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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1203
Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού
και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β) Της παραγράφου 10 του άρθρου 123 του
ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4 389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα
του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού.
δ) Των άρθρων 120, 121, 121Α, 122, 123, 124 και 126
του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ε) Των παραγράφων 6 και 9 του άρθρου 130 του
ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
στ) Του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου
5 του ν. 1573/1985 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
ζ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994
(Α΄ 1994).
2. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Α.Α.Δ.Ε. (Β΄968) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
3. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και
Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την αριθμ. 1 της 20/01/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
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Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων».
5. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013
(ΦΕΚ Β΄ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών,
σε πλήρη εφαρμογή».
6. Την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ
«Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet».
7. Την ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ Β΄
4488/30-12-2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των
υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφωνΤήρηση αρχείου».
8. Την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας,
για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης επιβατικών και
φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και ρύθμισης
συναφών θεμάτων, μετά την τροποποίηση των άρθρων
120, 121, 123, 126 και 141 του ν. 2960/2001 με το άρθρο
59 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
9. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των
υποστηρικτικών, της Ειδικής Δήλωσης για την βεβαίωση
και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, εγγράφων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α. οι προδιαγραφές των τιμοκαταλόγων με τις λιανικές
τιμές πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής πώλησης των οχημάτων, κατά περίπτωση, οι οποίοι υποβάλλονται για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της
φορολογητέας αξίας, καθώς και οι λεπτομέρειες, ως προς
τη δημοσίευση αυτών,

22142

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

β. η διαδικασία για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης σε επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα,
καθώς και μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 121, 123, 124 και 126 του ν. 2960/2001,
γ. οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή των τιμοκαταλόγων και τα υπόχρεα πρόσωπα υποβολής αυτών,
δ. οι ειδικές περιπτώσεις καθορισμού της φορολογητέας αξίας και η διαδικασία άμεσης παραλαβής οχημάτων,
ε. η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοστών απομείωσης της φορολογητέας αξίας, των επιβατικών,
στ. η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, της Ειδικής Δήλωσης του άρθρου 130 του
ν. 2960/2001, δικαιολογητικών εγγράφων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οχημάτων.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α. Ως προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας, για την
επιβολή του τέλους ταξινόμησης, νοείται ο υπολογισμός,
κατά περίπτωση, της λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων
ή της τιμής χονδρικής πώλησης, κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση του οχήματος, με βάση τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή, ως βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.
β. Ως διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την
επιβολή του τέλους ταξινόμησης νοείται ο υπολογισμός
της τελικής φορολογητέας αξίας για την επιβολή του
τέλους ταξινόμησης, βάσει των απομειώσεων και των άλλων στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 121, 123,
124 και 126 του ν. 2960/2001, ανά κατηγορία οχήματος.
γ. Ως καθορισμός της φορολογητέας αξίας για την
επιβολή του τέλους ταξινόμησης νοείται ο υπολογισμός
τεκμαρτής αξίας στις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 9
της παρούσας, με βάση τις αξίες πανομοιότυπων ή παρόμοιων μοντέλων, παραλλαγών ή εκδόσεων, αυτοκινήτων
οχημάτων της ίδιας μάρκας του ιδίου έτους κυκλοφορίας
στην ελληνική ή διεθνή αγορά, κατά περίπτωση, ή με
βάση άλλα διαθέσιμα στοιχεία στις Τελωνειακές Περιφέρειες, ή με βάση τις πρόσθετες πληροφορίες, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
5 της παρούσας.
Κεφάλαιο Α΄
Υποβολή τιμοκαταλόγων - Διατυπώσεις
και δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό
της φορολογητέας αξίας οχημάτων
Άρθρο 2
Τιμοκατάλογοι
1. Τιμοκατάλογοι υποβάλλονται για επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03, φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04
και μοτοσικλέτες της Δ.Κ. 87.11 και περιλαμβάνουν τις
λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής
πώλησης των οχημάτων, κατά περίπτωση, καθώς και την
αξία του προαιρετικού (EXTRA) αυτών εξοπλισμού που
δύναται να ενσωματωθεί κατά εμπορική ονομασία, τύπο,
παραλλαγή και έκδοση οχήματος.
2. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την υποβολή των τιμοκαταλόγων ορίζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.
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3. Οι τιμοκατάλογοι υποβάλλονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα από τους κατασκευαστές, προκειμένου
για εγχωρίως παραγόμενα οχήματα ή από τους εισαγωγείς/επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς, προκειμένου
για εισαγόμενα από τρίτες χώρες ή οχήματα αποκτούμενα από χώρες της Ε.Ε. στην Τελωνειακή Περιφέρεια
Αττικής. Ειδικότερα, τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης
προ φόρων υποβάλλουν και πρόσωπα που διαθέτουν
στην ελληνική αγορά, καινούργια οχήματα τα οποία προέρχονται από διασκευή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
10 της παρούσας, στις περιπτώσεις που η φορολογητέα
αξία των διασκευασθέντων οχημάτων διαμορφώνεται με
βάση τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων, σύμφωνα
με τα άρθρα 126 και 123 του ν. 2960/2001. Ομοίως, τιμοκατάλογοι λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων υποβάλλονται από τα πρόσωπα που διαθέτουν στην ελληνική
αγορά καινούργια ασθενοφόρα οχήματα της Δ.Κ. 87.03,
προερχόμενα από διασκευή καινούργιων κλειστών φορτηγών οχημάτων της Δ.Κ. 87.04.
4. Για τη διαπίστωση ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο διενεργεί εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, ως Επίσημος
Διανομέας/ Αντιπρόσωπος κατασκευαστικού οίκου του
εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή στην Τελωνειακή
Περιφέρεια Αττικής, αντιγράφου ή αποσπάσματος του
συναφθέντος μετά του αλλοδαπού οίκου, συμβολαίου
περί παραχωρήσεως του δικαιώματος της διάθεσης στην
Ελλάδα των υπό αυτού κατασκευαζόμενων οχημάτων.
5. Οι επίσημοι διανομείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα στην ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια
οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει ως προς τη συμφωνία
μετά του κατασκευαστικού οίκου, όσον αφορά στην
αντιπροσώπευση και διανομή των υπό του οίκου αυτού
κατασκευαζόμενων οχημάτων, καθώς και στις μεταβολές
των τιμών λιανικής ή χονδρικής πώλησης των οχημάτων,
κατά περίπτωση. Ομοίως, οι εγχώριοι κατασκευαστές
υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα τις μεταβολές
των τιμών λιανικής ή χονδρικής πώλησης των οχημάτων,
κατά περίπτωση. Για τη γνωστοποίηση της μεταβολής
των τιμών πώλησης των οχημάτων κατατίθεται νέος τιμοκατάλογος, στον οποίο αναφέρεται και σε ποσοστό
επί τοις εκατό η μεταβολή των τιμών του προηγούμενου
αντίστοιχου τιμοκαταλόγου.
6. Οι λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων που περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους, για τη διαμόρφωση της
φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, αφορούν στην ανώτατη προτεινόμενη τιμή πώλησης, χωρίς Φ.Π.Α., των αυτοκινήτων, κατά μάρκα/εμπορική ονομασία του κατασκευαστή, εργοστασιακό τύπο,
παραλλαγή/μοντέλο και έκδοση στην ελληνική αγορά.
Στην εν λόγω τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία του
εξοπλισμού, ο οποίος είναι ήδη ενσωματωμένος στη
συγκεκριμένη έκδοση του οχήματος, ως προς την αξία,
καθώς και κάθε είδους διαμορφωτικό της τιμής πώλησης, κόστος. Νοείται ότι στη λιανική τιμή πώλησης προ
φόρων, συμπεριλαμβάνονται οι δασμοί για οχήματα που
προέρχονται από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες, ως ένα εκ
των βασικών διαμορφωτικών στοιχείων της λιανικής τιμής πώλησης αυτών.

