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Άτομα με Αναπθρίεσ (ΑμεΑ)
1.

Ε

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν παράδοςθ
αυτοκινιτων ςε αναπιρουσ με απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ (Σ.Σ.);

Α

Προχποκζςεισ

Ι. Α. Στουσ ανάπθρουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και πολίτεσ των άλλων κρατϊν μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με κατοικία ςτθν Ελλάδα, οι οποίοι :
α) ζχουν πλιρθ παράλυςθ των κάτω ι άνω άκρων ι αμφοτερόπλευρο
ακρωτθριαςμό αυτϊν.
β) εμφανίηουν ςοβαρι κινθτικι αναπθρία (αα) του ενόσ ι και των δφο α κάτω
άκρων με ποςοςτό αναπθρίασ ςυνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενόσ ι
και των δφο κάτω άκρων με ςυμμετοχι κινθτικισ αναπθρίασ του ενόσ ι και των
δφο άνω άκρων, με ποςοςτό αναπθρίασ ςυνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα
οποία τα 40% τουλάχιςτον από το ζνα κάτω άκρο.
Β. Στουσ τυφλοφσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και πολίτεσ των άλλων κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με κατοικία ςτθν Ελλάδα, εφόςον πάςχουν από τφφλωςθ
και από τουσ δφο οφκαλμοφσ με ςυνολικό ποςοςτό αναπθρίασ ογδόντα τοισ
εκατό (80 %) και άνω.
Γ. Στουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και πολίτεσ των άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ με κατοικία ςτθν Ελλάδα, οι οποίοι:
α. είναι άτομα με νοθτικι αναπθρία με δείκτθ νοθμοςφνθσ κάτω του 40 ι
β. είναι άτομα με αυτιςμό, εφόςον αυτόσ ςυνοδεφεται από επιλθπτικζσ κρίςεισ ι
νοθτικι αναπθρία ι οργανικό ψυχοςφνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίασ των πακιςεων
αυτϊν ζχουν καταςτεί ανάπθροι, με ςυνολικό ποςοςτό αναπθρίασ από εξιντα
επτά τοισ εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργαςία και ζχουν ανάγκθ
βοικειασ ι
γ. πάςχουν από μεςογειακι αναιμία ι
δ. πάςχουν από νεφρικι ι θπατικι ι πνευμονικι ανεπάρκεια τελικοφ ςταδίου ι
είναι νεφροπακείσ ι θπατοπακείσ ι καρδιοπακείσ, μεταμοςχευμζνοι ι
ε. πάςχουν από ςυγγενι αιμορραγικι διάκεςθ (αιμορροφιλία) ι κυςτικι ίνωςθ ι
ομόηυγο κλθρονομικι υπερχολθςτερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίασ των πακιςεων
αυτϊν, ζχουν καταςτεί ανάπθροι, με ςυνολικό ποςοςτό αναπθρίασ από εξιντα
επτά τοισ εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργαςία και ζχουν ανάγκθ
βοικειασ.
ΙΙ.
Στουσ Ζλλθνεσ αναπιρουσ: α) πολζμου αξιωματικοφσ και οπλίτεσ, β)
αξιωματικοφσ και οπλίτεσ των τριϊν κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των
Σωμάτων Αςφαλείασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σϊματοσ, γ) υπαλλιλουσ
τθσ Τελωνειακισ υπθρεςίασ εντεταλμζνουσ ςτθ δίωξθ λακρεμπορίου, οι οποίοι
κρίκθκαν ι κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπθρεςία, ςυνεπεία τραφματοσ ι
νοςιματοσ εν υπθρεςία και οι οποίοι εξαιτίασ αυτοφ λαμβάνουν ςφνταξθ, δ)
πολίτεσ, οι οποίοι κατζςτθςαν ανάπθροι από 21/4/1967 ζωσ 23/7/1974,
ςυνεπεία τθσ δράςθσ τουσ κατά του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ, ε) ανάπθροι
πολζμου άμαχου πλθκυςμοφ και ανάπθροι άμαχου πλθκυςμοφ ςτ) Στελζχθ και
Αξιωματικοφσ των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Αςφαλείασ που ζχουν
τεκεί ςε κατάςταςθ Πολεμικισ Διακεςιμότθτασ ι Μόνιμθσ Διακεςιμότθτασ.
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Δικαιολογθτικά
Η διαπίςτωςθ τθσ φφςθσ και των ποςοςτϊν αναπθρίασ τθσ κατθγορίασ Ι
κακορίηεται με βάςθ τθ γνωμάτευςθ των οικείων υγειονομικϊν επιτροπϊν του
Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθριϊν (ΚΕ.Π.Α.) του ΕΦΚΑ. Με τθν αρικ. Δ18Α
5038263/23-10-2013 (Β’ 2710) Κοινι Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
και του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ κακορίηεται θ
αντιςτοίχιςθ των πακιςεων, που ορίηονται ςτο άρκρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’
166), όπωσ ιςχφει, με τισ πακιςεισ και τα ποςοςτά αναπθρίασ που κακορίηονται
από το ΚΕ.Π.Α. ι τθν Α.Σ.Υ.Ε., κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τον
τρόπο και το χρόνο εξζταςθσ των παραπάνω προςϊπων.
Η διαπίςτωςθ τθσ φφςθσ και των ποςοςτϊν αναπθρίασ για τθν κατθγορία ΙΙ των
δικαιοφχων πραγματοποιείται από τθν Ανωτάτθ του Στρατοφ Υγειονομικι
Επιτροπι (Α.Σ.Υ.Ε.).

