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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/7/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1128

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του Ν.4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη
αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος,
αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση

άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού.

Με το άρθρο 144 του Ν.4537/2018 (Α΄84) δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2018, καταβολής αναλογικών τελών
κυκλοφορίας για τους µήνες που υπολείπονται µέχρι το τέλος του έτους, από ενδιαφερόµενους κατόχους ΙΧ οχηµάτων, αυτοκινήτων ή
µοτοσυκλετών, τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία, είτε βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής
ακινησίας.

ΓΕΝΙΚΑ

Α. Στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα µε
την διάρκεια κυκλοφορίας, και σύµφωνα µε τις επιλογές που δίδονται µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α) έως γ) του εν λόγω άρθρου.

Ειδικότερα:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των, αναλογούντων στο όχηµα, ετήσιων τελών κυκλοφορίας

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των, αναλογούντων στο όχηµα, ετήσιων τελών
κυκλοφορίας

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και µέχρι το τέλος αυτού (31.12.2018), καταβάλλονται τα δωδέκατα του
ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αποµένουν από την ηµεροµηνία της άρσης µέχρι και το τέλος του
έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Β. Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι µπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους µήνες
που υπολείπονται µέχρι το τέλος του έτους 2018.

Η καταβολή αυτή για να είναι εµπρόθεσµη πρέπει να γίνει εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την
ακινησία, πχ:

από την ηµεροµηνία απόδοσης του οχήµατος στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας λόγω κλοπής ή
υπεξαίρεσης, από την ηµεροµηνία εισόδου του οχήµατος στην Ελλάδα στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας λόγω κυκλοφορίας του
στο εξωτερικό κλπ.

Η υποχρέωση καταβολής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας υφίσταται, ανεξαρτήτως εάν ο
ιδιοκτήτης ή κάτοχος, στη συνέχεια επιλέξει να θέσει το όχηµα σε εκούσια ακινησία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η εμπρόθεσμη επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης της ακινησίας για έναν ή τρεις μήνες ή
για το υπόλοιπο του έτους, γίνεται έως την τελευταία ηµέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήµατος για την οποία έχουν καταβληθεί τα
τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι µη εργάσιµη ή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται την επόµενη
εργάσιµη, για την Φορολογική Διοίκηση, ηµέρα.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Η εμπρόθεσμη καταβολή των αναλογικών τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, γίνεται
εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία, ενώ και στη περίπτωση αυτή εφόσον η
15η ηµέρα είναι µη εργάσιµη ή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η εν λόγω προθεσµία µετατίθεται έως την πρώτη εργάσιµη για την Φορολογική
Διοίκηση, ηµέρα.

Αυτονόητο είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των τελών κυκλοφορίας και κατά την ηµέρα που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρθε την
αναγκαστική ακινησία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.

Για την αποφυγή λαθών και την ορθή εφαρµογή επισηµαίνονται τα εξής:

i. η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του κατόχου του οχήµατος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

ii. προκειµένου για τον υπολογισµό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως
ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της άρσης εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του µήνα.

Παραδείγματα άρσης εκούσιας ακινησίας:

Παράδειγµα 1:

Για επιβατικό ΙΧ 1000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120€. Έστω ότι φορολογούµενος αιτείται εγγράφως άρσης ακινησίας στις 20
Ιουνίου 2018:

- εάν επιλέξει την άρση για 1 µήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120€ x (2/12) = 20€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας
στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εµπρόθεσµα, στη Δ.Ο.Υ. την πρώτη εργάσιµη για τη Φορολογική Διοίκηση ηµέρα ήτοι έως και την 2α
Ιουλίου, δεδοµένου ότι η καταληκτική ηµεροµηνία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, ήτοι η
30η Ιουνίου, συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο µήνας Ιούνιος λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισµού των
τελών.

- εάν επιλέξει την άρση για 3µήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120€ x (4/12) = 40€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση
αυτή επιστρέφονται, εµπρόθεσµα, στη Δ.Ο.Υ. έως την 31η Αυγούστου (τελευταία ηµέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν
καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιµη ηµέρα).

- εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους δηλαδή µέχρι 31-12-2018 (τελευταία ηµέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία
έχουν καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιµη ηµέρα), θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 µήνες συν 2/12 ως εξής: 120€ x (7/12) +
120€ x (2/12) = 70€ + 20€ = 90€.