Τεύχος B’ 1933/29.05.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Στους τιμοκαταλόγους περιλαμβάνεται επίσης, η
αξία, ήτοι η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων των ειδών του πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού των
οχημάτων, ο οποίος δεν είναι ήδη ενσωματωμένος στις
ανωτέρω εκδόσεις των οχημάτων, ως προς την αξία και
ο οποίος δύναται να διατίθεται μεμονωμένα, ή σε συνδυασμούς ειδών, με ένδειξη ως προς τα οχήματα για
τα οποία είναι διαθέσιμος, κατά τύπο, παραλλαγή και
έκδοση. Σε περίπτωση συνδυασμού ειδών εξοπλισμού,
αναγράφονται αναλυτικά τα είδη που περιλαμβάνονται
στον συγκεκριμένο συνδυασμό. Η αξία των ειδών του
πρόσθετου/προαιρετικού εξοπλισμού αναγράφεται
στους τιμοκαταλόγους ξεχωριστά και διακριτά, ανά
κωδικό είδους ή ανά κωδικό συνδυασμού ειδών.
Οι λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων, τόσο της βασικής έκδοσης των οχημάτων, όσο και του πρόσθετου/
προαιρετικού εξοπλισμού αναγράφονται υποχρεωτικά
σε ευρώ.
8. Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο
1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, οι τιμές λιανικής
πώλησης προ φόρων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης, ισχύουν όπως αυτές εμφανίζονται στους υποβαλλόμενους από τους υπόχρεους τιμοκαταλόγους, για
επιβατικά αυτοκίνητα, από την ημερομηνία αποδοχής
τους από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, αφορούν
οχήματα που περιλαμβάνονται σε αυτούς και η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται με βάση τις αναγραφόμενες
σε αυτούς, τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων. Κατ΄ αναλογία, ισχύουν τα ανωτέρω για τιμοκαταλόγους λιανικής
ή χονδρικής πώλησης, άλλων κατηγοριών οχημάτων.
9. Ειδικότερα, για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5
τόνους, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στη διεθνή
αγορά, πριν από την 1/6/2016 ισχύουν οι τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων, κατά τον χρόνο κυκλοφορίας
τους στη διεθνή αγορά, όπως αυτές εμφανίζονται στους
υποβαλλόμενους από τα υπόχρεα πρόσωπα, τιμοκαταλόγους και αφορούν παρελθόντα έτη.
10. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν τους τιμοκαταλόγους
στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις
εκάστοτε οριζόμενες προδιαγραφές, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, οι προδιαγραφές, ως προς
την ηλεκτρονική υποβολή των τιμοκαταλόγων στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISnet) καθορίζονται
από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
11. Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, ως αρμόδια
αρχή, διενεργεί τους κατωτέρω, κατά περίπτωση, ελέγχους:
α. έλεγχο για τη διαπίστωση ότι οι τιμοκατάλογοι που
κατατίθενται, υποβάλλονται από επίσημους διανομείς
και άλλα υπόχρεα πρόσωπα,
β. έλεγχο συμμόρφωσης και πληρότητας των υποβαλλόμενων τιμοκαταλόγων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του παρόντος άρθρου και δειγματοληπτικό έλεγχο των
καταλόγων που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας,
γ. έλεγχο των τιμοκαταλόγων που κατατίθενται για
τα εγχωρίως παραγόμενα αυτοκίνητα, ως προς τα
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διαμορφωτικά στοιχεία των τιμών λιανικής πώλησης προ
φόρων ή των τιμών χονδρικής πώλησης, κατά περίπτωση.
12. Οι τιμοκατάλογοι με την αποδοχή αυτών, διαβιβάζονται αυθημερόν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στις λοιπές, αρμόδιες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, Τελωνειακές Περιφέρειες.
13. Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, ορίζεται ως αρμόδια για τη διαχείριση του Υποσυστήματος Αξιών του
Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet).
14. Πρόσβαση στο Υποσύστημα Αξιών Οχημάτων του
Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του τέλους ταξινόμησης έχουν και οι λοιπές Τελωνειακές Περιφέρειες.
Πρόσβαση έχουν επίσης και οι αρμόδιες για τη βεβαίωση
και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης τελωνειακές αρχές
στο πλαίσιο εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 13
της παρούσας περί άμεσης παραλαβής.
Άρθρο 3
Δημοσιοποίηση τιμοκαταλόγων
1. Οι τιμοκατάλογοι λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων, με ευθύνη του κατασκευαστή, προκειμένου για
εγχωρίως παραγόμενα οχήματα, ή του εισαγωγέα/επίσημου αντιπροσώπου, προκειμένου για εισαγόμενα και
αποκτούμενα από χώρες της Ε.Ε. επιβατικά αυτοκίνητα
του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 και οχήματα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, δημοσιεύονται στον έντυπο
και ηλεκτρονικό τύπο και στο διαδίκτυο, όπως ακριβώς
αυτοί κατατίθενται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του
άρθρου 4, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και αποδοχής, στην ημερομηνία αποδοχής και,
σε κάθε περίπτωση, στο χρόνο έναρξης ισχύος αυτών.
Οι τιμοκατάλογοι για τα παρελθόντα έτη πριν από την
1/6/2016 δημοσιοποιούνται επίσης, κατά τα παραπάνω
αναφερόμενα.
2. Στους ως άνω τιμοκαταλόγους συμπεριλαμβάνεται
επίσης και η αξία (λιανική τιμή πώλησης προ φόρων)
του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού των οχημάτων,
ο οποίος δεν είναι ήδη ενσωματωμένος στις ως άνω εκδόσεις των οχημάτων.
3. Οι τιμοκατάλογοι οφείλουν να είναι ευκρινείς και
να περιγράφουν τα οχήματα ανά μάρκα, μοντέλο, τύπο,
παραλλαγή και έκδοση, όπως αυτά προκύπτουν από τα
έγγραφα προσδιορισμού της ταυτότητας του αυτοκινήτου (άδεια κυκλοφορίας, έγκριση τύπου, πιστοποιητικό
συμμόρφωσης) και στις περιπτώσεις προαιρετικού εξοπλισμού να διαφαίνεται ξεκάθαρα η εμπορική ονομασία,
ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοση του οχήματος στο
οποίο δύναται αυτός να ενσωματωθεί. Η αξία των ειδών
προαιρετικού εξοπλισμού, ή συνδυασμού ειδών προαιρετικού εξοπλισμού παρατίθεται ξεχωριστά ανά κωδικό και σε απόλυτη αντιστοιχία με τους υποβληθέντες
τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
4. Ειδικότερα, υπερσύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες
ανάρτησης των ως άνω τιμοκαταλόγων στο διαδίκτυο
δημοσιεύονται και στον δικτυακό τόπο του Συνδέσμου
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, (www.seaa.
gr), με μέριμνα των μελών του Συνδέσμου.
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Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές
1. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες, ως αρμόδιες αρχές,
προβαίνουν στον προσδιορισμό ή καθορισμό της φορολογητέας αξίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα
επόμενα άρθρα, για τα ακόλουθα οχήματα:
α. καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03
και καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04 και
βάσεις αυτών, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους που
εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα για τα οποία δεν
έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, τιμοκατάλογος,
β. μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03,
για τα οποία δεν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας,
τιμοκατάλογος,
γ. μεταχειρισμένα φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04
και βάσεις αυτών μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους,
δ. μεταχειρισμένα φορτηγά της Δ.Κ 87.04, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους και βάσεις αυτών,
ε. μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες της Δ.Κ. 87.11.
2. Oι Τελωνειακές Περιφέρειες, επίσης ως αρμόδιες αρχές, προβαίνουν στον προσδιορισμό της φορολογητέας
αξίας, μέσω της επαλήθευσης της δηλωθείσας αξίας στα
παραστατικά θέσης σε ανάλωση, για καινούργια και μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03 και καινούργια φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους της
Δ.Κ. 87.04, για τα οποία έχει κατατεθεί τιμοκατάλογος και
έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2
και 3 της παρούσας απόφασης, στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων των αρμοδίων τελωνειακών αρχών.
3. Τα τελωνεία στα οποία υποβάλλεται το παραστατικό
θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, ως αρμόδιες αρχές
προβαίνουν στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους
πάνω από 3,5 τόνους και βάσεις αυτών,
β. καινούργιες μοτοσικλέτες της Δ.Κ. 87.11.
4. Επίσης, τα τελωνεία προβαίνουν, κατά περίπτωση,
στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, για τα οχήματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.
5. Η φορολογητέα αξία των οχημάτων που παράγονται ή προέρχονται από διασκευή προσδιορίζεται και
διαμορφώνεται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες ή τα
τελωνεία, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά
1. Τα έγγραφα που, κατά περίπτωση, συνυποβάλλονται, με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση ενός οχήματος, μεταξύ άλλων και για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας είναι τα ακόλουθα:
α. Τιμολόγιο.
β. Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.), ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
γ. Δήλωση Εξοπλισμού, (Δ.Ε.) ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
δ. Αντίγραφα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της
έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύ-
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που, ή των πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων διαπίστωσης
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του προτύπου εκπομπών ρύπων, κατά περίπτωση.
ε. Βεβαίωση, είτε του εργοστασίου κατασκευής, είτε
από επίσημη αντιπροσωπεία του εξωτερικού ή εσωτερικού από την οποία θα προκύπτουν ανά κωδικό και περιγραφή, τα είδη του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού
του οχήματος, με διακριτό τρόπο και σχετική αναφορά
στον αριθμό πλαισίου και την έκδοση αυτού.
Επιπλέον, προκειμένου για μεταχειρισμένα επιβατικά
οχήματα συνυποβάλλονται:
στ. Φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας).
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπόχρεου
για την υποβολή του παραστατικού προσώπου, σχετικά
με τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων, θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής.
2. Η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωση Εξοπλισμού συντάσσεται από τον υπόχρεο για την καταβολή
του τέλους ταξινόμησης και της υποβολής στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση
με τη μορφή δήλωσης, διαλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου
του βασικού και προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, κατά
περίπτωση, καθώς και κάθε αναγκαίο στοιχείο, για τη
διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας.
Η επαλήθευση των στοιχείων της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας και της Δήλωσης Εξοπλισμού διενεργείται με βάση τα συνυποβαλλόμενα, στο παραστατικό
θέσης σε ανάλωση, δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά
που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο, όπου αυτός
απαιτείται.
Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής, από τον υπόχρεο καταβολής του τέλους ταξινόμησης, της βεβαίωσης
εξοπλισμού της περίπτωσης (ε) της ανωτέρω παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες τελωνειακές
αρχές στις οποίες έχει υποβληθεί το παραστατικό θέσης
σε ανάλωση του οχήματος αναζητούν οι ίδιες είτε την εν
λόγω βεβαίωση, είτε εναλλακτικά την κάρτα εξοπλισμού
με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, από οδηγούς/βάσεις δεδομένων εξοπλισμού οχημάτων, στους
οποίους αποκτούν πρόσβαση, προκειμένου για την
επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων της Δήλωσης
Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωσης Εξοπλισμού.
3. Ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και της υποβολής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή
του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του υποχρεούται και ευθύνεται:
α) για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων του
τελωνειακού παραστατικού και της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωσης Εξοπλισμού, καθώς και για
τη γνησιότητα των ηλεκτρονικώς υποβαλλομένων, ή
προσκομιζόμενων εγγράφων για την υποστήριξη των
δηλωθέντων στοιχείων του παραστατικού και της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωσης Εξοπλισμού και
β) να παρέχει κάθε επιπλέον πληροφορία ή έγγραφο
απαραίτητο για τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση και
τον καθορισμό της φορολογητέας αξίας του οχήματος,
όπου απαιτείται.
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4. Η επαλήθευση των στοιχείων του τελωνειακού
παραστατικού θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 130 του
ν. 2960/2001, διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα συνυποβαλλόμενα με το παραστατικό δικαιολογητικά έγγραφα και τον φυσικό έλεγχο του οχήματος, όπου αυτός
απαιτείται.
Άρθρο 6
Επιβατικά αυτοκίνητα Διαδικασία και δικαιολογητικά
1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα καινούργια
επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί και
δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, ακολουθείται η κατωτέρω
διαδικασία:
α. Ο υπόχρεος για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, συμπληρώνει στη Δήλωση Εξοπλισμού
και Αξίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος
Ι, τη βασική λιανική τιμή πώλησης του αυτοκινήτου, κατά
μάρκα, παραλλαγή και έκδοση, όπως αυτή αναγράφεται
στον τιμοκατάλογο. Εφόσον, το αυτοκίνητο φέρει πρόσθετο (προαιρετικό/EXTRA) εξοπλισμό, στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας συμπληρώνεται κατά κωδικό είδους ή
κωδικό συνδυασμού ειδών, η περιγραφή και η αξία αυτού.
β. Η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας του Παραρτήματος
Ι, συνυποβάλλεται με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση
του αυτοκινήτου στο οποίο δηλώνεται το σύνολο της
φορολογητέας αξίας (βασική τιμή λιανικής πώλησης και
αξία τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού).
γ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, πέραν της
Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας είναι:
αα. Τιμολόγιο αγοράς για αυτοκίνητα που εισάγονται
από τρίτες χώρες, ή αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ.
ββ. Βεβαίωση εξοπλισμού με αναφορά στον αριθμό
πλαισίου του οχήματος, στην οποία επισημαίνεται διακριτά μόνο ο πρόσθετος/προαιρετικός εξοπλισμός.
γγ. Αντίγραφα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και
της έγκρισης τύπου, ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, ή των πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων διαπίστωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του
προτύπου εκπομπών ρύπων.
2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί
και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος από αντιπροσώπους/
επίσημους διανομείς/παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 1. Συγκεκριμένα,
