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β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε 
ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. 
γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, θαζψο θαη απηά ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ 
λφκνπ. Σπγθεθξηκέλα:  

 Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 
378/1968 (ΦΔΚ 82 Α΄), ην λ. 27/1975 (ΦΔΚ 77 Α΄), ην λ. 814/1978 (ΦΔΚ 144 Α΄) θαη ην λ. 
2234/1994 (ΦΔΚ 142 Α΄) θαη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ (πεξ. γ, παξ. 2, αξ. 15).   

 Ννκηθά πξφζσπα ηα νπνία απνδεδεηγκέλα επηδηψθνπλ ζηελ Διιάδα ζθνπνχο θνηλσθειείο, 
πνιηηηζηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο (πεξ. ζη, παξ. 2, αξ. 15) γηα ηα αθίλεηα πνπ 
ηδηνρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ, γηα ηα 
αθίλεηα πνπ εθκεηαιιεχνληαη εθφζνλ ην πξντφλ ηεο εθκεηάιιεπζεο δηαηίζεηαη απνδεδεηγκέλα γηα 
ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζθνπψλ, θαζψο θαη γηα ηα αθίλεηα πνπ απνδεδεηγκέλα είλαη θελά ή δελ 
απνθέξνπλ θαλέλα εηζφδεκα θαη εθφζνλ δελ εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο απαιιαθηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ αξ. 15 ηνπ λ. 3091/2002. 

 Δηαηξείεο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε 
άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή 
κεξίδσλ αλήθνπλ ζε ίδξπκα εκεδαπφ ή αιινδαπφ, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα επηδηψθεη ζηελ Διιάδα 
θνηλσθειείο ζθνπνχο, γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ (πεξ. δ΄ παξ. 3, 
αξ. 15). 
     35.  Πόηε ππνβάιιεηαη ε δήιωζε εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ αθηλήηωλ; 

Η δήισζε εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2014 ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 20ε 
Μαΐνπ 2014. 

   36. Πώο ππνβάιιεηαη ε δήιωζε εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ αθηλήηωλ;  
Απφ ην έηνο 2014 ε αξρηθή δήισζε εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ. 
 

37. Πώο ππνβάιιεηαη ε ηξνπνπνηεηηθή δήιωζε εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ 
αθηλήηωλ; 
  Η ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ΔΦΑ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν 
Γ.Ο.Υ. ζηνλ νπνίν έρεη ππνβιεζεί ε αξρηθή ειεθηξνληθή δήισζε. 

 
  38. Τπνρξενύληαη ηα λνκηθά πξόζωπα πνπ απαιιάζζνληαη λα πξνζθνκίζνπλ 

ηα δηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο ζηνλ αξκόδην Πξνϊζηάκελν Γ.Ο.Τ.; 
Μφλν ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξ. γ΄ θαη ζη΄ ηεο παξ. 2 θαη πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ λ. 

3091/2002, φπσο ηζρχεη, γηα ηα αθίλεηα πνπ απαιιάζζνληαη, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ 
απφθαζε απαιιαγήο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ., εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ππνβνιή ηεο ππνβιεζείζαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν δήισζεο. Σε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ηεο 
ζρεηηθήο βεβαίσζεο, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ ζα απνξξίςεη ηελ απαιιαγή θαη ζα 
βεβαηψζεη ηνλ αλαινγνχληα θφξν. 

Τα ινηπά λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα θπιάζζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά απαιιαγήο ζηελ έδξα 
ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη λα ηα πξνζθνκίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηά δεηεζνχλ.   

39. Με ηη ζπληειεζηή θνξνινγνύληαη ηα λνκηθά πξόζωπα πνπ είλαη 
ππνθείκελα ζε εηδηθό θόξν επί ηωλ αθηλήηωλ γηα ην έηνο 2014; 

Απφ ην έηνο 2010 θαη γηα θάζε επφκελν ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο είλαη 15% (άξζξν 57 
λ. 3842/2010). 

