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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΟΡΙΜΟΙ - ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΦΟΡΟΤ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ 
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ΣΜΗΜΑ Α' 

ΟΡΙΜΟΙ - ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 
  

Άξζξν 120 - Έλλνηα όξωλ  
  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο ηνπ παξφληα Κψδηθα 

λννχληαη σο:  

α) "Κνηλνηηθά Ορήκαηα":  
Σα απηνθίλεηα νρήκαηα θαη νη κνηνζηθιέηεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο πλζήθεο Δ.Ο.Κ. Η θράζε δηαγράθεηαη ( παρ. 34  ηοσ   άρζροσ 1 

ηοσ  Ν.3583/2007  (ΦΕΚ 142/Α/28.6.2007))  

β) "Απνζηνιή ή Μεηαθνξά":  
Κάζε απνζηνιή ή κεηαθνξά πνπ αξρίδεη ζε άιιν Κξάηνο - Μέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Η έλλνηα 

ηεο κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη θαη ηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απηνδχλακα.  

γ) "Πξόζωπν":  
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ πνπ δηαζέηεη 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ρσξίο φκσο λα απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν.  

δ) "Πξόζωπν Δγθαηεζηεκέλν ζην Δζωηεξηθό ηεο Υώξαο":  
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ή ηελ έδξα 

ηνπ, αληίζηνηρα, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

ε) "πλήζεο θαηνηθία":  
Ο ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ 

νγδφληα πέληε (185) εκέξεο ζπλερείο ή φρη αλά δσδεθάκελν, ιφγσ πξνζσπηθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ, ή ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο 

δεζκνχο, ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ζηελνί 

δεζκνί κεηαμχ απηνχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν θαηνηθεί.  

Δλ ηνχηνηο ε ζπλήζεο θαηνηθία αηφκνπ ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθνί δεζκνί 

βξίζθνληαη ζε ηφπν άιιν απφ ηνλ ηφπν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ θαη ην 

νπνίν γηα ην ιφγν απηφλ ππνρξεψλεηαη λα δηακέλεη δηαδνρηθά ζε δηάθνξνπο 

ηφπνπο, πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη 



ζηνλ ηφπν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη επηζηξέθεη 

ηαθηηθά ζηνλ ηφπν απηφλ.  

Ο ηειεπηαίνο απηφο φξνο δελ απαηηείηαη φηαλ ην άηνκν δηακέλεη ζε κηα ρψξα 

γηα ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο κε θαζνξηζκέλε δηάξθεηα. Η θνίηεζε ζε 

παλεπηζηήκην ή άιιε ζρνιή δελ ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά ζπλήζνπο θαηνηθίαο.  

ζη) "Πξώηνο Σόπνο Πξννξηζκνύ":  
Ο ηφπνο ηεο πξψηεο εθθφξησζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  

δ) "Δγθεθξηκέλνο Απνζεθεπηήο Ορεκάηωλ":  
Σν πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή λα 

θαηέρεη, λα παξαιακβάλεη ή λα απνζηέιιεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπ θνηλνηηθά νρήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη βξίζθνληαη ζε 

θνξνινγηθή απνζήθε ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο. 

ε) "Φνξνινγηθή Απνζήθε Ορεκάηωλ":  
Κάζε ηφπνο φπνπ θαηέρνληαη, παξαιακβάλνληαη ή απνζηέιινληαη, απφ 

εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, θνηλνηηθά 

νρήκαηα πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο είζπξαμεο ηνπ ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 

  

  

Άξζξν 121  

Σέινο ηαμηλόκεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο  
  

1. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 87.03 ηεο πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο (Καλνληζκφο ΔΟΚ 2658/1987 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπιίνπ 

1987 ΔΔL ηεο 07.09.1987) ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο επί ηεο 

θνξνινγεηέαο αμίαο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

126 ηνπ παξφληα θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1573/1985 (ΦΔΚ 201 Α), φπσο ηζρχνπλ.  

 
2. Οι ςυντελεςτέσ του τέλουσ ταξινόμηςησ τησ προηγούμενησ παραγράφου 
ορίζονται ωσ ακολούθωσ:  

α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ καταςκευήσ τισ προδιαγραφέσ των 
Καν. 715/07 και 682/08 (EURO 6). (1) 

  

ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΕΛΟΤ 

Μέχρι     900 Κυβικά εκατοςτά 5% 

Από  901-1400           «       « 12% 

Από 1401-1600           «       « 20% 

Από 1601-1800           «       « 30% 

Από 1801-2000           «       « 40% 

Από 2001 κυβικά εκατοςτά και πάνω 50% 

 
β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ καταςκευήσ  τισ προδιαγραφέσ τισ 
προδιαγραφέσ των Καν. 715/07 και 682/08 ( EURO 5) (τησ Οδηγίασ 98/69 
Ε.Κ φάςη B ΄( EURO 4)(1).   

ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΕΛΟΤ 

Μέχρι  900  Κυβικά εκατοςτά 14% 



Από  901-1400            «       « 27% 

Από 1401-1600            «       « 45% 

Από 1601-1800            «       « 56% 

Από 1801-2000            «       « 83% 

Από  2001 κυβικά εκατοςτά και πάνω 142% 

 
γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ καταςκευήσ τισ προδιαγραφέσ των 
Οδηγιών 98/69 Ε.Κ φάςη A’ και Β΄ ( EURO 4) ,  94/12 (EURO 3, 2)  Ε.Κ., 
91/441 Ε.Ο.Κ., 89/458 Ε.Ο.Κ. και 88/76 Ε.Ο.Κ.: 

 

ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΕΛΟΤ 

Μέχρι 900       Κυβικά εκατοςτά 24% 

Από  901-1400    «       « 49% 

Από 1401-1600   «       « 95% 

Από 1601-1800    «       « 129% 

Από 1801-2000    «       « 216% 

Από  2001   κυβικά εκατοςτά και 
πάνω 

334% 

        (Τα εδ. α, β θαη γ ηίζεληαη όπως ηροποποηήζεθαλ κε ηελ αρηζ, ΔΕΦΚ 5017536 /2015) 

 

 

δ) Γηα απηνθίλεηα ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο:  

  

ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ 

Μέρξη     900     Κπβηθά εθαηνζηά 37% 

Απφ  901-1400              «       « 66% 

Απφ 1401-1600              «       « 128% 

Απφ 1601-1800              «       « 148% 

Απφ 1801-2000              «       « 266% 

Απφ  2001 θπβηθά εθαηνζηά θαη πάλσ 346% 

 

ε) Γηα απηνθίλεηα νρήκαηα, ηξίθπθια ή ηεηξάθπθια πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2002/24/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 

2002 (E.E.L 124 ηεο 9.5.2002) θαη πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο νδεγίαο 2002/51/Δ.Κ. ή κεηαγελέζηεξεο:  

  

ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ  ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ 
                 Κάησ ησλ 50 θπβηθψλ εθαηνζηψλ Προζηίζεηαη κε  ηελ  παρ. 35  ηοσ               

0% 

                             άρζροσ 1 ηοσ  Ν.3583/2007  (ΦΕΚ 142/Α/28.6.2007))  

 

      Απφ 50 κέρξη θαη 500 θπβηθά εθαηνζηά                                  5% 

 

      Απφ 501 κέρξη θαη 900 θπβηθά εθαηνζηά                                9% 



      Απφ 901 θπβηθά εθαηνζηά θαη πάλσ                                    15 % 

 

 

ζη) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1959/1991 (ΦΔΚ 123 Α΄) θαη ηεο αξηζ. 