το υπόχρεο πρόσωπο για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση του αυτοκινήτου, προβαίνει
στη συμπλήρωση της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας
ως ανωτέρω και του συνόλου της φορολογητέας αξίας
στο παραστατικό, συνυποβάλλοντας με αυτό, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Για τον καθορισμό της φορολογητέας αξίας στα
μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και καινούργια
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όμοια που εισάγονται ή μεταφέρονται/παραλαμβάνονται μεμονωμένα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί και
δημοσιευτεί τιμοκατάλογος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας ή δεν συμπεριλαμβάνονται κατά μάρκα, παραλλαγή και έκδοση στους υποβληθέντες και δημοσιευθέντες τιμοκαταλόγους, ισχύουν
τα ακόλουθα:
Ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης,
συμπληρώνει τη Δήλωση Εξοπλισμού του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας με τα στοιχεία του αυτοκινήτου και
τον εξοπλισμό που αυτό διαθέτει, χωρίς δηλωθείσα αξία
και υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το παραστατικό θέσης σε ανάλωση επισυνάπτοντας την ως άνω
Δήλωση Εξοπλισμού και τα συνημμένα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά έγγραφα. Η φορολογητέα αξία στις περιπτώσεις που δεν έχουν κατατεθεί τιμοκατάλογοι από
τα υπόχρεα πρόσωπα, καθορίζεται ειδικότερα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.
4. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες ανακτούν
μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, το παραστατικό θέσης του οχήματος σε ανάλωση (ΕΔΕ, ΔΕΦΚ) και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγράφων και προβαίνουν, ύστερα από έλεγχο
αυτών, στον προσδιορισμό/καθορισμό της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
Η φορολογητέα αξία που προκύπτει αναγράφεται στη
Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας/Δήλωση Εξοπλισμού και
είναι διαθέσιμη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στην
οποία έχει υποβληθεί το παραστατικό θέσης σε ανάλωση
για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, της τελικής φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
Άρθρο 7
Προσδιορισμός λιανικής τιμής προ φόρων
για σκοπούς πληροφόρησης
1. Για σκοπούς πληροφόρησης δύναται να προσδιορίζεται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Τελωνειακές
Περιφέρειες, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων κατά
τον χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου, για το οποίο δεν έχει
κατατεθεί τιμοκατάλογος, μετά από υποβολή Φόρμας
Πληροφόρησης, ως Παράρτημα ΙΙΙ, από τον ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από την κατάθεση ή μη παραστατικού θέσης του εν λόγω αυτοκινήτου σε ανάλωση, ή την
υποβολή δήλωσης άφιξης οχήματος, προκειμένου για
οχήματα προερχόμενα από τα λοιπά κ-μ, ή δηλωτικού
εισαγωγής, προκειμένου για οχήματα τρίτων προς την
Ε.Ε. χωρών.
2. Η Φόρμα Πληροφόρησης επιστρέφεται συμπληρωμένη στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου εκείνος να προβεί στον υπολογισμό της τελικής φορολογητέας αξίας
και του τέλους ταξινόμησης, ακολουθώντας τις οδηγίες
συμπλήρωσής της. Ο υπολογισμός της φορολογητέας
αξίας και του τέλους ταξινόμησης από τον ενδιαφερόμενο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την αρμόδια
υπηρεσία.
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Άρθρο 8
Φορτηγά αυτοκίνητα, Βάσεις Φορτηγών και
Μοτοσικλέτες - Διαδικασία και δικαιολογητικά
1. Η διαδικασία για τον προσδιορισμό/καθορισμό της
φορολογητέας αξίας για καινούργια και μεταχειρισμένα
φορτηγά αυτοκίνητα, τις βάσεις αυτών, καθώς και για
μοτοσικλέτες καθορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παρακάτω παραγράφους.
2. Φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους
α. Για καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04
και τις βάσεις αυτών, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους,
καθώς και οχήματα των περιπτώσεων ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, για τα
οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος,
ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.
β. Για καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04
και τις βάσεις αυτών, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, καθώς και οχήματα των περιπτώσεων ε΄ και η΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 που
εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα για τα οποία
δεν έχει υποβληθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, ή
δεν συμπεριλαμβάνονται κατά μάρκα, παραλλαγή και
έκδοση στους υποβληθέντες και δημοσιευθέντες καταλόγους, καθώς και για όμοια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,
ισχύουν τα ακόλουθα:
Ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης
και την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση,
αφού συμπληρώσει τη Δήλωση Εξοπλισμού του Παραρτήματος ΙΙ, με τα στοιχεία του οχήματος και τον εξοπλισμό που αυτό διαθέτει, χωρίς δηλωθείσα αξία, υποβάλλει
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το παραστατικό θέσης
σε ανάλωση με την ως άνω Δήλωση Εξοπλισμού και τα
συνημμένα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα.
Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ανακτά το παραστατικό μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων-ICISnet και καθορίζει τη φορολογητέα αξία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Η καθορισθείσα αξία αναγράφεται στη Δήλωση Εξοπλισμού και
είναι διαθέσιμη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στην
οποία έχει υποβληθεί το παραστατικό θέσης σε ανάλωση
του οχήματος.
γ. Ειδικά για τα μεταχειρισμένα φορτηγά αυτοκίνητα
μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, προβαίνουν στην απομείωση της αξίας,
κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 3 του
άρθρου 123 του ν. 2960/2001, με βάση τα στοιχεία που
διαθέτουν και καθορίζουν την τελική φορολογητέα αξία.
3. Καινούργια φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3,5
τόνους και μοτοσικλέτες
α. Για καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους
πάνω από 3,5 τόνους, βάσεις αυτών και μοτοσικλέτες, το
υπόχρεο πρόσωπο για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, αθροίζει τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 123 και της παραγράφου
2 του άρθρου 124 του ν. 2960/2001 αντίστοιχα, ήτοι την
πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία, τους δασμούς
που πράγματι καταβάλλονται και τα παρεπόμενα έξοδα
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και δηλώνει τη φορολογητέα αξία στο οικείο παραστατικό. Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με
το παραστατικό θέσης σε ανάλωση.
β) Η αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται το παραστατικό θέσης σε ανάλωση προβαίνει στην
επαλήθευση και στην διαμόρφωση της δηλωθείσας φορολογητέας αξίας.
4. Μεταχειρισμένα φορτηγά μικτού βάρους πάνω από
3,5 τόνους και μοτοσικλέτες
α. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των
εν λόγω μεταχειρισμένων οχημάτων, υποβάλλονται με
το παραστατικό θέσης σε ανάλωση, κατά περίπτωση, τα
εξής δικαιολογητικά:
αα. τιμολόγιο, ή συμφωνητικό αγοράς στην περίπτωση
αγοράς του οχήματος από ιδιώτη.
ββ. Φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας).
β. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, ανακτούν
μέσω του Πληροφορικού Συστήματος ΤελωνείωνICISnet το παραστατικό και τα ως άνω δικαιολογητικά
και κατόπιν ελέγχου αυτών προβαίνουν στον καθορισμό
της τεκμαρτής αξίας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η εν λόγω αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της
πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς). Η καθορισθείσα αξία είναι διαθέσιμη στην αρμόδια
για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης,
τελωνειακή αρχή, η οποία προβαίνει στην διαμόρφωση
της τελικής φορολογητέας αξίας του οχήματος.
γ. Ομοίως, για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες, οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, ανακτούν μέσω του
Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων το παραστατικό
και τα δικαιολογητικά έγγραφα και κατόπιν ελέγχου αυτών προβαίνουν στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 124 του ν. 2960/2001,
ήτοι την τιμή χονδρικής πώλησης κατά τον χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά. Η προσδιορισθείσα αξία
είναι διαθέσιμη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία
προβαίνει στη διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας
αξίας του οχήματος.
Άρθρο 9
Ειδικές περιπτώσεις
Για καινούργια οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα, καθώς και για μεταχειρισμένα οχήματα, οι αξίες των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται
στους τιμοκαταλόγους που κατατίθενται στην αρμόδια
Τελωνειακή Περιφέρεια, με αποτέλεσμα η αξία αυτών να
μην μπορεί να προσδιοριστεί, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στα προηγούμενα άρθρα, η φορολογητέα αξία
των οχημάτων αυτών, καθορίζεται από τις Τελωνειακές
Περιφέρειες με βάση τις αξίες πανομοιότυπων ή παρόμοιων μοντέλων, παραλλαγών ή εκδόσεων, αυτοκινήτων
οχημάτων της ίδιας μάρκας, του ιδίου έτους κυκλοφορίας στην ελληνική ή διεθνή αγορά, κατά περίπτωση,
ή με βάση άλλα διαθέσιμα στοιχεία στις Τελωνειακές
Περιφέρειες, ή με βάση τις πρόσθετες πληροφορίες, κατ’
εφαρμογή της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 3, του
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άρθρου 5 της παρούσας, εφαρμόζοντας, διαδοχικά, κατά
περίπτωση, τα υπό στοιχεία α΄ έως ζ΄, κατωτέρω οριζόμενα, μέχρι την πρώτη μεταξύ αυτών διάταξη, η οποία
επιτρέπει τον καθορισμό της αξίας:
α. Τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων κατά τον χρόνο
κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά από οδηγούς/βάσεις
δεδομένων αξίας οχημάτων που διατίθενται στη χώρα
μας, ή από τον περιοδικό τύπο, στις περιπτώσεις οχημάτων που η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση
τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων.
β. Την αξία τιμοκαταλόγου όμοιου συγκριτικού μοντέλου του αυτού εργοστασίου, ιδίας σειράς, ιδίου κυβισμού
και ίδιων εν γένει προδιαγραφών.
γ. Την αξία τιμοκαταλόγου άλλου έτους του επίσημου
διανομέα για το ίδιο μοντέλο αναπροσαρμοζόμενη,
σύμφωνα με τα ποσοστά αναπροσαρμογής των τιμοκαταλόγων.
δ. Από την ανάλογη αναπροσαρμογή της τιμής λιανικής πώλησης προ φόρων ή της χονδρικής τιμής πώλησης εισαγόμενου μοντέλου, σύμφωνα με το ποσοστό
που προκύπτει είτε από τη σύγκριση των τιμών λιανικής
πώλησης, είτε χονδρικής πώλησης, μη εισαγομένου και
εισαγομένου μοντέλου.
ε. Τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων στη χώρα
παραγωγής, ή αποστολής, ή στη χώρα προηγούμενης
ταξινόμησης, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που
υπάρχουν στις Τελωνειακές Περιφέρειες, προσαρμοζόμενη στα επίπεδα λιανικής τιμής στη χώρα μας, μόνο
στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της
ως άνω περίπτωσης α΄ και για τις περιπτώσεις οχημάτων
που η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις
λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων.
στ. Την αξία που δηλώνει ο επίσημος διανομέας/κατασκευαστής, μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας
Τελωνειακής Περιφέρειας.
ζ. Τα διαθέσιμα από τις Τελωνειακές Περιφέρειες, στοιχεία, ή τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα του
περιοδικού έντυπου, ή ηλεκτρονικού τύπου της ελληνικής αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων, ή από βάσεις
δεδομένων/οδηγών αξίας μεταχειρισμένων οχημάτων,
σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Μόνο όταν η φορολογητέα αξία δεν μπορεί να καθορισθεί κατ’ εφαρμογή ορισμένης περίπτωσης, επιτρέπεται η εφαρμογή της διάταξης του αμέσως επόμενου
στοιχείου κατά τη σειρά που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 1.
3. Η περίπτωση των υπό στοιχείων α΄ έως ζ΄ της ανωτέρω παραγράφου 1, κατ’ εφαρμογή της οποίας καθορίστηκε η φορολογητέα αξία, αναγράφεται στην πράξη καθορισμού της φορολογητέας αξίας της Δήλωσης
Εξοπλισμού από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες.
Άρθρο 10
Οχήματα παραγόμενα προερχόμενα από διασκευή
1. Ο προσδιορισμός και η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των οχημάτων των δασμολογικών κλάσεων
87.03 και 87.04 μέχρι και 3,5 τόνους που παράγονται
κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο κεφάλαιο Α΄ του
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ν. 1573/1985 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 και 4 του άρθρου 6 της
παρούσας, τόσο για επιβατικά, όσο και για φορτηγά αυτοκίνητα, με βάση τους τιμοκαταλόγους λιανικής τιμής
πώλησης προ φόρων που κατατίθενται στην αρμόδια
Τελωνειακή Περιφέρεια, από τα υπόχρεα πρόσωπα
και οι οποίοι ελέγχονται, πριν από την αποδοχή τους,
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αποτελούν διαμορφωτικά
στοιχεία της εν λόγω τιμής, οι κάθε είδους φορολογικού
χαρακτήρα επιβαρύνσεις που έχουν ενσωματωθεί στο
κόστος παραγωγής.
2. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των οχημάτων της δασμολογικής κλάσης 87.04, πάνω από 3,5
τόνους που παράγονται κατ’ εφαρμογή των οριζομένων
στο κεφάλαιο Α΄ του ν. 1573/1985 πραγματοποιείται από
τις Τελωνειακές Περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη την
εργοστασιακή τιμή, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους από την αυτοκινητοβιομηχανία, τιμοκαταλόγους και το γεγονός ότι δεν αποτελούν διαμορφωτικά
στοιχεία της τιμής αυτής, οι κάθε είδους φορολογικού
χαρακτήρα επιβαρύνσεις που έχουν ενσωματωθεί στο
κόστος παραγωγής.
3. Ως προς τη διαδικασία προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, για τα προερχόμενα από διασκευή
οχήματα του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 1573/1985, της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994, καθώς και για
όλα εν γένει τα προερχόμενα από διασκευή οχήματα του
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 1573/1985, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 και 4 του άρθρου 6 της
παρούσας, εφόσον πρόκειται για επιβατικά αυτοκίνητα,
ή όμοια φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους.
4. Η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των προερχόμενων από διασκευή φορτηγών αυτοκίνητων μικτού
βάρους πάνω από 3,5 τόνους, σύμφωνα με το Κεφαλαίο
Β΄ του ν. 1573/1985, ή σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην Φ.906/440/18.7.2007 (1237 Β΄) απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων
στη παράγραφο 8 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001,
διενεργείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και λαμβάνονται υπόψη:
α) η εργοστασιακή (EX FACTORY) αξία του προς διασκευή οχήματος ή βάσης, εφόσον πρόκειται για καινούργιο όχημα ή βάση, ή η πράγματι πληρωθείσα ή
πληρωτέα αξία, εφόσον πρόκειται για μεταχειρισμένο