 
 
 

 
Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 

Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΛΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΧΝ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο 

Σειώλ θαη Δηδηθώλ Φνξνινγηώλ) 

 
Α. ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΣΟΤ 2013 ΚΑΗ ΔΠΟΜΔΝΧΝ 

1) Πψο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο; 
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 πξψηεο ηαμηλφκεζήο 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 ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ 
ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (γξκ.  CO2 αλά 

ρηιηόκεηξν)  

ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΧΝ CO2 (ζε 

επξώ)  

0 - 100 0,00 

101 - 120 
0,90 

121 - 140 
1,10 

141 - 160 
1,70 

161 - 180 2,25 

181 - 200 2,55 

201 - 250 2,80 

Άλσ ησλ 251 3,40 

 

Ο ηξφπνο απηφο ππνινγηζκνχ ηζρχεη γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα απηνθίλεηα, άζρεηα απφ 
ηελ ηερλνινγία πνπ απηά ελζσκαηψλνπλ (βελδηλνθίλεηα, πβξηδηθά, πεηξειαηνθίλεηα θ.ι.π.). 
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Παξαδείγκαηα: 
Γηα έλα Η.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεην κε εθπνκπέο 150 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη 
ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 150 x 1,70 = 255 επξψ. Οκνίσο, γηα έλα απηνθίλεην κε εθπνκπέο 
195 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 195 x 2,55 = 497,25 
επξψ ελψ γηα έλα απηνθίλεην κε εθπνκπέο 90 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν ηα ηέιε 
θπθινθνξίαο είλαη κεδεληθά. 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηα θιηκάθηα Γ.Ο.Τ. ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, 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 Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, αλ απφ ηα 
πξνζθνκηδφκελα ζηηο Τπεξεζίεο απηέο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ πξνθχπηνπλ 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη ηδηνθηήηεο απηψλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε θαπζαεξίσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, επί ηνπ νπνίνπ 
αλαγξάθνληαη θαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ απηνχ. 
Γηα ηα Δ.Η.Υ. ξπκνπιθνχκελα, εκηξπκνπιθνχκελα (ηξνρφζπηηα):  140 επξψ. 
Γηα ηα απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη φπσο γηα ηα 
επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο.  
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 επηβαηηθφ απηνθίλεην φρεκα 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  Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα  (ΥΔΣ: 
1015436/ 147/ Σ.& Δ.Φ./ ΠΟΛ.1048/7.2.1997). 
 
2) Πσο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαη 
κνηνζηθιέησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαη ινηπώλ απηνθηλήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο.       
α) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ζε 
ρηιηφγξακκα, σο εμήο:  

Καηεγνξία Μηθηό βάξνο ζε ρηιηόγξακκα Δηήζηα ηέιε 
θπθινθνξίαο (ζε επξώ) 

Α΄                         έσο  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. 
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ΖΜΔΗΩΖ: 
ηηο πεξηπηψζεηο Φ.Η.Υ. απηνθηλήησλ γηα ηα νπνία εθδίδεηαη άδεηα θπθινθνξίαο εληαίαο 
θπθινθνξηαθήο κνλάδαο (άδεηα ξπκνπιθνχ κε επηθαζήκελν), ηα ηέιε θπθινθνξίαο 
ππνινγίδνληαη κφλν κε βάζε ην κηθηφ βάξνο ηεο εληαίαο απηήο θπθινθνξηαθήο κνλάδαο 
(γηα ην νπνίν έρεη ιεθζεί ππφςε θαη ην βάξνο ηνπ ξπκνπιθνχ), ρσξίο ηελ πξνζζήθε ησλ 
300 Δπξψ (ΥΔΣ: 1075062/988/Σ.&Δ.Φ./19-9-2003 έγγξαθν καο). 
 
β) Λεσθνξεία  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο ησλ 
θαζεκέλσλ, σο εμήο:  

Καηεγνξία Θέζεηο θαζεκέλσλ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο 
(ζε επξώ) 

Α΄  έσο                  33 210 

Β΄                 34 - 50 410 

Γ΄                51  θαη άλσ 510 

 
γ) Αζζελνθόξα θαη λεθξνθόξεο : 300,00 επξώ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην αλσηέξσ πάγην πνζφ ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2013, επηβάιιεηαη 
ζηα νρήκαηα απηά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο επηβαηηθά ή θνξηεγά.  
 