Παράδειγµα 2:

Για επιβατικό ΙΧ µε εκποµπές 100γρ 0ϋ2/χλµ, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι : 100 x 0,90 = 90€. Έστω ότι φορολογούµενος αιτείται
(εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2018:

- εάν επιλέξει την άρση για 1 µήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90€ x (2/12 ) = 15€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας
στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εµπρόθεσµα, στη Δ.Ο.Υ. την πρώτη εργάσιµη για τη Φορολογική Διοίκηση ηµέρα ήτοι έως και την 2α
Ιουλίου, δεδοµένου ότι η καταληκτική ηµεροµηνία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, ήτοι η
30η Ιουνίου, συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο µήνας Ιούνιος λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισµού των
τελών.- εάν επιλέξει την άρση για 3µήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 90€ x (4/12) = 30€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην
περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εµπρόθεσµα, στη Δ.Ο.Υ. έως την 31η Αυγούστου (τελευταία ηµέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία
έχουν καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιµη ηµέρα).

- εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους µέχρι 31-12-2018 (τελευταία ηµέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν
καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιµη ηµέρα), θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 µήνες συν 2/12, δηλαδή 90€ x [(7/12) + (2/12)]
= 90€ x (9/12) = 67,5€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. όταν η άρση γίνεται για το υπόλοιπο του
έτους που περιλαµβάνει και τον τελευταίο µήνα του έτους 2018 (Δεκέµβριο), εφόσον καταβληθούν εµπρόθεσµα τα τέλη κυκλοφορίας του
2019.

Παράδειγμα άρσης αναγκαστικής ακινησίας:

Έστω ΕΙΧ όχηµα 1000.κ.εκ. που είχε τεθεί σε αναγκαστική ακινησία λόγω κυκλοφορίας του στο εξωτερικό και το οποίο εισήλθε στην Ελλάδα
στις 23 Αυγούστου. Με τη νέα διάταξη ο ιδιοκτήτης καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για τους µήνες που υπολείπονται µέχρι τέλος του έτους,
ήτοι για 5 µήνες (συµπεριλαµβανοµένου του Αυγούστου). Η καταβολή για να είναι εµπρόθεσµη πρέπει να γίνει έως και 7 Σεπτεµβρίου, δηλ.
120€*(5/12)=50€.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
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Αυτοτελές πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις:

α) εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας.

Παράδειγµα: ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήµατος του παραδείγµατος 1 έχει καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών µηνών
(40€) και δεν επιστρέφει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος (άδεια και πινακίδες) εµπρόθεσµα. Επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 120€ x
2=240€.

β) εκπρόθεσµης καταβολής των τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας.

Παράδειγµα: Ιδιοκτήτης ΙΧ οχήµατος 1000 κ.εκ. µε ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 120€, το οποίο είχε τεθεί σε αναγκαστική ακινησία λόγω
κλοπής ανευρίσκεται από την Αστυνοµία και παραδίδεται σε αυτόν την 5η Ιουλίου του 2018. Εφόσον δεν καταβληθούν τα αναλογικά τέλη
κυκλοφορίας έξι µηνών (Ιούλιο έως Δεκέµβριο 2018) έως και την 20η Ιουλίου 2018 επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 120€ x 2=240€.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Εφόσον επιβλήθηκε και καταβλήθηκε το πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης επιστροφής ή µη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας , ο
φορολογούµενος:

1. Δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2018.

2. Δεν έχει υποχρέωση επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας

ΑΠΑΞ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήµατος ενός ή τριών µηνών άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ
νέου, εντός του έτους 2018, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήµατος, µε τον ίδιο τρόπο.

Εντούτοις, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει άπαξ χρήση του δικαιώµατος άρσης, και ο κάτοχος επιθυµεί παρόλα αυτά να άρει την ακινησία και
πάλι, θα πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 και του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 , να καταβάλει τα ετήσια
τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουµένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τον ένα ή τους τρεις µήνες.

Επίσης, βάσει των ίδιων διατάξεων, στην περίπτωση της άρσης εκούσιας ακινησίας για την οποία έχει γίνει επιλογή χρονικού διαστήµατος για το
υπόλοιπο του έτους και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος, τελικά επιστρέψει τα στοιχεία στη Δ.Ο.Υ. πριν την λήξη του έτους, ή στην περίπτωση που έχει
γίνει άρση αναγκαστικής ακινησίας και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέξει να καταθέσει τα στοιχεία κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. πριν τη λήξη του
έτους για το οποίο έχει καταβάλει αναλογικά τέλη, δεν παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήσης του µέτρου της µερικής άρσης εντός του έτους
2018, παρά µονο αν καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουµένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί για
το υπόλοιπο του έτους, κατά περίπτωση.

Συµπερασµατικά τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση πρόωρης επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας, δηλαδή πριν την
συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας (ένας ή τρεις µήνες ή υπόλοιπο έτους),
δεν παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήσης του µέτρου της µερικής άρσης. Η µόνη περίπτωση εκ νέου άρσης της ακινησίας γίνεται εφόσον
καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουµένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.