όμοιο αυτοκίνητο ή βάση και
β) η αξία του κόστους διασκευής, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό του Φ.Π.Α.
Για την εξακρίβωση της αξίας του κόστους διασκευής
στο παραστατικό που υποβάλλεται για την καταβολή του
τέλους ταξινόμησης, εκτός από τα φορολογικά στοιχεία
(τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών) προσαρτάται και
δήλωση του διασκευαστή στην οποία περιγράφονται
λεπτομερώς, κατά είδος, ποσότητα και αξία τα υλικά που
ενσωματώθηκαν στο διασκευασθέν όχημα.
5. Ως προς τη διαδικασία προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των οχημάτων
της δασμολογικής κλάσης 87.04 με μικτό βάρος μέχρι
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και 3,5 τόνους που προέρχονται από διασκευή φορτηγών της δασμολογικής κλάσης 87.04 και των βάσεων
αυτών, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην
Φ.906/440/18.7.2007 (1237 Β΄) απόφαση Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στη παράγραφο
8 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, εφαρμογή έχουν τα
διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 και 4 του άρθρου
6 της παρούσας.
6. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας, για τον
υπολογισμό της εγγύησης στις περιπτώσεις φορτηγών
αυτοκινήτων της δασμολογικής κλάσης 87.04 και των
βάσεων αυτών, που προορίζονται να διασκευαστούν σε
οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και
87.05, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στη παρ. 8 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και στην Φ.906/440/18.7.2007
(1237 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασία, διενεργείται, ως εξής:
α. Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5
τόνους
αα. Προκειμένου για καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα
ή βάσεις αυτών, για τα οποία έχει κατατεθεί τιμοκατάλογος λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων, ο προσδιορισμός της αξίας του προς διασκευή οχήματος, για
τον υπολογισμό της εγγύησης διενεργείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία χορηγεί την έγκριση
διασκευής και στην οποία κατατίθεται το παραστατικό
θέσης σε ανάλωση και διασκευή, με βάση απόσπασμα
του τιμοκαταλόγου που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος,
αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και
την ημερομηνία αποδοχής αυτού.
ββ. Προκειμένου για μεταχειρισμένα φορτηγά αυτοκίνητα ή βάσεις αυτών, ή για κάθε άλλη ειδική περίπτωση
οχήματος για το οποίο δεν έχει κατατεθεί τιμοκατάλογος, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές που χορηγούν την
έγκριση διασκευής, για τον υπολογισμό της εγγύησης,
απευθύνονται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
β. Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5
τόνους
Ο καθορισμός της αξίας του προς διασκευή οχήματος,
εφόσον είναι μεταχειρισμένο, για τον υπολογισμό της
εγγύησης, διενεργείται από την αρμόδια Τελωνειακή
Περιφέρεια, στην οποία απευθύνονται οι αρμόδιες για
τη χορήγηση έγκρισης διασκευής, τελωνειακές αρχές.
Άρθρο 11
Απομείωση φορολογητέας αξίας
1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, όπως προσδιορίζεται για τα μεταχειρισμένα
οχήματα των άρθρων 6 και 8 της παρούσας, μειώνεται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα ή στην περίπτωση α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 124 του ν. 2960/2001, προκειμένου για
μοτοσικλέτες.
2. Τα ποσοστά απομείωσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του
ν. 2960/2001, για τα επιβατικά αυτοκίνητα, καθορίζονται
ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου, καθώς
και ανά κατηγορία αμαξώματος, ως εξής:
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α. Για τον προσδιορισμό τους, λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία ταξινομήσεων έτους της προηγούμενης τριετίας, ως έτος βάσης και ο πραγματικός ρυθμός απομείωσης των πιο αντιπροσωπευτικών μοντέλων ανά κατηγορία. Το ικανό δείγμα ανά κατηγορία ορίζεται σε ποσοστό
30% επί των συνολικών ταξινομήσεων και οι κατηγορίες
αμαξώματος είναι: 4x4 οχήματα παντός εδάφους (suvatv), χάτσμπακ, σεντάν, κάμπριο, κουπέ-ρόουντστερ
και οχήματα πολλαπλών χρήσεων (mpv). Τρίκυκλα και
τετράκυκλα οχήματα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, κατατάσσονται
για σκοπούς απομείωσης της φορολογητέας αξίας, για
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στην κατηγορία
«οχήματα παντός εδάφους» (suv-atv).
β. Ο ρυθμός απομείωσης για τον προσδιορισμό της
κλίμακας των ποσοστών λαμβάνεται από τον λόγο της
τελευταίας τιμής τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης
καινούργιου αυτοκινήτου, αφαιρούμενης της μέσης
υπολειμματικής αξίας όμοιου μεταχειρισμένου, προς
την τελευταία τιμή τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης
καινούργιου.
γ. Τα κριτήρια διαμόρφωσης της μέσης υπολειμματικής αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων
είναι η ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο εξοπλισμός, ο μέσος όρος διανυθέντων χιλιόμετρων ανά κατηγορία, ο κύκλος ζωής τους, καθώς και
η προσφορά και η ζήτηση. Η ως άνω μέση υπολειμματική
αξία, δύναται να λαμβάνεται από οδηγούς/βάσεις δεδομένων αξίας μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας.
δ. Μετά το 5ο έτος ηλικίας, ο ρυθμός απομείωσης προσαρμόζεται, ώστε έως το 16ο έτος, να φτάνει το 95%
βαθμιαία.
3. Τα ποσοστά απομείωσης για τους ενδιάμεσους μήνες από αυτούς που αναφέρονται στην απόφαση του
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του
ν. 2960/2001 καθορίζονται αναλογικά, χωρίς να υπολείπονται των ποσοστών του αμέσως προηγούμενου
ποσοστού εξαμήνου ή έτους κατά περίπτωση.
4. Σε περίπτωση τελωνισμού μοτοσικλετών που έχουν
αγοραστεί και κυκλοφορήσει στο εξωτερικό από πρόσωπα που διαμένουν ή εργάζονται στο εξωτερικό και τα
προσκομιζόμενα τιμολόγια αναφέρονται στην ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στο όνομά τους,
η τιμολογιακή αυτή αξία, προκειμένου να συγκριθεί με
τη χονδρική αξία, πρέπει προηγούμενα να μειωθεί με
τα ποσοστά μείωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ανωτέρω παράγραφο 1.
Άρθρο 12
Έλεγχοι
1. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες στις οποίες υποβάλλονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, από
τα υπόχρεα πρόσωπα, οι τιμοκατάλογοι λιανικής τιμής
πώλησης προ φόρων και χονδρικής τιμής πώλησης των
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, οι τιμές των
οποίων αποτελούν το βασικό διαμορφωτικό στοιχείο
της φορολογητέας αξίας, προβαίνουν, εκτός των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας και
αφορούν στους τιμοκαταλόγους, επιπλέον και στους
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παρακάτω ελέγχους, ως προς τον προσδιορισμό ή τον
καθορισμό της αξίας:
α. έλεγχο ορθής αντιστοίχισης των οχημάτων με τα
αντίστοιχα αναφερόμενα οχήματα του τιμοκαταλόγου
στον οποίο εμπίπτουν, κατά την ημερομηνία που το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό,
β. έλεγχο στις περιπτώσεις που, λόγω εύλογων αμφιβολιών, η δηλωθείσα αξία δεν αντιπροσωπεύει το πράγματι
πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό,
γ. έλεγχο για την πλήρη αντιστοίχιση των τιμοκαταλόγων που κατατίθενται από επίσημους διανομείς και
άλλα υπόχρεα πρόσωπα και αυτών που δημοσιεύονται
στο διαδίκτυο, καθώς και
δ. έλεγχο ορθής συμπλήρωσης της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας ή της Δήλωσης Εξοπλισμού και των
λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που λαμβάνονται
υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας,
ε. κάθε άλλο έλεγχο που οι υπηρεσίες αυτές κρίνουν
απαραίτητο.
2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες δύναται να ζητήσουν
τη συνδρομή των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, στο πλαίσιο των
ως άνω ελέγχων. Κατά τη διενέργεια των οιονδήποτε
ελέγχων, δύναται επίσης, να ζητούν τη συνδρομή των μελών του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, προκειμένου για την επαλήθευση του βασικού και
του πρόσθετου εξοπλισμού που φέρουν εκ κατασκευής
τα οχήματα, με βάση τον αριθμό πλαισίου αυτών και
σχετικά στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής.
Άρθρο 13
Άμεση παραλαβή
1. Κατά τη θέση σε ανάλωση οχήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και
κατόπιν αίτησης του κατόχου του για άμεση παραλαβή
επί υπεύθυνης δήλωσης, οι αναλογούσες φορολογικές
επιβαρύνσεις επί των ως άνω επιβατικών αυτοκινήτων
της Δ.Κ. 87.03, φορτηγών αυτοκινήτων της Δ.Κ. 87.04,
καθώς και των μοτοσικλετών της Δ.Κ. 87.11, στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο άμεσος προσδιορισμός
της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση,
δύνανται να βεβαιώνονται και να εισπράττονται άμεσα,
με βάση τα δηλούμενα στα παραστατικά ανάλωσης στοιχεία, ως προς τη φορολογητέα αξία για την επιβολή του
τέλους ταξινόμησης.
2. Για την κάλυψη της επιπλέον οφειλής που προκύπτει εξαιτίας τυχόν διαφοράς μεταξύ της τελικά
διαμορφωθείσας και της δηλούμενης φορολογητέας
αξίας, προσκομίζεται επαρκής, κατά την κρίση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και σύμφωνα με στοιχεία
που υπάρχουν στις υπηρεσίες από προηγούμενα παραστατικά βεβαίωσης και είσπραξης τέλους ταξινόμησης παρόμοιου ή ίδιου τύπου οχήματος, καθώς και
από στοιχεία από το Υποσύστημα Αξιών Οχημάτων του
Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, χρηματικής
(παρακαταθήκη) ή τραπεζικής εγγύησης, μετά την κατάθεση της οποίας, εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
ταξινόμησης.
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3. Τα οχήματα που παραλαμβάνονται με απαλλαγή
από το τέλος ταξινόμησης από τα δικαιούχα ατελείας
πρόσωπα δεν εξαιρούνται από τη διαδικασία άμεσης
παραλαβής και εφόσον ο παραλαβών είναι πρόσωπο δικαιούχο πλήρους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης,
δεν συντρέχουν λόγοι αξίωσης εγγύησης.
4. Ο προσδιορισμός, ή καθορισμός της αξίας από τις
αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες διενεργείται εντός
δύο μηνών από την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού για τη θέση σε ανάλωση του οχήματος.
Κεφάλαιο Β΄
Υποβολή των υποστηρικτικών της Ειδικής
Δήλωσης (ΔΕΦΚ), εγγράφων για τον προσδιορισμό
της φορολογητέας αξίας των οχημάτων
Άρθρο 14
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή
των υποστηρικτικών της Ειδικής Δήλωσης
εγγράφων
1. Ο υπόχρεος για την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης
για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης
υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα για τον προσδιορισμό της
φορολογητέας αξίας του άρθρου 5 της παρούσας, τα
οποία δηλώνονται στη θέση 44 της Ειδικής Δήλωσης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά με την απόδοση του αριθμού Αναφοράς
Κίνησης MRN της Ειδικής Δήλωσης.
2. Τα υποστηρικτικά της Ειδικής Δήλωσης έγγραφα της
ανωτέρω παραγράφου 1, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο
τελωνείο στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου
ή ελέγχου εγγράφων, εκτός των αλλοδαπών εγγράφων
ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας) μεταχειρισμένων οχημάτων, τα οποία προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση σε
πρωτότυπη μορφή. Επίσης, τα εν λόγω δικαιολογητικά
έγγραφα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στις
περιπτώσεις διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το τελωνείο.
3. Όταν το Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
του ICISnet τίθεται εκτός λειτουργίας, τα υποστηρικτικά
της Ειδικής Δήλωσης, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, έγγραφα, συνυποβάλλονται σε έντυπη μορφή με την Ειδική Δήλωση. Όταν η ηλεκτρονική
εφαρμογή για την υποβολή των εγγράφων τίθεται εκτός
λειτουργίας, ο υπόχρεος αποστέλλει στο τελωνείο τα έγγραφα, κάνοντας χρήση εναλλακτικών τρόπων αποστολής. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού
συστήματος ICISnet ή της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ο
υπόχρεος υποβάλλει υποχρεωτικά τα προσδιοριστικά
της φορολογητέας αξίας έγγραφα και ηλεκτρονικά.
4. Εφόσον κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί
ότι τα αναγκαία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας
αξίας υποστηρικτικά, της Ειδικής Δήλωσης, έγγραφα δεν
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, η διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης του οχήματος
αναστέλλεται, μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους.
5. Ο υπόχρεος υποβολής της Ειδικής Δήλωσης φυλάσσει
το σύνολο των πρωτότυπων εγγράφων προσδιορισμού
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της φορολογητέας αξίας, πλην αυτών που υποχρεούται
να παραδώσει στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών για την ταξινόμηση, στην έδρα του ή σε άλλη εγκατάσταση την οποία διαθέτει για το σκοπό αυτό για δέκα
(10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική
υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο ακριβής τόπος τήρησης
του αρχείου δηλώνεται στο τελωνείο με σχετική δήλωση.
6. Ο υπόχρεος υποβολής της Ειδικής Δήλωσης δύναται
να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους για
την τήρηση του αρχείου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται
κατόπιν εξουσιοδότησης και με την υποχρέωση κατάθεσης σχετικής δήλωσης στο αρμόδιο τελωνείο από τον
εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπό του, η οποία θα διαλαμβάνει την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης.
Κεφάλαιο Γ΄
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις έναρξη ισχύος
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι τιμοκατάλογοι λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, κατά τα διαλαμβανόμενα
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στο άρθρο 3 της παρούσας, το αργότερο μέχρι την 15η
ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης.
2. Η Υποχρεωτική υποβολή των επισυναπτόμενων,
στην Ειδική Δήλωση, δικαιολογητικών εγγράφων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης, που
αφορούν σε μεταχειρισμένα οχήματα για τα τελωνεία
των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αρχίζει το αργότερο 6 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Τα εν λόγω τελωνεία αποστέλλουν με κάθε πρόσφορο
μέσο τα παραστατικά και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες
για τον προσδιορισμό/καθορισμό της φορολογητέας
αξίας.
3. Μέχρι τη δημοσίευση των τιμοκαταλόγων, οι υπόχρεοι για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων της Δ.Κ.
87.03 και φορτηγών αυτοκινήτων της Δ.Κ. 87.04 μέχρι 3,5
τόνων, συμπληρώνουν τη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας
του Παραρτήματος Ι της παρούσας, χωρίς την βασική
τιμή λιανικής προ φόρων και την αξία του πρόσθετου
εξοπλισμού και υποβάλλουν το παραστατικό χωρίς δηλωθείσα φορολογητέα αξία.
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(ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ)

