόηη δελ έρνπλ αθόκα
αληηθαηαζηήζεη απηέο, νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηέιε θπθινθνξίαο θαη λα
πξνκεζεπηνύλ εηδηθό ζήκα.
β) Όηαλ ηεζνύλ ζε αθηλεζία (εθνχζηα ή αλαγθαζηηθή) θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ
1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2367/1953 γηα νιόθιεξν ην έηνο 2012.
ηελ πεξίπησζε ηεο εθνύζηαο αθηλεζίαο, γηα λα

κελ νθείινληαη ηέιε θπθινθνξίαο

θαη γηα λα κελ ππάξρεη ππνρξέσζε πξνκήζεηαο εηδηθνχ ζήκαηνο γηα θάπνην φρεκα,
πξέπεη απηφ λα έρεη ηεζεί ζε αθηλεζία, πξηλ από ηελ 1.1.2012 θαη λα παξακείλεη ζε
αθηλεζία γηα νιόθιεξν ην έηνο 2012.
ηελ πεξίπησζε ηεο αλαγθαζηηθήο αθηλεζίαο (θινπήο, ππεμαίξεζεο, θαηάζρεζεο,
θπθινθνξίαο ζην εμσηεξηθφ θ.η.ι.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ λ.2367/1953, δελ νθείινληαη ηέιε θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο δελ
ππάξρεη ππνρξέσζε πξνκήζεηαο εηδηθνχ ζήκαηνο, εθφζνλ ην γεγνλφο ηεο αθηλεζίαο
(π.ρ. ππνβνιή κήλπζεο θαη’ αγλψζηνπ ζε πεξίπησζε θινπήο, ή θπθινθνξία ζην
εμσηεξηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο, ζε επίζεκε κεηάθξαζε), έρεη
ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο θαη ην φρεκα παξακείλεη ζε αθηλεζία γηα φιν
ην έηνο ή ζε θπθινθνξία ζην εμσηεξηθφ, επίζεο γηα φιν ην έηνο (ΥΔΣ: έγγξαθν
Σ.990/362/ΠΟΛ.70/29-03-1984).
Δπνκέλσο, εθφζνλ δελ ηεξεζνχλ νη πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο αθηλεζίαο, πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, νη θάηνρνη ησλ νρεκάησλ δελ κπνξνχλ λα
επηθαιεζζνχλ αθηλεζία γηα ην έηνο απηφ, έζησ θαη αλ πξάγκαηη γηα δηαθφξνπο ιφγνπο
(απνπζία, αζζέλεηα, βιάβε ηνπ νρήκαηνο θ.η.ι.), δελ εθηλήζεζαλ ηα νρήκαηα.
ηελ πεξίπησζε ηεο εθνύζηαο αθηλεζίαο, ε αθηλεζία αίξεηαη, κφλνλ εθφζνλ ν
θάηνρνο πξνκεζεπηεί πξνεγνπκέλσο ην εηδηθφ ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο, απφ ηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Σν ζήκα ηνπ έηνπο απηνχ ρνξεγείηαη ρσξίο πξόζηηκν.
ηελ πεξίπησζε ηεο αλαγθαζηηθήο αθηλεζίαο, φπνπ ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο δελ
είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., νη θάηνρνη ησλ νρεκάησλ ππνρξενχληαη λα
πξνκεζεπηνχλ ην ζήκα ρσξίο πξόζηηκν, εληόο 10 εκεξώλ απφ ην γεγνλφο πνπ αίξεη
ηελ αθηλεζία π.ρ. α) πξνθεηκέλνπ πεξί θινπήο, απφ ηελ απφδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ
θάηνρν θαη β) εμφδνπ ζην εμσηεξηθφ, απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ρψξα θ.ι.π.
(ΥΔΣ:1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994).
γ) Όηαλ θπθινθνξνύλ κε ην θαζεζηώο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο (αιινδαπά
επηβαηηθά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο ηαμηλνκεκέλα ζηελ αιινδαπή). Δθφζνλ γηα ηα
απηνθίλεηα απηά δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ππνρξέσζε θαηαβνιήο
ηειψλ θπθινθνξίαο, νη θάηνρνί ηνπο ζα θαηαβάιινπλ γηα θάζε επηπιένλ κήλα ηεο
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θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ Διιάδα, πέξα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη
απαιιαγή, ην 1/12 ησλ νξηδνκέλσλ σο θαησηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηειψλ
θπθινθνξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηκήκα κελφο ζα ινγίδεηαη σο αθέξαηνο κήλαο.
(ΥΔΣ:Α.Τ.Ο. Γ.247/1988-ΦΔΚ Β΄195, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1839/1989-ΦΔΚ Α΄90).
δ) ηελ πεξίπησζε ησλ αιινδαπώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, γηα ηα νπνία έρνπλ
νξηζηεί ηα ηέιε θπθινθνξίαο ζε 100 επξώ γηα θάζε ηαμίδη εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
απφ ηηο εηδηθέο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο καο κε άιια θξάηε.
ε) ηελ πεξίπησζε ησλ δίηξνρσλ ή ηξίηξνρσλ κνηνπνδειάησλ, γηα ηα νπνία ε άδεηα
θπθινθνξίαο εθδίδεηαη απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή θαη ησλ νπνίσλ ηα ηέιε θπθινθνξίαο
αλέξρνληαη ζε 12 επξώ, νη θάηνρνη απηψλ δελ ππνρξενχληαη λα εθνδηαζζνχλ κε εηδηθφ
ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο.

2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΖΜΑΣΩΝ
Απφ ην έηνο 2002 έρνπλ θαζηεξσζεί δχν θαηεγνξίεο εηδηθψλ ζεκάησλ ηειψλ θπθινθνξίαο
απηνθηλήησλ:
Α. έλα κε ηελ νλνκαζία «ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΣΔΛΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Η.Υ. ΑΤΣ/ΣΩΝ ΚΑΗ
ΜΟΣ/ΣΩΝ», πνπ αθνξά φια ηα Η.Υ. νρήκαηα,
Β. έλα κε ηελ νλνκαζία «ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΣΔΛΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Γ.Υ. ΑΤΣ/ΣΩΝ ΚΑΗ
ΜΟΣ/ΣΩΝ», πνπ αθνξά φια ηα Γ.Υ. νρήκαηα.

3. ΤΛΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθαλέο καιαθφ θηικ PVC ή
POLYESTER πάρνπο 0,1 mm.
Σα ζήκαηα θέξνπλ καραηξσηέο εγθνπέο, ψζηε λα κελ κπνξεί λα απνθνιιεζνχλ ρσξίο λα
θαηαζηξαθνχλ.

4. ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ
Όπσο νξίδεηαη ζηελ 1080827/407/Σ.&Δ.Φ./22-08-07 (ΦΔΚ B’ 1788) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ν ρξσκαηηζκφο ησλ ζεκάησλ είλαη:
Α. Γηα Η.Υ. νρήκαηα
Ζ κία φςε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ Η.Υ. νρεκάησλ έηνπο 2009 θαη
επνκέλσλ είλαη ρξψκαηνο αζεκί θαη ε άιιε φςε απηνχ ρξψκαηνο κπιε κε αζεκί
πεξίγξακκα. Ζ φςε ηνπ ζήκαηνο πνπ επηθνιιάηαη είλαη ρξψκαηνο κπιε.
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Β. Γηα Γ.Υ. νρήκαηα
Ζ κία φςε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ Γ.Υ. νρεκάησλ έηνπο 2009 θαη
επνκέλσλ είλαη ρξψκαηνο αζεκί θαη ε άιιε φςε απηνχ ζα είλαη ρξψκαηνο θαθέ κε αζεκί
πεξίγξακκα. Ζ φςε ηνπ ζήκαηνο πνπ επηθνιιάηαη είλαη ρξψκαηνο θαθέ.

5. ΑΝΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟ
ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ - ΔΠΗΚΟΛΛΖΖ ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΣΟ ΟΥΖΜΑ
ην θάησ κέξνο θάζε ζήκαηνο ππάξρεη νξζνγψλην δηαθαλέο πιαίζην γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.
Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ν νπνίνο είηε ζα είλαη πξνεθηππσκέλνο ζηα
εηδνπνηεηήξηα απηνθηλήησλ, ζε εηδηθά απνθνπηφκελν ηκήκα, είηε ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ
ηνλ θάηνρν ηνπ νρήκαηνο ζηελ ηξηπιφηππε ππεχζπλε δήισζε - απφδεημε πιεξσκήο, πάιη
ζε εηδηθά απνθνπηφκελν ηκήκα ή ζα αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ζε ιεπθφ θνκκάηη ράξηνπ,
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, ζα ηνπνζεηείηαη ζην σο άλσ πιαίζην, απφ ην παξάζπξν ζην πίζσ
κέξνο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο.
Αθνινχζσο, ην ζήκα ζα επηθνιιάηαη ζηελ εζσηεξηθή φςε ηνπ πξφζζηνπ αιεμελέκνπ ηνπ
νρήκαηνο.
ηα θνξηεγά Γ.Υ. ξπκνπιθά απηνθίλεηα κεηά ξπκνπιθνχκελσλ ηα εηδηθά ζήκαηα ηειψλ
θπθινθνξίαο ζα επηθνιιψληαη ζην αιεμήλεκν ηνπ ξπκνπιθνχ.
Δμαηξεηηθά γηα ηηο κνηνζηθιέηεο θαη ηα ηξνρφζπηηα ην ζήκα επηθνιιάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν
απηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ζήκα πξέπεη λα έρεη επηθνιιεζεί, όπσο νξίδεηαη αλσηέξσ θαη
όρη λα βξίζθεηαη απιώο ζην όρεκα.
εκεηψλνπκε φηη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο νδεγίεο αλαγξάθνληαη ζην πίζσ κέξνο ησλ
ηξηπινηχπσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ-απνδείμεσλ πιεξσκήο θαη ησλ ζεκάησλ, γηα
ελεκέξσζε ησλ θαηφρσλ ησλ νρεκάησλ.

6. ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ. ΑΡΘΡΟ 35, λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α’)
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2948/2001 (ΦΔΚ 242 Α΄), κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη ηα
εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ
γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ.
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Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο λεφηεξεο απηέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα, νξίδνληαη σο
αθνινχζσο:

Α. ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΥΡΖΖ
α) Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έσο ηελ
31.10.2010 θαζψο θαη γηα ηηο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο ηεο
εκεξνκελίαο πξώηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ
θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ σο εμήο:

Καηεγνξία

Κπιηλδξηζκόο θηλεηήξα (θπβ.
εθαη.)

