
 
 

                                                                                    
                                   
                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  26 Ιουνίου 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α 32654/2548 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
  
Ταχ. ∆/νση:   Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε ΠΡΟΣ: : Όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα  
Ταχ.Κ.  :        10191 Αθήνα               Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων 

Πληροφορίες: Ι. Τζανέτος               των Π.Ε. της χώρας  
Τηλέφωνο:    210 6508430 ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
  

 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της µεταβίβασης των οχηµάτων.  

ΣΧΕΤ: Το µε αριθµ. ∆.ΤΕΦ Β΄ 1078365 ΕΞ 2014/20-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τελών & Ειδικών 

Φορολογιών του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

Σας στέλνουµε συνηµµένα για εφαρµογή, το παραπάνω σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τελών & 

Ειδικών Φορολογιών της Γεν. Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, σχετικά 

µε την διαδικασία της µεταβίβασης των οχηµάτων.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), δεν 

επέρχεται µεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου οχήµατος, εάν δεν καταβληθούν 

προηγουµένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση και τα 

τέλη προηγουµένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχηµα βρισκόταν στην 

κατοχή του µεταβιβάζοντος, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων από τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις προστίµων. Η απόδειξη της καταβολής τελών κυκλοφορίας κατά τα ανωτέρω, µπορεί να 

γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο όπως µε χορήγηση βεβαίωσης περί µη οφειλής από την 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή µε εκτύπωση εικόνας οφειλής οχήµατος «print screen» µε τη σχετική σφραγίδα της 

αρµόδια ∆.Ο.Υ.  

Κατά συνέπεια, όπως και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών αναφέρει σε εφαρµογή 

των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), οι αρµόδιες  

 

 

ΑΔΑ: 6ΝΒ51-Α3Ν



Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας πρέπει να ζητούν ως δικαιολογητικό το ανωτέρω 

«αποδεικτικό» περί µη οφειλής τελών κυκλοφορίας. 

Ως προς τις παρ. 2 και 3 του συνηµµένου εγγράφου θα λάβετε νέες οδηγίες ύστερα από την 

απαραίτητη συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών.  

 

                                                         
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

 

 

              Ι. Τζανέτος 

 
 
 
ΠΙΚΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
(για ενηµέρωση) 
 
 
1.  Υπουργείο Οικονοµικών 
     Γενική Γραµµατεία Φορολογικών  
     & Τελωνειακών Θεµάτων 
     Γεν. ∆/νση Φορολογίας 
     ∆/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών 
     Σίνα 2 – 4, 10672 Αθήνα 
2. Γενικοί ∆ιευθυντές Μεταφορών & 
    Επικοινωνιών των Περιφερειών 
3. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών 
    (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) 
    Ιδίου Υπουργείου 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
∆ΕΜ- ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
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