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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις περί κατάργησης Βιβλιαρίων Μεταβολών ΦΙΧ αυτ/των µ.β. κάτω των τεσσάρων τόνων
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτηµάτων, που υποβάλλονται στην υπηρεσία µας σε σχέση µε την
εφαρµογή του άρθρου 128 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄216), σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Σε περίπτωση, που κατά τη διενέργεια µεταβίβασης ΦΙΧ αυτοκινήτου κάτω των τεσσάρων τόνων πωλητής
και αγοραστής υπάγονται στην ίδια συγκοινωνιακή περιοχή, και εφόσον πληρούνται οι όροι της όροι του ν.
1959/1991 και της αριθµ. Α2/29542/5347/1 υα, εκδίδεται αµέσως η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος στο
όνοµα του νέου ιδιοκτήτη, αφού καταβληθούν τα προβλεπόµενα τέλη αδείας και τέλη µεταβίβασης οχήµατος
του άρθρου 27 του ν. 3220/2004.
2. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται σε διαφορετικές υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών, και προκειµένου να εξεταστoύν σε επόµενο στάδιο από την υπηρεσία Μεταφορών όπου η έδρα
του αγοραστή οι όροι και προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία ΦΙΧ, θα εκδίδεται από την υπηρεσία της έδρας
του πωλητή άδεια µε την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Η εν λόγω άδεια θα παραδίδεται στον
αγοραστή και φωτοαντίγραφο αυτής θα παραµένει στο φάκελο του ΦΙΧ αυτοκινήτου, ενώ θα αποτελεί τίτλο
κυριότητας του οχήµατος µέχρι την οριστική έκδοση κυκλοφορίας. Στη φάση έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας
µε την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» και προκειµένου να αποφευχθεί το φαινόµενο διπλής καταβολής
του τέλους αδείας, δεν θα καταβάλλεται το τέλος αδείας, παρά µόνο το τέλος µεταβίβασης οχήµατος.
3. Σε περίπτωση µεταβίβασης ΦΙΧ αυτοκινήτου µικτού βάρους κάτω των τεσσάρων τόνων ως εµπόρευµα,
όπου δεν πραγµατοποιείται ταυτόχρονα και ταξινόµηση του οχήµατος, µετά την κατάργηση του βιβλιαρίου
µεταβολών για την εν λόγω κατηγορία οχηµάτων, αφού κατατεθούν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του
οχήµατος στην περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών όπου ο φάκελος του αυτοκινήτου, θα εκδίδεται έντυπο
άδειας κυκλοφορίας µε την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε
αυτήν της παραγράφου 2 του παρόντος.
4. Σε περιπτώσεις µεταβίβασης ΦΙΧ αυτ/των µ.β. κάτω των τεσσάρων τόνων υπό καθεστώς χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (leasing) υπενθυµίζεται, ότι οι εν λόγω συµφωνίες εξακολουθούν να διενεργούνται
µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο.
Όταν πρόκειται για ανάριθµα αυτοκίνητα η καταχώριση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα διενεργείται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες επί των πιστοποιητικών τελωνείων βάσει αντιγράφου της συµβολαιογραφικής πράξης της
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
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Για τα ενάριθµα αυτοκίνητα σε καθεστώς χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα συµβαλλόµενα µέρη θα προσκοµίζουν
ενώπιον της υπηρεσίας Μεταφορών την προαναφερόµενη σύµβαση, βάσει της οποίας θα διενεργείται η
µεταβίβαση του αυτοκινήτου στο σώµα της άδειας κυκλοφορίας. Κατά τη διενέργεια µεταβίβασης της εν λόγω
κατηγορίας θα παρίστανται µισθωτής και εκµισθωτής αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδότηση µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής (σχετ. η αριθµ. πρωτ. Β/οικ52536/4730/13/24.10.13 Α∆Α ΒΛΛΤ1-ΒΞ5). Στο φάκελο
του αυτοκινήτου θα τοποθετούνται αντίγραφα των εκδοθέντων αδειών κυκλοφορίας.
Στην άδεια κυκλοφορίας συµπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία για την περίπτωση αυτή, όπως η διάρκεια
ισχύος της άδειας, η οποία εν προκειµένου είναι περιορισµένη (πεδίο Η), τα ονοµαστικά στοιχεία του κατόχου
του ΦΙΧ αυτ/του για την περίπτωση κατά την οποία δεν πιστοποιείται ο κάτοχος της άδειας λόγω και
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (πεδίο C4), ενώ επιπρόσθετα θα τίθενται σχετικές παρατηρήσεις όπως για
προσωρινή άδεια (παρατήρηση 10), χρηµατοδοτική µίσθωση (παρατήρηση 24 µε απαραίτητη συµπλήρωση
των στοιχείων της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης). Υπενθυµίζεται ότι αναλυτικές οδηγίες για τη
συµπλήρωση των εντύπων έχουν δοθεί µε την αριθµ. 23784/2891/14-04-2008 εγκύκλιο ΥΠΜΕ.
Κατά τα λοιπά, και κατά το µέρος που δεν είναι αντίθετοι στο άρθρο 128 ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της
αριθµ. Α2/40819/7167/1991 κυα (ΦΕΚ Β΄955) αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των συµβάσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τα ΦΙΧ αυτ/τα µβ κάτω των τεσσάρων τόνων. Ευνόητο είναι ότι η
προαναφερόµενη κυα εξακολουθεί να εφαρµόζεται ως έχει για τις λοιπές κατηγορίες οχηµάτων µικτού βάρους
άνω των τεσσάρων τόνων.

Παρακαλούµε για την εφαρµογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Τσαµαδιάς
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Πίνακας διανοµής:
Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών
- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία
Και για την ενηµέρωση των Μεικτών Κλιµακίων Ελέγχου
Υπουργείο Οικονοµικών
- 19η ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα 10558
Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας
- 33η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, Κ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
- Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα
11853
- ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
- ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα 10672
- ∆ιεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, Σίνα 2-4 Αθήνα 10672
- ∆ιεύθυνση Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας, ∆ιεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τµήµα Νοµοθεσίας Τροχαίας και
Ενηµέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κλάδος Αστυνοµίας και Τάξης, ∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης & Κανονισµών Λιµένων
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ∆ιεύθυνση Κύριας Ασφάλισης
Αυτοαπασχολούµενων, Τµήµα Ελευθέρων Επαγγελµατιών, Σταδίου 29 Αθήνα 10110
Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), ∆ιεύθυνση Ασφάλισης,
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα 10432
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ιδίου Υπουργείου, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά,
Αθήνα 10191
Κοινοποίηση για ενηµέρωση
- Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων
351 Αθήνα 11144
- Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα
10431
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών ∆Χ του Ν∆ 531/1970, Γούναρη 21-23,
Πειραιάς
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ),
Θηβών 219, Περιστέρι
- Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων
Μακεδονίας - Θράκης "Ο Φίλιππος", 26ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη 54642
- Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων ∆Χ Μεταφοράς Υγρών
Καυσίµων και Ασφάλτου, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ 12462
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆Χ,
Μαιζώνος 45, Πάτρα
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής
- Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και
∆υτικής Μακεδονίας
- Οµοσπονδία Φ∆Χ Βορείου Ελλάδος
- Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ 12137 Περιστέρι Αττικής
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας «Η
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
3ο χλµ Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 60100 ΤΘ 97
Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Γενικό ∆ιευθυντή
Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (3)
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