Δηήζηα ηέιε
θπθινθνξίαο (ζε
επξώ)

Α’

Έσο

300

22

Β’

301 -

785

55

Γ’

786 -

1.071

120

Γ’

1.072 -

1.357

135

Δ’

1.358 -

1.548

240

Σ’

1.549 -

1.738

265

Ε’

1.739 -

1.928

300

Ζ’

1.929 -

2.357

660

Θ’

2.358 -

3.000

880

Η’

3.001 -

4.000

1.100

Κ’

4.001

θαη άλσ

1.320

β) Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα από ηελ
1/11/2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο:
ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ
(γξκ. CO2 αλά ρηιηόκεηξν)

ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ
CO2 (ζε επξώ)

0 - 100

0,00

101 - 120

0,90

121 - 140

1,10

6

141 - 160

1,70

161 - 180

2,25

181 - 200

2,55

201 - 250

2,80

Άλσ ησλ 251

3,40

‘Όπσο θαη γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2011, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2012 θαη
επνκέλσλ εηψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα πνπ
ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, ππνινγίδνληαη
απνθιεηζηηθά κε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα CO2
αλά ρηιηφκεηξν).
Δλλνείηαη φηη, ν ηξφπνο απηφο ππνινγηζκνχ ηζρχεη γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα απηνθίλεηα,
άζρεηα από ηελ ηερλνινγία πνπ απηά ελζσκαηώλνπλ (βελδηλνθίλεηα, πβξηδηθά,
πεηξειαηνθίλεηα θ.ι.π.).
Παξαδείγκαηα:
Έλα Η.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεην κε εθπνκπέο 150 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιεη ηέιε
θπθινθνξίαο ίζα κε 150 x 1,70 = 255 επξψ. Οκνίσο, έλα απηνθίλεην κε εθπνκπέο 195 γξκ
CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 195 x 2,55 = 497,25 επξψ, ελψ, έλα
απηνθίλεην κε εθπνκπέο 90 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε
θπθινθνξίαο, δηφηη νη εθπνκπέο ηνπ είλαη θάησ απφ 100 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν, φπσο
νξίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα ηνπ λφκνπ, θαη παξαιακβάλεη ζήκα κε ηελ θαηαβνιή πέληε (5)
επξώ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ην έηνο 2012, γηα ηα νρήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη
απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, ην εηδηθφ ζήκα ρνξεγείηαη έλαληη πνζνύ πέληε (5)
επξώ πνπ απνηειεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζήο ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηα θιηκάθηα Γ.Ο.Τ. ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ ζεκεηψλεηαη φηη, ε ηηκή ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ηνπ
απηνθηλήηνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο
άδεηαο ηνπ νρήκαηνο ζην πεδίν «θπβηζκνχ/κ.β./ζέζεσλ» ε έλδεημε CO2 θαη ε ηηκή ησλ
εθπνκπψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε ζέζε ησλ θπβηθψλ εθαηνζηψλ ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CO2 θαη
ε ηηκή ησλ εθπνκπψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηνθηλήηνπ π.ρ. 150 γξκ.
ηηο πεξηπηψζεηο νρεκάησλ, φπνπ ηα ηέιε θπθινθνξίαο απνηεινχλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ
απφ ηηο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, αλ απφ ηα
πξνζθνκηδφκελα ζηηο ππεξεζίεο απηέο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ πξνθχπηνπλ εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη ηδηνθηήηεο απηψλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ
ή βεβαίσζε θαπζαεξίσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
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Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη θαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ
απηνχ.
 Γηα ηα Δ.Η.Υ. ξπκνπιθνχκελα, εκηξπκνπιθνχκελα (ηξνρφζπηηα): 140 επξώ.
 Γηα ηα απηνθηλνύκελα ηξνρόζπηηα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη νκνίσο κε ηα
απηνθίλεηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο.
 ηα αλσηέξσ απηνθίλεηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα
πνπ εηζάγνληαη απφ ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132 Α΄). Δπίζεο
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηχπνπ Jeep απηνθίλεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο
επηβαηηθψλ ή θνξηεγψλ.
Δηδηθά, γηα ηηο ηδησηηθήο ρξήζεο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο
ζπλερίδνπλ λα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπο θαη κε ηελ θιίκαθα πνπ ηζρχεη
γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί έσο ηελ 31/10/2010. Σνχην δηφηη δελ
πθίζηαηαη νδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηε κέηξεζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηα δίθπθια
θαη ηξίθπθια νρήκαηα.
Δηδηθά, γηα ηα ηχπνπ JEEP θνξηεγά Η.Υ. απηνθίλεηα δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο
θαηεγνξίαο απηήο, ηα νρήκαηα απηά εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο
Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2948/2001, φπσο απηέο ηζρχνπλ, σο απηνθίλεηα
νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο.
Δθφζνλ, ν θάηνρνο απηνθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ακθηζβεηεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα
ηελ θαηαβνιή ηειψλ θπθινθνξίαο, σο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη ππνζηεξίδεη φηη,
ην απηνθίλεην απηφ δελ είλαη ηχπνπ Jeep ή ηνχην είλαη θνξηεγφ ( επαγγεικαηηθφ ), , ε
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζα απνθαίλεηαη γηα ην ζέκα, εθδίδνληαο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, φπνπ
απαηηείηαη θαη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζα απνθαίλνληαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα
(ΥΔΣ:1015436/147/Σ.& Δ.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997).
γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο:
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ζε
ρηιηφγξακκα, σο εμήο:
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Καηεγνξία
Α΄

Μηθηό βάξνο ζε ρηιηόγξακκα
έσο

Δηήζηα ηέιε
θπθινθνξίαο (ζε επξώ)

1.500

75

Β΄

1.501

-

3.500

105

Γ΄

3.501

-

10.000

300

Γ΄

10.001

-

20.000

600

Δ΄

20.001

-

30.000

940

Σ΄

30.001

-

40.000

1.320

Ε΄

40.001

θαη άλσ

1.490

Ρπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 300 επξψ.
ΖΜΔΗΩΖ:
ηηο πεξηπηψζεηο Φ.Η.Υ. απηνθηλήησλ γηα ηα νπνία εθδίδεηαη άδεηα θπθινθνξίαο εληαίαο θπθινθνξηαθήο
κνλάδαο (άδεηα ξπκνπιθνχ κε επηθαζήκελν), ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη κόλν κε βάζε ην κηθηό
βάξνο ηεο εληαίαο απηήο θπθινθνξηαθήο κνλάδαο (γηα ην νπνίν έρεη ιεθζεί ππφςε θαη ην βάξνο ηνπ
ξπκνπιθνχ), ρσξίο ηελ πξνζζήθε ησλ 300 Δπξώ (ΥΔΣ: 1075062/988/Σ.&Δ.Φ./19-9-2003 έγγξαθν
καο).

δ) Λεσθνξεία
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο ησλ
θαζεκέλσλ, σο εμήο:
Καηεγνξία

Θέζεηο θαζεκέλσλ

Α΄

έσο

Β΄

34

Γ΄

51

-

Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο
(ζε επξώ)

33

210

50

410

θαη άλσ

510

ζη) Απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο : 535 επξψ.

Β. ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ
α) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξώηε θνξά ζηελ
Διιάδα έσο ηελ 31/10/2010 : 290 επξψ.
β) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) ηαμηλνκνύκελα γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα
από ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν).
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Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη
ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο:
ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ
(γξκ. CO2 αλά ρηιηόκεηξν)

ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ
CO2 (ζε επξώ)

0 - 100

0,00

101 - 150

2,25

Άλσ ησλ 151

2,80

χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη
ζηα επαγγεικαηηθά (δεκφζηαο ρξήζεο) απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ
Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηδηαίηεξε θιίκαθα
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξκ. CO2 αλά ρηιηφκεηξν).
Παξαδείγκαηα:
Έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 145 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε
145 x 2,25 = 326,25 επξψ. Οκνίσο έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 165 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν
θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 165 x 2,80 = 462 επξψ, ελψ, έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 89
γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, δηφηη νη εθπνκπέο ηνπ
είλαη θάησ απφ 100 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα ηνπ λφκνπ, θαη
παξαιακβάλεη ζήκα κε ηελ θαηαβνιή πέληε (5) επξψ.
γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο:
Καηεγνξία

Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα

Α΄

Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο
(ζε επξψ)

έσο

3.500

125

Β΄

3.501

-

10.000

195

Γ΄

10.001

-

19.000

340

Γ΄

19.001

-

26.000

495

Δ΄

26.001

-

33.000

650

Σ΄

33.001

-

40.000

925

Ε΄

40.001

θαη άλσ

Ρπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 300 επξψ.
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1.460

ΖΜΔΗΩΖ:
Ρπκνπιθνχκελα ή εκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα θάζε θαηεγνξίαο, πνπ αλήθνπλ ζε κεκνλσκέλνπο
απηνθηλεηηζηέο ή ζε κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λ.383/1976, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
αλεμάξηεηεο θπθινθνξηαθέο κνλάδεο κε αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ
θπθινθνξίαο (θαζψο θαη ηεο εθάπαμ εηζθνξάο) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
λ.383/1976. Καηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο θαη εηζθνξά γηα ην φρεκα, γηα ην νπνίν πξνβιέπνληαη ηα
πςειφηεξα πνζά ηειψλ θπθινθνξίαο θαη εηζθνξάο θαη επνκέλσο ε απαιιαγή ηζρχεη γηα ηα πέξαλ ηνπ
ελόο ξπκνπιθνύκελνπ ή εκηξπκνπιθνύκελνπ νρήκαηνο (άξζξν 14, λ.1959/1991 ΦΔΚ Α΄ 123).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρνξεγείηαη κφλν έλα ζήκα ην νπνίν επηθνιιάηαη ζηνλ ηξάθηνξα.

δ) Λεσθνξεία
ΑΣΗΚΑ

Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ

Δηήζηα ηέιε
θπθινθνξίαο (ζε επξώ)

Α΄

έσο 50

210

Β΄

51 θαη άλσ

385

ΤΠΔΡΑΣΗΚΑ

Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ

Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο
(ζε επξώ)

Α΄

έσο 50

215

Β΄

51 θαη άλσ

300

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ

Θέζεηο θαζεκέλσλ

Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο (ζε
επξώ)

Α΄

έσο 40

430

Β΄

41 θαη άλσ

595

ε) Απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο : 300 επξψ.
ζη) Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηα αιινδαπά θνξηεγά απηνθίλεηα, γηα θάζε ηαμίδη, εθηφο
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο εηδηθέο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο καο κε άιια θξάηε ην ηέινο
είλαη 100 επξώ.
δ) Γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ νρεκάησλ: 4 επξώ
αλά εκέξα.
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ε) Γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ:
α) Γηα κνηνζηθιέηεο: 30 επξώ.
β) Γηα ινηπά νρήκαηα: 150 επξώ.
ζ) Δηδηθά, γηα ηα κνηνπνδήιαηα (κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κηθξφηεξν ησλ 51 θπβ. εθαη.), γηα
ηα νπνία ε άδεηα θπθινθνξίαο εθδίδεηαη απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή, ηα εηήζηα ηέιε
θπθινθνξίαο αλέξρνληαη ζε 12 επξώ.

