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ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε νξηζκέλωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α΄),
αλαθνξηθά κε ηα ηέιε θπθινθνξίαο επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ νρεκάηωλ.
αο θνηλνπνηνύκε θαηωηέξω ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ.1 ηνπ άξζξνπ 25
θαη ηεο παξαγξ.3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3943/2011 θαη παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο
γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο:
1. Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηηθώλ ηδηωηηθήο ρξήζεο νρεκάηωλ πνπ ηεινύλ ζην
αλαζηαιηηθό ηειωλεηαθό θαζεζηώο ηεο πξνζωξηλήο εηζαγωγήο θαη επηβαηηθώλ
απηνθηλήηωλ νρεκάηωλ πνπ εθπνηνύληαη από ην Γεκόζην ή ηνλ Ο.Γ.Γ.Τ. (άξζξν
25 παξάγξ.1 λ.3943/2011).
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο Α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.2948/2001 (ΦΔΚ 242 Α΄), όπωο απηέο ηζρύνπλ ύζηεξα από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α’), νξίδεηαη όηη, γηα ηα επηβαηηθά
απηνθίλεηα ηδηωηηθήο ρξήζεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα έωο
θαη ηελ 31.10.2010 θαη δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήηωο ηεο
εκεξνκελίαο πξώηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο
νξίδνληαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκό ηνπ θηλεηήξα απηώλ θαη γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα
ηδηωηηθήο ρξήζεο πνπ ηαμηλνκνύληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα από ηελ 1.11.2010
θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα CO2
αλά ρηιηόκεηξν).

Από ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, δελ πξνβιεπόηαλ ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ
ηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ πνπ ηεινύλ ζην αλαζηαιηηθό ηειωλεηαθό
θαζεζηώο ηεο πξνζωξηλήο εηζαγωγήο θαη ηωλ απηνθηλήηωλ πνπ εθπνηνύληαη από ην
Γεκόζην ή ηνλ Οξγαληζκό Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ θαη ηίζεληαη ζε θπθινθνξία από
ηνπο αγνξαζηέο, ωο ηδηωηηθήο ρξήζεο.
Γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ θαη πξνθεηκέλνπ ηνπ ππνινγηζκνύ ηωλ ηειώλ
θπθινθνξίαο έηνπο 2011 θαη επνκέλωλ εηώλ, εθδόζεθε ε αξηζκ. ΠΟΛ.1168/1-12-2010
Δγθύθιηνο, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηό όηη, πξνθεηκέλνπ γηα ηα ηδηωηηθήο ρξήζεο επηβαηηθά
νρήκαηα πνπ ηεινύλ ζην αλαζηαιηηθό ηειωλεηαθό θαζεζηώο ηεο πξνζωξηλήο εηζαγωγήο
θαζώο θαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ εθπνηνύληαη από ην Γεκόζην ή ηνλ
Οξγαληζκό Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ (ΟΓΓΤ), είηε απηά πξνέξρνληαη από ηελ
Δπξωπαϊθή Έλωζε ή ηξίηεο ρώξεο, ηα νπνία ηίζεληαη από ηνπο αγνξαζηέο ζε
θπθινθνξία, ωο ηδηωηηθήο ρξήζεο, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκό ηνπ θηλεηήξα απηώλ.
Πεξαηηέξω, γλωζηνπνηήζεθε όηη, γηα ην ζέκα απηό ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθή
λνκνζεηηθή ξύζκηζε.
Ήδε, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3943/2011,
πξνζηίζεληαη νη πεξηπηώζεηο ζη) θαη δ) ζηελ πεξίπηωζε Α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2948/2001, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδεηαη θαη λνκνζεηηθά ην πεξηερόκελν
ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ ξπζκίζεωλ ηεο ΠΟΛ.1168/1-12-2010 Δγθπθιίνπ.
2. Απαιιαγή από ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηωλ επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ πνπ
αλήθνπλ ζε αλαπήξνπο πνιίηεο άιιωλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δ.Δ. (άξζξν 30
παξάγξ.3 λ.3943/2011).
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3943/2011,
αληηθαηαζηάζεθε ην πξώην εδάθην ηωλ πεξηπηώζεωλ Α’, Β’ θαη Γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1798/1988 (ΦΔΚ 166 Α’), αλαθνξηθά κε ηηο απαιιαγέο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 490/1976
(ΦΔΚ 331 Α’), γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλαπήξωλ θαη άιιωλ εππαζώλ θνηλωληθώλ
νκάδωλ.
Οη απαιιαγέο απηέο κε βάζε ηηο πξνϋθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ, παξέρνληαη
απνθιεηζηηθά ζηνπο αλάπεξνπο Έιιελεο πνιίηεο ειηθίαο άλω ηωλ 4 εηώλ. Ήδε, κε ηελ
αληηθαηάζηαζε ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ, νη απαιιαγέο απηέο
παξέρνληαη κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο θαη ζηνπο αλάπεξνπο πνιίηεο ειηθίαο άλω ηωλ 4
εηώλ ηωλ άιιωλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο πνπ έρνπλ θαηνηθία ζηελ
Διιάδα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.
2238/1994, ΦΔΚ 151 Α’).
πλεπώο, νη απαιιαγέο από ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηωλ επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ
ηδηωηηθήο ρξήζεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηωλ Διιήλωλ ππεθόωλ, ζπλεπεία ηεο
αλαπεξίαο απηώλ θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ εθ ηεο αλαπεξίαο αλαγθώλ ηωλ
αλαπήξωλ, παξέρνληαη από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηωλ δηαηάμεωλ απηώλ ηνπ λόκνπ
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(31-3-2011) θαη ζηνπο αλάπεξνπο πνιίηεο ειηθίαο άλω ηωλ 4 εηώλ ηωλ άιιωλ θξαηώλκειώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ζύκθωλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ, δειαδή
εθόζνλ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο.
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