2.

3.

4.

Ε

Σι καλφπτει θ ατζλεια και ποιοσ πρζπει να είναι ο κυλινδριςμόσ και ο τφποσ του
αυτοκινιτου που ειςάγεται ατελώσ από αναπιρουσ;

Α

Η ατζλεια που παρζχεται καλφπτει το τζλοσ ταξινόμθςθσ (Τ.Τ.). Ο τυχόν οφειλόμενοσ
Φ.Π.Α. και ο ειςαγωγικόσ δαςμόσ (ςε περίπτωςθ ειςαγωγισ του αυτοκινιτου από χϊρα
εκτόσ Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνθτο πρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ και να
ζχει κυλινδριςμό κινθτιρα μζχρι 1.650 κ.εκ. Κατ’ εξαίρεςθ, οι ανάπθροι που ζχουν
πλιρθ παράλυςθ των κάτω άκρων ι αμφοτερόπλευρο ακρωτθριαςμό αυτϊν, με
ποςοςτό αναπθρίασ 80% και άνω, μποροφν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνθτο
με κυλινδριςμό κινθτιρα μζχρι 2.650 κ.εκ. και οι ανάπθροι που ζχουν πλιρθ παράλυςθ
των κάτω άκρων ι αμφοτερόπλευρο ακρωτθριαςμό αυτϊν, με ποςοςτό αναπθρίασ
100%, μποροφν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνθτο με κυλινδριςμό κινθτιρα
μζχρι 3.650 κ.εκ.
Για τουσ δικαιοφχουσ αναπιρουσ κυλινδριςμοφ κινθτιρα μζχρι 1.650 κ.εκ. παρζχεται θ
δυνατότθτα παραλαβισ επιβατικοφ αυτοκινιτου μεγαλφτερου κυβιςμοφ, με τθν
καταβολι ποςοςτοφ του αναλογοφντοσ ςτο αυτοκίνθτο αυτό τζλουσ ταξινόμθςθσ (30%
για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μζχρι 2000 κ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2.000 κ.εκ.).

Ε

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ ζγκριςθσ οδιγθςθσ αναπθρικοφ αυτοκινιτου
από άλλο πλθν του δικαιοφχου προςώπου;

Α

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνθτο μπορεί, για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του αναπιρου, να
οδθγείται και από άλλα πρόςωπα (ζνα ι δφο), με τθν υποχρζωςθ να επιβαίνει ςε αυτό ο
ανάπθροσ, φςτερα από άδεια τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ Αρχισ, θ οποία χορθγείται
κατόπιν αιτιςεϊσ του, ςτθν οποία κα δθλϊνει τα πρόςωπα που επικυμεί να οδθγοφν το
αυτοκίνθτο και τα οποία δεν πρζπει να διαμζνουν μακριά από τθν κατοικία του.

Ε

Ποιεσ κυρώςεισ επιβάλλονται ςε περίπτωςθ που το αυτοκίνθτο οδθγείται από τουσ
οριηόμενουσ οδθγοφσ χωρίσ να επιβαίνει ο ανάπθροσ;

Α

Η οδιγθςθ του αυτοκινιτου χωρίσ να επιβαίνει ςε αυτό ο ανάπθροσ ςυνιςτά απλι
τελωνειακι παράβαςθ, θ οποία ςυνεπάγεται τθν επιβολι προςτίμου 293 €.
Το παραπάνω πρόςτιμο δεν επιβάλλεται, εφόςον θ οδιγθςθ του αυτοκινιτου γίνεται
μζςα ςτα όρια του νομοφ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του αναπιρου. Εφόςον το αυτοκίνθτο
οδθγείται εκτόσ των ορίων του νομοφ, πρζπει να αποδεικνφεται ότι υφίςτανται
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εξαιρετικζσ ι επείγουςεσ περιςτάςεισ ι ότι ζγινε αποκλειςτικά και μόνο για λόγουσ
εξυπθρζτθςθσ των άμεςων αναγκϊν του αναπιρου.
Διάκεςθ του αυτοκινιτου ςε άλλεσ χριςεισ επιςφρει κυρϊςεισ (άρςθ τθσ ατζλειασ), με
τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ των ιςχυουςϊν περί τελωνειακϊν παραβάςεων και
λακρεμπορίασ διατάξεων.

