ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 07 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών
διατάξεων και της ΠΟΛ. 1033/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη, στις 30
Απριλίου 2018, σε διασταύρωση του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και
του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη, προκειμένου να
εντοπισθούν τα οχήματα που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα την ημερομηνία αυτή.
Η διασταύρωση πέραν των ηλεκτρονικών αρχείων της Α.Α.Δ.Ε., βασίστηκε στα
αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των
κλεμμένων οχημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποβιωσάντων
του Υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλωθέντων οχημάτων της Εναλλακτικής
Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου
Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα
Αυτοκινήτων.
Από τη διασταύρωση εντοπίστηκαν 436.653 ως πιθανά ανασφάλιστα οχήματα, οι
κάτοχοι των οποίων ενημερώνονται με μήνυμα στη θυρίδα τους στο TAXISnet και
είναι σε εξέλιξη η αποστολή μηνυμάτων στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τους. Από την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι κάτοχοι μπορούν να προβούν
στην ασφάλιση των οχημάτων τους, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του
προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.
Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του οχήματος, που εντοπίστηκε
ανασφάλιστο με την ανωτέρω διασταύρωση, θα εμφανίζεται στην επιστολή και το

αντίστοιχο ποσό, που θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να ασφαλισθεί. Τα
προβλεπόμενα από τις διατάξεις ποσά είναι τα ακόλουθα:


Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.



Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.



Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.



Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22.02.2018 δημοσιεύτηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής, Πληροφοριακός Οδηγός για την έγκαιρη
αντιμετώπιση προβλημάτων, που αφορούν σε ανασφάλιστα οχήματα σε μια σειρά
περιπτώσεων. Ο Πληροφοριακός Οδηγός και οι σχετικές διατάξεις έχουν αναρτηθεί
στην ενότητα Ανασφάλιστα Οχήματα του ιστοτόπου της Α.Α.Δ.Ε.
Το κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος, που λαμβάνουν οι κάτοχοι των πιθανά
ανασφαλίστων οχημάτων, όπου εμπεριέχονται οι απαραίτητες οδηγίες και
πληροφορίες προς αυτούς για την πληρωμή του παραβόλου καθώς και για τις
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σε περίπτωση που θεωρούν πως το όχημά
τους περιλαμβάνεται μη ορθώς στον κατάλογο των ανασφαλίστων οχημάτων,
περιλαμβάνει τα εξής:
«Κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 30.04.2018 του αρχείου του
συνόλου

των

κυκλοφορούντων

οχημάτων

και

του

αρχείου

των

κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά
σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας
νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του
οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει το ποσό των …… ευρώ που
αντιστοιχεί στην αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.
Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει
δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το

οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας
ειδοποίησης.
Το ήδη δημιουργημένο παράβολο έχει συσχετισθεί με το συγκεκριμένο
ανασφάλιστο όχημα. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής δημιουργηθεί ή και
πληρωθεί διαφορετικό παράβολο θα πρέπει να προβείτε στην ακύρωσή του ή
να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το
εν λόγω ανασφάλιστο όχημα δύναται να συναφθεί μόνο κατόπιν πληρωμής
του ήδη δημιουργημένου παραβόλου.
Στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στην κατηγορία Υπηρεσίες προς Πολίτες,
επιλέγετε: «e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet», πατάτε Είσοδος στην
Εφαρμογή και από την επιλογή «Τα Παράβολά μου», και στη συνέχεια
«Ενέργειες», «Προβολή», μπορείτε, είτε να κάνετε άμεση πληρωμή του
παραβόλου, είτε να κάνετε «Εκτύπωση Παραβόλου». Στην εκτύπωση αυτή,
στην ενότητα «απόκομμα για την Τράπεζα», υπάρχει ο Κωδικός Πληρωμής
όπως αυτός θα απαιτηθεί για την πληρωμή του παραβόλου (web banking ή
πιστωτικό ίδρυμα).
Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης (30.04.2018), ακόμα και αν
το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωσή σας με την παρούσα
επιστολή.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.
Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον
κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να
ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:


Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει
να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε
ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.



Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει
διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα

πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ.
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή
ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια
κυκλοφορίας του κ.λπ.).


Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν
σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα
προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.



Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν
έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να
απευθυνθείτε

σε

οποιαδήποτε

Δ.Ο.Υ.

προσκομίζοντας

σχετική

βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης,
προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.


Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει,
θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα
σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.



Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την
Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.
4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986, όπως ισχύουν, δεν
απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου
συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου
συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας
τη σχετική

πράξη της

Αστυνομικής

Αρχής

επικαιροποιημένη,

προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.


Σε περίπτωση που αποκτήσατε το όχημα έως και εφτά (7) εργάσιμες
ημέρες πριν την διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.



Σε περίπτωση που είστε κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών είχε
την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε
χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν την διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί
παράβολο για το εν λόγω όχημα. Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά στις
περιπτώσεις όπου ο θάνατος επήλθε από τις 30/3/2018 και έπειτα και
δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τους κληρονόμους, το τυχόν

παράβολο που θα εκδοθεί δύναται να ακυρωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
μετά από αίτημα των κληρονόμων.
Σημειώνεται ότι αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό
Πληροφοριακό Οδηγό.
Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που
δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από
τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την
παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα
στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή
προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων
κυκλοφορίας κ.λ.π.)».