Β.27660/712/10.7.1992 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΦΔΚ 519 Β΄), εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα πεηξειαηνθίλεηα 

νρήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ε'. 

3. Γηα απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 87.03 ηεο πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο αληίζηνηρεο κε ηηο πεξηπηψζεηο (α), (β), (γ) θαη (δ) ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, αληηξξππαληηθήο ή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο, νη θαηά πεξίπησζε 

ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο κεηψλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).  

4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα απηνθίλεηα 

ηχπνπ JEEP ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 87.04 ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο.  

 «5. Σα πβξηδηθά απηνθίλεηα, κε θηλεηήξα ηνπ νπνίνπ νη εθπνκπέο ξχπσλ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

ηεο Οδεγίαο 94/12 E.K. ή κεηαγελέζηεξεο, θαζψο θαη ηα ειεθηξνθίλεηα, δελ 

ππφθεηληαη ζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηέινο 

ηαμηλφκεζεο.» 

Η παρ. 5 αληηθαηαζηάζεθε από  ηελ  παρ. 36  ηοσ   άρζροσ 1 ηοσ  Ν.3583/2007  (ΦΕΚ 

142/Α/28.6.2007))  

 «6. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο θαη απηνθίλεηα ηχπνπ JEEP ησλ 

δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 87.03 θαη 87.04, αληίζηνηρα, ηεο πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο, ηα νπνία είραλ ηαμηλνκεζεί θαη θπθινθνξήζεη ζηε ρψξα, εθφζνλ 

κεηαθέξνληαη ή απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

εμάγνληαη ζε ηξίηε ρψξα θαη επαλαθέξνληαη ζηελ εκεδαπή κέζα ζε δηάζηεκα νθηψ 

(8) εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηα κεηξψα απηνθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κε ζθνπφ λα επαλαηαμηλνκεζνχλ θαη λα ηεζνχλ εθ 

λένπ ζε θπθινθνξία, απαιιάζζνληαη απφ ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ ηέινο ηαμηλφκεζεο. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 

 «7. ε πεξίπησζε έλαξμεο ηζρχνο λέσλ πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο πιεξνχλ εθ 

θαηαζθεπήο ηα νρήκαηα, κε βάζε ήδε εθδνζείζα ή λέα Κνηλνηηθή Οδεγία 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, απφ ην ρξφλν έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ αλαγθαίσλ 

εζληθψλ κέηξσλ ελαξκφληζεο πξνο απηέο, γηα ηα απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο απηέο, ζα εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο ηεο 

πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Μεηά ηελ ππαγσγή ζηελ πεξίπησζε α΄ ησλ απηνθηλήησλ κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο, 

ζα εθαξκφδνληαη γηα ηα απηνθίλεηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνδηαγξαθέο, νη 

ζπληειεζηέο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ αληίζηνηρα.» 

 «8. Γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηέινπο ηαμηλφκεζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε δηαπίζησζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νπνίαο πιεξνί εθ θαηαζθεπήο ην 

φρεκα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή κε βάζε ηελ 

πξνζθνκηδφκελε ζε απηήλ έγθξηζε ηχπνπ ή δειηίν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ θαη 

ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ νρήκαηνο. 



ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηαχηηζε νδεγηψλ κεηαμχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ζπκκφξθσζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο αληίζηνηρεο έγθξηζεο ηχπνπ ή ηνπ δειηίνπ 

θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ, ε ππαγσγή ζηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ έγθξηζε ηχπνπ ή ζην δειηίν 

θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ νδεγία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ πιεξνί εθ 

θαηαζθεπήο ην φρεκα. 

Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θαη ηεο 

πξσηφηππεο άδεηαο θπθινθνξίαο απηψλ πνπ είραλ ιάβεη ζηελ μέλε ρψξα. 

ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο νρεκάησλ πνπ απηά δελ δηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ νρήκαηνο ζηνλ 

αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηέινπο ηαμηλφκεζεο, θαζνξίδνληαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα πξνζθνκηδφκελα 

ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

νρήκαηνο σο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαη ηε δηαπίζησζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

νδεγίαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ απηφ πιεξνί εθ θαηαζθεπήο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 

 Προζηίζεηαη λέα παρ. 6 ,  θαη οη  παιηές  6 θαη 7  αλαρηζκούληαη  ζε 7θαη 8  θαη 

αληηθαζίζηαηαη από   παρ. 37  ηοσ   άρζροσ 1 ηοσ  Ν.3583/2007  (ΦΕΚ 

142/Α/28.6.2007))  
 

Αξρή 

  

   

Άξζξν 122  

Σέινο ηαμηλόκεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ δεκόζηαο ρξήζεο  
  

1. Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Οδεγίαο 94/12 Δ.Κ. ή κεηαγελέζηεξεο αλεμάξηεηα απφ ην θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα θπθινθνξήζνπλ σο δεκφζηαο ρξήζεο, 

θαηαβάιιεηαη ην δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%) ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ γηα ηα φκνηα 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο.  

2. Γηα ηα απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο 

91/441 Δ.Ο.Κ. θαη παιαηνηέξσλ ή είλαη ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο θαηαβάιιεηαη ην 

πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ γηα φκνηα αληηξξππαληηθήο ή ζπκβαηηθήο 

ηερλνινγίαο επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο.  

3. Πξνθεηκέλνπ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεηξειαηνθηλεηήξα 

θαη πξννξίδνληαη λα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία σο δεκφζηαο ρξήζεο, ε επηβάξπλζε απφ 

ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε.  

 «4. Σα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο, εθφζνλ απνραξαθηεξίδνληαη θαη 

ηίζεληαη ζε θπθινθνξία σο ηδησηηθήο ρξήζεο πξηλ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ 

ηεισληζκφ ηνπο, ππφθεηληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεησκέλσλ 

θφξσλ πνπ θαηέβαιαλ θη εθείλσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηνπ ηεισληζκνχ ηνπο 

σο ηδησηηθήο ρξήζεο θαη κε βάζε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά 

ηνλ ίδην ρξφλν. Μεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηνλ ηεισληζκφ ηνπο σο 

δεκφζηαο ρξήζεο δελ νθείιεηαη δηαθνξά ηέινπο, αιιά θαηαβάιιεηαη πνζφ ίζν κε ηα 
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εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηαμηλφκεζήο ηνπο σο ηδησηηθήο 

ρξήζεο.» 

 

Η παρ. 4 αληηθαζίζηαηαη  από ηελ    παρ. 38  ηοσ   άρζροσ 1 ηοσ  Ν.3583/2007  (ΦΕΚ 

142/Α/28.6.2007))  
 

5. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο πνπ παξαιήθζεθαλ κε ηα πξνεγνχκελα επλντθά 

θνξνινγηθά θαζεζηψηα.  

 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη  Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ζη φξνη, 

νη πξνυπνζέζεηο θαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, - Η παρ. 6 προζηέζεθε κε ηο λ. 3763/09. 

Αξρή 

  

   

Άξζξν 123  

Σέινο ηαμηλόκεζεο θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ  
  

1. Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πιελ ηχπνπ JEEP θαη νη βάζεηο ηνπο ηεο δαζκνινγηθήο 

θιάζεο 87.04 ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ Οδεγηψλ 91/542 Δ.Ο.Κ. θάζε Β' ή 96/69 Δ.Κ. ή κεηαγελέζηεξσλ 

ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο σο εμήο:  

  α) Φνξηεγά απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο αλεμάξηεηα 

θπιηλδξηζκνχ, πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%).  

