ΠΙΝΑΚΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
ΠΟΤ ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σηα θαησηέξσ απαιιαζζφκελα νρήκαηα ρνξεγείηαη εηδηθφ ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο έλαληη
πνζνχ πνπ απνηειεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο απηνχ (φπσο νξίδεηαη θάζε
θνξά). Γελ ππνρξενχληαη ζηελ πξνκήζεηα εηδηθνχ ζήκαηνο ηα απαιιαζζφκελα νρήκαηα
πνπ θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθέο πηλαθίδεο, απφ ηηο νπνίεο θαη πξνθχπηεη ε απαιιαγή (π.ρ.
πηλαθίδεο κε έλδεημε Κ.Υ. & Μ.Κ.Υ., Γ.Σ., Π.Σ., Ξ.Α. θαη ΑΝ.Π.).

α/α

ΑΠΑΛΛΑΟΜΔΝΑ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΥΔΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Α)

Οχήμαηα που ανήκουν :

1.

ζην Διιεληθφ Γεκφζην.

πεξηπη. β παξαγξ.1
αξζξ.17
λ.2367/53

2.

ζην Δζληθφ Ίδξπκα Υπνδνρήο θαη Απνθαηαζηάζεσο
Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ Διιήλσλ (Δ.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Δ.).

παξαγξ. 3 αξζξ. 51
λ. 1947/91

3.

ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ σο
απνθεληξσκέλε Γεκφζηα Υπεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί ππφ
ηε κνξθή εηδηθνχ Τακείνπ.

ζρεη. Γλσκ. Ν.Σ.Κ.
465/72

4.

ζε κέινο ηεο δπλάκεσο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ή ηνπ
πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ (κφλν 1 Δ.Ι.Φ.).

παξαγξ. 6 αξζξ. ΙΙ
παξαξηήκαηνο
λ. 1893/90

5.

ζηνπο αξρεγνχο ησλ μέλσλ Γηπισκαηηθψλ Απνζηνιψλ
πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζηελ Διιάδα, ζην επίζεκν
Γηπισκαηηθφ πξνζσπηθφ ησλ μέλσλ Πξεζβεηψλ, πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή
επεηεξίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ζηνπο μέλνπο
έκκηζζνπο Γελ. Πξνμέλνπο (Δ.Ι.Φ.). Δπίζεο ζηνπο
έκκηζζνπο
Πξνμέλνπο,
Υπνπξνμέλνπο,
ζηνπο
πξνμεληθνχο πξάθηνξεο θαη ζην κε δηπισκαηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ μέλσλ πξεζβεηψλ, κε ηνλ φξν ηεο
ακνηβαηφηεηαο (Δ.Ι.Φ.) εθφζνλ έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα ηνπ
αληηπξνζσπεπνκέλνπ Κξάηνπο.

πεξηπη. δ παξαγξ. 1
αξζξ.17
λ. 2367/53, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε
ην αξζξ. 8 ηνπ Α.Ν.236/67

6.

ζηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ Σηαπξφ, ζηνπο ζηαζκνχο πξψησλ
βνεζεηψλ, ζηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνζνθνκεία, ζην
Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηα Ννζειεπηηθά
Ιδξχκαηα θνηλήο σθέιεηαο αζζελνθφξα απηνθίλεηα,
απηνθίλεηα
θηλεηψλ
ηαηξείσλ
θαη
ρεηξνπξγείσλ
εθζηξαηείαο θαη θνξηεγά απηνθίλεηα εθφζνλ απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά αζζελψλ, αδειθψλ
λνζνθφκσλ ή πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ή ηκαηηζκνχ, εηδψλ
ππφδεζεο, ηξνθίκσλ θ.ι.π. πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Ιδξπκάησλ ή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ απφξσλ
ηάμεσλ θαη πιεζπζκνχ.

πεξηπη. ζη παξαγξ. 1
αξζξ.17
λ. 2367/53, φπσο
ηζρχεη
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7.

ζηνπο Κχπξηνπο Αμησκαηηθνχο πνπ έξρνληαη ζηελ
Διιάδα
κε
ζθνπφ
ππεξεζηαθή
ζηξαηησηηθή
κεηεθπαίδεπζε (κφλν 1 Δ.Ι.Φ.)

παξαγξ. 1 αξζξ. 1
λ.δ. 461/74

8.

