Τέλη κυκλοφορίας 2022: Τελειώνει η προθεσμία - Τσουχ-τερά πρόστιμα στους παραβάτες

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, έχει
παραταθεί η προθεσμία για την κα-ταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022,
καθώς και...

για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε την Τρίτη (01/02)
διευκρινιστική εγκύκλιο αναφορικά με την με την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και
τη θέση των οχημάτων σε ακινησία, μετά την παράταση που δόθηκε για την
πληρωμή τους.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:
α) Στην περίπτωση κατά την οποία, ιδιοκτήτης οχήματος, το οποίο τελεί σε κίνηση,
επιθυμεί την οριστική διαγραφή αυτού λόγω ανακύκλωσης, δεν οφείλει τα τέλη
κυκλοφορίας του έτους 2022 εφόσον παραδώσει το προς διαγραφή όχημα στα
εγκεκριμένα από την Ε.Δ.Ο.Ε. κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης ή διαγράψει
οριστικά αυτό από τα μητρώα αδειών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, έως την
ημερομηνία λήξης της παράτασης που έχει δοθεί και για τη θέση οχήματος σε
ακινησία, ήτοι έως τις 28.2.2022 (Α.1268/2021). Κάτι τέτοιο ισχύει καθώς η
παράδοση ενός οχήματος στην Ε.Δ.Ο.Ε προς καταστροφή/ανακύκλωση έχει ως
άμεση συνέπεια την αποξένωση του κατόχου από το όχημα και ως εκ τούτου
συνιστά αναγκαστική ακινησία, η οποία επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με την
εκούσια όσον αφορά σε θέματα έκπτωσης τελών κυκλοφορίας (σχετικές οι
διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 και η ΠΟΛ. 1091/2012) και καλύπτει την
περίοδο από την παράδοση του οχήματος έως την οριστική διαγραφή.
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β) Στην περίπτωση κατά την οποία, ιδιοκτήτης οχήματος, το οποίο τελεί σε
ακινησία, επιθυμεί την οριστική διαγραφή αυτού με ανακύκλωση, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, σύμφωνα με τις οποίες δεν
αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθμού
κυκλοφορίας, διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης,
μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρμόδια Περιφερειακή
Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών, ή παραδίδονται από τον ίδιο, εφόσον αυτά
βρίσκονται στην κατοχή του λόγω θέσης του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά.
γ) Από την ισχύουσα, περί τελών κυκλοφορίας, νομοθεσία δεν προβλέπεται
χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας σε περιπτώσεις
οριστικής διαγραφής λόγω ανακύκλωσης, παρότι έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες
εταιρείες ανακύκλωσης και περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών, ζητούν
βεβαίωση ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την διαγραφή οχημάτων με
ανακύκλωση.
δ) Η παράταση της προθεσμίας θέσης οχήματος σε ακινησία έως και 28.2.2022,
ισχύει και για τα οχήματα που έχουν τεθεί προσωρινά σε κίνηση έως τις 31/12/2021
με καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
αρ. 47 του ν. 4797/2021 (Α ́66). Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον μέχρι τη λήξη της
παράτασης δεν καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2022 ή δεν τεθεί το
όχημα εκ νέου σε ακινησία, τότε ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο
Ε.2105/2021 και για το 2021 επιβάλλεται το πρόστιμο για μη εμπρόθεσμη θέση σε
ακινησία.
ε) Αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας που
απαιτείται για την μεταβίβαση οχήματος, ισχύουν οι διατάξεις της περ. 7α της
υποπ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες δεν
επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν
καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου
λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση αυτή. Επομένως, κατά την μεταβίβαση οχήματος
εντός του χρονικού διαστήματος της παράτασης, για να χορηγηθεί η σχετική
βεβαίωση, πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2022. Ομοίως και
στις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
λόγω εξαγωγής/επαναταξινόμησης του οχήματος στο εξωτερικό, εντός της
παράτασης, πρέπει να καταβληθούν τα τέλη του έτους της
εξαγωγής/επαναταξινόμησης, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
στ) Η παράταση καταβολής των τελών κυκλοφορίας και θέσης οχήματος σε
ακινησία, ισχύει και για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας σε
αναπήρους δικαιούχους, κατόπιν αιτήματός τους εντός του χρονικού διαστήματος
της παράτασης (δια της εκδόσεως σχετικής απόφασης Προϊσταμένου αρμόδιας
ΔΟΥ), εφόσον βεβαίως πληρούνται και οι προϋποθέσεις του ισχύοντος περί
απαλλαγών θεσμικού πλαισίου.
ζ) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας οχήματος
εντός του χρονικού διαστήματος της παράτασης, λόγω αλλαγής των
χαρακτηριστικών του οχήματος η οποία επηρεάζει το ύψος των τελών
κυκλοφορίας (π.χ. υποκυβισμός), τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο
ημερολογιακό έτος της μεταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του
αρ. πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι το 2023. Για το 2022 καταβάλλονται, έως τη λήξη
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της παράτασης, τα αναλογούντα, προ της αλλαγής των χαρακτηριστικών του
οχήματος (π.χ. προ του υποκυβισμού), τέλη κυκλοφορίας. Αυτονόητο είναι ότι στις
περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας οχήματος εντός
του χρονικού διαστήματος της παράτασης, η οποία δεν επηρεάζει το ύψος των
τελών κυκλοφορίας (π.χ. αλλαγή χρώματος, αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας
λόγω φθοράς, άρση παρακράτησης κυριότητας), τα τέλη καταβάλλονται μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας της παράτασης.
η) Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια
εντός του χρονικού διαστήματος της παράτασης τεθεί το όχημα σε ακινησία
(εκούσια ή αναγκαστική) ή διαγραφεί λόγω ανακύκλωσης, τα τέλη κυκλοφορίας
δύνανται να επιστρέφονται κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου, ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα, χωρίς να απαιτείται για την θεμελίωση του
αχρεώστητου να παρέλθει το έτος για το οποίο καταβλήθηκαν τα τέλη
κυκλοφορίας (σχετ. ΠΟΛ. 1158/2002).
θ) Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας τρέχοντος
έτους (έτους 2022) πριν την άρση της ακινησίας, υφίσταται και στην περίπτωση
άρσης ακινησίας εντός του χρόνου παράτασης, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 22 του ν. 2367/1953 και του άρθ. 36 του ν. 2093/1992, η ακινησία δεν αίρεται
εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας
του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.
ι) Επίσης, στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας τα τέλη καταβάλλονται
εντός 10 ημερών από το γεγονός που αίρει την ακινησία, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από σχετικές διατάξεις νόμων (1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994).
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία
Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η
εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
Τα τέλη κυκλοφορίας έχουν ανέβει από τις 20 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Μέσα από την πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν την δυνατότητα να:
Να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά τους, καταθέτοντας ψηφιακά
τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούν τη αρμόδια ΔΟΥ.
Να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβουν βεβαίωση
μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
Να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με
το μήνα.
Η μοναδική αλλαγή που υπάρχει εφέτος είναι ότι η πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας 2022 θα γίνει με διαφορετικό τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα
myCar της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis και να επιλέξουν την
ενότητα «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων».
Στη συνέχεια θα εμφανίζεται η επιλογή για την εμφάνιση του ειδοποιητηρίου, το
οποίο φέτος θα έχει και κωδικό QR (QR code), με το οποίο θα μπορεί να γίνεται
απευθείας πληρωμή, μέσω web banking.
Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα είναι η 31η Δεκεμβρίου
2021 -δίχως να υπολογίζονται τυχόν παρατάσεις. Υπενθυμίζεται πως όσοι δεν
καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να πληρώσουν τα
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διπλά.
Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλήσουν τα
τέλη κυκλοφορίας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, που μπορεί να γίνει μέσω
εναλλακτικών ψηφιακών δικτύων των τραπεζών (όπως web banking, mobile
banking), του δικτύου των ΕΛΤΑ αλλά και άλλων εναλλακτικών δικτύων όπως μέσω
του δικτύου 3.000 και πλέον πρακτορείων του ΟΠΑΠ, μέσω της της υπηρεσίας tora
Wallet.
Το ύψος των τελών κυκλοφορίας
Σε ό,τι αφορά στο ύψος των τελών κυκλοφορίας για τα παλαιότερα οχήματα με
άδεια κυκλοφορίας έως 30/10/2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση την παλαιότητα
και τα κυβικά του κινητήρα. Ειδικότερα:
από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000
από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005
από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2010.
Για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από 1η Ιανουαρίου 2011 τα τέλη
υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Ποιοι θα πληρώσουν μηδενικά τέλη
Στους «τυχερούς» της φετινής χρονιάς ανήκουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία
ταξινομήθηκαν μετά την 01/01/2021, επειδή τα οχήματα αυτά εκπέμπουν ρύπους
διοξειδίου του άνθρακα λιγότερο από 122 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και ως εκ τους
τα τέλη θα είναι μηδενικά.
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της
ΕΕ/ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής θα υπολογίζονται με βάση τις τιμές
εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη
Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) όπως αναγράφονται στη άδεια
του οχήματος.
Εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας σημαίνει «τσουχτερά» πρόστιμα
Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, καθώς η μη έγκυρη αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας επισύρει
πρόστιμο, το οποίο ισούται με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.
Συγκεκριμένα το ύψος του προστίμου είναι:
ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ
ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ.
μηδενικό αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.
Τι προβλέπεται για την κατάθεση πινακίδων
Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να καταθέσουν
πινακίδες ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της AAΔE.
Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς τους TAXISNet θα πρέπει να
ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
Συνδέεστε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ΑΑΔΕ
Μπαίνετε στην εφαρμογή myCarΒάζετε τους κωδικούς Taxisnet
Καταχωρείτε:
α) τον ΤΚ της περιοχής
β) την οδό
γ) τον αριθμό
Δηλώνετε το χώρο στάθμευσης (ενοικιασμένος ή καταχωρημένος)
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Υποβάλετε την αίτηση Λαμβάνεται τον αριθμό αίτησης
Αφαιρείτε τις πινακίδες από το όχημα και τις κρατάτε σε ασφαλές μέρος
Newsbomb.gr
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