  β) Αλνηθηά θνξηεγά γηα απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο κέρξη θαη 3,5 ηφλνπο 

αλεμάξηεηα θπιηλδξηζκνχ, πνζνζηφ επηά ηνηο εθαηφ (7%).  

  γ) Κιεηζηά θνξηεγά απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο κέρξη θαη 3,5 ηφλνπο.  

  

ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ 

ΚΙΝΗΣΗΡΑ  
ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ 

Μέρξη 900    θπβηθά εθαηνζηά  6% 

 Απφ 901 - 1400   «       «   14% 

Απφ 1401 - 1800  «       «   18% 

Απφ 1801 - 2000  «       «   21% 

Απφ 2001 θπβηθά εθαηνζηά θαη 

πάλσ 
26% 

  

  δ) Βάζεηο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ πέληε 

ηνηο εθαηφ (5%) γηα ηελ πεξίπησζε α' θαη επηά ηνηο εθαηφ (7%) γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

β' θαη γ'.  

Απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο νη θαηλνχξγηεο βάζεηο θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ γηα ηηο νπνίεο κέρξη 24.6.2003 είραλ ππνβιεζεί δεζκεπηηθέο θαη κε 

ηξνπνπνηήζηκεο πξνζθνξέο κε απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ζε εθηέιεζε 

δηαγσληζκψλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ 

θαηαζθεπή νρεκάησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη εθθξεκεί ε παξάδνζή ηνπο.  

Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζα θαζνξηζζνχλ κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 «ε) Απηνθίλεηα νρήκαηα κε κηθηφ βάξνο κέρξη 3,5 ηφλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

δαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε, πνπ δηαζέηνπλ εθ θαηαζθεπήο ρσξηζηφ ζάιακν κε 
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δχν ζεηξέο θαζηζκάησλ γηα ηνλ νδεγφ, ζπλνδεγφ θαη ηνπο επηβάηεο θαη ρσξηζηφ 

αλνηθηφ ρψξν θφξησζεο εκπνξεπκάησλ: 

- κε ην εθ θαηαζθεπήο εζσηεξηθφ κήθνο ηεο εμέδξαο θφξησζεο κεγαιχηεξν ηνπ 

ζαξάληα ηνηο    εθαηφ (40%) ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ κπξνζηηλνχ 

θαη ηνπ πίζσ ηξνρνχ ηεο ίδηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο θαη αλεμάξηεηα απφ ην 

θνξηίν πνπ δχλαηαη λα κεηαθέξνπλ, πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο αλσηέξσ 

πεξίπησζεο β΄ 

- κε ην εθ θαηαζθεπήο εζσηεξηθφ κήθνο ηεο εμέδξαο θφξησζεο κηθξφηεξν ηνπ 

ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ κπξνζηηλνχ 

θαη ηνπ πίζσ ηξνρνχ ηεο ίδηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο θαη κε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο θνξηίνπ κεγαιχηεξνπ ησλ πεληαθνζίσλ (500) ρηιηφγξακκσλ, πνζνζηφ 

δηπιάζην ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο βΆ, 

- κε ην εθ θαηαζθεπήο εζσηεξηθφ κήθνο ηεο εμέδξαο θφξησζεο κηθξφηεξν ή ίζν 

ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηνπ 

κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ ηξνρνχ ηεο ίδηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο θαη κε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θνξηίνπ κηθξφηεξνπ ησλ πεληαθνζίσλ (500) 

ρηιηφγξακκσλ, πνζνζηφ ίζν κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ ησλ πνζνζηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη δ'  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121, αλάινγα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ νδεγηψλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ απηά πιεξνχλ εθ 

θαηαζθεπήο, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

ηξηπιάζηνπ ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο β΄.» 

ζη) Οη ζπληειεζηέο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ (α) έσο θαη (δ) 

πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) πξνθεηκέλνπ γηα 

απηνθίλεηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαπάλσ Οδεγηψλ.  

 «Η θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην πξνζαχμεζε έρεη εθαξκνγή θαη ζηα νρήκαηα 

ησλ δχν    

   πξψησλ ππνπεξηπηψζεσλ ηεο πεξίπησζεο εΆ πνπ δελ πιεξνχλ πξνδηαγξαθέο 

νδεγηψλ  

   αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.» 

   «ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο 
της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα οποία 

με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από 
άκαμπτο στερεό υλικό διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό 
αμάξωμα των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (A' 201).»  
Η παρ. ζ΄ προστίθεται με την υποπαράγραφο Δ5 περ. 1α του άρθρου 3 του Ν. 
4254-14. 

«ε) Απηνθίλεηα νρήκαηα, αλνηθηά ή θιεηζηά, ηξίθπθια ή ηεηξάθπθια, πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 92/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο 

Ινπλίνπ 1992 (EEL 225 ηεο 10.9.1992) θαη πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο απηήο ή κεηαγελέζηεξεο, ππνβάιινληαη ζε ηέινο 

ηαμηλφκεζεο, σο αθνινχζσο: 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

Κάησ ησλ 50 θπβηθψλ εθαηνζηψλ 0% 

Απφ 50 κέρξη θαη 500 θπβηθά εθαηνζηά 4% 

Απφ 501 κέρξη θαη 900 θπβηθά εθαηνζηά 8% 

Απφ 901 θπβηθά εθαηνζηά θαη πάλσ 14% ». 

 



Με ηελ παρ. 39 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.2007),  Προζηίζεληαη λέες περ. ε΄ 

θαη ε ΄ θαη ε παιηά ε΄ αλαρηζκείηαη ζε ζη΄ ζηελ οποία προζηίζεηαη θαη εδ β΄ 

 

2. Πξνθεηκέλνπ γηα θιεηζηά θνξηεγά πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (γ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

πνζνζηά ηέινπο ηξηπιαζηάδνληαη θαη ππνινγίδνληαη επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη γηα ηα επηβαηηθά.  

 «3. Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο 
αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό αλλά και αυτό 

που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού 
καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχημάτων του πρώτου 
εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, 

καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται 
εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει 

ανοικτό.» 
Η παρ. 3 ηίζεηαη όπως αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ  με την υποπαράγραφο Δ5 περ. 1β  

του άρθρου 3 του Ν. 4254-14 
4. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ απηνθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ε θνξνινγεηέα αμία δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ 

παξαθάησ ζηνηρείσλ:  

α) Σελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία γηα ηα θαηλνχξηα απηνθίλεηα. Γηα 

ηα κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Σεισλεηαθή Τπεξεζία Αμηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ε ππεξεζία απηή 

δηαζέηεη Η ηεθκαξηή απηή αμία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο πξάγκαηη 

πιεξσζείζαο ή πιεξσηέαο αμίαο (ηηκή αγνξάο). 

β) Σνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο πνπ πξάγκαηη θαηαβάιινληαη  

γ) Σα παξεπφκελα έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη ηα νρήκαηα, φπσο έμνδα 

πξνκήζεηαο, κεζηηείαο, ηφθσλ, θφξησζεο, εθθφξησζεο, αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

5. Σα αλνηθηά θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαζθεπάδνληαη ζε θιεηζηά θαη' εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2443/1996 (ΦΔΚ 265 Α) 

ππνβάιινληαη αληί ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 

1573/1985 (ΦΔΚ 201 Α) ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη σο εμήο:  

- Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ 901 - 1.400 θπβ. εθαηνζηά, επηαθφζηα ηξηάληα 

ηξία  (733) επξψ.  

- Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ 1.401 - 1.800 θπβ. εθαηνζηά, ρίιηα είθνζη 

επηά (1.027) επξψ.  

- Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ 1.801 - 2.000 θπβ. εθαηνζηά, ρίιηα 

ηεηξαθφζηα εμήληα επηά (1.467) επξψ. 

- Γηα ηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ 2.001 θπβ. εθαηνζηά θαη πάλσ δχν ρηιηάδεο 

ηξηαθφζηα ζαξάληα επηά (2.347) επξψ.  

6. Σα ειεθηξνθίλεηα θνξηεγά απηνθίλεηα δελ ππφθεηληαη ζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηέινο ηαμηλφκεζεο.  

Με ηελ παρ. 40 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.2007), ανηικαθίζηαηαι ηο ππώηο 

εδάθιοωρ εξήρ: 
«Σα αλνηθηά ή θιεηζηά θνξηεγά απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαζθεπή ειθπζηήξσλ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο (δ.θ.) 87.01, 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (ιεσθνξείσλ) ηεο δ.θ. 87.02, θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

ςπγείσλ ηεο δ.θ. 87.04 γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ ηέινο 

ηαμηλφκεζεο, απηνθηλήησλ νρεκάησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ηεο δ.θ. 87.05 ηεο 



πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, ππνβάιινληαη, αληί ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ.1573/1985 (ΦΔΚ 201 ΑΆ), ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη σο εμήο:». 

-Μηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3,5 ηφλνπο κέρξη θαη 7,5 ηφλνπο 1.000 επξψ.  

-Μηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 7,5 ηφλνπο κέρξη θαη 14 ηφλνπο 1.800 επξψ.  

-Μηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 14 ηφλνπο 2.500 επξψ.  

Σα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά πεληαθφζηα (500) επξψ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απφ ηε κεηαζθεπή πξνθχπηεη αλαηξεπφκελν ή βπηηνθφξν φρεκα.  

Με ηελ παρ. 41 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.2007),πποζηίθεηαι νέα παπ. 8 και η 

παλιά 8 αναπιθμείηαι ζε 9 ΄ 

«8. Αλαζηέιιεηαη ε βεβαίσζε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα θνξηεγά απηνθίλεηα ηεο 

δαζκνινγηθήο θιάζεο 87.04 ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο θαη ζηηο βάζεηο 

απηψλ, πνπ παξαιακβάλνληαη κε πξννξηζκφ ηε δηαζθεπή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ηεισλεηαθήο αξρήο, ππφ ηνπο φξνπο θαη 

δηαηππψζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ζε νρήκαηα ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 87.02, 87.04 θαη 87.05 ηεο 

πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο. 

Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ζηα δηαζθεπαζζέληα έηνηκα νρήκαηα, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηαμηλφκεζε ζηε ρψξα καο, επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ απηψλ. 

Οκνίσο θαη γηα ηα πξνεξρφκελα απφ δηαζθεπή ησλ βάζεσλ ησλ δαζκνινγηθψλ 

θιάζεσλ 87.02 θαη 87.06 ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο έηνηκα νρήκαηα, ην 

ηέινο ηαμηλφκεζεο κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαζθεπήο ησλ βάζεσλ απηψλ. 

Γηα ηα σο άλσ νρήκαηα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηαμηλφκεζε ζηε ρψξα καο, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαζθεπήο επηηξέπεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ λα επαλαπνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή λα εμάγνληαη ζε ηξίηε ρψξα ρσξίο θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο πνπ έηπραλ αλαζηνιήο.» 

 

     Γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο, σο θνξνινπγεηέα αμία γηα ηα  θνξηεγά 

νρήκαηα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 87.04 ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο 

ιακβάλεηαη ε αμία ηεο βάζεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 4, ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη θαη ηo θφζηνο ηεο 

δηαζθεπήο.- ηο ηειεσηαίο εδάθηο εδ. προζηέζεθε κε ηο λ.3763/09. 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον 

χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων του άρθρου αυτού ως αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το επόμενο εδ. καταργήθηκε με το άρθρο 

26 του ν.3763/09 

 «10. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 
για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των φορτηγών οχημάτων 
ανεξαρτήτου προελεύσεως ή των εγχωρίως παραγομένων, καθορίζονται 

με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 
126 του παρόντος». Η παρ. 10 προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. γ  του 

ν.3763/09. 
 



    

Άξζξν 124  

Σέινο ηαμηλόκεζεο κνηνζηθιεηώλ  

 

 Με ηελ παρ. 42 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.2007),ανηικαθίζηαηαι η παπ. 1΄ 

 

  

«1. Οη κνηνζηθιέηεο ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 87.11 ηεο πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο, σο αθνινχζσο: 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΠΟΟΣΟ ΣΔΛΟΤ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

Μέρξη θαη 125 θπβηθά εθαηνζηά 0% 

Απφ 126 κέρξη θαη 249 θπβηθά εθαηνζηά 2% 

Απφ 250 κέρξη θαη 900 θπβηθά εθαηνζηά 7% 

Απφ 901 κέρξη θαη 1.400 θπβηθά εθαηνζηά 12% 

Απφ 1.401 κέρξη θαη 1.600 θπβηθά εθαηνζηά 14% 

Απφ 1.601 κέρξη θαη 1.800 θπβηθά εθαηνζηά 17% 

Απφ 1.801 θαη άλσ θπβηθά εθαηνζηά 25% ». 

 

2. Η θνξνινγεηέα αμία γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ:  

α) Σελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία γηα ηηο θαηλνχξγηεο 

κνηνζηθιέηεο.  

Γηα ηηο κεηαρεηξηζκέλεο κνηνζηθιέηεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρνλδξηθήο 

πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηχπνπ κνηνζηθιέηαο θαηά ην ρξφλν θπθινθνξίαο 

ζηε δηεζλή αγνξά, αθνχ ε ηηκή απηή κεησζεί ιφγσ θζνξάο απφ ζπλήζε ρξήζε 

ή άιιε αηηία, κε βάζε ηα παξαθάησ πνζνζηά κείσζεο:  

  

Παιαηόηεηα Πνζνζηό κείωζεο αμίαο 

Απφ 1 θαη κέρξη 2 έηε 14%  

Πάλσ απφ 2 κέρξη θαη 3 έηε  21%  

Πάλσ απφ 3 κέρξη θαη 4 έηε 25% 

Πάλσ απφ 4 κέρξη θαη 5 έηε  32%  

Πάλσ απφ 5 κέρξη θαη 6 έηε 35% 

Πάλσ απφ 6 κέρξη θαη 7 έηε 39%  

Πάλσ απφ 7 κέρξη θαη 8 έηε 42%  

Πάλσ απφ 8 έηε 46% 

  

Η ηεθκαξηή αμία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο πξάγκαηη πιεξσζείζαο ή 

πιεξσηέαο αμίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Τπεξεζία 

Αμηψλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί ηηκνθαηάινγνη απφ ηνπο επίζεκνπο δηαλνκείο, ε 

ππεξεζία απηή θαζνξίδεη ηελ ηηκή αγνξάο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη.  

β) Σνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο πνπ πξάγκαηη θαηαβάιινληαη.  

γ) Σα παξεπφκελα έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη νη κνηνζηθιέηεο, φπσο 

έμνδα πξνκήζεηαο, κεζηηείαο, ηφθσλ, θφξησζεο, εθθφξησζεο, αζθάιηζεο θαη 

κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

  



Αξρή 

  

  

  

Άξζξν 125  

Σέινο ηαμηλόκεζεο άιιωλ νρεκάηωλ  
  

1. Απηνθίλεηα, νρήκαηα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2367/1953 (ΦΔΚ 82 

Α') κε εμαίξεζε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ 

παξφληα Κψδηθα, πνπ ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, ππνβάιινληαη ζε 

ηέινο ηαμηλφκεζεο ίζν πξνο ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε ηέιε θπθινθνξίαο 

ελφο (1) έηνπο.  

