ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, εικονικές ακινησίες και ανασφάλιστα οχήματ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Μεταφο-ρών μπαίνουν τα
ανασφάλιστα οχήματα, όσοι έχουν απ-λήρωτα τέλη κυκλοφορίας αλλά και οι...

εικονικές ακινησίες αυτοκινήτων.
Οι έλεγχοι είναι εκτεταμένοι το τελευταίο διάστημα και αφορούν τόσο στην
τρέχουσα χρονιά όσο και στις προηγούμενες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν
εκκρεμότητες θα «μπλοκάρονται» όλες οι πράξεις μεταβίβασης αυτοκινήτων για
τις οποίες προηγουμένως δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας για τον χρόνο
που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, όπως ορίζει η σχετική
νομοθεσία.
Πλέον μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας των συστημάτων της ΑΑΔΕ και της
ΕΛΑΣ, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί πως δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη
κυκλοφορίας, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με
πράξη της αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο
ενδιαφερόμενος προσκομίσει το αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας,
καθώς και του οφειλόμενου, κατά περίπτωση, προστίμου ή αποδεικτικό στοιχείο
περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
Συγχρόνως δρομολογούνται έλεγχοι και για εικονικές ακινησίες οχημάτων μέσω
των στοιχείων που θα ανταλλάσσει η ΑΑΔΕ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
υπουργείου Μεταφορών.
Σημειώνεται ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα
υπηρεσία «Open Car» μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν
πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί
στην Ελλάδα.
Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσίας είναι οι
ακόλουθες σύμφωνα με την ΕΡΤ:
• Αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί
• Αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και
λήξης ασφάλισης και το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος.
• Δεν παρέχονται πληροφορίες για τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή
κατόχων των οχημάτων, ούτε στοιχεία τυχόν οφειλών από τέλη κυκλοφορίας. Για
την είσοδο στην πλατφόρμα δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση
πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
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