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  ΘΕΜΑ: Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας. 

Σε  απάντηση  του  από  12/12/2013  email σας  σχετικά  με  το  ανωτέρω  θέμα,  σας
γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 18 του. ν.  4110/2013 όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις  του  αρ.38  του  ν.  4141/2013,  από 1.1.2013,  η  διαπίστωση της  αναπηρίας
βεβαιώνεται κατόπιν γνωματεύσεως των ΚΕΠΑ.

Επίσης, η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος πρέπει να εμπίπτει στις διατάξεις
του αρ.  16 του ν.  1798/88,  όπως ισχύει  και  το  όχημα να ανήκει  εξολοκλήρου στον
ανάπηρο. Η απαλλαγή αφορά τόσο τα αναπηρικά οχήματα όσο και τα συμβατικά (μη
εκτελωνισμένα ως αναπηρικά).

Με  την  ΚΥΑ  Δ18Α  5038263  ΕΞ  2013/23-10-2013  (2710Β΄/24-10-2013),
προσδιορίσθηκε  η  διαδικασία  εξέτασης  των ατόμων με  αναπηρίες  για  τη  χορήγηση
απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων
που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του αρ. 16 του ν. 1798/88 με βάση
ιατρικές  γνωματεύσεις  των  ΚΕΠΑ.  Οι  παθήσεις  του  ν.  1798/88,  όπως  ισχύει,
αντιστοιχίζονται με τις παθήσεις του Ε.Π.Π.Π.Α των ΚΕΠΑ στο παράρτημα ΙΙ της
εν λόγω ΚΥΑ. 

 Επίσης με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Δ18Α 5038645 ΕΞ2013/29-10-
2013  (2774  Β΄/31-10-2013)  ορίσθηκαν  οι  προϋποθέσεις,  τα  δικαιολογητικά  και  η
διαδικασία χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας
ΕΙΧ που παραλαμβάνονται από Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων ΚΜ της ΕΕ. 

 Τέλος  σας  ενημερώνουμε  ότι  με  την  Μ2311/323/1977  Απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομικών,  εξουσιοδοτήθηκαν  οι  κατά  τόπους  αρμόδιοι  Προϊστάμενοι  των  Δ.Ο.Υ,
μετά τη διαπίστωση για τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, να εγκρίνουν την
απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α/α

 

       ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτ. Διανομή

-Γρ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντή Φορολογίας

-Δ/νση Τελών & ΕΦ (4)

    

          

                                                           

                        

                                                   