2. Σα εθπνηνχκελα απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαληζκφ Γηαθίλεζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ 

(Ο.Γ.Γ.Τ.) κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη απφ ηνπο 

αγνξαζηέο ζε θπθινθνξία σο ηδησηηθήο ρξήζεο, ππνβάιινληαη ζε ηέινο ηαμηλφκεζεο 

ίζν πξνο ηα θαηά πεξίπησζε ηέιε θπθινθνξίαο ελφο (1) έηνπο.  

  

Αξρή 

  

  

ΣΜΗΜΑ Β'  

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ ΑΞΙΑ - ΚΤΛΙΝΓΡΙΜΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΔΛOY 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  
  

Άξζξν 126  

Φνξνινγεηέα αμία επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ  
  

   «1. Η θνξνινγεηέα αμία γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: 

    α) Σελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή νίθν ηνπ απηνθηλήηνπ, 

θαηά ηχπν, παξαιιαγή θαη έθδνζε απηνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ππνβαιιφκελνπο ηηκνθαηαιφγνπο ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή απφ ηνπο 

επίζεκνπο δηαλνκείο απηνθηλήησλ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΚ) 1400/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 31εο Ινπιίνπ 2002 (EEL 203, ηεο 1εο Απγνχζηνπ 

2002), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ηνπ πξναηξεηηθνχ (EXTRA) απηνχ 

εμνπιηζκνχ. 

    Γηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά απηνθίλεηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηά ηα παξαπάλσ 

ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο φκνηνπ θαηά κάξθα, ηχπν, παξαιιαγή θαη έθδνζε 

θαηλνχξγηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κε ηνλ ίδην εμνπιηζκφ, θαηά ην ρξφλν 

θπθινθνξίαο ηνπ ζηε δηεζλή αγνξά, αθνχ απηή κεησζεί θαηά ην 

πνζνζηφ απνκείσζεο πνπ νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ θαηεγνξία 

ακαμψκαηνο. 

  

   Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ηα σο άλσ πνζνζηά αλά 

εμάκελν θαη έηνο ειηθίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αλά θαηεγνξία ακαμψκαηνο. Σα 

ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ πνζνζηψλ, θαζψο 

θαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ ησλ ελδηάκεζσλ κελψλ θαζνξίδνληαη κε 

ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

    Η θνξνινγεηέα αμία, κεηά ηελ σο άλσ απνκείσζε, κεηψλεηαη πεξαηηέξσ 

πνζνζηηαία κε ρξήζε ζπληειεζηή 0,30 γηα θάζε 500 επηπιένλ ρηιηφκεηξα πνπ έρνπλ 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#κορυφή
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#Άρθρο 121
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#Άρθρο 122
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#Άρθρο 123
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#Άρθρο 124
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#κορυφή


δηαλπζεί απφ ηνλ εηήζην κέζν φξν. Η απνκείσζε βάζεη δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ην 30% ηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηελ σο άλσ απνκείσζε. 

    Ο εηήζηνο κέζνο φξνο δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο, νξίδεηαη ζηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000). Η 

ζπλνιηθή απνκείσζε, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο απνκείσζεο ιφγσ δηαλπζέλησλ 

ρηιηνκέηξσλ πέξαλ ηνπ κέζνπ φξνπ, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 95%. 

  

   β) Σα έμνδα αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ρψξα.»  

Η παρ. 1 ηίζεηαη όπως αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παρ. 1 ηοσ αρζρ. 5 ηοσ λ. 4211-13 θαη 

ηζτύεη από 28-12-13   

 
2. Πξνθεηκέλνπ γηα αζζελνθφξα νρήκαηα ε θνξνινγεηέα αμία γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

ηέινπο ηαμηλφκεζεο δηακνξθψλεηαη ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ απηψλ.  

3. Όηαλ ηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο επηβνιήο ηνπ ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ άξζξσλ 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ παξφληα Κψδηθα 

εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα άιινπ θξάηνπο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο απηήο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο απηνχ πξνο ην επξψ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 168 κέρξη θαη 172 ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Ο.Κ.) 2454/1993.  

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα ή 

πξφζθνξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ή ηνπ θπιηλδξηζκνχ ηνπ 

θηλεηήξα ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ε 

αλαγθαία δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληα 

Κψδηθα.  

    Με φκνηα απφθαζε ζπληζηάηαη Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγεηέαο  αμίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ απηνθηλήησλ 

νρεκάησλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.- αληηθαηαζηάζεθε ηο 

προεγούκελο εδάθηο κε ηο λ. 3763/09. 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο κεηαρεηξηζκέλνπ επηβαηηθνχ απηνθίλεηνπ δελ 

απνδέρεηαη ην πνζφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 θαη ηελ θιίκαθα 

απνκείσζεο ηεο αμίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο ε θνξνινγεηέα αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 4, ζε ηξφπν ψζηε ην πξνο θαηαβνιή ηέινο 

ηαμηλφκεζεο λα ηζνχηαη κε ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηνπ ηέινπο απηνχ πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζε φρεκα ηεο απηήο κάξθαο, ηχπνπ θαη ζπζηήκαηνο θίλεζεο ή 

ειιείςεη απηψλ ζε φρεκα παξφκνην ή παξεκθεξέο, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε θπθινθνξία 

ζηελ Διιάδα θαηά ην απηφ έηνο ηεο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθίλεηνπ ζε 

Κξάηνο - Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ απηνθίλεηνπ πξνεγείηαη εμέηαζε 

απφ επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηελ έδξα ησλ Σεισλεηαθψλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη απνηεινχληαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Σεισλεηαθήο Πεξηθεξείαο, 

«έλαλ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο»  θαη ηνλ θάηνρν ηνπ νρήκαηνο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπφ ηνπ.  

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηηο παξαπάλσ επηηξνπέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη θαηαβνιή παξαβφινπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.  
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Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ 

ηηο επηηξνπέο απηέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, 

θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2004.  

  

  

Άξζξν 127 - Κπιηλδξηζκόο θηλεηήξα  
  

1. Ο θπιηλδξηζκφο ηνπ θηλεηήξα πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ηέινπο ηαμηλφκεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 121, 122, 123, 124 θαη 

125 ηνπ παξφληα Κψδηθα, δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο εθείλνπ πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα δηεζλή έληππα ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν απηνθηλήηνπ.  

2. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θηλεηήξα απηνθηλήηνπ κε θηλεηήξα κεγαιχηεξνπ 

θπιηλδξηζκνχ, εθφζνλ ε αληηθαηάζηαζε ιακβάλεη ρψξα εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ 

έθδνζε ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ην ηέινο ηαμηλφκεζεο επαλππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ λένπ θηλεηήξα θαη θαηαβάιιεηαη ε δηαθνξά θαηά ηελ 

έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν 

έθδνζεο ηεο άδεηαο απηήο.  

Αλ αληηθαηαζηαζεί ν θηλεηήξαο απηνθηλήηνπ πξνζψπσλ πνπ απαιιάρηεθαλ απφ ην 

ηέινο ηαμηλφκεζεο κε θηλεηήξα κεγαιχηεξνπ θπιηλδξηζκνχ απφ ην φξην πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ απαιιαγή, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν αληηθαηάζηαζεο, 

θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ην ηέινο ηαμηλφκεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο.  