3) Πώο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ 
δεκνζίαο ρξήζεο; 
α) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα 
έσο ηελ 31/10/2010 : 290  επξψ. 
β) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) ηαμηλνκνχκελα γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 
1/11/2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
(γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν). 
Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ 
άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο: 
 

  ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 
(γξκ.  CO2 αλά ρηιηόκεηξν)  

ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

CO2 (ζε επξώ)  

0 - 100 0,00 

101 - 150 2,25 

Άλσ ησλ 151                              2,8 

 
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: 
Γηα έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 145 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο 
ίζα κε 145 x 2,25 = 326,25 επξψ. Οκνίσο γηα έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 165 γξκ CO2 αλά 
ρηιηφκεηξν θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 165 x 2,80 = 462 επξψ, ελψ, γηα έλα 
ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 89 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν ηα ηέιε θπθινθνξίαο είλαη κεδεληθά. 
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γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 

Καηεγνξία Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο 
(ζε επξψ) 

Α΄  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  1.460 

Ρπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 300 επξψ. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε) 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 επξψ. 
 
ζη) Γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζπθιεηψλ:  10 επξψ θαη 3 επξψ αλά εκέξα  αληίζηνηρα. 
 
δ) Γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ:  

 Γηα κνηνζηθιέηεο: 30  επξψ. 

 Γηα ινηπά νρήκαηα: 150  επξψ. 
 
ε) 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 ζην πνζφ ησλ 12 επξψ. 
 
 
 
 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ Θέζεηο θαζεκέλσλ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο (ζε 

επξώ) 

Α΄ έσο 40                  430 

Β΄ 41 θαη άλσ 595 
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4) Πώο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα πβξηδηθά ,πδξνγόλνπ θαη 
ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα; 
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. 
2. 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 θπθινθνξίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ. 
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. 
 
5) Πώο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα 
νρήκαηα εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ; 
Σα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθψλ  νρεκάησλ πνπ ηεινχλ ζην 
αλαζηαιηηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο  εηζαγσγήο, ππνινγίδνληαη 
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα  απηψλ, 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 απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο 
ηαμηλφκεζήο 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. 
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4. Γηα ηα θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλνχκελα 
ηξνρφζπηηα, θαη ζσξαθηζκέλα επηβαηηθά νρήκαηα, επεηδή εμαηξνχληαη απφ ηε κέηξεζε 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ 
θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ.   
5. Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα, κε πξψην έηνο 
θπθινθνξίαο ζηελ δηεζλή αγνξά πξηλ 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 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 Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 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 ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ ηεο ρψξαο, ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζεο κε ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο άδεηαο.    
 
6) Πνηεο ππνρξεώζεηο πξνθύπηνπλ γηα ηα νρήκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ησλ ηειώλ 
θπθινθνξίαο; 
Γηα φζα νρήκαηα απαιιάζζνληαη, ηα ηέιε θπθινθνξίαο είλαη κεδεληθά. 
 
7) ΛΟΗΠΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 
1. Σα ηέιε θπθινθνξίαο γηα φια ηα νρήκαηα, εθηφο απφ ηα ηέιε ησλ Η.Υ. επηβαηηθψλ, 
δίθπθισλ-ηξίθπθισλ κνηνζπθιεηψλ, θνξηεγψλ ηχπνπ Jeep θαη ηξνρφζπηησλ θαη εθηφο απφ 
ηα ηέιε γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία θαη απφ 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: 

 ιφγσ δηαγξαθήο ηνπο θαηά ην πξψην εκεξνινγηαθφ εμάκελν,  

 ιφγσ ζέζεο ζε θπθινθνξία ηνπο θαηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ εμάκελν,  

