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Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέµα: Περί της καταβολής τέλους αδείας κυκλοφορίας οχήµατος.
Σε συνέχεια πολυάριθµων ερωτηµάτων προς την Υπηρεσία µας αναφορικά µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο περί της είσπραξης «τέλους άδειας κυκλοφορίας οχήµατος» και κατόπιν σχετικής
επικοινωνίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, σας ενηµερώνουµε τα εξής:

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.2696/1999 (Α’ 57), «δεν επιτρέπεται µηχανοκίνητο όχηµα,
ρυµουλκούµενο, µοτοποδήλατο ή ζωήλατο όχηµα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δεν
έχει εκδοθεί γι’ αυτό άδεια κυκλοφορίας».
2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Κ.Ο.Κ ορίζεται ότι έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας
οχήµατος απαιτείται κατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήµατος και κατά τη µεταβολή των
αναγραφόµενων

κύριων

χαρακτηριστικών

στοιχείων

στην

άδεια

κυκλοφορίας,

κατόπιν

εξακρίβωσης των νέων στοιχείων από τις αρµόδιες για την έκδοση των άδειων κυκλοφορίας
υπηρεσίες.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α’ 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
θεσπίζεται ενιαίο «τέλος άδειας οχήµατος» το οποίο επιβάλλεται για την έκδοση, αντικατάσταση
ή ανανέωση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου οχήµατος και µοτοσικλέτας, ενώ µε το άρθρο 27
του ν.3220/2004 (Α’ 15) όπως ισχύει, ορίζεται ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται υπέρ της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και συνακόλουθα υπέρ της Περιφέρειας όπως συστήθηκε µε το
ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης», πριν την έκδοση και τη µεταβίβαση αυτής.

4. Κατόπιν θέσης σε ισχύ της υπ’ αριθµ. Α-33824/2683/30-09-2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής
απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε την οποία ενσωµατώνονται οι διατάξεις των
Οδηγιών 1999/37/ΕΚ και 2003/127/ΕΚ αναφορικά µε τα έγγραφα κυκλοφορίας οχηµάτων και
θεσπίζεται η µορφή και το περιεχόµενο του εντύπου άδειας κυκλοφορίας των οχηµάτων που
εκδίδονται στην Ελλάδα, έπαυσε η δυνατότητα χειρόγραφης καταχώρισης µεταβολών επί των
εντύπων καθιστώντας, καθ’ αυτόν τον τρόπο, απαραίτητη την έκδοση νέου εντύπου άδειας σε
κάθε περίπτωση µεταβολής των αναγραφόµενων στο σχετικό έντυπο στοιχείων.
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Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το ισχύον σχετικό νοµοθετικό
πλαίσιο δεν υφίστανται οι έννοιες της «αντικατάστασης» και «ανανέωσης» άδειας κυκλοφορίας
αυτοκίνητου οχήµατος, παρακαλούµε για την εφαρµογή των κάτωθι:

Α Τέλος άδειας κυκλοφορίας οχήµατος θα εισπράττεται µόνο στις περιπτώσεις έκδοσης νέας
άδειας κυκλοφορίας κατά τα οριζόµενα της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του άρθρου Κ.Ο.Κ., ήτοι
όταν εκδίδεται νέα άδεια κατόπιν αλλαγής του κατόχου του οχήµατος ή κατόπιν µεταβολής των
αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων του οχήµατος στο έντυπο της άδειας
κυκλοφορίας, όπως αυτά καθορίζονται µε τις παραγράφους 1,2,3 και 4 του άρθρου µόνου του
Κεφαλαίου Β’ της υπ’

αριθµ. ΣΤ 1832/19-01-1978 (Β’ 103) υ.α. για τα επιβατηγά

αυτοκινήτα/µοτοσικλέτες, τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα ρυµουλκούµενα και
ηµιρυµουλκούµενα,

αντιστοίχως.

Ειδικά

για

τα

φορτηγά,

τα

ρυµουλκούµενα

και

τα

ηµιρυµουλκούµενα και κατ’ εφαρµογή της ΣΤ 29886/77 (Β 1288) απόφασης του Υπουργού
Μεταφορών, κατά τη µεταβολή χρώµατος δεν οφείλεται τέλος άδειας.
Ενδεικτικά, για τα βαρέα οχήµατα δεν οφείλεται τέλος αδείας κατά την αναγραφή
παρατηρήσεων σχετικών µε την τροποποίηση ABS.

Β. Εξαίρεση από τις περιπτώσεις που εισπράττεται τέλος αδείας και περιγράφονται στην
παράγραφο (Α) της παρούσας αποτελούν οι περιπτώσεις για τις οποίες η έκδοση νέας άδειας
πραγµατοποιείται σε συµµόρφωση προς νέο θεσµικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει
υποχρέωση για αλλαγή των στοιχείων της άδειας χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου
του οχήµατος και εφόσον έχει προηγηθεί σχετική παροχή οδηγιών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.

Γ. Από το τέλος άδειας κυκλοφορίας οχήµατος απαλλάσσονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 26 του ν.2873/2000, οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ανάπηροι για τις άδειες
κυκλοφορίας που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασµένα για τους
ανάπηρους.
Κάθε άλλη προηγούµενη εγκύκλιος σχετική µε το θέµα, παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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Εσωτερική Κοινοποίηση:
- Γραφείο Υπουργού Υπ. Με. & ∆ι.
- Γραφείο Υφυπουργού Υπ. Με. & ∆ι.
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
- Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υπ. Με. & ∆ι. (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
- Γραφ. Γεν. ∆/ντή Μεταφορών
- Γραφ. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ιδίου Υπουργείου
- Γραφ. Γεν. ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας ιδίου Υπουργείου
- Γραφ. Γεν. ∆/ντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης ιδίου Υπουργείου

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών
- ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών: - Τµήµα Αστικών Συγκοινωνιών, - Τµήµα Υπεραστικών
Συγκοινωνιών