Τονίζεται ότι, οποιοδήποτε νέο αίτηµα µετατροπής του αρχικού αιτήµατος άρσης της ακινησίας (πχ από έναν σε τρείς µήνες), δεν γίνεται δεκτό,
καθώς η απαλλαγή χορηγείται άπαξ και για το συγκεκριµένο αρχικό χρονικό διάστηµα.

Τέλος, επισηµαίνεται, ότι στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας, εφόσον το υπόλοιπο του έτους συµπίπτει µε το µήνα ή τους τρείς µήνες
τότε καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα µε τα 2/12 και 4/12 των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών, αντίστοιχα.

Παράδειγμα άρσης εκούσιας ακινησίας

Έστω ότι ο κάτοχος του οχήµατος του παραδείγµατος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90€), αιτηθεί για τρείς µήνες άρση της ακινησίας και
καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30€. Στη συνέχεια, µετά την παρέλευση των τριών µηνών ζητάει εκ νέου άρση της
ακινησίας για το όχηµά του, τότε ο εν λόγω κάτοχος πρέπει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2018 αφαιρουµένου το ποσού
των 30€ που έχει ήδη καταβάλλει, ήτοι καταβάλλει 60€.

Εάν, ο ως άνω κάτοχος του οχήµατος του παραδείγµατος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90€), αιτηθεί για τρείς µήνες άρση της ακινησίας
και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30€ και ενδιάµεσα αποφασίζει να το µεταβιβάσει/διαγράψει λόγω εξαγωγής, τότε
επίσης πρέπει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2018 αφαιρουµένου του ποσού των 30€ που έχει ήδη καταβάλλει, ήτοι
καταβάλλει 60€.

Παράδειγμα άρσης αναγκαστικής ακινησίας:

Έστω όχηµα το οποίο τέθηκε σε αναγκαστική ακινησία λόγω κλοπής, ανευρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του στις 23 Αυγούστου. Ο
ιδιοκτήτης καταβάλλει εµπρόθεσµα τα τέλη κυκλοφορίας για το υπόλοιπο του έτους έως και 7 Σεπτεµβρίου. Αν ο ιδιοκτήτης τελικά
αποφασίσει να καταθέσει τα στοιχεία κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος πριν την λήξη του 2018, πχ στις 5 Σεπτεµβρίου, και
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στη συνέχεια, στις 2 Νοεµβρίου, αιτηθεί εκ νέου την άρση της ακινησίας του οχήµατος, τότε µόνο εφόσον καταβάλει τα ετήσια τέλη
κυκλοφορίας αφαιρουµένου του ποσού που έχει ήδη καταβάλει για τους 5 µήνες, δύναται να κάνει εκ νέου άρση ακινησίας.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

Α. Εάν εντός της χρονικής περιόδου άρσης της ακινησίας οχήµατος κατά τα ανωτέρω, το όχηµα µεταβιβαστεί, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της
υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α΄) , 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. Στην περίπτωση αυτή κατά τον υπολογισµό των οφειλόµενων τελών έτους 2018, θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό των τελών
κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της µερικής (προσωρινής) άρσης.

(Υπενθυµίζεται ότι για την µεταβίβαση απαιτείται να καταβληθούν και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουµένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται,
για το χρόνο που το όχηµα βρισκόταν στην κατοχή του µεταβιβάζοντος, µετά των προβλεποµένων προστίµων.)

Τα εκτεθέντα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν τόσο στην περίπτωση άρσης εκούσιας όσο και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής
ακινησίας, µε χρήση των ευνοϊκών διατάξεων και καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας έτους 2018.

Β. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ενώ έχει γίνει άρση της ακινησίας µε την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας, και
εντός του χρονικού διαστήµατος για το οποίο έχουν αυτά καταβληθεί, ζητείται η διαγραφή του οχήµατος λόγω εξαγωγής του (εδ. γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, όπως προστέθηκε µε το άρθρο τρίτο υποπαρ. Δ.4 περ. 1 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄185/7-4-2014) . Και
στη περίπτωση αυτή δηλαδή απαιτείται ο έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, τρέχοντος και παρελθόντων ετών.

Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί µεταβίβαση οχήµατος ή διαγραφή του λόγω εξαγωγής, ενόσω έγινε χρήση της ευνοϊκής διάταξης του αρ.
144 του εν λόγω νοµοθετήµατος, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, τότε επιβάλλεται το προβλεπόµενο αυτοτελές
πρόστιµο (διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας), το οποίο καταχωρείται πάντοτε εις ολόκληρο στον ΚΑΕ 1717 και εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2018.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 147, του ίδιου νόµου, η έναρξη ισχύος των ρυθµίσεων αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ήτοι από 15.5.2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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