 ιφγσ ζέζεο ζε αθηλεζία γηα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ εμάκελν. (ΥΔΣ:1112289/1513/ 
Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ.1277/4-12-2001). 
2. Σα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ Η.Υ. απηνθηλήησλ θαηφρσλ αγξνηηθψλ 
κεραλεκάησλ (απηνπξνσζνχκελσλ ζεξηδναισληζηηθψλ κεραλψλ, βάκβαθνο, ηεχηισλ θαη 
ηνκάηαο) πεξηνξίδνληαη θαηά 50% ή 25%, αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηά 
επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ κε βάζε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε (ζρεη. ΠΟΛ 
1151/2000 θαη ΠΟΛ 1117/2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 - A'87). 
3. 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. 
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8) Πόηε είλαη εκπξόζεζκε ε θαηαβνιή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο; 
Δκπξφζεζκε είλαη ε θαηαβνιή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε  κέρξη 
31.12.2013 θαη κε ηελ ρνξεγεζείζα παξάηαζε κέρξη θαη 3.1.2014 (ΠΟΛ 1289/31-12-2013) 
 
9) Πνηεο θπξώζεηο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηειώλ 
θπθινθνξίαο; 
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, κε θαηαβνιήο ή θαηαβνιήο κεησκέλσλ ηειψλ 
θπθινθνξίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο εμήο: 
1. Γηα ηα Η.Υ. επηβαηηθά θαη κνηνζηθιέηεο, ηα ηξνρφζπηηα, ηα αζζελνθφξα, ηηο 
λεθξνθφξεο, θαη ηα θνξηεγά ηχπνπ Jeep: 
α) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο θαηψηεξα ησλ 30 επξψ, ην 
πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 30 επξψ  
β) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο αλψηεξα ησλ 30 επξψ,  ην 
πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, πνπ ππνινγίδνληαη, θαηά 
πεξίπησζε, κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο ή ηηο εθπνκπέο 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), ή ζην χςνο ηνπ πάγηνπ πνζνχ ηειψλ θπθινθνξίαο. 
2. Γηα ηα ινηπά νρήκαηα (θνξηεγά θαη ιεσθνξεία ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο, 
επηβαηηθά δεκφζηαο ρξήζεο θ.ι.π.) ην πξφζηηκν πεξηνξίδεηαη ζην ήκηζπ ησλ θαηά 
πεξίπησζε νθεηινκέλσλ ηειψλ θπθινθνξίαο (πεξ. 1 ππνπαξ. Δ7 αξ. πξψηνπ λ 
4093/2012) 
 
10) Πνηεο απαιιαγέο παξέρνληαη από ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο; 
Απαιιαγέο ηειώλ θπθινθνξίαο ιόγσ αλαπεξίαο 
 
1. Ορήκαηα κε θπιηλδξηζκό θηλεηήξα κέρξη 1650θ.εθ., πνπ αλήθνπλ: 
α)ζηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο, 

β) ζηνπο αλάπεξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ 

δπλάκεσλ, ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη άλδξεο ησλ σκάησλ αζθαιείαο, ζηνπο αμησκαηηθνχο 

θαη άλδξεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ζψκαηνο, ζηνπο άλδξεο ηεο Αγξνθπιαθήο 

θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπο εληεηαικέλνπο ζηε δίσμε 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 

γ) ζηνπο πνιίηεο πνπ θαηέζηεζαλ αλάπεξνη θαηά ην απφ 21/4/67 έσο 23/7/74 ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζπλεπεία ηεο δξάζεψο ηνπο θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο. 

εκείσζε 
Καη΄εμαίξεζε, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο  παξαπιεγηθψλ 
αλαπήξσλ θαη ησλ αλαπήξσλ κε αλαπεξία 100%, δχλαληαη λα έρνπλ θπιηλδξηζκφ 
θηλεηήξα αλψηεξν ησλ 1650 θ.εθ. 
δ)ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. 
ε)ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ.  
 