ζηηο μέλεο απνζηνιέο, ππεξεζίεο ή νξγαλψζεηο ή
πξφζσπα μέλεο ππεθνφηεηαο πνπ δελ θαηνηθνχλ κφληκα
ζηελ Διιάδα θαη γηα ηα νπνία έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε κε
ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε.

πεξηπη. δ΄ παξαγξ. 1
αξζξ.17
λ. 2367/53, φπσο
ηζρχεη

9.

ζηελ Ακεξηθαληθή Απνζηνιή ή ζε πξφζσπα πνπ αλήθνπλ
ζην πξνζσπηθφ ηεο κε βάζε δηαηάμεηο λφκσλ,
δηαηαγκάησλ ή απνθάζεσλ θαη νρήκαηα γηα ηα νπνία
πξνβιέπεηαη απαιιαγή κε βάζε ζπκθσλίεο ή ζπκβάζεηο
πνπ αλάγνληαη ζην πξφγξακκα Ακεξηθαληθήο Βνήζεηαο.

πεξηπη. δ’ παξαγξ. 1
αξζξ.17
λ. 2367/53, φπσο
ηζρχεη

10.

ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Διιεληθή
Πξεζβεία ζηε Σφθηα θαη ζηηο πξνμεληθέο αξρέο Σθνπίσλ
θαη Αλδξηαλνχπνιεο θαη έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα
ππεξεζία.

αξζξ. 8 Α.Ν. 154/67

11.

ζε επηρεηξήζεηο (θνξηεγά Ι.Φ. απηνθίλεηα) θαη ηα νπνία
θπθινθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε ηδησηηθνχο θιεηζηνχο
ρψξνπο απηψλ, βάζεη εηδηθήο άδεηαο θπθινθνξίαο, ε
νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

αξζξ. 9 λ. 1798/88

12.

ζηνπο ΟΤΑ Α’ βαζκνχ θαη ηα Ληκεληθά Τακεία θνξηεγά
πδξνθφξα, απηνθίλεηα θαζαξηφηεηαο θαη ππξνζβεζηηθά
θαζψο θαη πδξνθφξα απηνθίλεηα πνπ αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηνπο Οξγαληζκνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
Σηηο πην πάλσ απαιιαγέο δεν πεπιλαμβάνονηαι
απηνθίλεηα
νρήκαηα
δεκνηηθψλ
θαη
θνηλνηηθψλ
ηδξπκάησλ,
ινηπψλ
δεκνηηθψλ
θαη
θνηλνηηθψλ
πξνζψπσλ, ησλ ζπλδέζκσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ σο
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Ο.Τ.Α.,θαζψο
θαη ησλ απνθιεηζηηθά ακηγψλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.

πεξηπη. ε΄ παξαγξ. 1
αξζξ.17
λ. 2367/53, φπσο
ηζρχεη

13.

ζηα μέλα θξάηε ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο.

αξζξ. 7 λ.δ. 3839/58

14.

ζηνλ Οξγαληζκφ Βάκβαθνο

παξαγξ. 1 αξζξ. 18
λ. 3853/58

15.

ζην Διιεληθφ Κέληξν επελδχζεσλ (ΔΛ.Κ.Δ.)

παξαγξ.1 αξζξ. 7 ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ
λ. 2372/96

16.

ζηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ
Πιαηζίνπ Σηήξημεο (Μ.Ο.Γ.)

αξζξ. 6 άξζξνπ ηξίηνπ
λ. 2372/96

17.

Σην επίζεκν πξνζσπηθφ ηεο Δπηηξνπήο Σηξαηησηηθψλ
Τάθσλ (έλα Δ.Ι.Φ. απηνθίλεην γηα θάζε κεινο ηνπ
επίζεκνπ πξνζσπηθνχ)

Ν.Γ. 164/1969
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18.

Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηα
νρήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή βάζεη
εηδηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα καο θαη
ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζθνπψλ ηεο ζχκβαζεο.
Σηε ξχζκηζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηα απηνθίλεηα ηνπ
Σηξαηησηηθνχ θαη Πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ Σπκκάρσλ
Φσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Σπγθξφηεκα Μνλάδσλ
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ίδηα
ρξήζε θαη θαηά ην ρξφλν ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζην Πεδίν
Βνιήο Κξήηεο. ().
Δπίζεο, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ παξαιακβάλνληαη
απφ Κχπξηνπο αμησκαηηθνχο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα
καο κε ην ζθνπφ ηεο ππεξεζηαθήο ζηξαηησηηθήο
κεηεθπαηδεχζεψο ηνπο, θαηά ην ρξφλν ηεο παξακνλήο
ησλ ζηελ Διιάδα θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε
κεηεθπαίδεπζε απηψλ.

