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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α΄/30-01-2018)
σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων που τελούν υπό το ανασταλτικό καθεστώς της
προσωρινής εισαγωγής καθώς και την τελωνειακή τακτοποίηση – αποδέσμευση αναπηρικών
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων συνεπεία κληρονομικής διαδοχής αντίστοιχα.
Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τα άρθρα 112 και 113 του ν. 4514/2018, όπως έχουν
δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 15, τεύχος Α΄ και ημερομηνία
δημοσίευσης την 30-01-2018 και ισχύουν, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων που τελούν
υπό το ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, καθώς και θέματα τελωνειακής τακτοποίησης –
αποδέσμευσης των αναπηρικών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των δικαιούχων προσώπων
συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αντίστοιχα, γνωρίζοντάς σας παράλληλα τα ακόλουθα:
A) Ως προς το άρθρο 112
Ειδικότερα, με το άρθρο 112 τροποποιείται η υποπερίπτωση στ΄, της περίπτωσης Α΄, της παρ. 1, του
άρθρου 20, του Ν. 2948/2001 (Α΄242), όπως ισχύει.
Πιο συγκεκριμένα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των Ιδιωτικής Xρήσης Επιβατικών οχημάτων που έχουν
ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ και τελούν στο ειδικό καθεστώς της προσωρινής
εισαγωγής, όπως ισχύει, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως
ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄, της περίπτωσης Α΄, της παραγράφου 1. Σαν κριτήριο,
δηλαδή, για την κατάταξη τους στον ανάλογο πίνακα λαμβάνεται η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης τους
σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ. Ομοίως υπολογίζονται, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των Ιδιωτικής Χρήσης
Επιβατικών οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες και τελούν στο ειδικό καθεστώς της προσωρινής
εισαγωγής, λαμβάνοντας ως κριτήριο για την κατάταξη στον ανάλογο πίνακα, την ημερομηνία υπαγωγής
του οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα.
Οι κάτοχοι-δικαιούχοι των αυτοκινήτων αυτών, για κάθε μήνα ή τμήμα μηνός πέραν του χρονικού
διαστήματος κατά το οποίο προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να καταβάλουν το 1/12 των
οριζομένων ως ανωτέρω, τελών κυκλοφορίας.
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Τα ανωτέρω ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων.

Β) Ως προς το άρθρο 113
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, με τις οποίες αντικαθίσταται το τέταρτο
εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ
265/Α΄) όπως ισχύει, ορίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το
τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες και συνεπεία θανάτου
αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, τακτοποιούνται τελωνειακά από την Τελωνειακή
Περιφέρεια Αττικής εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου
προσώπου.
Eπίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται πέμπτο εδάφιο
στην παράγραφο 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση υποβολής
αιτημάτων τακτοποίησης αποδέσμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των
αποθανόντων δικαιούχων μετά την πάροδο της διετίας, η εν λόγω τακτοποίηση-αποδέσμευση θα
πραγματοποιείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, μετά την επιβολή από την αρμόδια
τελωνειακή αρχή του προβλεπόμενου από την παράγραφο 2 του άρθρου 147 προστίμου,
επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
Εν κατακλείδι, με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4514/2018 η προθεσμία
τελωνειακής τακτοποίησης – αποδέσμευσης των αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των
δικαιούχων προσώπων, παρατείνεται - από το ένα έτος που ίσχυε - στα δύο έτη από την ημερομηνία
θανάτου του δικαιούχου προσώπου. Παράλληλα, μετά την παρέλευση της ανωτέρω ισχύουσας διετούς
προθεσμίας οι αιτήσεις για την τελωνειακή τακτοποίηση – αποδέσμευση των εν λόγω αυτοκινήτων από
τους κληρονόμους θα υποβάλλονται στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με την επιβολή από την
αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου του προστίμου που ορίζεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 147 του ν. 2960/01, όπως ισχύει.
Η ισχύς του ανωτέρω άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
30-1-2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Tελωνειακή Περιφέρεια Αττικής (για ενέργεια και ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς της)
2. Τελωνειακές Περιφέρειες Αχαΐας και Θεσσαλονίκης (για ενημέρωση των Τελωνείων της αρμοδιότητας
τους)
3. Όλες οι Τελωνειακές Αρχές
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για ενημέρωση της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης»)
E-mail: siteadmin@aade.gr

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκ. Τσακαλώτου
Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κας Κ. Παπανάτσιου
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της ΑΑΔΕ
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Διεύθυνση Οργάνωσης
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
δ) Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ
α) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
β) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
Σ.Δ.Ο.Ε. –Κεντρική Υπηρεσία
Περιφερειακές Δ/νσεις Σ.Δ.Ο.Ε.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ANAΠHPIAΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤHΣ EPΓAΣIAΣ
(Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41 – Αθήνα) Εmail: diefanap@ika.gr
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑΜΕΑ) (Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
(με την παράκληση ημέρωσης των επιμέρους ομοσπονδιών), Εmail: esaea@otenet.gr
Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 18532 Πειραιάς),E-mail: oete@oete.gr
Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς),E-mail: sepa@otenet.gr
Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, 54625 Θεσ/νίκη), E-mail: info@seth.gr
Αποδέκτες Πίνακα Η (Σύλλογοι Λογιστών και Εκτελωνιστών)
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων (με την παράκληση ενημέρωσης
των μελών), Email: info@seaa.gr
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας (με την παράκληση ενημέρωσης των
μελών), Εmail: info@seeae.gr

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή
Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κ. Ε. Γιαλούρη
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νσεις ΑΑΔΕ: ΔΤΔ, ΔΣΤΕΠ, ΔΗΤ, ΔΕΦΚ, ΔΔΘΕΚΑ
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