2. ηνπο αλάπεξνπο έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη: 
α) έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ 
απηψλ ή  
β) εκθαλίδνπλ ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία: 
βα) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν 
ηνπ 67%. 
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ββ) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε ζπκκεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ ελφο ή θαη 
ησλ δχν άλσ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%, απφ ην 
νπνίν ην 40% ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα θάησ άθξν. 
 γ) έρνπλ νιηθή θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο ηχθισζε κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 100% 
δ) είλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 40% ή  
ε) πάζρνπλ απφ απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή 
πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν, νη νπνίνη εμαηηίαο ησλ παζήζεσλ 
απηψλ έρνπλ θαηαζηεί αλάπεξνη κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, είλαη 
αλίθαλνη γηα εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνήζεηαο ή  
ζη) πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή 
αλαηκία ή  

δ) πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε   

κεηακφζρεπζε λεθξνχ  

ε) πάζρνπλ απφ ζπγγεληθή αηκνξξαγηθή δηάζεζε (αηκνξξνθηιία). 
 
3.Ορήκαηα κε θπιηλδξηζκό θηλεηήξα κέρξη θαη 2650 θ.εθ. θαη 3650 θ.εθ. πνπ 
αλήθνπλ: 
ε αλάπεξνπο πνιίηεο, νη νπνίνη έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ άθξσλ ή 
ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ 
θαη’εμαίξεζε απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο γηα απηνθίλεην κέρξη 2650 θ.εθ. θαη 
γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 100% κέρξη 3650 θ.εθ.  
εκεηώζεηο: 
Οη σο άλσ απαιιαγέο ησλ αλαπήξσλ  ρνξεγνχληαη εθφζνλ : 

 H θπξηφηεηα ηνπ νρήκαηνο αλήθεη 100% ζηνλ αλάπεξν, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 
ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

 Ζ πάζεζε απφ ηελ νπνία πάζρεη ν αλάπεξνο εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο 
δηαηάμεηο  

 Ο αλάπεξνο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ άιιν φρεκα ζην νπνίν λα έρεη ρνξεγεζεί 
απαιιαγή απφ ηέιε θπθινθνξίαο (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ππεχζπλε  δήισζε). 
Ζ απαιιαγή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο  ρνξεγείηαη κφλν κε ηελ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαη αθνξά ζηα επφκελα έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο, 
κε εμαίξεζε ηα λέα νρήκαηα ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ απαιιαγή θαη γηα ην πξψην έηνο 
ηαμηλφκεζεο.  

 Γηα απηνθίλεην πνπ αλήθε ζε ζαλφληα αλάπεξν, ζηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί 
απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, νη θιεξνλφκνη, ζηνπο 
νπνίνπο πεξηέξρεηαη απηφ νθείινπλ ηέιε θπθινθνξίαο απφ ην επφκελν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
θιεξνλνκνχκελνπ εκεξνινγηαθφ έηνο.      
 
11. ε πνηνπο θνξείο γίλεηαη ε πιεξσκή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο; 
Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ: 
-ηηο Σξάπεδεο, ηα ΔΛΣΑ θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
-ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα θιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ.,  : 

 φηαλ ε θαηαβνιή γίλεηαη πξν ρνξήγεζεο λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ 
νρήκαηνο, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη ζηα Κιηκάθηα ησλ Γ.Ο.Τ. ζηε Αηηηθή ή ζηηο θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ηεο Πεξηθέξεηαο, 

 φηαλ απαηηείηαη δηφξζσζε ζηνηρείσλ αξρείνπ νρεκάησλ ηεο Γ.Γ.Π.., ε θαηαβνιή κπνξεί 
λα γίλεη θαη ζηελ Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ζα γίλεη ε δηφξζσζε 

 φηαλ απνδεδεηγκέλα δελ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα Κσδηθφο Πιεξσκήο, ε θαηαβνιή 
κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ.  
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 φηαλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, κε πξάμε Αζηπλνκηθήο 
Αξρήο, ιφγσ νθεηιήο ηειψλ θπθινθνξίαο, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε 
Γ.Ο.Τ.  

 φηαλ πξφθεηηαη γηα άξζε αθηλεζίαο, εθνχζηαο ή αλαγθαζηηθήο, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη 
κφλν ζηηο αξκφδηεο. γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο Γ.Ο.Τ. 
 
