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Παπάγου, 4 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Β1/9884/1146

Προς:
Υπουργείο Οικονοµικών
∆ιεύθυνση Τελών & Ειδικών
Φορολογιών, Τµήµα Β'
Σίνα 2-4 Αθήνα 10672
Κοινοποίηση:
Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών
- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία

Θέµα:
Σχετ.:

Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές - Ν. 3887/2010 - Εφ άπαξ εισφορά υπέρ του
∆ηµοσίου για την αντικατάσταση φορτηγών δηµοσίας χρήσης
(1) Το µε αρ. πρωτ. οικ.6066/20-2-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(2) Το µε αρ. πρωτ. Β1/28251/3020/31-7-2012 έγγραφό µας
(3) Το µε αρ. πρωτ. ∆.ΤΕΦ Β' 1087595 ΕΞ 2012/6-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών

Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτηµάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία µας,
διευκρινίζουµε τα εξής:
1. Με το σχετικό (2) έγγραφό µας, ενηµερώσαµε κατόπιν ερωτήµατος την αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών ότι, µετά την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 383/1976, η ισχύουσα
νοµοθεσία αρµοδιότητάς µας και ειδικώτερα ο ν. 3887/2010 όπως ισχύει δεν περιέχει
φορολογικές διατάξεις που να προβλέπουν την καταβολή εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου για την
αντικατάσταση φορτηγών δηµοσίας χρήσης (Φ∆Χ) µε άλλα, µεγαλύτερου µεικτού βάρους.
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2. Η καταβολή εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου για την αντικατάσταση των Φ∆Χ είναι αµιγώς θέµα
φορολογικού δικαίου και η αρµοδιότητα για την παροχή σχετικών οδηγιών στις δηµόσιες
οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο έχει και την
εποπτεία του συνόλου των φορολογικών διατάξεων του εθνικού δικαίου.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την επείγουσα παροχή οδηγιών σας για το θέµα προς
τις ∆ΟΥ της Χώρας, µε κοινοποίηση στην υπηρεσία µας προκειµένου να ενηµερώσουµε τις
υπηρεσίες µεταφορών των Περιφερειών.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
Βασίλειος Καλλιβωκάς

Συνηµµένα: Το σχετικό (2) έγγραφο, ένα φύλλο
Εσωτερική διανοµή: Γενικός ∆ιευθυντής Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2), Χ. Πασχάλη
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