Όζνη πξνβαίλνπλ ζε αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα απηνθηλήηνπ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

εθδνζεί λέα άδεηα θπθινθνξίαο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκφδηα 

Σεισλεηαθή Αξρή ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εθδφζεθαλ γηα ηελ αγνξά ή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα.  

  

  

Άξζξν 128  

Υξόλνο γέλεζεο ππνρξέωζεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο θαη απαηηεηό 

απηνύ  
  

1. Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο γελλάηαη:  

-γηα ηα θνηλνηηθά νρήκαηα θαη γηα ηα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο θαηά ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

-γηα ηα εγρσξίσο παξαγφκελα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

νρήκαηνο,  

-πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα πνπ παξάγνληαη ππφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο 

επίβιεςεο θαηά ηελ έμνδν απφ ην θαζεζηψο απηφ. 

2. Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο θαζίζηαηαη απαηηεηφ θαη θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε ζέζε ησλ 

νρεκάησλ ζε θπθινθνξία θαη γηα ηα νρήκαηα ησλ άξζξσλ 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ 

παξφληα Κψδηθα, ην αξγφηεξν: -γηα ηα κεηαθεξφκελα ή απνζηειιφκελα απφ ηα ινηπά 

Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ηε 15ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ 

απηφλ πνπ γελλήζεθε ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο απηνχ.  

Δθφζνλ ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκέξα απηή, ε εηδηθή δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 130 ηνπ παξφληα Κψδηθα, ην ηέινο θαζίζηαηαη απαηηεηφ ηελ εκεξνκελία 

απνδνρήο ηεο εηδηθήο δήισζεο.  
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-γηα ηα εηζαγφκελα νρήκαηα, ηε 15ε εκέξα απφ ηε ζέζε απηψλ ζε αλάισζε ή 

ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 130 ηνπ παξφληα Κψδηθα, εθφζνλ απηφ θαηαηεζεί λσξίηεξα,  

-γηα ηα εγρσξίσο παξαγφκελα, θαηά ην ρξφλν πνπ γελλάηαη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο απηνχ.  

3. Όηαλ ηα νρήκαηα ηίζεληαη ζε έλα απφ ηα θαζεζηψηα αλαζηνιήο ηνπ άξζξνπ 133 

ηνπ παξφληα Κψδηθα ή ζηα ηεισλεηαθά αλαζηαιηηθά θαζεζηψηα ηνπ άξζξνπ 84 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α' ηνπ Καλνληζκνχ Δ.Ο.Κ. 2913/1992 (ΔΔL 302/19.10.1992) 

ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) θαζίζηαληαη 

απαηηεηνί θαηά ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ, έζησ θαη αληηθαλνληθά απφ ηα θαζεζηψηα 

απηά.  

Η ζέζε ησλ νρεκάησλ ζηα θαζεζηψηα απηά ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ην ηέινο 

ηαμηλφκεζεο θαηαζηεί απαηηεηφ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

  

Αξρή 

  

  

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β'  

ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ 

ΣΔΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  
  

ΣΜΗΜΑ Α'  

ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ  
  

Άξζξν 129  
Με ηελ παρ. 46 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.2007),ανηικαθίζηαηαι ο ηίηλορ και 

ηο ππώηο εδ. ηηρ παπ. 1΄ 

 «Μεηαθνξά, απνζηνιή, άθημε θνηλνηηθώλ νρεκάηωλ» 

1. «Σα θνηλνηηθά νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 121, 122, 123 θαη 124 ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα, θαζψο θαη νη βάζεηο ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 87.02 θαη 87.06 

ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηνλ πξψην ηφπν 

πξννξηζκνχ, δειψλνληαη ακέζσο ζηελ πιεζηέζηεξε Σεισλεηαθή Αξρή.» 

Αλ κεζνιαβεί αξγία, ε δήισζε γίλεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα. Τπφρξενη ζηε 

δήισζε απηή είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν παξαιήπηεο ησλ νρεκάησλ ή ν λφκηκνο 

αληηπξφζσπφο ηνπο ή ην πξφζσπν ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ηα νρήκαηα.  

2. Όηαλ ηα παξαπάλσ νρήκαηα κεηαθέξνληαη απηνδχλακα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

δειψλνληαη ακέζσο απφ ην πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ είζνδν απηή ζηελ 

πιεζηέζηεξε Σεισλεηαθή Αξρή.  

3. Η Σεισλεηαθή Αξρή, ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, θαζνξίδεη ηελ αλαγθαία πξνζεζκία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζηνλ 

ηφπν ηνπ δεισζέληνο ηειηθνχ πξννξηζκνχ.  

4. Η θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο δήισζε δελ ππνβάιιεηαη φηαλ ηα θνηλνηηθά 

νρήκαηα εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ παξφληα 

Κψδηθα.  

5. Σα θνηλνηηθά νρήκαηα δχλαηαη, πξηλ απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο, λα επαλαπνζηέινληαη ζηα ινηπά Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.) ή λα εμάγνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο.  
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6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δήισζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

  

  

  

ΣΜΗΜΑ Β'  

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΔΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  
  

Άξζξν 130  

Βεβαίωζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο νρεκάηωλ - Πηζηνπνηεηηθά 

ηαμηλόκεζεο  
  

1. Τπφρξενο ζηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο 

ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ.  

2. Γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ή γηα ηε ρνξήγεζε νξηζηηθήο απαιιαγήο θνηλνηηθψλ 

νρεκάησλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή εηδηθή δήισζε κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ηέινο θαζίζηαηαη απαηηεηφ θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ 

ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο.  

Γηα ηα νρήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ παξφληα Κψδηθα ε 

εηδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη θαηά ηελ έμνδν απηψλ απφ ηα αλαζηαιηηθά θαζεζηψηα. 

Με ηελ εηδηθή δήισζε, πνπ απνηειεί ηίηιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλεηζπξάηηεηαη θαη 

ν νθεηιφκελνο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.).  

3. Η βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ή ε ρνξήγεζε νξηζηηθήο 

απαιιαγήο απφ απηφ, ησλ νρεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, γίλεηαη:  

α) φηαλ ην ηέινο θαηαβιεζεί θαηά ην ρξφλν ζέζεο ζε αλάισζε, επί ηνπ ηδίνπ 

παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ 

δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ εηζαγσγήο.  

β) φηαλ ην ηέινο θαηαβιεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, επί ηεο εηδηθήο 

δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

Η εηδηθή δήισζε ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Σεισλεηαθή Αξρή ζηελ νπνία έγηλε ε 

ζέζε ζε αλάισζε ηνπ νρήκαηνο θαη ζα ζπζρεηίδεηαη κε ην παξαζηαηηθφ ζέζεο 

ζε αλάισζε πνπ κέρξη ηφηε ζα παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα. 

γ) φηαλ ηα νρήκαηα έρνπλ ππαρζεί ζε ηεισλεηαθφ αλαζηαιηηθφ θαζεζηψο επί 

ηνπ παξαζηαηηθνχ κε ην νπνίν ηίζεληαη ζε αλάισζε.  

4. Οη ζπληειεζηέο, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ 

ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη εθφζνλ ην φρεκα είλαη θνηλνηηθφ θαη ηνπ Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), είλαη εθείλνη πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ην 

ηέινο θαζίζηαηαη απαηηεηφ. Αλ κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ή 

θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ παξαζηαηηθνχ 

βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ απνδεηθηηθνχ είζπξαμεο, 

εθαξκφδεηαη ν επλντθφηεξνο γηα ηνλ ππφρξεν ζπληειεζηήο.  

Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

απνδεηθηηθφ είζπξαμεο δελ εθδφζεθε γηα ιφγνπο πνπ απνθιεηζηηθά βαξχλνπλ ηνλ 

ππφρξεν.  

Αλ δελ ππνβιεζεί ε δήισζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ παξφληα 

Κψδηθα θαη εθφζνλ νη Σεισλεηαθέο Αξρέο αδπλαηνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν ην ηέινο θαηέζηε απαηηεηφ, νη ζπληειεζηέο, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ 
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Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), είλαη απηνί πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο.  

5. Μεηά ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ή ηε 

λφκηκε νξηζηηθή απαιιαγή απφ απηά εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή 

απνδεηθηηθφ είζπξαμεο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηαμηλφκεζεο ή ηεισληζκνχ ηνπ νρήκαηνο.  

6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εηδηθήο δήισζεο, ηνπ απνδεηθηηθνχ είζπξαμεο θαη ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ηαμηλφκεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 Με ηελ παρ. 47 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.2007),πποζηίθενηαι παπ. 7, 8, και 

9  
«7. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο πξφζεζεο ηεο 

Σεισλεηαθήο Αξρήο λα πξνβεί ζηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηνχ, επηηξέπεηαη ε 

δηφξζσζε ησλ εθ παξαδξνκήο δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηδηθήο Γήισζεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην φρεκα. 

Γηφξζσζε ηεο Γήισζεο δελ επηηξέπεηαη αλ θαηά ηελ απνδνρή ή ηελ θαηαρψξηζε 

δηαπηζηψλεηαη αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηήο.» 

«8. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

επηηξέπεηαη ε αθχξσζε ηεο Δηδηθήο Γήισζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζπγγλσζηή λνκηθή 

ή πξαγκαηηθή πιάλε απηνχ, πνπ ζπλεπάγεηαη αδπλακία ηαμηλφκεζεο ηνπ νρήκαηνο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ή 

ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ηνπ νρήκαηνο ζε 

εηδηθφ απαιιαθηηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. 

Δάλ νη Σεισλεηαθέο Αξρέο έρνπλ πιεξνθνξήζεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο φηη 

πξνηίζεληαη λα πξνβνχλ ζηελ εμέηαζε απηνχ, αίηεζε αθχξσζεο ηεο Γήισζεο κπνξεί 

λα γίλεη δεθηή κφλν κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο. 

Η δηφξζσζε ή ε αθχξσζε ηεο Γήισζεο δελ επηδξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ 

θαηαζηαιηηθψλ δηαηάμεσλ.» 

«9. Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Δηδηθή Γήισζε 

νρήκαηνο, εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο 

Κψδηθα, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πεξί δηαζαθήζεσλ θαη επαιήζεπζεο 

εκπνξεπκάησλ δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη ηνπ 

Δθαξκνζηηθνχ απηνχ θαλνληζκνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη 

επαιήζεπζε ηνπ νρήκαηνο δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο, εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο Κψδηθα.» 

 

  

Άξζξν 131  

Βεβαίωζε θαη είζπξαμε εθ ηωλ πζηέξωλ.  Δπηζηξνθή αρξεωζηήηωο 

εηζπξαρζέληωλ  
  

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ παξφληα Κψδηθα εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη 

γηα ηηο επηβαξχλζεηο ησλ θνηλνηηθψλ νρεκάησλ. 

  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'  

ΑΠΑΛΛΑΓΔ - ΚΑΘΔΣΩΣΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ  
  

ΣΜΗΜΑ Α' 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#Άρθρο 31
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#Άρθρο 32


ΑΠΑΛΛΑΓΔ - ΑΝΑΣΟΛΔ  
  

Άξζξν 132  

Οξηζηηθέο απαιιαγέο  
  

1. Σα απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηηο Ιεξέο Μνλέο ηνπ Αγίνπ 

Όξνπο απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε 

ηεο Ιεξάο Κνηλφηεηαο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο.  

2. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη πιήξεο απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ 

Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαη ην εθάπαμ πξφζζεην εηδηθφ ηέινο επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ, ζα παξέρεηαη, κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πιήξεο 

απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο.  

3. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη πιήξεο απαιιαγή κφλν απφ ηνλ 

Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.), ζα παξέρεηαη, κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο σο αθνινχζσο:  

α) Γηα επηβαηηθά νρήκαηα ή απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα θαη κνηνζηθιέηεο 

πνζνζηφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά πεξίπησζε 

ηέινπο ηαμηλφκεζεο.  

β) Γηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνζνζηφ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ θαηά πεξίπησζε ηέινπο ηαμηλφκεζεο.  

Με ηελ παρ. 48 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.07),πποζηίθεηαι πεπ. γ΄   

«γ) Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα ή απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα θαη κνηνζηθιέηεο, 

πνπ παξαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γ.245/88 ΑΤΟ (ΦΔΚ 

195 Β), πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1839/1989 (ΦΔΚ 90 Α), γηα ηα νπνία 

πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο 

απηήο, πιήξεο απαιιαγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά πεξίπησζε ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο.» 

 

4. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ 

Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, ζα παξέρεηαη, κε 

ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, απαιιαγή απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο.  

5. Οη παξαπάλσ απαιιαγέο απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ζα παξέρνληαη θαη ζηα 

θνηλνηηθά ή ζηα παξαγφκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απηνθίλεηα νρήκαηα, κε ηνπο 

απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο 

πξνβιέπνπλ απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαη ην εθάπαμ 

πξφζζεην εηδηθφ ηέινο γηα απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο.  

 

Με ηελ παρ. 49 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.07),οι παπ. 6 και 7 

ανηικαθίζηανηαι.    
 

 «6. Γηα απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνληαη ή έρνπλ παξαιεθζεί κε πιήξε ή κεξηθή 

απαιιαγή απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη απνδεζκεχνληαη, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε 

ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο πεξηνξηζηηθνχ δηαζηήκαηνο, εηζπξάηηεηαη ην ηέινο 

ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ή ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηέινπο απηνχ θαη ηνπ ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 

απηνθίλεηα απηά θαηά ην ρξφλν ηεο απνδέζκεπζεο.» 



«7. Καη΄ εμαίξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα, πνπ παξαιακβάλνληαη ή έρνπλ παξαιεθζεί κε πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή 

απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αλάπεξνπο 

πνιίηεο, ηνπο πνιχηεθλνπο γνλείο θαη ηνπο γνλείο κε ηξία ηέθλα θαη ζπλεπεία ζαλάηνπ 

απηψλ, πεξηέξρνληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απηνί 

θαηαβάιινπλ ηφζα δέθαηα ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί ή αληίζηνηρα ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ αλαινγεί θαη ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο 

πνπ έρεη θαηαβιεζεί, φζα είλαη θαη ηα εμάκελα πνπ ππνιείπνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο πεξηνξηζηηθνχ δηαζηήκαηνο. Σν θιάζκα ηνπ εμακήλνπ 

ζεσξείηαη σο νιφθιεξν εμάκελν. 

Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα απηνθίλεηα απηά θαηά ην ρξφλν ηεο 

απνδέζκεπζεο.» 

«Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το 
τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις για τα άτομα με αναπηρίες και 

συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους 
τους, αποδεσμεύονται τελωνειακά εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από 
την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου.» Το εδαφ. προστέθηκε 

με την περ. 3α  της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 3  του Ν. 4254/14.   
 