12. Πώο ρνξεγείηαη ε πξνζσξηλή άδεηα θπθινθνξίαο; 
Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο πξνζσξηλήο άδεηαο θαη ηελ έθδνζε πηλαθίδαο 
«Μ» είλαη ε Γ.Ο.Τ. (απφ 1-3-2004, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
1109354/1188/Σα&ΔΦ/ΠΟΛ1132/3-12-2003). 
Ζ πξνζσξηλή άδεηα ρνξεγείηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ 
θαη κφλν, κε ηελ θαηαβνιή 10 επξώ ηελ εκέξα γηα ηα απηνθίλεηα θαη 3 επξώ ηελ εκέξα γηα 
ηηο κνηνζπθιέηεο: 
 
-Γηα ηα ελάξηζκα απηνθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε αθηλεζία, κέρξη δπν θνξέο εηεζίσο 
δηάξθεηαο κέρξη ηξηψλ (3)  εκεξψλ θαη’εηνο,  κφλν γηα επηζθεπή ή έιεγρν απφ ΚΣΔΟ ή 
παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο νρεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο 
θαη εθφζνλ αζθαιηζηνχλ. 
-Γηα ηα αλάξηζκα αζθαιηζκέλα απηνθίλεηα  ή κνηνζπθιέηεο ρνξεγείηαη άπαμ εηεζίσο θαη 
κέρξη ηξείο (3) εκέξεο κφλν γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν αγνξάο ή ηεισληζκνχ 
ζηνλ ηφπν ηαμηλφκεζεο, ή γηα έιεγρν απφ ην ΚΣΔΟ ή γηα επηζθεπή ηνπο. 
 
13. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ζέζε ζε αθηλεζία ησλ απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ; 
α) Δθνύζηα αθηλεζία: 
Γηα ηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο, θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο: 
-Γήισζε αθηλεζίαο 
-Σα ζηνηρεία θπθινθνξίαο (άδεηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο)  
-Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο γίλεηαη ζε θιεηζηφ ηδησηηθφ 
ρψξν θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε απηνχ. 
Γηα ηα Δπαγγεικαηηθά απηνθίλεηα ΗΥ (ΦΗΥ) νη αθηλεζίεο απηψλ γίλνληαη ζηηο αξκφδηεο 
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ππνβιεζνχλ ζηε Γ.Ο.Τ. ζα πξέπεη λα 
δηαβηβαζζνχλ ζηηο αλσηέξσ Τπεξεζίεο.  
β)Αλαγθαζηηθή αθηλεζία: 
η) αλσηέξα βία (θαηαζηξνθή , ππξθαγηά θιπ): Βεβαίσζε νινζρεξνχο θαηαζηξνθήο απφ 
Γεκφζηα αξρή 
ηη) θινπή: Βεβαίσζε Αζηπλνκίαο φηη έρεη θαηαγγειζεί ε θινπή θαη φηη ζρεκαηίζζεθε 
δηθνγξαθία θαη απνζηάιζεθε ζηνλ Δηζαγγειέα. 
ηηη) ππεμαίξεζε, θαηάζρεζε θιπ: Καηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ θαη έθζεζε 
θαηαζρέζεσο, αληίζηνηρα, 
ηλ) θπθινθνξία ζην εμσηεξηθό: Βεβαίσζε ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο θπθινθνξίαο ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ζε επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηηο Διιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο. 
ΠΡΟΟΥΖ: ηελ πεξίπησζε ηεο αλαγθαζηηθήο αθηλεζίαο, φπνπ ηα ζηνηρεία 
θπθινθνξίαο δελ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηε Γ.Ο.Τ., θαη ηεο θπθινθνξίαο ζην εμσηεξηθό, νη 
θάηνρνη ησλ νρεκάησλ ππνρξενχληαη λα πιεξψζνπλ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ρσξίο 
πξόζηηκν, εληόο 10 εκεξώλ απφ ην γεγνλφο πνπ αίξεη ηελ αθηλεζία πρ α) πξνθεηκέλνπ 
πεξί θινπήο, απφ ηελ απφδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ θάηνρν, β) εμφδνπ ζην εμσηεξηθφ, απφ 
ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ρψξα θιπ. 
 


