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ΘΕΜΑ : Θέση σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων, κατόπιν απόσυρσης επιβατικών ή
φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων µικτού βάρους µέχρι 3,5 τόνους
Σας αποστέλλουµε απόσπασµα του ΦΕΚ 66 Α’ / 2011 (Α∆Α: 4AΓΒΗ-1Φ), στο οποίο
δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 3943 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών». Στο άρθρο 30
παράγραφος 5 του νόµου αυτού προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης φορτηγού µικτού βάρους
µέχρι και 3,5 τόνους, κατόπιν απόσυρσης επιβατικού ή όµοιου φορτηγού αυτοκινήτου.
∆ιευκρινίζεται ότι η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία επιβατικού αυτοκινήτου µε το ευεργέτηµα
της απαλλαγής από το προβλεπόµενο τέλος ταξινόµησης, κατόπιν απόσυρσης φορτηγού
αυτοκινήτου, δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.
Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’
εφαρµογή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόµου 3899 / 2010, ισχύουν και
για τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Συνεπώς, οι διατάξεις της ∆ΕΦΚ 5006718ΕΞ2001/2011
Κ.Υ.Α. «∆ιαδικασία και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) – Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας»,
ισχύουν και για την εφαρµογή του νόµου αυτού και εφαρµόζονται άµεσα.
Η παρ. 5 του άρθρο 30 του ν 3943/2011, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα θέσης σε
κυκλοφορία φορτηγού αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 3,5 τόνους µε χρήση του ευεργετήµατος
της απόσυρσης επιβατικού ή φορτηγού οχήµατος, ισχύει από 31-3- 2011. Συνεπώς δεν είναι δυνατή
η θέση σε κυκλοφορία φορτηγών οχηµάτων χωρίς την καταβολή του προβλεπόµενου τέλους
ταξινόµησης κατόπιν αποσύρσεων που έχουν διενεργηθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή.
∆ιευκρινίζεται ότι η οριστική διαγραφή, λόγω απόσυρσης, των φορτηγών διενεργείται από
τις υπηρεσίες µεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας όπου τηρείται ο φάκελος του
αυτοκινήτου. Για την έκδοση της µηχανογραφηµένης πράξης οριστικής διαγραφής φορτηγών
αυτοκινήτων απαιτείται η κατάθεση πέραν των στοιχείων κυκλοφορίας και του βιβλιαρίου
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µεταβολών, το οποίο πρέπει να παραδίδεται µαζί µε τα στοιχεία κυκλοφορίας. Το βιβλιάριο
µεταβολών παραδίδεται και στις περιπτώσεις απόσυρσης φορτηγών που έχουν τεθεί σε ακινησία.
Υπενθυµίζεται ότι τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) φορτηγών αυτοκινήτων
που έχουν τεθεί σε ακινησία, βρίσκονται στις αρµόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και όχι στις ∆.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται
για τα φορτηγά αντί της διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 4 της παραπάνω Κ.Υ.Α., από τις
υπηρεσίες µεταφορών και όχι από τις ∆.Ο.Υ., η εξής διαδικασία: Αναζητείται από το φάκελο του
αυτοκινήτου η άδεια κυκλοφορίας στην οποία σηµειώνεται: «Για την παράδοση του οχήµατος σε
εγκαταστάσεις της Ε.∆.Ο.Ε. ή σε σηµείο συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)». Η
σηµείωση επί της άδειας κυκλοφορίας υπογράφεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας και τίθεται
η σφραγίδα της υπηρεσίας. Η σχετική µε τα τέλη κυκλοφορίας βεβαίωση της ∆.Ο.Υ απαιτείται και
για την απόσυρση φορτηγών που έχουν τεθεί σε ακινησία.
Στο έντυπο της Μηχανογραφηµένης πράξης οριστικής διαγραφής που εκδίδεται από τις
∆/νσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα
αναγράφεται όπου «ΕΙΧ», «ΦΙΧ». Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών στις οποίες
κοινοποιείται το παρόν, θα πρέπει να ενηµερώσουν τις ∆.Ο.Υ. για την τροποποίηση του εντύπου
«Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας», προκειµένου να αναγράφεται «αποσυρόµενο
φορτηγό αυτοκίνητο» αντί του «αποσυρόµενο επιβατικό αυτοκίνητο», όταν το προς απόσυρση
όχηµα είναι φορτηγό αυτοκίνητο. Στην Ε.∆.Ο.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρόν, διευκρινίζεται
ότι θα πρέπει να τροποποιήσει τη ∆ήλωση Κατάστασης Οχήµατος, έτσι ώστε να γίνεται επίκληση
των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 5 του νόµου 3943 / 2011 (ΦΕΚ 66 Α’), στις περιπτώσεις
απόσυρσης φορτηγών.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Χ. Τσιόκας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
•

Όλες οι ∆/νσεις, Τµήµατα, Γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
ενοτήτων της χώρας

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
α. Γενική ∆/νση Φορολογίας
∆/νση τελών & Ειδικών Φορολογιών
Τµήµα Β
Καρ. Σερβίας 8
FAX: 2103375025
β. Γενική ∆/νση Τελωνειων & Ε.Φ.Κ.
∆νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Τµήµα δ΄
Καρ. Σερβίας 10
FAX: 2103375034

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα

• Ε∆ΟΕ
Λ. Κηφισίας 324
15232 Χαλάνδρι
FAX : 2106899038
• Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.
Χρ. Λαδά και Άνθιµου Γαζή 4

Εσωτερική ∆ιανοµή
•

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (Ιδίου Υπουργείου)

•

∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής (Ιδίου Υπουργείου)

•

∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών (3)

•

∆/νση Επιβατικών Μεταφορών (1)