Β)

Οχήμαηα με κυλινδπιζμό κινηηήπα μέχπι
1.650 κ.εκ. , που ανήκουν :

1.

α) ζηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο.
β) ζηνπο αλάπεξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ησλ ηξηψλ
θιάδσλ ησλ Δλφπισλ δπλάκεσλ, ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη
άλδξεο ησλ Σσκάησλ αζθαιείαο, ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη
άλδξεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ζψκαηνο,
ζηνπο άλδξεο ηεο Αγξνθπιαθήο θαζψο θαη ζηνπο
ππαιιήινπο
ηεο
Τεισλεηαθήο
Υπεξεζίαο
ηνπο
εληεηαικέλνπο ζηε δίσμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.

παξαγξ. 1 άξζξν κφλν λ.δ.
313/1969

παξαγξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 1
λ.δ. 461/1974

παξαγξ. 1, 2, 3 θαη 4αξζξ.1
λ. 490/76

γ) ζηνπο πνιίηεο πνπ θαηέζηεζαλ αλάπεξνη θαηά ην απφ
21/4/67 έσο 23/7/74 ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλεπεία ηεο
δξάζεψο ηνπο θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο.
ημείωζη
Καη` εξαίπεζη, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα γηα ηηο αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο παξαπιεγηθψλ αλάπεξσλ και ησλ αλάπεξσλ κε
αλαπεξία 100%, δύνανηαι να έχουν κυλινδπιζμό

κινηηήπα ανώηεπο ηων 1.650 κυβικών εκαηοζηών.
2.

ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο.

αξζξ. 34 λ. 1731/87

3.

ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Σηξαηνχ.

παξαγξ. 4 αξζξ. 23
λ. 1882/90

4.

ζηνπο αλάπεξνπο έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο άιισλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ
Διιάδα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ., ειηθίαο
άλσ ησλ 4 εηψλ θαη έσο 70 εηψλ, νη νπνίνη:

παξαγξ.3 άξζξ.
3943/2011
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λ.

α) έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή
ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ ή

εδ. Αα παξαγξ. 1 αξζξ.16
λ. 1798/88, φπσο
ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ
παξαγξ. 1 αξζξ. 23
λ. 1882/90

β) εκθαλίδνπλ ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία:
βα) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε πνζνζηφ
αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%.
ββ) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε
ζπκκεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ ελφο ή θαη
ησλ δχν άλσ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο
ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67%, απφ ην νπνίν
ην 40% ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα θάησ άθξν.

εδ. Αβ παξαγξ. 1 αξζξ.16
λ. 1798/88

γ) έρνπλ νιηθή θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο ηχθισζε κε
πνζνζηφ αλαπεξίαο 100%.

εδ. Β. παξαγξ. 1 αξζξ. 16
λ. 1798/88

δ) είλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη κε δείθηε λνεκνζχλεο
θάησ ηνπ 40% ή

εδ. Γ παξαγξ. 1 αξζξ. 16
λ. 1798/88, φπσο
πξνζηέζεθε κε ηελ
παξαγξ. 2 αξζξ. 23
λ. 1882/90

ε) πάζρνπλ απφ απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ
επηιεπηηθέο θξίζεηο ή πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή
νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν, νη νπνίνη εμαηηίαο ησλ
παζήζεσλ απηψλ έρνπλ θαηαζηεί αλάπεξνη κε ζπλνιηθφ
πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, είλαη αλίθαλνη γηα
εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνήζεηαο ή
ζη) πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία
δ) πάζρνπλ απφ δξεπαλνθπηηαξηθή ή
κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία

άξζξν 17, λ.3402/05

ε) πάζρνπλ απφ ζπγγελή αηκνξξαγηθή δηάζεζε
(αηκνξξνθηιία).