5.

6.

Ε

Ποια είναι θ διαδικαςία τελωνειακισ παρακολοφκθςθσ - αποδζςμευςθσ αναπθρικών
αυτοκινιτων από το κακεςτώσ τθσ ατζλειασ και παραλαβισ άλλου ατελώσ;

Α

Επιβατικά αυτοκίνθτα, που ζχουν παραλθφκεί με πλιρθ ι μερικι απαλλαγι από το Τ.Τ.,
μετά τθν πάροδο επτά (7) ετϊν από τθν λιξθ του ζτουσ μζςα ςτο οποίο
πραγματοποιικθκε ο τελωνιςμόσ τουσ, μποροφν, φςτερα από άδεια τθσ αρμόδιασ
Τελωνειακισ Αρχισ να μεταβιβαςτοφν ςε άλλο πρόςωπο ι να χρθςιμοποιθκοφν ςε
άλλεσ χριςεισ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ του αναλογοφντοσ τζλουσ ταξινόμθςθσ.
Ωςτόςο, για τα επιβατικά αυτοκίνθτα, που ζχουν παραλθφκεί με πλιρθ ι μερικι
απαλλαγι από το Τ.Τ. και αποδεςμεφονται, πριν από τθν παρζλευςθ του ανωτζρω
ιςχφοντοσ περιοριςτικοφ διαςτιματοσ τθσ επταετίασ από τον τελωνιςμό τουσ,
ειςπράττεται το Τ.Τ. που αναλογεί ι θ διαφορά μεταξφ του τζλουσ αυτοφ και του Τ.Τ.
που ζχει καταβλθκεί. Το Τ.Τ., υπολογίηεται με βάςθ τα φορολογικά ςτοιχεία και τουσ
ςυντελεςτζσ φορολογίασ, που ιςχφουν για τα αυτοκίνθτα αυτά κατά το χρόνο τθσ
τελωνειακισ αποδζςμευςθσ.

Ε

Ποια είναι θ διαδικαςία μεταβίβαςθσ αναπθρικοφ αυτοκινιτου, που περιζρχεται
ςτουσ κλθρονόμουσ λόγω κανάτου του αναπιρου;

Α

Επιβατικά αυτοκίνθτα, που ζχουν παραλθφκεί με απαλλαγι από το Τ.Τ., ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τα άτομα με αναπθρία και ςυνεπεία κανάτου αυτϊν
περιζρχονται ςτουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ τουσ, τακτοποιοφνται τελωνειακά από τουσ
τελευταίουσ, μζςω τθσ Τελωνειακισ Περιφζρειασ Αττικισ (πλατεία Αγίου Νικολάου –
Πειραιάσ, τθλ. 210.45.11.288), εντόσ προκεςμίασ δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία
κανάτου του δικαιοφχου προςϊπου.
Στθν περίπτωςθ αυτι, οι κλθρονόμοι καταβάλλουν τόςα δζκατα του Τ.Τ. που αναλογεί ι
αντίςτοιχα τθσ διαφοράσ μεταξφ του Τ.Τ. που αναλογεί και του Τ.Τ. που ζχει καταβλθκεί,
όςα είναι και τα εξάμθνα που υπολείπονται για τθ ςυμπλιρωςθ του ιςχφοντοσ
περιοριςτικοφ διαςτιματοσ. Το κλάςμα του εξαμινου κεωρείται ωσ ολόκλθρο εξάμθνο.
Το Τ.Τ. υπολογίηεται με βάςθ τα φορολογικά ςτοιχεία και τουσ ςυντελεςτζσ φορολογίασ
που ιςχφουν για τα αυτοκίνθτα αυτά κατά το χρόνο τθσ τελωνειακισ αποδζςμευςθσ.
Επιςθμαίνεται, ότι μετά από τθν παρζλευςθ πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία
τελωνιςμοφ του αυτοκινιτου δεν οφείλεται από τουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ καταβολι
Τ.Τ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ αιτθμάτων τελωνειακισ τακτοποίθςθσ- αποδζςμευςθσ
αναπθρικϊν αυτοκινιτων από τουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ των δικαιοφχων, μετά τθν
πάροδο τθσ προκεςμίασ των δφο (2) ετών από τθν θμερομθνία κανάτου του
δικαιοφχου προςώπου, θ εν λόγω τελωνειακι τακτοποίθςθ-αποδζςμευςθ
πραγματοποιείται μζςω τθσ Τελωνειακισ Περιφζρειασ Αττικισ, μετά τθν επιβολι από
τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι τελωνιςμοφ του αυτοκινιτου του προβλεπόμενου από
τθν παρ. 2 του άρκρου 147 προςτίμου του ν. 2960/2001 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ
Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’ 265), επιφυλαςςομζνων των περί λακρεμπορίασ διατάξεων.
Τζλοσ, επιβατικά αυτοκίνθτα που ζχουν παραλθφκεί με απαλλαγι από το Τ.Τ.,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τα άτομα με αναπθρία και ςυνεπεία κανάτου
αυτϊν περιζρχονται ςτουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ τουσ, δφνανται να αποδεςμεφονται
τελωνειακά από τουσ τελευταίουσ, εντόσ του ιςχφοντοσ περιοριςτικοφ διαςτιματοσ,
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μζςω μεταβίβαςθσ ςε άλλο δικαιοφχο τθσ ίδιασ απαλλαγισ πρόςωπο, χωρίσ τθν
καταβολι του Τ.Τ. και με νζα εκκίνθςθ του προβλεπόμενου περιοριςτικοφ διαςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ τθσ ατζλειασ από τθν θμερομθνία τθσ μεταβίβαςθσ.

