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ΘΕΜΑ : Θέµατα ν. 3887/2010 – Λειτουργία Εκτιµητικών Επιτροπών – Καθ’ oδόν
έλεγχοι φορτηγών αυτοκινήτων

Με αφορµή ερωτήµατα ∆ιευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας αναφορικά µε την εφαρµογή του νέου νόµου, µεταφορέων κλπ.
και σε συνέχεια της Β1/47833/4534/2010 υ.α και των B1/ 47832/4533/11-10-2010,
Β1/ 53534/5213/19-11-2010, Β1/59439/5822/16-12-2010, Β1/63575/6220/17-1-2011
εγκυκλίων, υπενθυµίζονται τα εξής:
Α. Θέµατα εκτιµητικών επιτροπών
1. Η υπεραξία κάθε άδειας κατά την αποτίµηση της άυλης υπεραξίας των
αδειών Φ∆Χ, υπολογίζεται µε βάση την εισφορά που πρέπει να πληρωθεί για την
απόκτηση µιας αντίστοιχης νέας άδειας σύµφωνα µε το Ν. 3887/2010 κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µε τα πλήρη δικαιολογητικά και είναι ίση µε αυτήν,
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β2 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) της υπουργικής απόφασης
υπ' αριθµ. Β1/47833/4534/2010 (ΦΕΚ Β' 1644, Α∆Α 4ΙΞΨ1-Ξ).
2. Εισφορά Φ∆Χ αυτοκινήτων στις περιπτώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 (α) του Ν. 3887/2010, το µετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας µπορεί να σχηµατιστεί και µε εισφορά σε είδος της κυριότητας Φ∆Χ
οχηµάτων, οπότε η αξία των οχηµάτων και η άυλη υπεραξία των αδειών που
εισφέρονται κατά κυριότητα αποτιµούνται από την εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Β2 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της
ανωτέρω υ.α.
Στις περιπτώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης οχήµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις για τις εµπορευµατικές µεταφορές, είναι δυνατή η µεταβίβαση των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων από τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την
εφαρµογή των άρθρων 4 και 10 της υ.α. Α2/40819/7167/1991 (ΦΕΚ Β' 955), όπως
ισχύει, δηλαδή µε κατάρτιση νέας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Σύµφωνα
εξάλλου µε το άρθρο 10 της παραπάνω απόφασης, απαγορεύεται η µεταβίβαση
άδειας κυκλοφορίας ∆Χ αυτοκινήτου που έχει τεθεί σε κυκλοφορίας µε σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκµισθώτριας εταιρίας.
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Η έγγραφη συναίνεση αυτή θα πρέπει να κατατίθεται υπόψη των αρµόδιων
εκτιµητικών επιτροπών.
Η άυλη αξία στις περιπτώσεις αυτές αποτιµάται σύµφωνα µε το άρθρο 14
του ν.3887/2010, ενώ για τον υπολογισµό της αξίας του οχήµατος (το οποίο ανήκει
στην κυριότητα της εταιρίας Leasing) η αρµόδια επιτροπή µπορεί να εξετάσει τους
όρους της συγκεκριµένης σύµβασης Leasing και να λάβει υπόψη στοιχεία όπως το
εναποµένον κεφάλαιο για εξόφληση, το τίµηµα αγοράς του αυτοκινήτου κλπ.
Σε κάθε περίπτωση υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρ. 1 το
ν. 3887/2010 «όπου δεν προβλέπεται ειδική ρύθµιση εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955».
3. Αναφορικά µε το ύψος της άυλης αξίας των αδειών Φ∆Χ και της σταδιακής
µείωσής του κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, αυτό έχει καθοριστεί µε τις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3887/2010. Η προβλεπόµενη εισφορά υπέρ του
∆ηµοσίου µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου για τη χορήγηση και ανανέωση των
Αδειών Οδικών Μεταφορών θα καθοριστεί σύµφωνα την παρ. 5 του άρθρου 5.
4. Σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 13 του ν.3887/2010 διευκρινίζεται ότι,
η ευθύνη του µεταφορέα έναντι του φορτωτή για απώλεια ή βλάβη του φορτίου
ρυθµίζεται από διατάξεις ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριµένα (α) για τις διεθνείς
µεταφορές από τις διατάξεις του Ν. 559/1977 (ΦΕΚ Α' 78) µε την οποία κυρώθηκε η
∆ιεθνής Συµφωνία της Γενεύης του 1956 (CMR) και (β) για τις εθνικές µεταφορές από
τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου (άρθρα 101 επ.) Αυτές οι διατάξεις εξακολουθούν
να ισχύουν και καθορίζουν θέµατα όπως η ύπαρξη ή µη λόγου απαλλαγής του
µεταφορέα από την ευθύνη, το ύψος της αποζηµίωσης, η προθεσµία άσκησης των
σχετικών αξιώσεων κλπ. Τα ζητήµατα αυτά κρίνονται από το ∆ικαστήριο.
Εξάλλου, οι περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η αξιοπιστία του οδικού
µεταφορέα και ακολούθως ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος,
περιγράφονται στο άρθρο 3 του π.δ. 346/2001 και αφορούν σε καταδίκη για
συγκεκριµένες παραβάσεις µεταξύ των οποίων της νοµοθεσίας για την
επαγγελµατική ευθύνη.
5. Αιτήµατα που αφορούν στην φορολογική αντιµετώπιση των µεταφορικών
επιχειρήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Β. Θέµατα ελέγχου της νόµιµης κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων:
1. Ο έλεγχος της νόµιµης κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων,
ελληνικών και αλλοδαπών, έχει ανατεθεί όπως είναι γνωστό σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3446/2006, στις στις Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές, στις
Αστυνοµικές Αρχές, στο Σ∆ΟΕ και στα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου τα οποία έχουν
συγκροτηθεί και λειτουργούν ειδικά για το σκοπό αυτό. Επειδή το Υπουργείο δέχεται
αιτήµατα για την ανάγκη εντατικοποίησης των καθ’ οδόν ελέγχων αποστέλλεται
σχετικό έγγραφο προς τους νέους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, µετά την
εφαρµογή του ν. Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης),
προκειµένου να εξασφαλιστεί η
συνεχής λειτουργία των οργάνων αυτών.
2. Ειδικότερα, το θέµα της κυκλοφορίας αλλοδαπών φορτηγών ∆Χ στη χώρα
µας µε εικονική εγκατάσταση σε χώρες του εξωτερικού π.χ (Βουλγαρία), αναµένεται
ότι θα αντιµετωπιστεί µε το άρθρο 5 (Όροι σχετικοί µε απαίτηση εγκατάστασης) του
Κανονισµού (ΕΚ)αριθ.10712009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
ο οποίος εφαρµόζεται από τις 4 ∆εκεµβρίου 2011. Το σχετικό θέµα έχει επιλεγεί να
τεθεί κατά τη σύγκληση της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας –
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Βουλγαρίας, µε σκοπό τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή του άρθρου αυτού εκ
µέρους της Βουλγαρικής Πλευράς.
3. Αναφορικά µε τον έλεγχο της νόµιµης κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων, σας
γνωρίζουµε ότι µε την Γ5/29829/2313 /14-6-2006 εγκύκλιο έχουν δοθεί αναλυτικές
οδηγίες για τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων µεταφοράς (δελτία αποστολής,
τιµολόγια). Μέσω του καθ’ οδόν αυτού ελέγχου διαπιστώνεται και η παράνοµη
κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων µετά την παύση λειτουργίας της επιχείρησης. Η
εισαγωγή διαδικασίας προσκόµισης δικαιολογητικών (βεβαίωσης λειτουργίας της
επιχείρησης από ∆.Ο.Υ) κατά τον τεχνικό έλεγχο ΦΙΧ αυτοκινήτων, προκειµένου να
αποδεικνύεται η λειτουργία της επιχείρησης θα εξεταστεί εκ νέου από το Υπουργείο
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Σχόλιο [a1]:
Σχόλιο [a2R1]:
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Πίνακας διανοµής
1.

Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι Γραµµατείς των Εκτιµητικών Επιτροπών του άρθρου 7 Ν. 3887/2010
- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Για την ενηµέρωση των Προέδρων των Εκτιµητικών Επιτροπών του άρθρου 7 Ν. 3887/2010

2.

Υπουργείο Οικονοµικών
- Κον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων
Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα 101 84
- ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
- ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα 10672
- ∆ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα 10184
- ∆ιεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
- ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184

3.

Υπουργείο Ανάπτυξης
- ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 10181

4.

Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191
Κοινοποίηση για ενηµέρωση
- Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα 11144
- Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών ∆Χ του Ν∆ 531/1970, Γούναρη 21-23, Πειραιάς
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ), Θηβών 219, Περιστέρι
- Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων Μακεδονίας - Θράκης "Ο
Φίλιππος", 26ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη 54642
- Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων ∆Χ Μεταφοράς Υγρών καυσίµων και Ασφάλτου,
Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ 12462
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆Χ, Μαιζώνος 45, Πάτρα
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής
- Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και ∆υτικής Μακεδονίας,
fax. 2431030440
- Οµοσπονδία Φ∆Χ Βορείου Ελλάδος,
- Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ 12137 Περιστέρι Αττικής
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
3ο χµ Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 60100 ΤΘ 97
- ΕΒΕΑ- Ακαδηµίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ
- ΕΒΕΘ- Τσιµισκή 29, 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Επιµελητήριο Σερρών – Π. Κωστοπούλου 2, 621 22 ΣΕΡΡΕΣ

Εσωτερική διανοµή
Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Τύπου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Γενικό
∆ιευθυντή Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (3)