πξνζηέζεθε κε ηελ
απφθαζε ησλ Υπ.
Οηθνλ/θψλ θαη Υγείαο,
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ
Γ4α/Φ.15/921/2.4.90 πνπ
θπξψζεθε κε ην λ.1914/90
αξζξ. 46 παξαγξ. 1 πεξηπη.
θζη.

ζ) πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή

Τν εδάθην δ΄ ηεο πεξηπη. Γ΄
ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ
16 ηνπ Ν. 1798/88 (ΦΔΚ
166 Α΄), φπσο είρε
πξνζηεζεί κε ηελ παξαγξ. 2
ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.
1882/90 ( ΦΔΚ 43 Α΄),
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξαγξ. 14 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ
Ν. 3583/07 ( ΦΔΚ 142 Α΄)

η) έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ,

4

Γ. Οχήμαηα με κυλινδπιζμό κινηηήπα μέχπι και
2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ. που ανήκουν:
Σε αλάπεξνπο πνιίηεο ειηθίαο άλσ ησλ 4 εηψλ, νη νπνίνη
έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ άθξσλ ή
ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ, κε πνζνζηφ
αλαπεξίαο 80% θαη άλσ θαη’εμαίξεζε απαιιάζζνληαη
ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο γηα απηνθίλεην κέρξη 2650 κ.εκ.
θαη γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 100% κέρξη 3650 κ.εκ.
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Η παξαγξ.2 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ Ν. 1798/88 (ΦΔΚ 166
Α΄) αληηθαζίζηαηαη κε ηελ
παξαγξ.9 ηνπ αξζξ. 2 ηνπ
Ν. 3583/07 (ΦΔΚ 142 Α’)

ΗΜΔΙΩΔΙ:
1) Οη σο άλσ απαιιαγέο ησλ αλαπήξσλ ρνξεγνχληαη
εθφζνλ :
 Ο αλάπεξνο είλαη ειηθίαο απφ 4 κέρξη θαη 70 εηψλ
θαηά ηελ πξψηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο .
 H θπξηφηεηα ηνπ νρήκαηνο αλήθεη 100% ζηνλ
αλάπεξν, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ άδεηα
θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.
 Η πάζεζε απφ ηελ νπνία πάζρεη ν αλάπεξνο λα
εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο θαη λα
πξνθχπηεη απφ:
α) ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ή
Γεπηεξνβάζκηαο Ννκαξρηαθήο επηηξνπήο γηα
πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθε ζρεηηθή ηαηξηθή
γλσκάηεπζε ππιν ηην 1-9-2011.
β) Βεβαίσζε ησλ ΚΔ.Π.Α. (Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο
Αλαπεξίαο) γηα λέεο ππνζέζεηο φπνπ γηα πξψηε
θνξά θξίλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη θαζψο θαη γηα
εθθξεκείο ππνζέζεηο φπνπ ήδε έρνπλ θαηαηεζεί
δηθαηνινγεηηθά αιιά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε
εμέηαζε νχηε εθδφζεθε ζρεηηθή γλσκάηεπζε κέρξη
ηην 31-8-2011.
 Ο αλάπεξνο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ άιιν φρεκα
ζην νπνίν λα έρεη ρνξεγεζεί απαιιαγή απφ ηέιε
θπθινθνξίαο (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή
ππεχζπλε δήισζε).
Η απαιιαγή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ρνξεγείηαη κφλν κε
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. θαη αθνξά ζηα επφκελα έηε απφ ηελ
έθδνζή ηεο, κε εμαίξεζε ηα λέα νρήκαηα ηα νπνία ζα
ιακβάλνπλ απαιιαγή θαη γηα ην πξψην έηνο ηαμηλφκεζεο.
2) Σηνπο αλήιηθνπο αλάπεξνπο ησλ παξαπάλσ
θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη αηέιεηαο, ην δηθαίσκα απηφ
παξαρσξείηαη, γηα έλα (1) κφλν απηνθίλεην, ζε εθείλνλ
πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
έρεη ηελ επηηξνπεία ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλήιηθνπο
αλάπεξνπο.
3) Γηα απηνθίλεην πνπ αλήθε ζε ζαλφληα αλάπεξν, ζηνλ
νπνίν είρε ρνξεγεζεί απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο
ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, νη θιεξνλφκνη, ζηνπο νπνίνπο
πεξηέξρεηαη απηφ νθείινπλ ηέιε θπθινθνξίαο απφ ην
επφκελν
ηνπ
ζαλάηνπ
ηνπ
θιεξνλνκνχκελνπ
εκεξνινγηαθφ έηνο.
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παξαγξ.3.αξζξ.16
λ.1798/1988

παξαγξ. 7 αξζξ. 20
λ. 2948/2001

Γ.

ΛΟΙΠΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
α) ξπκνπιθνχκελα ή εκηξξπκνπιθνχκελα νρήκαηα θάζε
θαηεγνξίαο
πνπ
αλήθνπλ
ζε
κεκνλσκέλνπο
απηνθηλεηηζηέο ή ζε κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ
λ.383/76, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αλεμάξηεηεο
θπθινθνξηαθέο
κνλάδεο
κε
αληίζηνηρε
άδεηα
θπθινθνξίαο. Καηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο θαη
εηζθνξά γηα ην φρεκα, γηα ην νπνίν πξνβιέπνληαη ηα
πςειφηεξα πνζά ηειψλ θπθινθνξίαο θαη εηζθνξάο θαη
επνκέλσο ε απαιιαγή ηζρχεη γηα ηα πέξαλ ηνπ ελφο
ξπκνπιθνχκελνπ ή εκηξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρνξεγείηαη
κφλν έλα ζήκα ην νπνίν επηθνιιάηαη ζηνλ ηξάθηνξα.

αξζξ. 14 λ. 1959/91

β) θάζε αζηηθφ ή ππεξαζηηθφ ιεσθνξείν πνπ ηίζεηαη γηα
πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία ζε αληηθαηάζηαζε
θπθινθνξνχληνο ιεσθνξείνπ θαη είλαη θαηλνχξγην ή
κεηαρεηξηζκέλν ειηθίαο έσο πέληε εηψλ απφ ηνπ έηνπο
θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ απαιιάζζεηαη ησλ ηειψλ
θπθινθνξίαο επί κία ηξηεηία απφ ηνπ έηνπο ηαμηλφκεζήο
ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ.

παξαγξ. 7 αξζξ. 12
λ. 2963/2001

δ) θαηλνχξγηεο δίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, λέαο ηερλνινγίαο,
νη νπνίεο ηίζεληαη ζε θπθινθνξία ζε αληηθαηάζηαζε
παιαηψλ κνηνζηθιεηψλ, πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ
Διιάδα κέρξη θαη ην έηνο 1994, ή θαη κνηνπνδειάησλ
πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα κέρξη ην έηνο 1996,
θαη νη νπνίεο απνζχξνληαη νξηζηηθά απφ ηελ
θπθινθνξίαο, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο εηο
ην δηελεθέο αλ έρνπλ θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κέρξη 300
θπβ. εθαη. θαη γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε αλ έρνπλ
κεγαιχηεξν θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα. Ωο πξψην έηνο γηα ηε
κε θαηαβνιή ηειψλ θπθινθνξίαο ζεσξείηαη ην έηνο θαηά
ην νπνίν εθδφζεθε ε άδεηα θπθινθνξίαο ηεο θαηλνχξγηαο
κνηνζηθιέηαο. Η απόζυπζη ηου παλαιού δικύκλου και
η θέζη ζε κυκλοθοπία ηου νέου ππέπει να έχει
ολοκληπωθεί μέχπι ηην 31-12-2009.

παξαγξ.1 αξζξ.2
λ. 3245/2004
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην
άξζξν
24
ηνπ
λ.3333/2005

ε) θάζε φρεκα Δ.Γ.Φ. ή Φ.Γ.Φ. ή Τ.Λ.Γ.Φ. ην νπνίν ηίζεηαη
ζε θπθινθνξία ζε αληηθαηάζηαζε απνραξαθηεξηζζέληνο
νρήκαηνο ηδίαο θαηεγνξίαο θαη ηδίνπ Μηθηνχ Βάξνπο ή
θπβηθψλ εθαηνζηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ην έηνο
απνραξαθηεξηζκνχ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα αληίζηνηρα ηέιε
θπθινθνξίαο.

1030448/287/Τ.&Δ.Φ./
ΠΟΛ:1054/31-03-2003

ΓΔΝΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ :
Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ηζρπξίδνληαη φηη ην φρεκά ηνπο
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, πιελ φκσο ε
πεξίπησζή ηνπο δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα,
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ απαιιαγή.
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