Γ. ΤΒΡΗΓΗΚΑ, ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ
Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.3986/2011
πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα:
1. Σα πβξηδηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ), θπιηλδξηζκνχ
θηλεηήξα έσο 1.929 θ.εθ., πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ
31.10.2010, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο.
Γηα ηα πβξηδηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ), θπιηλδξηζκνχ
θηλεηήξα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ
31.10.2010, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ
αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ.
Γηα ηα πην πάλσ νρήκαηα, αλεμάξηεηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα, πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε
θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1.11.2010 θαη κεηά, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πξνζδηνξίδνληαη κε
βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη ηδησηηθήο ή δεκφζηαο
ρξήζεο νρήκαηα.
Σα επηβαηηθά ειεθηξνθίλεηα θαη πδξνγφλνπ απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο, πνπ
έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 31.10.2010, απαιιάζζνληαη ησλ
ηειψλ θπθινθνξίαο. Γηα ηα νρήκαηα απηά, πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα
απφ ηελ 1.11.2010 θαη κεηά, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο νρήκαηα.
Οη πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο,
θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα έσο 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο.
Γηα ηηο πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο,
θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην
ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ.
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Οη επηβαηηθέο ειεθηξνθίλεηεο θαη πδξνγφλνπ δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο
θαη δεκφζηαο ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ
Διιάδα, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο.
Γ. ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΩΝ ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ:
1. Σα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ ηεινχλ ζην
αλαζηαιηηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο
εηζαγσγήο, ππνινγίδνληαη
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκό ηνπ θηλεηήξα απηώλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο α’ ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.2948/2001, φπσο απηέο ηζρχνπλ.
2. ηα εθπνηνχκελα απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ
(Ο.Γ.Γ.Τ.) Α.Δ. επηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη απφ ηνπο αγνξαζηέο ζε
θπθινθνξία, σο ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε
βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο
ηαμηλόκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα.
3. Πξνθεηκέλνπ γηα πβξηδηθά απηνθίλεηα νρήκαηα θαη πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο
κνηνζηθιέηεο, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, δειαδή απηψλ
πνπ εθπνηνχληαη απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Ο.Γ.Γ.Τ., έσο 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απηά απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ
θπθινθνξίαο. Γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., ηα ηέιε
θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ αληίζηνηρσλ
ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ.
Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ειεθηξνθίλεηα θαη πδξνγφλνπ απηνθίλεηα νρήκαηα θαη
ειεθηξνθίλεηεο θαη πδξνγφλνπ δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, ηεο πην πάλσ
θαηεγνξίαο, απηά απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο.
4. Γηα ηα θαηλνπξγή ή κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα,
αζζελνθφξα, λεθξνθφξεο θαη ζσξαθηζκέλα επηβαηηθά νρήκαηα, επεηδή εμαηξνχληαη απφ ηε
κέηξεζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ηα νρήκαηα ηεο
θαηεγνξίαο απηήο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ.
5. Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα, κε πξψην έηνο θπθινθνξίαο
ζηελ δηεζλή αγνξά πξηλ από ηελ 1.1.2002, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο πξψηεο
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, επεηδή γηα ηα νρήκαηα απηά δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε
κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ηα νρήκαηα ηεο
θαηεγνξίαο απηήο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ.
6. Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο πνπ απνραξαθηεξίδνληαη θαη ηίζεληαη ζε
θπθινθνξία, σο ηδησηηθήο ρξήζεο, σο εκεξνκελία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ
θπθινθνξίαο, λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα.
7. Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί ζηε Υψξα καο θαη κεηά
ηελ δηαγξαθή ηνπο απφ ην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
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επαλαηαμηλνκνχληαη ζηε ρψξα, σο εκεξνκελία πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα,
λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηε ρψξα καο, πξηλ απφ ηελ δηαγξαθή
ηνπο.
Δπνκέλσο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ζα πξνζδηνξίδνληαη είηε κε βάζε ηνλ θπβηζκφ είηε κε βάζε
ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάινγα κε ην ηη ίζρπε γηα ην φρεκα θαηά ηελ πξψηε
ηαμηλφκεζή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο πνπ ηνπ είρε ρνξεγεζεί.
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. βεβαίσζε ησλ
αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζεο κε ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο άδεηαο.

Δ. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3986/2011, ξεηά νξίδεηαη φηη, απφ
ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ παχεη λα ηζρχεη θάζε δηάηαμε λφκνπ πνπ ξπζκίδεη
δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ.

Σ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
ΣΔΛΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
α) Ορήκαηα γηα ηα νπνία δελ θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο, φπνπ έρεη ρνξεγεζεί
απαιιαγή, ππνρξενχληαη ζηελ πξνκήζεηα εηδηθνύ ζήκαηνο έλαληη πνζνύ πέληε (5)
επξώ πνπ απνηειεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο απηνχ (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφο
πίλαθαο).
β) Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα φζα νρήκαηα πξνθχπηεη απφ ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπο,
φηη αλήθνπλ ζε πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, (π.ρ. Κξαηηθέο
Τπεξεζίεο, Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο θ.ι.π.), δελ ππάξρεη ππνρξέσζε πξνκήζεηαο
εηδηθνύ ζήκαηνο.
γ) Σέινο, γηα ηα απηνθίλεηα νρήκαηα Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο θαη
Ξέλσλ Απνζηνιψλ, πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη έρνπλ ζπκβαηηθέο
πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο, ρνξεγνύληαη δσξεάλ ζήκαηα.

Ε. ΛΟΗΠΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ
α) Σα ηέιε θπθινθνξίαο γηα όια ηα νρήκαηα εθηόο από ηα επηβαηηθά, ηηο δίθπθιεοηξίθπθιεο κνηνζπθιέηεο ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα θνξηεγά ηύπνπ Jeep θαη ηα
ηξνρόζπηηα θαζψο θαη ηα ηέιε γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ
νρεκάησλ θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ δίηξνρσλ-ηξίηξνρσλ κνηνπνδειάησλ,
πεξηνξίδνληαη θαηά 50%, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο β) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2948/2001 (ΦΔΚ Α΄ 242), εθφζνλ ηα νρήκαηα δελ
θπθινθφξεζαλ γηα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ εμάκελν: i) ιφγσ δηαγξαθήο ηνπο θαηά ην

14

πξψην εκεξνινγηαθφ εμάκελν, ii) ιφγσ ζέζεο ζε θπθινθνξία ηνπο θαηά ην δεχηεξν
εκεξνινγηαθφ εμάκελν, iii) ιφγσ ζέζεο ζε αθηλεζία γηα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ εμάκελν.
(ΥΔΣ:1112289/1513/ Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ.1277/4-12-2001).
β) Γηα φζα επηβαηηθά απηνθίλεηα ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο δελ αλαγξάθεηαη ν θπιηλδξηζκφο
θηλεηήξα (θπβηθά εθαηνζηά), αιιά κφλν θνξνινγήζηκνη ίππνη, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε
εμήο αληηζηνηρία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν «θπβηθά x 0,007 = θνξνινγήζηκνη
ίππνη», κεηά απφ ηελ αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε (άξζξν 4, λ.722/1977-ΦΔΚ Α΄ 299). Ο
ζπληειεζηήο απηφο γηα ηα κνηνπνδήιαηα ηζνχηαη κε 0,013.

7. ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΘΔΖ ΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΖΜΑΣΩΝ
Σα εηδηθά ζήκαηα ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2012 φισλ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ ζα δηαηεζνχλ κέρξη ηελ 31.12.2011.

8.