*ƷƪƯƻƱƪƭƧƮƬ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ .....................
ƪƴƧƯƬĬƪƸƶƬ ƩƬƯƻĬƪƭƶƧƶ ƧƲƭƧƶ/ ƴƵƳƶƩƭƳƵƭƶưƳƶ ƧƲƭƧƶ
ƮĮǊǙǐ
ƩǈĮĳǎǏƿǐ
ƨĮıǈǉǀ Ĳǈǋǀ ǊǈĮǌǈǉǀǐ ȺǙǊǆıǆǐ
ƧǍǁĮ EXTRA İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

*ƷƪƯƻƱƪƭƳ ......................
ƮƧƷƧƹƻƵƭƶƬ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƻƱ ƪƯƪīƹƳƸ,
ǔǐ ȺǏǎǐ Ĳǆ ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮ ĮǍǁĮ
ƨİǃĮǈǎǘĲĮǈ ǗĲǈ Ĳǎ ȺĮǏǗǌ ĮǑĲǎǉǁǌǆĲǎ ƿǒİǈ ǔǐ ĮǌǔĲƿǏǔ
ȺİǏǈǄǏƾĳİĲĮǈ ǉĮǈ ĳƿǏİǈ ĲĮ İǁįǆ EXTRA İǍǎȺǊǈıǋǎǘ ȺǎǑ
ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ȺĮǏĮȺƾǌǔ.
ƮĮǊǙǐ
ƩǈĮĳǎǏƿǐ