7.

Ε
Α

8.

Ποια είναι θ διαδικαςία τελωνειακισ αποδζςμευςθσ αναπθρικοφ αυτοκινιτου από
τουσ ίδιουσ τουσ ανάπθρουσ κατά το χρονικό διάςτθμα μεταξφ πενταετίασ και
επταετίασ;
Για επιβατικά αυτοκίνθτα, που ζχουν παραλθφκεί με απαλλαγι από το Τ.Τ., ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ περί αναπιρων και ηθτείται θ τελωνειακι αποδζςμευςι τουσ, μετά τθν
παρζλευςθ τθσ πενταετίασ και πριν από τθ ςυμπλιρωςθ τθσ επταετίασ από τθν
θμερομθνία τελωνιςμοφ τουσ, καταβάλλεται το 30% του τζλουσ ταξινόμθςθσ, το οποίο
υπολογίηεται με βάςθ τα φορολογικά ςτοιχεία και τουσ ςυντελεςτζσ φορολογίασ που
ιςχφουν για τα αυτοκίνθτα αυτά, κατά το χρόνο τθσ αποδζςμευςθσ.
Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ αυτι οι δικαιοφχοι δεν μποροφν να παραλάβουν άλλο
αυτοκίνθτο με τισ διατάξεισ απαλλαγισ του Τ.Τ. που ιςχφουν για τα άτομα με αναπθρία.

Ε

Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ αναπθρικοφ αυτοκινιτου λόγω κλοπισ;

Α

Σε περίπτωςθ κλοπισ αναπθρικοφ αυτοκινιτου, που ζχει παραλθφκεί με πλιρθ ι
μερικι απαλλαγι από το Τ.Τ. και υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ θ δυνατότθτα εκ νζου χοριγθςθσ απαλλαγισ από τον φόρο, εάν θ κλοπι ζχει
ςυντελεςτεί εντόσ του ιςχφοντοσ περιοριςτικοφ διαςτιματοσ τθσ επταετίασ, για τθν εκ
νζου υπαγωγι του δικαιοφχου ςτο δικαίωμα, ανεξάρτθτα από το χρονικό ςθμείο κατά
το οποίο ςυντελείται θ κλοπι και:
- εφόςον θ υποβολι του αιτιματοσ για τθν απόκτθςθ νζου αυτοκινιτου ατελϊσ γίνεται
εντόσ του εκάςτοτε περιοριςτικοφ διαςτιματοσ, οφείλεται το αναλογοφν για το κλαπζν
αυτοκίνθτο Τ.Τ., ενϊ
- εφόςον θ υποβολι του αιτιματοσ για τθν απόκτθςθ νζου αυτοκινιτου ατελϊσ γίνεται
πζραν του εκάςτοτε περιοριςτικοφ διαςτιματοσ, απαλλάςςεται ο δικαιοφχοσ από τθν
καταβολι του αντίςτοιχου Τ.Τ.
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