ΚΤΡΩΔΗ

Οη θάηνρνη ησλ νρεκάησλ φισλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ ην
εηδηθφ ζήκα κέρξη ηελ 31.12.2011.
Απφ ηελ 1.1.2012 θαη κεηά ηα νρήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ρσξίο ην εηδηθφ
ζήκα ηνπ έηνπο 2012.
Τπελζπκίδεηαη φηη, εθφζνλ θάπνην φρεκα δελ θπθινθνξήζεη θαζφινπ κέζα ζην 2012, ιφγσ
ζέζεο ηνπ ζε αθηλεζία (εθνχζηα ή αλαγθαζηηθή), θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξ.1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2367/1953, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 2012, ν
ηδηνθηήηεο ηνπ δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο θαη λα εθνδηαζζεί κε εηδηθφ
ζήκα.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ δειαδή θπθινθνξήζεη έζησ θαη γηα ειάρηζην ρξφλν ρσξίο ην
εηδηθφ ζήκα, νη πηλαθίδεο θαη ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο αθαηξνχληαη κε πξάμε ηεο
Αζηπλνκηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία επηζηξέθνληαη κφλν εάλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη
ην ζήκα θαη ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηνπ θαηά πεξίπησζε πξνζηίκνπ.
Α. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο (κεηά δειαδή ηελ 31.12.2011) πξνκήζεηαο ηνπ εηδηθνύ
ζήκαηνο (έηνπο 2012), θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο κεησκέλσλ ηειώλ
θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη απηνηειέο πξόζηηκν σο εμήο:
 Γηα ηα Η.Υ. επηβαηηθά θαη κνηνζηθιέηεο, θαζώο θαη ηα ηύπνπ Jeep:
α) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο θαηψηεξα ησλ 30 επξψ, ην
πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 30 επξώ (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ 28 θαη παξάγξαθνο 6
άξζξνπ 31 λ. 2873/2000 (ΦΔΚ 285 Α’).
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β) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο αλψηεξα ησλ 30 επξψ, ην
πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο, πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε
ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο ή ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(CO2), ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ
28 λ.2873/2000).
γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ην όρεκα απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, ην
πξφζηηκν γηα ηελ εθπξφζεζκε πξνκήζεηα ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο είλαη ίζν κε ην έλα
δεύηεξν (1/2) ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ζηνλ
θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα ή ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ηνπ νρήκαηνο,
πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ηα αλαινγνχληα ηέιε είλαη θαηψηεξα ησλ 30 επξψ, νπφηε,
φπσο πξναλαθέξζεθε, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 30 επξώ, ζχκθσλα κε ηηο
πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ 28 λ. 2873/2000).
 Γηα ηα ινηπά νρήκαηα (θνξηεγά θαη ιεσθνξεία δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο,
επηβαηηθά δεκόζηαο ρξήζεο θ.ι.π.):
α) Σν πξφζηηκν πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζην ήκηζπ ησλ θαηά
πεξίπησζε νθεηινκέλσλ ηειώλ θπθινθνξίαο (παξάγξαθνο 5 άξζξνπ 20 λ.
2948/2001 (ΦΔΚ 242 Α’).
β) Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη εθπξφζεζκε πξνκήζεηα εηδηθνχ ζήκαηνο γηα
όρεκα πνπ απαιιάζζεηαη ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο (φπσο ε πεξίπησζε ε΄ ηεο
παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2367/53, π.ρ. θνξηεγά πδξνθφξα, απηνθίλεηα
θαζαξηφηεηνο θαη ππξνζβεζηηθά, πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο, Κνηλφηεηεο θ.ι.π.), ην
πξόζηηκν απηό πεξηνξίδεηαη ζην ½ ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη
γηα ην κε απαιιαζζφκελν αληίζηνηρν φρεκα (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ 28 λ. 2873/2000
(ΦΔΚ 285 Α’).
Β. Δπηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν χςνπο 30 επξψ ζηελ πεξίπησζε πνπ αθαηξνχληαη
νη πηλαθίδεο θαη ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, κε πξάμε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο,
επεηδή δελ έθεξε επηθνιιεκέλν ην εηδηθφ ζήκα, ε πξνκήζεηα ηνπ νπνίνπ, φκσο, είρε
γίλεη πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε, εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ 28
λ. 2873/2000 (ΦΔΚ 285 Α’).
Δλλνείηαη, βέβαηα, φηη ζε πεξίπησζε αθαίξεζεο ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο νρήκαηνο κε
πξάμε Αζηπλνκηθήο Αξρήο, επεηδή δελ έθεξε εηδηθφ ζήκα, ιφγσ κε πξνκήζεηαο απηνχ,
επηβάιιεηαη κφλν ην σο άλσ πξνβιεπφκελν πξφζηηκν γηα ηελ εθπξφζεζκε πξνκήζεηα
ηνπ ζήκαηνο θαη φρη θαη ην πξφζηηκν γηα κε επηθφιιεζε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, όια ηα πην πάλσ πξόζηηκα εηζάγνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
ζηνλ Κ.Α.Δ. 1717 «Πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο ζηνπο Έκκεζνπο Φφξνπο».
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9. ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΑΘΔΟΤΝ ΣΑ ΔΗΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ
Σα εηδηθά ζήκαηα ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2012 θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία
Δθηχπσζεο Δληχπσλ θαη Αμηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (Τ.Δ.Δ.Α.Γ.) θαη ζα πξνσζεζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δληχπσλ θαη Αμηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (Τ.Γ.Δ.Α.Γ.) ζηα πξφζσπα ζηα
νπνία ζα αλαηεζεί ε δηάζεζε ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ.
Δηδηθόηεξα:
Α. Οη θνξείο δηάζεζεο ζα ρνξεγήζνπλ ηα εηδηθά ζήκαηα ηειώλ θπθινθνξίαο Η.Υ.
απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ κέρξη ηελ 31-12-2011, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ,
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη θαησηέξσ, ηα ζήκαηα ζα ρνξεγεζνχλ κφλν απφ ηηο Γ.Ο.Τ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη θνξείο δηάζεζεο δελ ζα ρνξεγήζνπλ εηδηθά ζήκαηα ηειώλ
θπθινθνξίαο γηα ηα Γ.Υ. απηνθίλεηα.
Β. Οη Γ.Ο.Τ. ζα ρνξεγήζνπλ ηα εηδηθά ζήκαηα:
 Όισλ ησλ Γ.Υ. απηνθηλήησλ
 Σσλ Η.Υ. απηνθηλήησλ ζηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:
α) Από νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ., κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, φηαλ:
1) Γίλεηαη εθπξφζεζκε πξνκήζεηα ζήκαηνο.
2) Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο δελ ιάβεη εηδνπνηεηήξην ή ην έρεη απνιέζεη ή γεληθφηεξα
φηαλ δελ ην πξνζθνκίζεη.
3) Σίζεηαη ζε θπθινθνξία απηνθίλεην απφ ηελ 1-10-2011 θαη κεηά, θαζφζνλ ηερληθά
δελ είλαη δπλαηφ λα απνζηαιεί εηδνπνηεηήξην ζην λέν θάηνρν.
(Π.ρ φηαλ φρεκα Η.Υ. ή Γ.Υ. ηεζεί πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, δειαδή εθδνζεί ε
άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηελ 1-10-2011 θαη κεηά ή ηεζεί εθ λένπ ζε θπθινθνξία,
χζηεξα απφ ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα επηβαηηθφ
Γ.Υ. πνπ έρεη απνραξαθηεξηζζεί θαη εθδίδεηαη λέα άδεηα θπθινθνξίαο, σο επηβαηηθφ
Η.Υ., ν θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί εκπξφζεζκα ην εηδηθφ ζήκα
έηνπο 2012 κέρξη 31.12.2011 απφ νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ., εθηφο αλ ην φρεκα
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο νπφηε ζα πξνκεζεπηεί ην ζήκα απφ ηελ
αξκφδηα ΓΟΤ).
4) Όηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηνπ νρήκαηνο (Α.Φ.Μ., νλνκαηεπψλπκν) ή ηα
ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο (αξ. θπθινθνξίαο, θπιηλδξηζκφο, κηθηφ βάξνο θ.ι.π.), φπσο
εκθαλίδνληαη ζην εηδνπνηεηήξην, δελ ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο,
εθηφο αλ ην φρεκα απαιιάζζεηαη.
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β) Από ηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ θαηόρνπ ηνπ
απηνθηλήηνπ, Γ.Ο.Τ., κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ θαηά
πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φηαλ:
1) ην φρεκα απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη ν θάηνρνο δελ έρεη ιάβεη
εηδνπνηεηήξην ή ην έρεη απνιέζεη.
2) ζην εηδνπνηεηήξην αλαγξάθεηαη Α.Φ.Μ. άιινπ ζρεηηδφκελνπ πξνζψπνπ, π.ρ. ηνπ
ζπδχγνπ αληί ηεο ζπδχγνπ (γηα ηηο έγγακεο γπλαίθεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην δηθφ
ηνπο Α.Φ.Μ. θαη εθ’ φζνλ δελ δηαζέηνπλ, πξέπεη λα απνθηήζνπλ πξηλ ηελ
πξνκήζεηα ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο).
3) ην φρεκα απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ή
ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο ζην εηδνπνηεηήξην δελ ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο.
γ) Γηα ηα απηνθίλεηα νρήκαηα Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ, Γηπισκαηηθνύ ώκαηνο
θαη Ξέλσλ Απνζηνιώλ, πνπ απαιιάζζνληαη από ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη
έρνπλ ζπκβαηηθέο πηλαθίδεο αξηζκνύ θπθινθνξίαο, ρνξεγνύληαη δσξεάλ
ζήκαηα.
Σα αλσηέξσ ζήκαηα ρνξεγνχληαη:
- Απφ ηελ Α΄ Γ.Ο.Τ. Αζελψλ, εάλ ε αηηνχζα ππεξεζία βξίζθεηαη ζην λνκφ Αηηηθήο.
- Απφ ηε Γ.Ο.Τ. έδξαο λνκψλ ή ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ Γ.Ο.Τ. απφ ηελ Α΄
Γ.Ο.Τ. ηνπ λνκνχ απηνχ γηα ηε ινηπή Διιάδα.
Ζ ρνξήγεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή
αλαιφγνπ αηηήκαηνο κε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί
ησλ απηνθηλήησλ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρνξεγνπκέλσλ ζεκάησλ. Σν
πξσηφηππν πξσηφθνιιν ζα παξακέλεη ζηηο Γ.Ο.Τ. σο δηθαηνινγεηηθφ ρνξήγεζεο.
Σα εηδηθά ζήκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο ππφρξενπο απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαηαρσξνύληαη
εκεξεζίσο, απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ νξηζζεί γηα ηε δηάζεζή ηνπο, ζε εηδηθή
θαηάζηαζε.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, θαηαρσξνύληαη ζε εληαία μερσξηζηή θαηάζηαζε γηα όιν ην
ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηάζεζεο ηα ζήκαηα πνπ ρνξεγνχληαη δσξεάλ γηα νπνηαδήπνηε
αηηία (αληηθαηάζηαζε ιφγσ θινπήο, απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο). Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε
απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ινγηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο ησλ παξαιεθζέλησλ ζεκάησλ. Σν
έζνδν απηφ εηζάγεηαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 2415.
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10. ΠΡΟΩΠΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ –
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ
Σν ζήκα θαηαξρήλ ρνξεγείηαη ζηνλ ηδηνθηήηε - θάηνρν ηνπ νρήκαηνο. Μπνξεί, φκσο, λα
ρνξεγεζεί θαη ζε άιιν πξφζσπν, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζρεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο, κε ηελ επίδεημε ηνπ ζρεηηθνχ εηδνπνηεηεξίνπ ή ηεο άδεηαο ηνπ νρήκαηνο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο έρεη απνβηψζεη θαη δελ έρεη εθδνζεί άδεηα
θπθινθνξίαο ζην φλνκα ησλ θιεξνλφκσλ, ην ζήκα ζα ρνξεγείηαη ζ’ απηνχο, έζησ θαη αλ
δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε θφξνπ θιεξνλνκηάο.
Δμάιινπ, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αλαπήξνπ, ζηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί απαιιαγή απφ ηα
ηέιε θπθινθνξίαο γηα Η.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεηφ ηνπ, ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, νη
θιεξνλφκνη, ζηνπο νπνίνπο πεξηέξρεηαη απηφ, νθείινπλ λα πξνκεζεπηνχλ εκπξφζεζκα (έσο
31-12-2011) ην εηδηθφ ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ πνπ νθείινληαη
γηα ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα γηα ην επφκελν έηνο απφ εθείλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ
θιεξνλνκνπκέλνπ, έζησ θαη αλ ν απνβηψζαο είρε ήδε πξνκεζεπηεί εκπξφζεζκα ην εηδηθφ
ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ (3) ή ησλ πέληε (5) επξψ,
θαηά πεξίπησζε.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ζήκαηνο πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκίδνληαη:
α) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη απφ ηνπο θνξείο δηάζεζεο,
εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ., ην πξνεθηππσκέλν εηδνπνηεηήξην - απόδεημε πιεξσκήο, πνπ
ζα έρεη απνζηαιεί απφ ηε Γ.Γ.Π.. ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο.
εκεηψλεηαη φηη, αλ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη λα πξνκεζεπηεί ην εηδηθφ ζήκα απφ
ηνπο θνξείο δηάζεζεο, εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ., κέζσ Internet ή call center, ζα αθνινπζήζεη
ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα.
β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ., ε άδεηα
θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο (θσηναληίγξαθν απηήο κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ
νρεκάησλ Γεκνζίαο Υξήζεο), όηαλ δελ πξνζθνκίδεηαη ην εηδνπνηεηήξην.

