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 ΘΔΜΑ:  Σέλη κσκλοθορίας επιβαηικών ασηοκινήηων οτημάηων ποσ έτοσν    

               ταρακηηριζθεί ως αζθενοθόρα ή νεκροθόρες. 

 

Με αθνξκή εξωηεκάηωλ από ηηο Γ.Ο.Τ., αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη επεηδή έρεη  

δηαπηζηωζεί όηη, απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ωο 

αζζελνθόξα ή λεθξνθόξεο θαηαβάιινπλ κεηωκέλα ηέιε θπθινθνξίαο, ωο  

θνξηεγά ηδηωηηθήο ρξήζεο νρήκαηα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. Με ηελ αξηζκ. ΠΟΛ 1149/27.10.2010 Δγθύθιην ηεο Τπεξεζίαο καο δόζεθαλ νη 

αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηελ δηάζεζε ηωλ εηδηθώλ ζεκάηωλ ηειώλ θπθινθνξίαο 

έηνπο 2011, ζύκθωλα κε ηηο λεόηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ. 3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α΄).  ηε ζπλέρεηα, κε ηελ αξηζκ. ΠΟΛ 1170/30.11.2010 

Δγθύθιην ηεο Τπεξεζίαο καο, δηεπθξηλίζζεθαλ επηκέξνπο εηδηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα 

νρήκαηα, ζε εθαξκνγή ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ. 

Δηδηθόηεξα, δηεπθξηλίζζεθε όηη, ζηα θαηλνπξγή ή κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά 

ηδηωηηθήο ρξήζεο απηνθηλνύκελα ηξνρόζπηηα, αζζελνθόξα, λεθξνθόξεο θαη 

ζωξαθηζκέλα επηβαηηθά νρήκαηα, επεηδή εμαηξνύληαη από ηε κέηξεζε εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 

29949/1841/29.9.2009 (ΦΔΚ 2112 Β΄) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο πνπ 

εθδόζεθε ζε εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο αξηζκ. 2007/46/ΔΚ Οδεγίαο, ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ 

θπιηλδξηζκό ηνπ θηλεηήξα απηώλ. 
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2. Δμάιινπ, εηδηθά γηα ηα αζζελνθόξα νρήκαηα θαη ηηο λεθξνθόξεο, από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε ην αξηζκ. Μ.132/α/14.2.1997 έγγξαθν, 

γλωζηνπνηήζεθε όηη, ζύκθωλα κε ην Κνηλνηηθό Σειωλεηαθό Γαζκνιόγην θαη ηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο απηνύ, πνπ έρνπλ εθδνζεί, ηα νρήκαηα απηά 

θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηωλ επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ (δαζκνινγηθή θιάζε 

87.03) θαη ωο ζπλέπεηα ηεο θαηάηαμεο απηήο, είλαη, θαηά ηνλ ηειωληζκό απηώλ λα 

εθδίδνληαη πηζηνπνηεηηθά ηαμηλόκεζεο επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ. 

Πεξαηηέξω, κε ην αξηζκ. πξωη. Α5/42038/3195/10.8.2001 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 

Δπηβαηηθώλ Μεηαθνξώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ, 

παξαζρέζεθαλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηε ρνξήγεζε αδεηώλ 

θπθινθνξίαο ζηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο.  Δηδηθόηεξα, κε ην έγγξαθν 

απηό γλωζηνπνηήζεθε όηη, γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία εθ ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ ηαμηλόκεζεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ωο αζζελνθόξα ή 

λεθξνθόξεο, πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνύλ θαη λα ιάβνπλ άδεηα θπθινθνξίαο, 

επί ηεο ρνξεγνύκελεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηε ζηήιε είδος οτήμαηος ζα 

αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Δπηβαηηθόλ» αληί θνξηεγνύ, ζύκθωλα κε ην πηζηνπνηεηηθό 

ηαμηλόκεζεο, ζην δε ηύπο ηοσ οτήμαηος, λεθξνθόξα ή αζζελνθόξν, αληίζηνηρα. 

3. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα ηα νπνία από ην πηζηνπνηεηηθό 

ηαμηλόκεζήο ηνπο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ωο αζζελνθόξα ή λεθξνθόξεο, ηα εηήζηα 

ηέιε θπθινθνξίαο, αλεμαξηήηωο ηεο εκεξνκελίαο πξώηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο ζηελ 

Διιάδα ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκό ηνπ θηλεηήξα 

απηώλ, ζύκθωλα θαη κε ηηο λεόηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ.3888/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α΄), νη νπνίεο 

εθαξκόδνληαη γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο 2011 θαη ηνπ έηνπο 2012 θαη επνκέλωλ 

εηώλ, αληίζηνηρα. 

Δπνκέλωο, ζύκθωλα κε ηα πξναλαθεξόκελα, εθόζνλ δηαπηζηώλεηαη ε 

ηαμηλόκεζε θαη ε θαηαβνιή ηωλ ηειώλ θπθινθνξίαο ηωλ παξαπάλω νρεκάηωλ 

ωο θνξηεγώλ ηδηωηηθήο ρξήζεο νρεκάηωλ,  ζα πξέπεη νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο λα 

πξνβαίλνπλ ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηωζεί ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο αλ πθίζηαηαη παξάβαζε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο ηειωλεηαθήο θαη 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα εζόδωλ ηνπ ειιεληθνύ 

Γεκνζίνπ. 
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