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Άρθρο 16
Ρυθμίσεις στη διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και διαπίστωσης
εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 722/1977 (ΦΕΚ 299/Α'), όπως
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 22
του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α'), αντικαθίστανται ως εξής:
"2. Οι μεταβιβάσεις της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων
οχημάτων του παρόντος άρθρου συντελείται με έγγραφη συμφωνία των
μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 1. Ο
αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της
μεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε
και αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΟΝ - LINE, εκδίδει νέα
άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση
κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.
3. Για να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα
πρέπει προηγουμένως να έχει βεβαιωθεί από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία,
στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας, ότι έχουν εκπληρωθεί οι
φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο
για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6
του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 84/Α'), o πωλητής από τη χρονολογία
που έλαβε χώρα η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβίβαση δεν έχει
την υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλλει τέλη
κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την
περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, προίκας
ή γονικής παροχής.
Όταν η σύμβαση πώλησης των οχημάτων του παρόντος άρθρου, είτε
ανάριθμων είτε ενάριθμων, γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, καταργείται η
αποστολή από τον συμβολαιογράφο των κυρωμένων αντιγράφων των
συμφωνιών μεταβίβασης στη δημόσια οικονομική υπηρεσία και στο Κέντρο
Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.)."
2. Η διαπίστωση της προϋπόθεσης που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου
10 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, ότι τα μεταβιβαζόμενα ή βαρυνόμενα
περιουσιακά στοιχεία έχουν περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος
για τη φορολογία του εισοδήματός του που απέκτησε το αμέσως προηγούμενο
έτος της μεταβίβασης ή τη σύναψη εμπράγματου δικαιώματος, για να επιτραπεί
η διενέργεια των πράξεων που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, προκειμένου
περί επιβατικών Ι.X. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, θα γίνεται από τη δημόσια

οικονομική υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση από τον υπόχρεο
σχετικών δικαιολογητικών.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνεται η διαπίστωση της καταβολής των τελών
κυκλοφορίας προηγούμενων ετών των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών, καθώς και του Φόρου Υπεραξίας και του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας, κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτραπεί η διενέργεια μεταβίβασης
της κυριότητας αυτών ή η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.
3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν. 489/1976, η
οποία παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν.
2496/1997 (ΦΕΚ87 Α'), καταργείται.
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992
(ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα
επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των
εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει
του Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), όπως ισχύει."
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992, όπως ισχύει,
προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: "Εφόσον τα αφαιρεθέντα στοιχεία
κυκλοφορίας δεν έχουν παραληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά την
παρέλευση εξαμήνου, θα αποστέλλονται από την Αστυνομική Αρχή στις
αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων με σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι Διευθύνσεις
αυτές δεν θα επιστρέφουν τα στοιχεία κυκλοφορίας, αν ο ενδιαφερόμενος δεν
προσκομίσει το ειδικό σήμα και το αποδεικτικό καταβολής του κατά περίπτωση
προστίμου. Στην περίπτωση κυκλοφορίας επιβατικού ρυμουλκούμενου ημιρυμουλκούμενου ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτου) χωρίς το ειδικό σήμα
τελών κυκλοφορίας θα αφαιρούνται, μαζί με το ειδικό σημείωμα προσάρτησης
και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου,
ανεξάρτητα αν έχει γίνει προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας
για το έλκον αυτοκίνητο."