ƶǘǌǎǊǎ ĮǍǁĮǐ
(ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ)

ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ

ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ

........../........../..........
ƸȺǎǄǏĮĳǀ

*ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

........../........../..........
ƸȺǎǄǏĮĳǀ
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ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭ
ƴƧƵƧƵƷƬưƧ
ƭƭ
ȳȵɁȻȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɈȵȿɏɁȵȻɏɁ & ȵ.Ɍ.Ⱦ
ƴǏǎǐ

ƩƬƯƻƶƬ ƪƲƳƴƯƭƶưƳƸ

ƷİǊǔǌİǁǎ

.................................................
Ƭǋ/ǌǈĮ......../......../........
ƧǏǈǇ. ƴǏǔĲ.

ƩƬƯƻƶƬ – ƧƭƷƬƶƬ ƸƴƳƹƵƪƳƸ – ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƧƸƷƳƮƭƱƬƷƳƸ

īǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ıǑǌƿȺİǈİǐ ǄǈĮ ȺĮǏƾǃĮıǆ Ĳǔǌ ĲİǊǔǌİǈĮǉǙǌ įǈĮĲƾǍİǔǌ, įǆǊǙǌǔ ǑȺİǘǇǑǌĮ ǗĲǈ Ĳǎ İȺǈǃĮĲǈǉǗ/ĳǎǏĲǆǄǗ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ 3,5 ĲǗǌǎǑǐ ĮǑĲǎǉǁǌǆĲǎ ǋİ ĲĮ İǍǀǐ ıĲǎǈǒİǁĮ:
ưƾǏǉĮ
ưǎǌĲƿǊǎ
TǘȺǎǐ – ƴĮǏĮǊǊĮǄǀ - Ơǉįǎıǆ
ƹǙǏĮ
Ƭǋ/ǌǈĮ 1ǆǐ ǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐ
ƴǏǎƿǊİǑıǆǐ
ƧǏǈǇ. ƴǊĮǈıǁǎǑ

ƧǏǈǇ. ƮǈǌǆĲǀǏĮ

ƮǑǃǈǉƾ

ĬǘǏİǐ

ƩǈĮǌǑǇƿǌĲĮ ǒǈǊǈǗǋİĲǏĮ

īǈĮ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ǉĮĲĮĲƿǇǆǉİ ǆ ǋİ ĮǏ. ….......................................ƩƪĭƮ, ĳƿǏİǈ Ĳǎǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İǍǎȺǊǈıǋǗ ǉĮǈ ȺĮǏĮǉĮǊǙ ǄǈĮ Ĳǎǌ ǉĮǇǎǏǈıǋǗ Ĳǆǐ ĮǍǁĮǐ:
.

ƪƲƳƴƯƭƶưƳƶ
ȺǎǑ ĳƿǏİǈ Ĳǎ ĮǑĲǎǉǁǌǆĲǎ: ƩƬƯƻĬƪƱƷƧ (1) - ƪƸƵƪĬƪƱƷƧ (2)
1 2*

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ

ƧƲƭƧ*

1 2*

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ

ƧƲƭƧ*

1 2*

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ

ưƬƹƧƱƭƮƧ

ƧǏǈǇǋǗǐ ǆǒİǁǔǌ

ƧİǏǗıĮǉǎǈ
ǎǏǎĳǀǐ

ƶǘıĲǆǋĮ ABS

ƪǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ǏĮįǈǎĳǔǌǈǉǀ

ƪƲ/ƮƳƶ ƪƲƳƴƯƭƶưƳƶ

ƶǘıĲǆǋĮ ĮǌĲǈıȺǁǌ ADS-EDA.
ƶǘıĲǆǋĮ İǑıĲƾǇİǈĮǐ ESP-DSC-ASC
ƶǘıĲǆǋĮ ǏǘǇǋǈıǆǐ ĲĮǒǘĲǆĲĮǐ (Cruise
control)

ƪǌǈıǒǑĲǀǐ- ǆǒǎıǘıĲǆǋĮ
ƶǘıĲǆǋĮ ȺǊǎǀǄǆıǆǐ (NAVI)
ƷǆǊƿĳǔǌǎ
İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ
ĲǆǊİĳǙǌǎǑ

ƳǏǎĳǀ ǒİǈǏǎǉǁǌǆĲǆ-ǆǊİǉĲǏǈǉǀ
ƫƾǌĲİǐ ĮǊǎǑǋǈǌǁǎǑ (įǈĮıĲƾıİǈǐ)
ƮĮǇǏƿȺĲİǐ
ǆǊİǉĲǏǈǉǎǁǇİǏǋĮǈǌǗǋİǌǎǈ-ĮǌĮǉǊǈǌǗǋİǌǎǈ

ƧǌĲǈǋȺǊǗǉ įǈĮĳǎǏǈǉǗ

TV- DVD-ǓǑǄİǁǎ

ƸĮǊǎǉĮǇĮǏǈıĲǀǏİǐ
ȺǊǑıĲǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ

ƧǌƾǏĲǆıǆ
ǑįǏǎȺǌİǑǋĮĲǈǉǀ

ƶǘıĲǆǋĮ ȺĮǏǉĮǏǁıǋĮĲǎǐ

ưİĲĮǊǊǈǉǗ ǒǏǙǋĮ

ƧǑĲǗǋĮĲǎ ǉǈǃǙĲǈǎ-triptronic

ƮĮǇǁıǋĮĲĮ įİǏǋƾĲǈǌĮ - įİǏǋĮĲǁǌǆıȺǎǏ

ƮǎĲıĮįǗǏǎǐ

ƸįǏĮǑǊǈǉǗ ĲǈǋǗǌǈ

ƮƾǇǈıǋĮ ǎįǆǄǎǘ - ıǑǌǎįǆǄǎǘ
ǏǑǇǋǈǅǗǋİǌǎ ǉĮǇ'ǘǓǎǐ

ƧǈıǇǆĲǀǏİǐ ǃǏǎǒǀǐ-ĳǙĲǔǌ

ƷǈǋǗǌǈ ȺǎǊǊĮȺǊǙǌ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǙǌ

ƮĮǇǁıǋĮĲĮ ǋİ ǎǏǇǎȺİįǈǉǀ ȺǊƾĲǆ

ƴǏǎĳǑǊĮǉĲǀǏİǐ ıĲǎ ǒǏǙǋĮ ĲǎǑ
ĮǑĲǎǉǈǌǀĲǎǑ

ƷǈǋǗǌǈ ǆǊİǉĲǏǈǉƾ ǏǑǇǋǈǅǗǋİǌǎ

ƮİǌĲǏǈǉǗ ǉǊİǁįǔǋĮ-ǒİǈǏǈıĲǀǏǈǎ

ƵƾǄİǐ ǎǏǎĳǀǐ

Ʈǁǌǆıǆ ıĲǎǑǐ 4 ĲǏǎǒǎǘǐ

ƩǈĮǈǏǎǘǋİǌĮ Ⱥǁıǔ ǉĮǇǁıǋĮĲĮ

CABRIO

ƬƯƪƮƷƵƳƯƳīƭƮƧ

ƶĲǆǏǁǄǋĮĲĮ ǑȺǎǃǏĮǒǈǗǌǈǔǌ İǋȺǏǗǐȺǁıǔ

ưĮǊĮǉǀ-ıǉǊǆǏǀ ǎǏǎĳǀ

ƮĮǇǁıǋĮĲĮ ǇİǏǋĮǈǌǗǋİǌĮ İǋȺǏǗǐ-Ⱥǁıǔ
ƬǊİǉĲǏ/ǉǀ
ǏǘǇǋǈıǆ
ǉĮǇǈıǋƾĲǔǌ
İǋȺǏǗǐ - Ⱥǁıǔ - ǋǌǀǋǆ

ƶǘıĲǆǋĮ ıǑǌĮǄİǏǋǎǘ

ƹİǈǏǎǉǁǌǆĲǆ-ǆǊİǉĲǏǈǉǀ ǎǏǎĳǀ

ƪȺƿǌįǑıǆ ǍǘǊǈǌǆ - ĮǊǎǑǋǈǌǁǎǑ

ƶǘıĲǆǋĮ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ ĮǌĮĲǏǎȺǀǐ

ƮǎǋȺǈǎǘĲİǏ ĲĮǍǈįǁǎǑ

ƷǈǋǗǌǈ ıȺǎǏ-įƿǏǋĮ-ǍǘǊǎ

ƧǌİǋǎǇǙǏĮǉĮǐ

ƴĮǏƾǇǑǏĮ ǆǊİǉĲǏǈǉƾ İǋȺǏǗǐ- Ⱥǁıǔ

ƠǄǒǏǔǋǎǈ ǑĮǊǎȺǁǌĮǉİǐ

ƪƴƭƴƯƪƳƱ
ƧƱƧīƵƧĭƳưƪƱƳƶ
ƪƲƳƴƯƭƶưƳƶ

ƴǏǎǃǎǊİǁǐ ǎǋǁǒǊǆǐ -xenon

ƬǊİǉĲǏǈǉƿǐ ǉǎǑǏĲǁǌİǐ

Air condition- clima

ƮĮǇǏƿȺĲǆǐ-ƧǌĲǈǇĮǋǃǔĲǈǉǗǐ

ƪƶƻƷ/ƮƳƶ ƪƲƳƴƯƭƶưƳƶ

Ĭǀǉǆ ǄǈĮ ıǉǈ

ƵĮįǈǎǉĮıİĲǗĳǔǌǎ- Ǐƾįǈǎ /CD

ƧİǏǗıĮǉǎǐ ǎįǆǄǎǘ-ıǑǌǎįǆǄǎǘ

ıȺǎǏ-ĮİǏĮǌƾǏĲǆıǆ,

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ/ƪȺǔǌǑǋǁĮ, Ƨ.ĭ.ư., įǈİǘǇǑǌıǆ, ĲǆǊ. İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ, į/ǌıǆ
ǆǊ. ĲĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ

*ƷƪƯƻƱƪƭƧƮƬ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ ...............
ƮƧĬƳƵƭƶưƳƶ ƧƲƭƧƶ

Ĳǈǋǀ
ȺǙǊǆıǆǐ

ƨĮıǈǉǀ
ǊǈĮǌǈǉǀǐ

ƧǍǁĮ
EXTRA İǍǎȺǊǈıǋǎǘ
ƶǘǌǎǊǎ
ĮǍǁĮǐ
(ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ)

ȺǊĮǕǌǎǁ

İǋȺǏǗǐ-Ⱥǁıǔ

ĳĮǌǙǌ-

Ƴ/Ƭ ƩƬƯ……..
.........../........../.............
ƸȺǎǄǏĮĳǀ

*ƷƪƯƻƱƪƭƳ ......................
ƮƧƷƧƹƻƵƭƶƬ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƻƱ ƪƯƪīƹƳƸ,
ǔǐ ȺǏǎǐ Ĳǆ ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮ ĮǍǁĮ
ƮĮǊǙǐ
ƩǈĮĳǎǏƿǐ, ǔǐ ıĲǀǊǆ 2
ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ

ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ
........./....../.............
ƸȺǎǄǏĮĳǀ

*ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

ưƬ

........../........../..........
ƸȺǎǄǏĮĳǀ

ƧƲƭƧ*
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭƭ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐ,
Ȱ.Ɍ.ɀ., ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ, ʏɻʄɹʔʘʆʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ,
ɷ/ʆʍɻ ɻʄ. ʏɲʖ/ʅɸʀʉʐ, fax (Name, Address, tel. no,
e-mail, fax)
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

ȳȵɁȻȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ɈȵȿɏɁȵȻɏɁ & ȵ.Ɍ.Ⱦ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/Date

Ʌʌʉʎ/Ɉʉ

……………..

ĭƳƵưƧ ƴƯƬƵƳĭƳƵƬƶƬƶ īƭƧ ƷƳƱ ƸƴƳƯƳīƭƶưƳ ƷƳƸ ƷƪƯƳƸƶ ƷƧƲƭƱƳưƬƶƬƶ ƪƴƭƨƧƷƭƮƻƱ ƧƸƷƳƮƭƱƬƷƻƱ/
INFORMATION REQUEST FORM FOR THE CALCULATION OF THE REGISTRATION TAX-PASSENGER CARS
Ƨ

ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮǑĲǎǉǈǌǀĲǎǑ
/Vehicle Identity

ưƾǏǉĮ/
Make

ƮǑǊǈǌįǏǈıǋǗǐ/
Cylinder
capacity-cc

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ĮǋĮǍǙǋĮĲǎǐ/
Body
ƩİǏǋƾĲǈǌĮ
upholstery

ƪǏǄǎıĲĮıǈĮǉǗǐ ĲǘȺǎǐ/
Type

ǉĮǇǁıǋĮĲĮ/Leather

ƶǘıĲǆǋĮ ȺǊǎǀǄǆıǆǐ/Navigation
ƧǑĲǗǋĮĲǎǐ ȺǈǊǗĲǎǐ/Cruise control

ĬǘǏİǐ/
ƨĮǊǃǁįİǐ/
No. of doors
No. of valves
ƨİǌǅǁǌ
ƟǊǊǎ
ǆ/petr
/oth
ƴİĲǏƿǊĮǈ
ol
er
ǎ/diesel
ƮĮǘıǈǋǎ/
Fuel

ƬǊǈǎǏǎĳǀ/Sun roof
ƧǈıǇǆĲǀǏİǐ
sensor
ƴǏǎǃǎǊİǁǐ
lights

ȺƾǏǉǈǌǄǉ/Parking
ǎǋǁǒǊǆǐ/Xenon

ƬǊİǉ. ƶǘıĲǆǋĮ İǑıĲƾǇİǈĮǐ/ESP
/Air

ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ\equipment

ƮǊǈǋĮĲǈıǋǗǐ
(manual)

ƩǀǊǔıǆ
İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǑ
\Declaration
from applicant

ī/C

Ʃ/D

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐ/Date
registration

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ Euro/
Euro emission category

ưǎǌĲƿǊǎ/
Model

ƨ

ƧǏǈǇǋǗǐ ȺǊĮǈıǁǎǑ/
Vehicle identification no.

condition
ƫƾǌĲİǐ/Alloy wheels

ƹǈǊǈǗǋİĲǏĮ/
Kilometers

ƮǘǊǈǌįǏǎǈ/
No. of cylinder

ƷĮǒǘĲǆĲİǐ/
No. of gears/automatic

ƪǈįǈǉǗ ȺĮǉƿĲǎ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ /Equipment
package
ƧǏ. ƶǑǌĮǄİǏǋǙǌ ǅǔǌǙǌ ĮıĳĮǊİǁĮǐ/No. of seat
belt alarms
ƮƾǋȺǏǈǎ/ Cabrio
ưĮǊĮǉǀ-ıǉǊǆǏǀ
ǎǏǎĳǀ/
Soft-hard top
ƹİǈǏǎǉǁǌǆĲǆ
ǆǊİǉĲǏǈǉǀ
ǎǏǎĳǀ/manual
electric roof

ƶǘıĲǆǋĮ
ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ
ĮǌĮĲǏǎȺǀǐ/rollover
protection system
–

ƧǌİǋǎǇǙǏĮǉĮǐ/windshi
eld

-

ƪȺǈȺǊƿǎǌ İǍǎȺǊǈıǋǗǐ/other equipment

ƮǊǈǋĮĲǈıǋǗǐ
(ĮǑĲǗǋĮĲǎǐ)/Air
condition (automatic)

ĭǏƿǌĮ ABS/ ABS brakes

ĬİǏǋĮǈǌǗǋİǌĮ
seats

ưİĲĮǊǊǈǉǗ
paint

ǉĮǇǁıǋĮĲĮ/Heated

ȺǏǙĲǆǐ
of
first

ǒǏǙǋĮ/Metallic

ưİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ įǆǊǙǌǔ Ĳǆǌ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ. /I hereby declare that the information given in this form is correct
ƪȺǈıǑǌƾȺĲoǌĲĮǈ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ (ƾįİǈĮ ǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐ, ǃǈǃǊǁǎ service, ǃİǃĮǁǔıǆ ǒǈǊǈǎǋƿĲǏǔǌ ǉ.Į)/documentation enclosed (vehicle
license, service book, kilometers e.t.c).
ƸƴƳīƵƧĭƬ/SIGNATURE
……………………………………….

ƸƴƳƯƳīƭƶưƳƶ
ƧƲƭƧƶ
/TAX BASE*

ĭƳƵƳƯƳīƬƷƪƧƶ

ƨĮıǈǉǀ Ĳǈǋǀ/basic value **
ƧǍǁĮ extra İǍǎȺǊǈıǋǎǘ**/extra
equipment value
ƶǘǌǎǊǎ/total
*ƶǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǏǋǗįǈĮ ǑȺǆǏİıǁĮ/to
be filled by customs authority
** ƨƾıİǈ ĲǈǋǎǉĮĲĮǊǗǄǔǌ ǊǈĮǌǈǉǀǐ Ĳǈǋǀǐ ȺǙǊǆıǆǐ
ȺǏǎ ĳǗǏǔǌ ǀ/ǉĮǈ ƾǊǊĮ ıĲǎǈǒİǁĮ. Based on retail
sale price lists or/and other sources.

ƪ

ƸƴƳƯƳīƭƶưƳƶ ƷƪƯƳƸƶ ƷƧƲƭƱƳưƬƶƬƶ/
REGISTRATION TAX CALCULATION***

ƧȺǎǋİǁǔıǆ ĮǍǁĮǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ
ĮǋĮǍǙǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǆǊǈǉǁĮ/reduction according to age
and vehicle’s body category
ƴǎıǎıĲǗ ĮȺǎǋİǁǔıǆǐ ĮǍǁĮǐ ǊǗǄǔ įǈĮǌǑǇƿǌĲǔǌ
ǒǈǊǈǎǋƿĲǏǔǌ ȺǊƿǎǌ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ ǗǏǎǑ/reduction
percentage according to kilometers above average
ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮ ĮǍǁĮ (ǋİĲƾ Ĳǆǌ ĮȺǎǋİǁǔıǆ ǄǈĮ
ǋİĲĮǒİǈǏǈıǋƿǌĮ ĮǑĲǎǉǁǌǆĲĮ)/taxable value (after
reduction for second hand cars)
ƶǑǌĲİǊİıĲǀǐ ĲƿǊǎǑǐ ĲĮǍǈǌǗǋǆıǆǐ/registration tax rate
ƷƪƯƳƶ ƷƧƲƭƱƳưƬƶƬƶ/REGISTRATION TAX

***ƸȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ/filled by
applicant
ƴĮǏĮĲǀǏǆıǆ: Ʒǎ ĮǉǏǈǃƿǐ ȺǎıǗ ĲǎǑ ĲƿǊǎǑǐ ĲĮǍǈǌǗǋǆıǆǐ ȺǎǑ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǉĮĲĮǃǊǆǇİǁ ǄǈĮ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǎ ǗǒǆǋĮ, ȺǏǎıįǈǎǏǁǅİĲĮǈ
İȺĮǉǏǈǃǙǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǏǋǗįǈĮ ĲİǊǔǌİǈĮǉǀ ĮǏǒǀ (ĲİǊǔǌİǁǎ), ǉĮǇǗıǎǌ ĮǑĲǗ İǍĮǏĲƾĲĮǈ ĮȺǗ ǗǊĮ ĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ƿǄǄǏĮĳĮ ǄǈĮ Ĳǆ
įǈĮȺǁıĲǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲǈǏǏǑȺĮǌĲǈǉǀǐ ĲİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ, Ĳǆǐ ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮǐ ĮǍǁĮǐ ǉ.Į., ĲĮ ǎȺǎǁĮ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋĮǅǁ ǋİ ĲĮ ǎǈǉİǁĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ,
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲǎǑǐ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌǎǑǐ İǊƿǄǒǎǑǐ.
Note: The exact amount of due registration tax for the particular vehicle, is defined accurately by the competent custom authority
(customs office), because it depends on all the necessary documents which are submitted along with the Special Declaration and the
appropriate verifications.
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ƴƯƬƵƳĭƳƵƭƪƶ

-

ƳƩƬīƭƪƶ

ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬƶ

ƷƬƶ

ĭƳƵưƧƶ
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ƴƯƬƵƳĭƳƵƬƶƬƶ

īƭƧ

ƷƳƱ

ƸƴƳƯƳīƭƶưƳ ƷƳƸ ƷƪƯƳƸƶ ƷƧƲƭƱƳưƬƶƬƶ ƪƴƭƨƧƷƭƮƻƱ ƧƸƷƳƮƭƱƬƷƻƱ
Information on filling the form and calculating the Registration Tax (RT)
1. Ƴ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǐ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİǈ ĲǎǑǐ ȺǁǌĮǉİǐ Ƨ, ƨ ǉĮǈ ī. /Applicant fills Tables A, B and C.
2. ƸȺǎǃƾǊǊİǈ Ĳǆ ĳǗǏǋĮ ǋĮǅǁ ǋİ ĲĮ İȺǈıǑǌĮȺĲǗǋİǌĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ıĲǈǐ ĮǏǋǗįǈİǐ ǄǈĮ Ĳǎǌ
ȺǏǎıįǈǎǏǈıǋǗ Ĳǆǐ ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮǐ ĮǍǁĮǐ ĮǏǒƿǐ./ Submits the form together with the attached
documents to the competent customs authority to determine the tax base.
3. Ƭ ĳǗǏǋĮ İȺǈıĲǏƿĳİĲĮǈ ıǑǋȺǊǆǏǔǋƿǌǆ ȺǏǎǐ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ, ǔǐ ȺǏǎǐ Ĳǎǌ ȺǁǌĮǉĮ Ʃ./ The
completed form is returned to the applicant, in terms of Table D.
Ȱʆɲʄʐʏɿʃʊʏɸʌɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹɲʎ ɲʇʀɲʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ɲʇɿʙʆ

More detailed information for determining the tax base by the
competent authority

1.

ȸ ɸʆ ʄʊɶʘ ɲʇʀɲ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʄɿɲʆɿʃɼ ʏɿʅɼ ʋʙʄɻʍɻʎ ʋʌʉ ʔʊʌʘʆ
ʊʅʉɿʉʐ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʉʐ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ, ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ, ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ
ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʏʉʐ ʍʏɻ ɷɿɸɽʆɼ ɲɶʉʌɳ, ɼʏʉɿ, ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʉʐ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ, ʃɲʏɳ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ʏɻʎ ʋʌʙʏɻʎ
ɳɷɸɿɲʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʏʉʐ.

1. This value refers to the retail price before taxes of the same new
car in Greece, at the time of marketing (circulation) of the car in the
international market, namely, in case of a used car, at the time of
its first circulation according to its license.

2.

ȸ ɴɲʍɿʃɼ ʄɿɲʆɿʃɼ ʏɿʅɼ ʋʌʉ ʔʊʌʘʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɲʇʀɲ ʃɲʏɳ
ʅɳʌʃɲ, ʏʑʋʉ, ʋɲʌɲʄʄɲɶɼ ʃɲɿ ɹʃɷʉʍɻ ʏʉʐ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ
ʏʉʐʎ ʏɿʅʉʃɲʏɲʄʊɶʉʐʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʋʀʍɻʅʉʐʎ
ɷɿɲʆʉʅɸʀʎ ʍʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹɲʎ ɲʇʀɲʎ ɲʌʖɹʎ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿ ɻ ɲʇʀɲ ʏʉʐ
ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃʉʑ (extra) ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.

3.

ȵʔʊʍʉʆ, ɶɿɲ ʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʏɿʅʉʃɲʏɳʄʉɶʉɿ ɼ
ɲʐʏɳ ɷɸʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʏɿʅʉʃɲʏɲʄʊɶʉʐʎ, ʃɲʏɳ
ʅɳʌʃɲ/ ʅʉʆʏɹʄʉ, ʋɲʌɲʄʄɲɶɼ ʃɲɿ ɹʃɷʉʍɻ, ɻ ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹɲ ɲʇʀɲ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ Ɉɸʄʘʆɸɿɲʃɹʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɲʇʀɸʎ
ʋɲʆʉʅʉɿʊʏʐʋʘʆ ɼ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʅʉʆʏɹʄʘʆ, ʋɲʌɲʄʄɲɶʙʆ ɼ
ɸʃɷʊʍɸʘʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ ʀɷɿɲʎ ʅɳʌʃɲʎ ʏʉʐ ɿɷʀʉʐ
ɹʏʉʐʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɼ ɷɿɸɽʆɼ ɲɶʉʌɳ, ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɼ ʅɸ ɴɳʍɻ ɳʄʄɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ.

2. The basic retail price before taxes includes the value according to
make/model, type, variant and version of the car based on the
price lists submitted by the official distributors for determining the
taxable value (tax base) to the competent authorities. On the basic
price the value of the optional (extra) equipment is added.
3.Where, for vehicles, no price lists have been submitted or they are
not included in the price lists, by brand / model, variation and
version, the taxable value shall be determined by the Customs
Districts on the basis of the values of identical or similar models,
variants or versions of motor vehicles of the same brand in the
same year of marketing on the Greek or international market, as
the case may be or on the basis of other available data.

4. īǈĮ Ĳǎǌ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗ Ĳǆǐ ĲİǊǈǉǀǐ ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮǐ ĮǍǁĮǐ ǉĮǈ ĲǎǑ ĲƿǊǎǑǐ ĲĮǍǈǌǗǋǆıǆǐ, ǎ
İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǐ, ĮǉǎǊǎǘǇǔǐ, ıǑǋȺǊǆǏǙǌİǈ Ĳǎǌ ȺǁǌĮǉĮ ƪ, ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǐ ǑȺǗǓǆ ĲĮ ȺǎıǎıĲƾ
ĮȺǎǋİǁǔıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ĮǋĮǍǙǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǆǊǈǉǁĮ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ȺİǏĮǈĲƿǏǔ
ǋİǁǔıǆ ǊǗǄǔ įǈĮǌǑǇƿǌĲǔǌ ǒǈǊǈǎǋƿĲǏǔǌ, ȺǊƿǎǌ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ ǗǏǎǑ.

For the calculation of the final taxable value and RT, the applicant, then, completes Table E,
taking into account depreciation rates, according to category and vehicle age, and further
reduction due to kilometers traveled more than the average.

5. ƧȺǎǋİǁǔıǆ ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮǐ ĮǍǁĮǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ĮǋĮǍǙǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǆǊǈǉǁĮ

Reduction of taxable value according to body type category and vehicle age and further
reduction due to kilometers.
ƷĮ ȺǎıǎıĲƾ ĮȺǎǋİǁǔıǆǐ Ĳǆǐ ĮǍǁĮǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ĮǋĮǍǙǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǆǊǈǉǁĮ ǄǈĮ
ǋİĲĮǒİǈǏǈıǋƿǌĮ ǎǒǀǋĮĲĮ ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ıǒİĲǈǉǎǘǐ įǈĮǇƿıǈǋǎǑǐ ȺǁǌĮǉİǐ.
Reduction rates according to body type category and vehicle age, for used vehicles, can be
obtained by relevant tables available.

6. ƴİǏĮǈĲƿǏǔ ĮȺǎǋİǁǔıǆ ǊǗǄǔ įǈĮǌǑǇƿǌĲǔǌ ǒǈǊǈǎǋƿĲǏǔǌ

Further reduction due to kilometers.

Ƭ ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿĮ ĮǍǁĮ, ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǔǐ ƾǌǔ ĮȺǎǋİǁǔıǆ, ǋİǈǙǌİĲĮǈ ȺİǏĮǈĲƿǏǔ ȺǎıǎıĲǈĮǁĮ ǋİ ǒǏǀıǆ
ıǑǌĲİǊİıĲǀ 0,10 ǄǈĮ ǉƾǇİ 500 İȺǈȺǊƿǎǌ ǒǈǊǈǗǋİĲǏĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ įǈĮǌǑǇİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ İĲǀıǈǎ ǋƿıǎ ǗǏǎ
(15.000 ǒǊǋ). Ƭ ĮȺǎǋİǁǔıǆ ǃƾıİǈ įǈĮǌǑǇƿǌĲǔǌ ǒǈǊǈǎǋƿĲǏǔǌ įİǌ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǍİȺİǏǌƾ Ĳǎ 10% Ĳǆǐ
ĮǍǁĮǐ ȺǎǑ ȺǏǎıįǈǎǏǁǅİĲĮǈ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǔǐ ƾǌǔ ĮȺǎǋİǁǔıǆ.

The taxable value, after the above mentioned reduction, is further reduced using a factor of 0.10
for every 500 additional kilometers traveled over the annual average (15.000 Km). Reduction
based on kilometers must not exceed 10% of the value determined after the above mentioned
reduction.

7. Ƭ ıǑǌǎǊǈǉǀ ĮȺǎǋİǁǔıǆ, ȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǗǋİǌǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ĮȺǎǋİǁǔıǆǐ ǊǗǄǔ įǈĮǌǑǇƿǌĲǔǌ ǒǈǊǈǎǋƿĲǏǔǌ
ȺƿǏĮǌ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ ǗǏǎǑ įİǌ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ǑȺİǏǃĮǁǌİǈ Ĳǎ 95%.
Total reduction, including reduction due to kilometers above the average, may not exceed 95%.
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Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η 5032319/5080/09 (1763 Β΄) Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα , 16 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

22156

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1933/29.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02019332905190016*