"8. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνληαη ή έρνπλ παξαιεθζεί αηειψο κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ αλαπήξσλ θαη δεηείηαη ε απνδέζκεπζή ηνπο απφ ην θαζεζηψο ηεο 

αηέιεηαο κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε επηαεηίαο απφ 

ηνλ ηεισληζκφ ηνπο, ππνβάιινληαη ζην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ηέινπο 

ηαμηλφκεζεο, ην νπνίν ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο πεξίπησζεο α 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

επηαεηίαο δελ νθείιεηαη ηέινο ηαμηλφκεζεο." 
Η παρ. 8 ηίζεηαη όπως αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παρ.4 ηοσ άρζρ. 24 ηοσ λ. 3610/07 

 

9. Απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ηα αζζελνθφξα απηνθίλεηα πνπ 

παξαιακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηα 

Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο Πξφλνηαο (Πε..Τ.Π.) θαη απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο απηψλ, ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.), θαζψο θαη 

λνζνθνκεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Ι.Γ. επηρνξεγνχκελα απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ. - Η ηζτύς ηες παραγράθοσ ασηής αρτίδεη από ηε δεκοζίεσζε ηοσ Ν. 

3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α). 

 

    «10. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως 
φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ, τα πλωτά μέσα 
και τα αυτοκίνητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα, τα οποία 

παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό 
Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον 
οικείο Υπουργό.» Η παρ. 10 προστίθεται με την παρ. 2 του αρθρ. 13 του Ν. 
4138-13  
 

 11. Σν πξνζσπηθφ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ Διιάδα Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή 

ησλ κειψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ησλ Δπξσπατθψλ Οξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ίδηα 

δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κπνξνχλ λα ηχρνπλ δηεπξπκέλνπ θαζεζηψηνο 

απαιιαγψλ γηα ηα απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνπλ, εθφζνλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο 



Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ εθάζηνηε Οξγαληζκνχ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απφ ηηο πκθσλίεο Έδξαο ηνπο. Σα πξφζσπα απηά. κε εμαίξεζε ην πξνζσπηθφ πνπ 

πξνζιακβάλεηαη ηνπηθά, κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αηειψο ηα ηδησηηθά ηνπο 

απηνθίλεηα ή λα ηα  αληηθαζηζηνχλ αηειψο, κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνλ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα θάζε έλα 

εθ ησλ Οξγαληζκψλ απησλ. – Η παρ. 11  Προζηέζεθε κε ηο λ. 3790/09. 

«12. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες, η προθεσμία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος δύναται να παραταθεί για 
έξι (6) επιπλέον μήνες. 
β) Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου.» Η παρ. 12. προστέθηκε με την περ. 3γ  

της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 3  του Ν. 4254/14.   
 

Άξζξν 133  

Καζεζηώηα αλαζηνιήο θαη πξνζωξηλήο  απαιιαγήο νρεκάηωλ 
 

  

1. Σα θνηλνηηθά νρήκαηα δχλαληαη λα ηίζεληαη ζε θαζεζηψο θνξνινγηθήο απνζήθεο 

θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξακέλνπλ ζην θαζεζηψο απηφ ηεινχλ ζε 

αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(Φ.Π.Α.).  

 

Με ηελ παρ. 50 ηοσ Ν.3583/07 (ΦΕΚ  142/Α/28.6.07),οι παπ.2 ανηικαθίζηαηαι.    

 «2. Σα θνηλνηηθά νρήκαηα δχλαληαη λα παξακέλνπλ πξνζσξηλά ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

πξνζσξηλήο απηήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε ηνλ φξν ηεο 

επαλεμαγσγήο γηα ηα νρήκαηα ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζάγνληαη πξνζσξηλά ζηε ρψξα.» 

 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1477/1984 (ΦΔΚ 144 Α') 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα θνηλνηηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα κε φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  

4. Όπνπ απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε ηνλ φξν ηεο επαλεμαγσγήο παξέρεηαη απαιιαγή απφ 

δαζκνχο θαη θφξνπο ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα, ιφγσ ππαγσγήο ηνπο ζην παξαπάλσ 

θαζεζηψο, ζα παξέρεηαη απαιιαγή θαη απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο, γηα φζν δηάζηεκα 

ηα νρήκαηα παξακέλνπλ ζην θαζεζηψο απηφ.  

  

Αξρή 

  

  

ΣΜΗΜΑ Β'  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΘΗΚΔ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ  
  

Άξζξν 134 

Φνξνινγηθέο απνζήθεο θνηλνηηθώλ νρεκάηωλ  
  

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/#κορυφή


1. Γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ απαηηείηαη άδεηα ηεο 

αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο, ε νπνία παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ.  

2. Οη αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο αζθνχλ επνπηεία θαη έιεγρν ζηηο θνξνινγηθέο 

απνζήθεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη:  

α) νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνξνινγηθψλ απνζεθψλ.  

β) ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ή απνζηνιήο ησλ νρεκάησλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 

απνζήθεο.  

γ) νη φξνη απνζήθεπζεο θαη ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ νρεκάησλ.  

δ) ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο άζθεζεο ηνπ ειέγρνπ 

απηψλ.  

ε) ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνζεθψλ απηψλ θαη νη ιφγνη 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο απηήο πξηλ απφ ην ρξφλν ιήμεο.  

ζη) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.  

Άξζξν 135  

Αλαγλώξηζε εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή θνηλνηηθώλ νρεκάηωλ  
  

1. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ πξνζψπνπ σο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή απαηηείηαη άδεηα 

ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο, ε νπνία παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ.  

2. Γηα λα παξαζρεζεί ε άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην ελδηαθεξφκελν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πξέπεη:  

α) λα παξαιακβάλεη, λα θαηέρεη ή λα απνζηέιιεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ θνηλνηηθά νρήκαηα πνπ ηεινχλ ζε αλαζηνιή θαηαβνιήο 

ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), 

εθφζνλ βξίζθνληαη ζε θνξνινγηθή απνζήθε,  

β) λα κελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξέο θαζ' ππνηξνπή παξαβάζεηο ηεο 

Φνξνινγηθήο ή Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο.  

3. Ο εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο:  

α) ππνρξενχηαη:  

-λα ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ηνλ πξνβιεπφκελν γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), -λα 

ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ησλ απνζεκάησλ ή θηλήζεσλ ησλ νρεκάησλ 

αλά απνζήθε,  

-λα επηδεηθλχεη ηα νρήκαηα ζε θάζε δήηεζε ηεο αξκφδηαο 

Σεισλεηαθήο Αξρήο,  

-λα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν,  

-λα παξέρεη εγγχεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ,  

-λα ζπκκνξθψλεηαη κε άιιεο ππνρξεψζεηο, πνπ επηβάιιεη ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ θαη ε αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή,  

-λα δηαζέηεη εληφο ησλ απνζεθψλ θαη αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην 

θαηάιιειν θαη αζθαιή ζηεγαζκέλν ρψξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο πξνο δηελέξγεηα ησλ θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη δηαηππψζεσλ,  

-λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή γηα νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηε ρνξήγεζε 



ηεο άδεηαο θαη λα παξέρεη ηα επηβαιιφκελα απφ απηήλ πξφζζεηα 

δηαζθαιηζηηθά κέηξα.  

β) επέρεη επζχλε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ αλαινγνχλ 

ζηα νρήκαηα.  

γ) επζχλεηαη επίζεο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν γηα ηηο πξάμεηο ησλ 

απνζεθαξίσλ ησλ απνζεθψλ απηψλ ζε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ ηνπο απφ 

ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή.  

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή, θαζψο θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 


