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Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140
ΕΞ 2017/25.01.2017 (ΦΕΚ Β’ 502) κ.υ.α. επί θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ
2017/25.01.201725/25.01.2017 (ΦΕΚ Β’ 502) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις
αναλογικής

καταβολής

του

τέλους

ταξινόμησης

επιβατικών

αυτοκινήτων

που

παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση
θεμάτων ταξινόμησης», σας πληροφορούμε τα κάτωθι επί θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
1. Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που τίθενται στη διάθεση
προσώπων εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας με χρηματοδοτική μίσθωση ή
μίσθωση και εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή το πιστοποιητικό ταξινόμησης
της παρ. 5 του άρθρου 4 της κ.υ.α., ήτοι το χρονικό διάστημα της μίσθωσης των
οχημάτων υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της χώρας στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και
πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) της ημεδαπής κατά τα οριζόμενα της παρούσας.
Ειδικότερα, στον υπόχρεο χορηγείται, κατόπιν σχετικής αίτησής του σε
οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και παράδοσης των στοιχείων
κυκλοφορίας της αλλοδαπής:
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α. έντυπο άδειας κυκλοφορίας με συμπληρωμένο τον κοινοτικό κωδικό «Η» [ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ

ΤΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]

με

την

ημ/νία

λήξης

της

σύμβασης

χρηματοδοτικής μίσθωσης και με την αναγραφή στο χώρο των Παρατηρήσεων (1η στήλη
της ΟΨΗΣ Β΄) και των ειδικών κωδικών «90» (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ), «84»
(ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) καθώς και του νέου κωδικού «179» με λεκτική
ονομασία:

«ΟΧΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΧΩΡΙΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΛΟΥΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ….……… ».
β. ζεύγος κοινών πινακίδων αυτοκινήτων (ιδιωτικής χρήσης).
Τα στοιχεία κυκλοφορίας της αλλοδαπής φυλάσσονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών η οποία γνωστοποιεί στην αρμόδια Αρχή του κράτους- μέλους που τα είχε
εκδώσει την επαναταξινόμηση του εν λόγω οχήματος στην Ελλάδα.
2. Στην περίπτωση τροποποίησης του χρονικού διαστήματος της υπαγωγής στις διατάξεις
του άρθρου 121α του ν.2960/2001 (μείωσης ή παράτασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης
ή μίσθωσης), ο υπόχρεος προσέρχεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της χώρας προκειμένου να εκδοθεί, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 7
της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25.01.201725/25.01.2017 κ.υ.α., νέο έντυπο
άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. οχήματος με τη νέα ημ/νία λήξης της σύμβασης στον
κοινοτικό κωδικό «Η» και την αναγραφή των σχετικών ειδικών κωδικών στο χώρο των
Παρατηρήσεων.
3. Εφόσον ο υπόχρεος, κατ’ εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 της κ.υ.α.,
καταβάλει τη διαφορά του τέλους ταξινόμησης πριν από τη λήξη του χρονικού
διαστήματος της μίσθωσης και προκειμένου να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής
Επικράτειας χωρίς χρονικό περιορισμό, οφείλει να προσέλθει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας δίχως τη
συμπλήρωση του κωδικού «Η», με την αναγραφή στο χώρο των Παρατηρήσεων του
ειδικού κωδικού «84: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ», στην περίπτωση που ο
μισθωτής δεν έχει προχωρήσει στην καταβολή του συνολικού οφειλόμενου τιμήματος και
στην συνακόλουθη αγορά του οχήματος.
4. Υπόχρεος που επιθυμεί την επαναποστολή του Ε.Ι.Χ. οχήματος σε άλλο κ-μ της Ε.Ε. ή
την εξαγωγή αυτού σε τρίτη χώρα, προσέρχεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών αρχικής χορήγησης των ελληνικών στοιχείων κυκλοφορίας προκειμένου να
τα παραδώσει, να αιτηθεί τη διαγραφή του οχήματος από το μητρώο οχημάτων του
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Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να παραλάβει τα στοιχεία κυκλοφορίας της
αλλοδαπής τα όποια έφερε κατά την είσοδο στη χώρα και φυλάσσονταν αρμοδίως.
Για την καταχώρηση της διαγραφής του Ε.Ι.Χ οχήματος στο «ON LINE»
Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου, επιλέγεται από το Μενού Καταχωρήσεων η
διαδικασία «Ι5» και από τον πίνακα κωδικών ο κωδικός «Ε» (ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτυπώνεται βεβαίωση διαγραφής του
οχήματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ι. Τζανέτος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών
2. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού Υπ. & Με.
2. Γραφ. Υφυπουργού Υπ. & Με.
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Υπ. & Με.
4. Γραφ. Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
5. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠ. Υπ. & Με. (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
Καρ. Σερβίας 3 & Νίκης 2, ΤΚ 101 84, Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών: - Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών
2. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