11. ΚΛΟΠΖ, ΑΠΩΛΔΗΑ, ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ θ.η.ι. ΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΖΜΑΣΩΝ
ε πεξίπησζε θινπήο, απώιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ν θάηνρνο δελ
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνκήζεηαο λένπ ζήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή
επηβάιιεηαη πξόζηηκν 30 επξώ θαη ρνξεγείηαη λέν ζήκα ρσξίο άιιε επηβάξπλζε. Δάλ γηα
ην φρεκα πξνβιέπνληαη ηέιε θπθινθνξίαο θαηψηεξα ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ ησλ 30 επξψ,
ην πξφζηηκν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο λένπ ζήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζην χςνο ησλ ηειψλ
θπθινθνξίαο (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη παξάγξαθνο 6 άξζξν 31 ηνπ λ.2873/2000,
ΦΔΚ 285 Α΄).
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εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο λένπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιφγσ θινπήο, απψιεηαο
ή θαηαζηξνθήο ηνπ αξρηθνχ, ζε αλάπεξν πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί απαιιαγή απφ ηα ηέιε
θπθινθνξίαο, επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν ησλ 30 επξώ.
ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ην λέν ζήκα ζα ρνξεγείηαη κφλν απφ ηηο Γ.Ο.Τ., εθφζνλ
πξνζθνκηζζεί ε ζρεηηθή απφδεημε πιεξσκήο ηνπ θιαπέληνο, απσιεζζέληνο ή
θαηαζηξαθέληνο ζήκαηνο.
ην λέν δηπιφηππν ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα φηη ην λέν ζήκα ρνξεγείηαη ζε
αληηθαηάζηαζε θαηαζηξαθέληνο, απσιεζζέληνο ή θιαπέληνο.
Τπελζπκίδεηαη φηη, γηα ηελ εμππεξέηεζε θαηφρσλ νρεκάησλ πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ράζεη
ηηο απνδείμεηο ησλ ζεκάησλ πνπ αγφξαζαλ αξρηθά, έρεη θαζνξηζζεί ε θαησηέξσ
δηαδηθαζία:
α) Ο ελδηαθεξφκελνο ζα δειψλεη ζηε Γ.Ο.Τ., απφ ηελ νπνία επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί
ην λέν ζήκα, ηελ απψιεηα ηεο σο άλσ απφδεημεο πιεξσκήο.
β) Ζ Γ.Ο.Τ. απφ ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηε Γ.Γ.Π.. (κέζσ Ζ/Τ) ζα δηαπηζηψλεη αλ
εκθαλίδεηαη ή φρη ε θαηαβνιή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο.
Αλ ε θαηαβνιή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο :
-

-

δελ εκθαλίδεηαη θαη ην ζήκα έρεη ρνξεγεζεί εθηφο Γ.Ο.Τ. (πρ ηξάπεδα θιπ),
αλαδεηείηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ εηδνπνηεηεξίνπ (21-ςήθηνο αξηζκφο) κε βάζε ηνλ
αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη ν θάηνρνο παξαπέκπεηαη ζην θαηά πεξίπησζε
ππνθαηάζηεκα ηνπ θνξέα δηάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί αληίγξαθν
ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ.
Αλ φκσο, ην ζήκα έρεη ρνξεγεζεί απφ ΓΟΤ, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε
πιεξσκή ζηε Γ.Ο.Τ. φπνπ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηελ νζφλε «Αλαιπηηθή
Δηθφλα Φνξ/λνπ».
εκθαλίδεηαη, εθηππψλεηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ορεκάησλ ε εηθφλα
ησλ πιεξσκψλ ηνπ νρήκαηνο, ππνγξάθεηαη, ζθξαγίδεηαη θαη αληηθαζηζηά ηελ
απφδεημε πιεξσκήο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ
ζήκαηνο.

Δλλνείηαη φηη, ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη φηαλ, γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν,
δεηείηαη ε δηαπίζησζε ηεο θαηαβνιήο ηειψλ θπθινθνξίαο κε πξνκήζεηα εηδηθνχ ζήκαηνο,
ιφγσ απψιεηαο ηεο ζρεηηθήο απφδεημεο πιεξσκήο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηά ηα πην πάλσ δηαδηθαζίαο, εθφζνλ δελ επαιεζεχεηαη θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε θαηαβνιή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δελ πθίζηαηαη άιινο ηξφπνο
απφδεημεο ηεο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο απφ ην θνξνινγνχκελν, ε απφδεημε
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πιεξσκήο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο, απνηειεί ην κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ
έγγξαθν ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηαβνιή. Απφ ην ιφγν απηφ, ζπληζηάηαη λα
δηαθπιάηηνπλ νη θνξνινγνχκελνη ηελ απφδεημε πιεξσκήο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, αθνχ ην
έγγξαθν απηφ, σο δηθαηνινγεηηθφ θαη σο παξαζηαηηθφο ηίηινο ινγηζηηθήο εγγξαθήο,
απνδεηθλχεη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο.

12. ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΔΟΓΩΝ
Α. Κ.Α.Δ. 1363: «Σέιε θπθινθνξίαο θάζε είδνπο νρεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη κε ηε
ρνξήγεζε εηδηθνχ ζήκαηνο» γηα ηε ρνξήγεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ
απαιιαζζφκελα νρήκαηα.
Β. Κ.Α.Δ. 1717 «Πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο ζηνπο Έκκεζνπο Φφξνπο».
Γ. Κ.Α.Δ. 2415: «Έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο θαη θάξηαο
ειέγρνπ θαπζαεξίσλ» γηα ηα ζήκαηα ησλ απαιιαζζνκέλσλ νρεκάησλ.

13. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΟΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΑΝ ΑΥΡΔΩΣΖΣΑ
Με ηελ Α.Τ.Ο.1104001/1460/Σ.&Δ.Φ./12.11.2001 (ΦΔΚ Β΄ 1554), ε νπνία ζαο
θνηλνπνηήζεθε κε ην αξηζκ.1021481/1561π.ε./Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ. 1081/4.3.2002 έγγξαθφ καο
θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο.1047256/573/Σ.& Δ.Φ./20.5.2003 (ΦΔΚ 667 Β΄) θαη
θνηλνπνηήζεθε απηή κε ην αξηζκ.1058003/787/Σ.&Δ.Φ./23.6.2003 έγγξαθφ καο,
θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ησλ σο άλσ πνζψλ.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ απνθάζεσλ, ε
επηζηξνθή ησλ πνζψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ
αηηνχληνο ηελ επηζηξνθή Γ.Ο.Τ.

14. ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Α. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο, κε βάζε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ην
χςνο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, ηα λέα ηέιε νθείινληαη από ην λέν εκεξνινγηαθό έηνο.
(παξαγξ. 5 άξζξν 20 λ.2948/2001, ΦΔΚ 242 Α΄).
Β. ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο, γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη ην ηπρφλ πξφζηηκν
επζύλνληαη εηο νιόθιεξν όινη νη ζπληδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο. (πεξηπη.γ΄
παξαγξ.2 άξζξν 20 λ. 2948/2001).
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ΗΗ. ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΖΜΑΣΩΝ ΣΔΛΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ ΔΣΟΤ 2012
1. ΑΠΟΣΟΛΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. ζα πξνκεζεχζεη κε ζήκαηα θάζε θαηάζηεκα ησλ θνξέσλ δηάζεζεο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν απηφ (κε βάζε ηνπο πίλαθεο θαηαζηεκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ πνπ
έρνπλ δνζεί απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο), θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ.
Γηα επηπιένλ αλεθνδηαζκφ ζεκάησλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ειιείςεηο ηα θαηαζηήκαηα ησλ
αλσηέξσ θνξέσλ ζα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. (ηει. 2105140436,
2105152183) γηα ηνλ άκεζν εθνδηαζκφ ηνπο.
Απαγνξεύεηαη ν δαλεηζκφο ζεκάησλ ελφο ζεκείνπ δηάζεζεο απφ άιιν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δεζκίδα (κπινθ) ζεκάησλ πεξηέρεη 20 ηεκάρηα.
Ζ δηαλνκή ησλ ζεκάησλ ζα γίλεηαη κέζσ ησλ ΔΛ.ΣΑ.
Αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ηεο απνζηνιήο ζα είλαη γηα κελ ηνπο θνξείο δηάζεζεο
ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηα δε ηηο Γ.Ο.Τ. ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ή ν
αλαπιεξσηήο ηνπ.
Γηα ηελ απξφζθνπηε δηαθίλεζε ησλ απνζηνιψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα είλαη
παξψλ ν έλαο απφ ηνπο δχν.
Ζ δηαθίλεζε ηεο απνζηνιήο (παξάδνζε-παξαιαβή) ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ απφδεημε
παξαιαβήο (εηδηθφ έληππν ησλ ΔΛ.ΣΑ), ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη θαη ζα ζθξαγίδεηαη απφ
ηνπο παξαπάλσ αξκνδίνπο.
ε θάζε απνζηνιή ζεκάησλ απφ ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. ζα εζσθιείεηαη ζην δέκα θαη
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΟΛΖ/ΠΑΡΑΛΑΒΖ (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα) εηο δηπινχλ, ζην
νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο ησλ απνζηαιζέλησλ ζεκάησλ, ζε δέκαηα θαη ηεκάρηα.
Καηά ηελ παξαιαβή ζα ζπκπιεξψλνληαη, ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ
πξσηνθφιινπ, νη πνζφηεηεο πνπ παξειήθζεζαλ. Σν πξσηφθνιιν απηφ ππνγεγξακκέλν ζα
απνζηέιιεηαη ζπζηεκέλν (Σαρπδξνκηθά ή κε courier) γηα ελεκέξσζε ζηελ:
Τ.Γ.Δ.Α.Γ. Κιενκήδνπο 8 – 104 43 ΑΘΖΝΑ
(ππόςε θαο Δ. Υξεζίκνπ)
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο ζηηο απνζηαιείζεο
πνζφηεηεο, νη δηαθνξέο απηέο ζα γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. κε FAX, πνπ
ζα ζηέιλεηαη ζηνλ αξηζκφ 2105153344 , ρξεζηκνπνηψληαο είηε ην ζπκπιεξσκέλν
πξσηφθνιιν απνζηνιήο/παξαιαβήο είηε ειεχζεξν θείκελν.
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2. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ
Α. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο δηάζεζεο (Γεθαπελζήκεξε ελεκέξσζε)
Κάζε δεχηεξε Γεπηέξα ή ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ζε πεξίπησζε αξγίαο, ζα
απνζηέιιεηαη καγλεηηθφ κέζν κε ηε δηάζεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ δεθαπελζεκέξνπ κέρξη θαη
ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα, απφ φια ηα θαηαζηήκαηα ησλ θνξέσλ δηάζεζεο.
Ζ πξψηε εκέξα απνζηνιήο ησλ δηζθεηψλ ζα είλαη ε κεζεπφκελε Γεπηέξα ηεο 1εο
εκέξαο δηάζεζεο.
ην καγλεηηθφ κέζν ζα πεξηέρνληαη φια ηα θαηαζηήκαηα πνπ είραλ θίλεζε θαη κφλν απηά.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξρείνπ πνπ ζα πεξηέρεη ην καγλεηηθφ κέζν θαη ε
γξακκνγξάθεζε ηνπ Record παξέρεηαη ζηνπο θνξείο δηάζεζεο.
Μαδί κε ην καγλεηηθφ κέζν ζα παξαδίδεηαη θαη ζπλνδεπηηθή εθηχπσζε ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθνληαη ηα εμήο:
ΚΑΣΑΣΖΜΑ - ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΘΔΖ - ΠΛΖΘΟ ΔΓΓΡΑΦΩΝ - ΤΝΟΛΟ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ, θαζώο θαη κία γξακκή ΓΔΝΗΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ.
ηνηρεία Παξαιαβήο-Τπνγξαθήο.
Ζ δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε απνζηνιή ησλ καγλεηηθψλ κέζσλ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ εθηππψζεσλ είλαη:
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ
Θεζζαινλίθεο & Υαλδξή 1
183 10 ΜΟΥΑΣΟ
(Τπόςε θαο Μαπξνπνύινπ)
Β. Από Γ.Ο.Τ. θαη Κιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ.
α) Δβδνκαδηαία ελεκέξσζε (γηα ηηο δηαζέζεηο κέρξη 31.12.2011)
Κάζε Γεπηέξα φιεο νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα Κιηκάθηα ζα ελεκεξψλνπλ ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. γηα ηηο
πνζφηεηεο ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα (απφ ηνπο
εληεηαικέλνπο γηα ηε δηάζεζε ησλ ζεκάησλ ππαιιήινπο). Ζ ελεκέξσζε ησλ κελ Γ.Ο.Τ.
ζα γίλεηαη κεραλνγξαθηθά κέζσ Internet Explorer, ησλ δε Κιηκαθίσλ κέζσ FAX.
Παξαθάησ ζαο πεξηγξάθνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ Internet Explorer, πνπ ζηε ζπλέρεηα
ζα απνθαιείηαη «WEB» θαη ηεο ζπκπιήξσζεο θαη απνζηνιήο ηνπ εληχπνπ πνπ ζηε
ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη «FAX».
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α1) Γ.Ο.Τ
Ζ ελεκέξσζε ζα γίλεηαη κεραλνγξαθηθά, κέζα απφ ην ζχζηεκα Ο.Π..Α.
(Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Απνζεθψλ) θαη κέζσ ηνπ Internet Explorer.
Ζ ζχλδεζε θάζε Γ.Ο.Τ. κε ην ζχζηεκα Ο.Π..Α. επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ
TAXIS. Ο αξκφδηνο ρξήζηεο (ηερληθφο δηαρεηξηζηήο) πιεθηξνινγεί ζην Internet
Explorer ηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
http://10.30.6.20
Μφιηο γίλεη ε ζχλδεζε εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε κε κία ιίζηα επηινγψλ απφ ηελ
νπνία ν ρξήζηεο ζα επηιέμεη: Ο.Π..Α. (Παξαγγειία αλαισζίκσλ, Δλεκέξσζε
εκάησλ).

Μεηά ηελ επηινγή εκθαλίδεηαη κηα νζφλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξέπεη λα
θαηαρσξήζεη «Όλνκα ρξήζηε» θαη «πλζεκαηηθό» , πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί κε
ην Ο.Π..Α.
Δάλ ν ρξήζηεο θαηαρσξήζεη ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία ή δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ
νξζφηεηα ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ Ολφκαηνο Υξήζηε ή ηνπ πλζεκαηηθνχ, κπνξεί λα
παηήζεη ην πιήθηξν «Καζάξηζκα» θαη λα μαλαπξνζπαζήζεη.
Μφιηο επηηεπρζεί ε ζχλδεζε εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε κε ηηο αθφινπζεο
δηαζέζηκεο επηινγέο:
- Αηηήκαηα ρνξήγεζεο αλαισζίκσλ
-

Πσιήζεηο εκάησλ Σειώλ Κπθινθνξίαο Απηνθηλήησλ Η.Υ.
Πσιήζεηο ζεκάησλ Σειώλ Κπθινθνξίαο Δπαγγεικαηηθώλ Ορεκάησλ Γ.Υ.
Πσιήζεηο εκάησλ Σερληθώλ Παηγλίσλ
Έμνδνο
Αιιαγή πλζεκαηηθνύ
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Απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο, απηέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη:
- «Πσιήζεηο εκάησλ Σειώλ Κπθινθνξίαο Απηνθηλήησλ Η.Υ.».
- «Πσιήζεηο εκάησλ Σειώλ Κπθινθνξίαο Δπαγγεικαηηθώλ Ορεκάησλ Γ.Υ.».
Αξρηθά εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε, ηεο νπνίαο ηα πεδία (Τπεξεζία θαη
Ζκεξνκελία) είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλα. Ζ «Ζκεξνκελία» κπνξεί λα κεηαβιεζεί εάλ
απαηηείηαη.

Ζ «Οηθνλνκηθή ρξήζε» αθνξά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ
ηνλ ρξήζηε κε κεγάιε πξνζνρή.
Δπηιέγνληαο «Δπόκελε ειίδα» εκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο
ζα θαηαρσξήζεη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ γηα ηα ήκαηα Σειψλ
Κπθινθνξίαο.
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ην πεδίν «Καηεγνξία» επηιέγεη ππνρξεσηηθά κία απφ ηηο «θαηεγνξίεο ησλ
ζεκάησλ». Ζ επηινγή γίλεηαη απφ ην θνπκπί κε ην βειάθη πνπ ππάξρεη ζην πεδίν απηφ.
ην πεδίν «Πνζόηεηα» θαηαρσξείηαη ε πνζφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ δηαηέζεθαλ.
Σν πεδίν «Αμία» δελ ζπκπιεξψλεηαη.
ην πεδίν «Γσξεάλ» δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξεζεί ε πνζφηεηα ησλ δσξεάλ
ζεκάησλ πνπ ηπρφλ δηαηέζεθαλ (δηφηη δελ παξαθνινπζείηαη πιένλ ε αμία). Ζ πνζφηεηα
ησλ δσξεάλ ζεκάησλ ζα ζπλππνινγίδεηαη κε ηα ππφινηπα ζήκαηα θαη ζα
θαηαρσξείηαη ζαλ ζχλνιν ζην πεδίν «Πνζόηεηα».
ην πεδίν «Άθπξα» θαηαρσξείηαη αληίζηνηρα ε πνζφηεηα ησλ άθπξσλ ζεκάησλ.
Μφιηο ν ρξήζηεο νινθιεξψζεη ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ επηιέγεη
«Καηαρώξεζε», νπφηε θαη εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ
επηηπρία ηεο θαηαρψξεζεο θαη κέζα απφ ηελ νπνία κπνξεί λα επηιέμεη ηε δηαδηθαζία
κε ηελ νπνία επηζπκεί λα ζπλερίζεη:

Δπηιέγνληαο:
 «Νέα Καηαρώξεζε» επηζηξέθεη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε νζφλε ζε αλακνλή
επφκελεο θαηαρψξεζεο.
 «Μελνύ Δπηινγώλ» εκθαλίδεηαη ε νζφλε ηνπ αξρηθνχ ‘κελνχ’ ψζηε ν ρξήζηεο λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη λέα εξγαζία ή έμνδν.
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 «Έμνδνο» επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή νζφλε θαη ζηε ζπλέρεηα βγαίλεη απφ ηνλ
Internet Explorer.
Απφ ην Internet Explorer κπνξεί λα απνζπλδεζεί είηε επηιέγνληαο Αξρείν θαη
Έμνδνο, είηε θιείλνληαο ην παξάζπξν κε ην γλσζηφ ηξφπν ησλ Windows (παηψληαο
ην πιήθηξν πάλσ δεμηά ζην κεγάιν παξάζπξν).
α2) Κιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ.
Η. πκπιήξσζε ηνπ FAX
Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνληαη είλαη:
1. Ο θσδηθφο ηνπ Κιηκαθίνπ ή ηεο Γ.Ο.Τ. ζαο, ζην παξάπιεπξν
παξαιιειφγξακκν ηεο ιέμεο «Γ.Ο.Τ.».
2. Ο ηίηινο ηνπ Κιηκαθίνπ ή ηεο Γ.Ο.Τ. ζαο.
3. Ζ Ζκ/λία Γηάζεζεο κε κνξθή π.ρ. 02-12-2011
Ζ εκεξνκελία απηή ζα είλαη ε εκεξνκελία ηεο Παξαζθεπήο ή ηεο ηειεπηαίαο
εξγάζηκεο εκέξαο ηεο πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο.
4. Ζ Πεξίνδνο Γηάζεζεο ζα ζπκπιεξψλεηαη ζηηο ζέζεηο «Από» θαη «΄Δσο» κε
ηηο εκεξνκελίεο ηεο ΓΔΤΣΔΡΑ ή ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο, θαη ηεο
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ή ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο
αληίζηνηρα.
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ππνζεκείσζε, ε Ζκ/λία Γηάζεζεο θαη ε Ζκ/λία «΄Δσο»
ηεο πεξηφδνπ πξέπεη λα είλαη ίδηεο. Δλλνείηαη φηη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο είλαη
ίδηνο κε απηφλ ηεο Ζκ/λίαο Γηάζεζεο.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ:
ΕΠΟΜΕΝΟ «FAX»: (Αποστολή 05-12-11 ΔΕΤΣΕΡΑ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΗ: 02-12-11
ΠΕΡΙΟΔΟ: Από 28-11-11 ως 02-12-11
5. ηε ζηήιε ΠΟΟΣΖΣΑ ζα ζπκπιεξψλεηαη ε πνζφηεηα πνπ δηαηέζεθε απφ ηα
θιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ. ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (εβδνκάδα).
6. Ζ ζηήιε ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη.
7. Σέινο ζα ππνγξάθεηαη θαη ζα ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ θιηκαθίνπ
ηεο Γ.Ο.Τ.
ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ FAX πξέπεη λα είλαη επθξηλήο θαη
επαλάγλσζηε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ.
ΗΗ. Απνζηνιή ηνπ FAX
Σν «FAX» ζα απνζηέιιεηαη θάζε Γεπηέξα ζε έλα απφ ηα «FAX» (2105153344 2105145872) πνπ είλαη ηππσκέλα πάλσ ζην έληππν.
Σνλίδεηαη φηη απαηηείηαη παξαθνινχζεζε θαη πξνζνρή, ψζηε ην «FAX» λα κελ
απνζηέιιεηαη 2ε θνξά, γηαηί απηφ ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηνλ έιεγρν θαη
ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ.
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ΔΗΓΗΚΑ, γηα ηα θιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ., πνπ βξίζθνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ Υνιαξγνχ, Αγ. Παξαζθεπήο,
Πεξηζηεξίνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Ησλίαο Θεζ/λίθεο, Διεπζίλαο θαη Γ.Ο.Τ. Σ΄ Πεηξαηά
πξνθεηκέλνπ λα απνζηέιινπλ «FAX» κε ηελ εβδνκαδηαία δηάζεζε ησλ ζεκάησλ
γηα ηε κεραλνγξαθηθή παξαθνινχζεζε ησλ ππνινίπσλ ηνπο θαη ησλ απνζηνιψλ
πνπ θάλεη ε Τ.Γ.Δ.Α.Γ. έρνπλ δνζεί νη θσδηθνί Γ.Ο.Τ.:
Κιηκάθην Υνιαξγνχ
Κιηκάθην Αγ. Παξαζθεπήο
Κιηκάθην Πεξηζηεξίνπ
Κιηκάθην Αγ. Γεκεηξίνπ
Κιηκάθην Ησλίαο Θεζ/λίθεο

:
:
:
:
:

Κιηκάθην Διεπζίλαο

: 9906

9901
9902
9903
9904
9905

Οη θσδηθνί απηνί ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηε δηαθίλεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ θιηκαθίσλ κε ζήκαηα.
β) Μεληαία ελεκέξσζε (γηα ηηο δηαζέζεηο από 02-01-2012)
Μεηά ηε ιήμε ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ Σ.Κ.Α., έηνπο 2012,
ε ελεκέξσζε ησλ πσιήζεσλ ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Κιηκαθίσλ πξνο ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. ζα
ζπλερηζζεί ζε κεληαία βάζε θαη ζα πεξηέρεη ζηνηρεία δηάζεζεο φινπ ηνπ κήλα, κέρξη ην
ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.
β1) Δλεκέξσζε κέζσ «WEB»
Ο ηξφπνο ελεκέξσζεο κέζσ «WEB» γηα ηηο κεραλνγξαθεκέλεο Γ.Ο.Τ. δελ
κεηαβάιιεηαη, κε εμαίξεζε ηε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο. Σα ζηνηρεία δηάζεζεο ζα
αλαθέξνληαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
θάζε κήλα.
β2) πκπιήξσζε θαη απνζηνιή ηνπ «FAX»
Σα θιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ. ζα ζπκπιεξψλνπλ έλα ΜΖΝΗΑΗΟ «FAX» κε ηα ζηνηρεία
δηάζεζεο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ πξψηε κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε
κήλα, ην νπνίν ζα απνζηέιινπλ ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ
επφκελνπ κήλα.
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Παξάδεηγκα:
Μεηά απφ ην «FAX» πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε κε ζηνηρεία δηάζεζεο ηεο πεξηφδνπ ηελ
Γεπηέξα 02-02-2011 κε ζηνηρεία δηάζεζεο ηεο πεξηφδνπ απφ Γεπηέξα 02-01-2012 έσο
Παξαζθεπή 30-01-2012, ζα ην απνζηείιεηε ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. ηελ Γεπηέξα 02-02-2012.
β3) Πξνκήζεηα ζεκάησλ
ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο παξνπζηάδεηαη έιιεηςε ζεκάησλ ζα επηθνηλσλείηε κόλν
ηειεθσληθά κε ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. (θα Δ. Υξεζίκνπ 2105140436 ή 2105152183) θαη ζα
δεηάηε λα ζαο απνζηαινχλ.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εάλ ε Τ.Γ.Δ.Α.Γ. ζαο θαηεπζχλεη λα πξνκεζεπηείηε
ζήκαηα απφ άιιε Γ.Ο.Τ., ηφηε γηα ηελ παξάδνζε/παξαιαβή ζα ρξεζηκνπνηείηε ην
έληππν «ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΓΟΖ/ΠΑΡΑΛΑΒΖ Δ..Σ.Κ. 2012», πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάδνζε/παξαιαβή απφ ηνπο θνξείο δηάζεζεο, ζην νπνίν,
φπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε πρ «ΣΡΑΠΔΕΑ», ζα αλαγξάθεηε ηε ιέμε «Γ.Ο.Τ.»
(επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα).
ην έληππν απηφ ζα ζπκπιεξψλνληαη ν Κσδηθφο θαη ν Σίηινο ηεο παξαδίδνπζαο θαη
ηεο παξαιακβάλνπζαο Γ.Ο.Τ., ε εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ε ηειεπηαία γξακκή κε
ηελ έλδεημε «ΤΝΟΛΟ», ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ζεκάησλ.
Σν πξσηφθνιιν ζα ζπκπιεξψλεηαη εηο ηξηπινχλ θαη έλα αληίγξαθν, ππνγεγξακκέλν
απφ ηελ παξαδίδνπζα θαη ηελ παξαιακβάλνπζα Γ.Ο.Τ., ζα απνζηέιιεηαη ακέζσο
ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ., κε επζχλε ηεο παξαιακβάλνπζαο Γ.Ο.Τ., ζην fax 2105153344,
ππφςε θαο Δ. Υξεζίκνπ.
Γ. Γηόξζσζε ιαζώλ
Ζ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. ζα επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ θνξέσλ δηάζεζεο θαη ησλ Γ.Ο.Τ. Αλ θαηά
ηελ επεμεξγαζία δηαπηζησζνχλ ιάζε σο πξνο ηηο δηαηεζείζεο πνζφηεηεο ζε ζρέζε κε ην
ππφινηπν πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε θαηάζηεκα ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ή ησλ Γ.Ο.Τ., νη
αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Γ., ηεο Γ.Ο.Τ. θαη ηεο Μεραλνγξάθεζεο ή ηεο
Οξγάλσζεο ησλ θνξέσλ, πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ιάζνπο θαη ηε
δηφξζσζή ηνπ, φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα.
Δηδηθόηεξα:
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο δηάζεζεο:
Αλ δηαπηζησζεί ιάζνο απφ κέξνπο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, πνπ δελ έρεη εληνπηζηεί θαηά
ηελ επεμεξγαζία ησλ καγλεηηθψλ κέζσλ, ε δηφξζσζή ηνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ ππεχζπλε ηεο κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο θ α
Μαπξνπνχινπ νθία, ζην ηειέθσλν 2104802502.
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Γηα ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Κιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ. :
Αλ κεηά ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ δηάζεζεο (κέζσ WEB ή FAX) δηαπηζησζεί φηη ε
πνζφηεηα δηάζεζεο κηαο πεξηφδνπ (εβδνκάδαο) ήηαλ άιιε απφ απηή πνπ δειψζεθε,
ηφηε, κε επζχλε ησλ Γ.Ο.Τ. ή ησλ Κιηκαθίσλ νη πνζφηεηεο δηάζεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο
επφκελεο πεξηφδνπ (εβδνκάδαο), ζα κεησζνχλ ή ζα απμεζνχλ αλάινγα, ψζηε ηειηθά ε
ελεκέξσζε ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Γ. λα είλαη ζσζηή.

3. ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΓΗΑΘΔΣΩΝ ΖΜΑΣΩΝ
Α. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ησλ αδηάζεησλ θαη θαηεζηξακκέλσλ/άθπξσλ ζεκάησλ ζα ιάβεη
ρψξα ππνρξεσηηθά εληόο 10 εκεξώλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ
ζεκάησλ απφ ηνπο θνξείο δηάζεζεο απηψλ.
Β. Κάζε θαηάζηεκα ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ζα ζπκπιεξψζεη εηο ηξηπινύλ ην
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΓΟΖ/ΠΑΡΑΛΑΒΖ Δ..Σ.Κ. 2012 (ην νπνίν ζαο
επηζπλάπηνπκε), ζσζηά θαη κε επθξίλεηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηφ.
Σν ζχλνιν ησλ παξαιαβψλ ησλ ζεκάησλ πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο πνζφηεηεο πνπ
έρνπλ απνζηαιεί απφ ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. θαη αλαγξάθνληαη ζηα Πξσηφθνιια Απνζηνιήο Παξαιαβήο γηα ηελ θάζε απνζηνιή, ή φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί απηέο κεηά ηηο
δηαπηζηψζεηο ιαλζαζκέλσλ απνζηνιψλ, γηα ηηο νπνίεο θαη κφλν έρεη ελεκεξσζεί ε
Τ.Γ.Δ.Α.Γ., κε ην ππνγεγξακκέλν Πξσηφθνιιν Απνζηνιήο -Παξαιαβήο ή κε FAX, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθεθξηκέλα δέκαηα δελ πεξηείραλ αθξηβψο 20 ηεκάρηα.
Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζεσλ πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο πνζφηεηεο ησλ δηαηεζέλησλ
ζεκάησλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ δηάζεζεο κέζσ
δηζθεηψλ.
ην αδηάζεην ππφινηπν δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα άθπξα.
ηηο πνζφηεηεο ησλ άθπξσλ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα θαθέθηππα θαη ηα θαηεζηξακκέλα.
Σν ζχλνιν ησλ επηζηξνθψλ δηακνξθψλεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ αδηάζεηνπ ππνινίπνπ
θαη ησλ άθπξσλ.
ηηο παξελζέζεηο παξαπιεχξσο ηνπ ηίηινπ ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο
ζα ζπκπιεξσζνχλ νη θσδηθνί, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ηψξα, ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο.
Γ. Σν Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο/Παξαιαβήο ζα παξαδνζεί κε ηα επηζηξεθφκελα ζήκαηα ζηε
Γ.Ο.Τ. πνπ ππάγεηαη ρσξηθά ην θαηάζηεκα.
Οη θνξείο δηάζεζεο ελεκεξψλνληαη θάζε ρξφλν κε κία αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ
ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο (πάλσ ζηελ νπνία θάλνπλ θαη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο
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θαη ηελ νπνία επηζηξέθνπλ ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ.), ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαη ν θσδηθφο ηεο
αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή ησλ αδηάζεησλ ζεκάησλ.
Ο Σίηινο θαη ν Κσδηθφο ηεο Γ.Ο.Τ. ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηελ παξαιακβάλνπζα Γ.Ο.Τ.
ππνρξεσηηθά.
ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ηεο παξαιαβήο νη Γ.Ο.Τ. πνπ δελ ρνξήγεζαλ ζήκαηα ηειψλ
θπθινθνξίαο έηνπο 2012.
Γ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα αθνινπζεζεί απφ φια ηα θαηαζηήκαηα αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ
πνζφηεηεο πξνο επηζηξνθή. Δλλνείηαη φηη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη πνζφηεηεο θαη ην
ζχλνιν ζε επξψ ζην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο/Παξαιαβήο ζα ζπκπιεξσζνχλ κε (0)
κεδέλ.
Δπηζεκαίλνπκε
φηη
ζηελ
πεξίπησζε
απηή
ην
Πξσηφθνιιν
Παξάδνζεο/Παξαιαβήο ζα απνζηαιεί κόλν ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. (θαη φρη ζηε Γ.Ο.Τ.).
Δ. Ζ παξαιακβάλνπζα Γ.Ο.Τ. ζα θαηακεηξήζεη ηα ζήκαηα ζα ειέγμεη ηηο πνζόηεηεο
πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο/Παξαιαβήο, ζα ειέγμεη αλ ε
παξάδνζε έγηλε εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ 10εκέξνπ, ζα ππνγξάςεη ην
Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο/Παξαιαβήο θαη ζα επηζηξέςεη ηα δύν (2) αληίγξαθα
ζηνπο θνξείο δηάζεζεο απηώλ.
Σα ζχλνια παξαιαβψλ πξέπεη λα είλαη ίζα κε ην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζεσλ,
ηνπ αδηαζέηνπ ππνινίπνπ θαη ησλ άθπξσλ.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δειαδή ιφγσ εθηάθησλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ, ε παξάδνζε απηή γίλεη ζπζηεκέλα κέζσ ησλ ΔΛ.ΣΑ. (θαη φρη κε εθπξφζσπν
ησλ θνξέσλ δηάζεζεο), ζαλ εκεξνκελία Παξάδνζεο/Παξαιαβήο ζα ιακβάλεηαη ε
εκεξνκελία θαηάζεζεο ζηα ΔΛ.ΣΑ., ε νπνία θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη (αθνχ ειεγρζεί) ζην
Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο/Παξαιαβήο.
Σ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Παξάδνζεο/Παξαιαβήο, ην θαηάζηεκα θάζε θνξέα
δηάζεζεο ζα απνζηείιεη ην έλα (1) αληίγξαθν ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο/Παξαιαβήο
ζπζηεκέλν ζηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ..
Ε. Ζ Τ.Γ.Δ.Α.Γ. κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξσηνθφιισλ φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ελ
ιφγσ θνξέσλ ζα εθηππψζεη (κεραλνγξαθηθέο) θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ησλ
Απνζηνιψλ, ησλ Πσιήζεσλ θαη ηεο Παξάδνζεο ησλ ζεκάησλ θαη ηηο ηπρφλ δηαθνξέο, ηηο
νπνίεο ζα ζηείιεη ζε θάζε θαηάζηεκα θνξέα δηάζεζεο, ζε θάζε Γ.Ο.Τ. θαη ζπγθεληξσηηθά
ζηελ Γ/λζε Σειψλ θαη Δηδ. Φνξνινγηψλ, θαη αξκνδίσο ζηνπο θνξείο δηάζεζεο.

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΖΜΑΣΩΝ
Ζ Τ.Γ.Δ.Α.Γ., απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη θαη ακέζσο κεηά ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζ’ απηή (δειαδή πξσηφθνιια παξάδνζεο ζεκάησλ απφ
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ηνπο θνξείο δηάζεζεο, ζε Γ.Ο.Τ. θαη ζηνηρεία δηάζεζεο ζεκάησλ κέζσ «FAX» ή «WEB»),
ζα εθηππψζεη θαη ζα απνζηείιεη ζε θάζε Γ.Ο.Τ., γηα ελεκέξσζε θαη έιεγρν,
«ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ», ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ησλ απνζηνιψλ απφ
ηελ Τ.Γ.Δ.Α.Γ., ησλ παξαιαβψλ απφ ηνπο θνξείο θαη Γ.Ο.Τ., ησλ παξαδφζεσλ ζε Γ.Ο.Τ.,
ησλ δηαζέζεσλ θαη ηα ππφινηπα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε
Γ.Ο.Τ. ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.

5. ΣΔΛΟ ΥΡΖΖ – ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΖΜΑΣΩΝ 2012
Μεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ησλ ζεκάησλ ηνπ 2012, ζα αθνινπζήζεη ε θαηαζηξνθή ηνπο γηα
ηελ νπνία, θαζψο θαη γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Γ., ζα ζαο δνζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο κε λεφηεξν έγγξαθφ καο. Πξνηνχ ζαο δνζνχλ νδεγίεο δελ πξέπεη
λα πξνβείηε ζε θαηαζηξνθή ησλ ζεκάησλ απηψλ.
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ &
ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
Η. ΚΑΠΔΛΔΡΖ

πλεκκέλα:
1.
2.
3.

ΠΗΝΑΚΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ
ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΓΟΖ/ΠΑΡΑΛΑΒΖ Δ..Σ.Κ.Α. 2012

7 θ.

FAX ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑΘΔΖΖ ΖΜΑΣΩΝ Σ.Κ.
2012

1 θ.

ύλνιν

9 θ.

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 θ.

Απνδέθηεο αξ. 3 θαη 4 ηνπ Πίλαθα Β΄.
Απνδέθηεο αξ. 1, 5 θαη 6 ηνπ Πίλαθα Γ΄.
Απνδέθηεο αξ. 1 ηνπ Πίλαθα Σ΄.
Απνδέθηεο αξ. 5 θαη 6 ηνπ Πίλαθα Θ΄.
Απνδέθηεο αξ. 2 θαη 3 ηνπ Πίλαθα ΗΑ΄.
Απνδέθηεο αξ. 8,10,13,14,16,17 θαη 18 ηνπ Πίλαθα ΗΣ΄.

32

7. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο
ηεζηρφξνπ 17 & Βαζ. Γεσξγίνπ Β’, 100 28 ΑΘΖΝΑ
8. ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ
 Δμσηεξηθώλ - Γ/λζε Δζηκνηππίαο
 Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
α) Γ/λζε Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ & Δπηθνηλσληψλ
β) Γ/λζε Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο
Βαζ. νθίαο 15, 106 74 ΑΘΖΝΑ
 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο - Γ/λζε Δ.Α.Ρ.Θ.
Παηεζίσλ 147, 104 43 ΑΘΖΝΑ
 Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ
Γ/λζεηο: Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ, Δπηβαηηθψλ
Μεηαθνξψλ, Σερληθή, Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη Σ.Δ.Ο.
Αλαζηάζεσο 2 & Σζηγάληε, 101 91 ΠΑΠΑΓΟΤ
 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε - Γ/λζε Σξνραίαο
Καλειινπνχινπ 4, 101 77 ΑΘΖΝΑ
 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Ο.Α.Δ.Δ. - Σ..Α.: Γ/λζε Αζθάιηζεο
Πεηξαηψο 46-48, 104 36 ΑΘΖΝΑ
9. Δ.Τ.Π. - Καλειινπνύινπ 4, 115 25 ΑΘΖΝΑ
10. ΔΝΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ
Μαζζαιίαο 1 & φισλνο, 106 80 ΑΘΖΝΑ
11. ΔΝΩΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
θνπθά 50, 106 72 Αζήλα
12. ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΩΝ
α) Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο
β) Γ/λζε Οξγάλσζεο, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ
Αθαδεκίαο 40, 101 74 ΑΘΖΝΑ
13. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ.
α) Γ/λζε Γηνίθεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο
Απεινχ 1, 101 88 ΑΘΖΝΑ
β) Γ/λζε Δξγαζηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πξντφλησλ
Αδξηαλνππφιεσο 45, 160 70 ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ
14. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΖΓΖΔΩΝ (ΔΛΠΑ)
Μεζνγείσλ 2, 115 27 ΑΘΖΝΑ
15. ΛΔΥΖ ΔΛΛΖΝΩΝ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΗΣΩΝ (ΛΔΜΟΣ)
Λαγνπκηηδή 44, 117 45 Ν.ΚΟΜΟ
16. ΜΟΣ.Ο.Δ.
Πνζεηδψλνο 19-21, Σ.Θ. 9188, 181 20 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ
ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γξαθείν Τπνπξγνχ θ. Β. Βεληδέινπ
Γξαθεία Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Π. Οηθνλφκνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Ζ. Πιαζθνβίηε
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ & Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ θ. Γ. Καπειέξε
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθ. πζηεκάησλ
Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο θ. Γ. ηακαηφπνπινπ (2)
Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ
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8. Γελ. Γ/λζε Οηθ. Δπηζεψξεζεο – Θεκηζηνθιένπο 5, 101 84 Αζήλα
9. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα
10. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ Γεκ. Δζφδσλ - Σκήκαηα Α΄ & Γ΄ & Κιηκάθην ζην
ΚΔΠΤΟ (απφ 5 αλη.)
11. Γ/λζε Μεηξψνπ - Σκ. Α΄ (3 αλη.)
12. Γ.Γ.Π.. - Γ/λζεηο 30ε, 31ε & 32ε (απφ 5 αλη.) θαη έξγν TAXIS (γηα θαηαρψξεζε ζην
Γηαδίθηπν)
13. Τ.Δ.Δ.Α.Γ.
14. Τ.Γ.Δ.Α.Γ.
15. Γ/λζε 20ε Πξνυπνινγηζκνχ
16. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (5 αλη.)
17. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (10 αλη.)
18. Γ/λζε Σειψλ & Δηδ. Φνξνινγηψλ (30 αλη.)
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