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Πώς υποβάλλω τη Δήλωση
Η δήλωση είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ 
www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

Για να  υποβάλετε τη δήλωση ψηφιακά, θα πρέπει να 
συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της 
ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να επιλέξετε τη σχετική 
διαδικασία. Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται 
εκτύπωση. Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, 
το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε 
στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να υποβάλλετε 
τη δήλωση ψηφιακά, η υποβολή θα γίνει έντυπα. Αφού 
κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, 

μπορείτε να συμπληρώσετε την δήλωση και αφού την 
εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την αποστείλετε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως 
σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση 
αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΑΑΔΕ,  εφαρμόζει τις διατάξεις περί απορρήτου 
και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον εξής 
σύνδεσμο:  
www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-
prosopikoy-haraktira

Χρήσιμες οδηγίες πριν συμπληρώσετε τη δήλωση

Δήλωση ακινησίας 
αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Δ620

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση:
• Ιδιοκτήτες  ή κατόχους  ΕΙΧ αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
• Κληρονόμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.aade.gr
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira


Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας Σελίδα 2/4

Χρήσιμες πληροφορίες

Προθεσμία:

Προκειμένου για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται 
πριν την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω 
αίτησης άρσης ακινησίας. 

Επισημάνσεις:

Αυτοκίνητο όχημα για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας 
απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία
Όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί είτε να 
κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως 
η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ:

Τα τέλη κυκλοφορίας μετά του αναλογούντος προστίμου
 μη καταβολής αυτών.
Διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ τριπλασιάζεται και με απόφαση του κατά 
νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα το 
ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. 
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1 Γενικές Πληροφορίες

1.1 ΔΟΥ

1.2 Έτος 

1.3 Ημερομηνία Δήλωσης

1.4 Είδος Δήλωσης Αρχική

1.5 Αριθμός Δήλωσης
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

1.6 Αριθμός Φακέλου
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

2 Στοιχεία Δηλούντος

2.1 ΑΦΜ

2.2 Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

2.3 E-mail

2.4 Τηλέφωνο

3 Στοιχεία Αντίκλητου                                                                                                                            

3.1 ΑΦΜ

3.2 Ονοματεπώνυμο

Τροποποιητική
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3.3 E-mail

3.4 Τηλέφωνο

4 Στοιχεία Αυτοκινήτου                                                                                                                            

4.1 Αριθμός κυκλοφορίας

4.2 Είδος

4.3 Χρήση

4.4 Τόπος ακινησίας 
(παρ. 6 άρθ.45 ν.2992/2002)

4.5 Περιφέρεια Αστυνομικού
Τμήματος

5 Στοιχεία Ακινησίας                                                                                                              

5.1 Ημερομηνία έναρξης ακινησίας

5.2 Λόγοι που προκάλεσαν
την ακινησία

Μαζί  με τη δήλωση καταθέτω τις πινακίδες και την άδεια 
κυκλοφορίας ή πιστοποιητικά για τη απώλεια τους.

6 Υπογραφή της δήλωσης

6.1 Υπογραφή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση έντυπης υποβολής. Δείτε 
περισσότερα στις Xρήσιμες Oδηγίες της σελίδας 1.
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