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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παραγραφή οφειλών τελών κυκλοφορίας αναπηρικών οχημάτων  

έως και το 2022, για τις περιπτώσεις που λανθασμένα  

εκδίδονταν μηδενικά τέλη 

 

 

Μετά από σκληρή προσπάθεια, δύο χρόνων, ανταμείφτηκαν οι κόποι της ΕΟΚΑ και 

εκδόθηκε εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ, η οποία υιοθετώντας την πρόταση της Ομοσπονδίας 

μας, προβλέπει την παραγραφή των τελών κυκλοφορίας, αναπηρικών οχημάτων μέχρι 

και το 2022, για τις περιπτώσεις: 

 α) ταξινόμησης οχήματος μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν που δικαιολογεί η πάθηση,  

β) που κατά το χρόνο της ταξινόμησης πληρούνταν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής, 

ωστόσο κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου διαπιστώθηκε από τα δικαιολογητικά ότι 

έπαψε να ισχύει κάποιο από τα κριτήρια της απαλλαγής, 

 γ) παθήσεων που δεν δικαιολογούν απαλλαγή ή λόγω μη πλήρωσης άλλων κριτηρίων 

(όπως περιπτώσεις που το όχημα εξακολουθούσε να είναι στο όνομα του γονέα ενώ ο 

ανάπηρος είχε ενηλικιωθεί κλπ) 

Τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται από τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας για το 

αναπηρικό τους όχημα, κατά περίπτωση, έως και το έτος 2022, ενώ τυχόν βεβαιωμένα 

τέλη κυκλοφορίας που αφορούν μέχρι και το έτος 2022 διαγράφονται κατόπιν αιτήματος 

μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Τυχόν αιτήματα επιστροφής για καταβληθέντα 
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τέλη κυκλοφορίας από τα εν λόγω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί, γίνονται 

δεκτά. 

Διευκρινίζεται ότι τα αναπηρικά οχήματα των οποίων παραγράφονται τα τέλη έως το 

2022, αλλά δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, 

θα πρέπει ή να καταβάλουν τέλη για το 2023, μέχρι το τέλος του χρόνου, είτε να 

απαλλαγούν από το εν λόγω όχημα. Επίσης τέλη για το 2023, θα πρέπει να καταβάλουν 

και όσοι δεν προσέλθουν στις εφορίες προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την απαλλαγή του οχήματός τους. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο, για τις περιπτώσεις 

αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, λόγω μη προσέλευσης των 

ιδιοκτητών τους για έλεγχο δικαιολογητικών έως σήμερα, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες 

σχετικά με την υποχρέωσή τους να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (ιατρική 

γνωμάτευση ή και αντιστοίχιση της πάθησης) έως 30/6/2023, προκειμένου να μην 

οφείλονται τέλη κυκλοφορίας έτους 2023. Η ενημέρωση διενεργείται κατ’ αρχήν με 

αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κεντρικά και με κοινοποίηση στην 

προσωποποιημένη πληροφόρηση στην εφαρμογή «e- ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ 

ΑΔΑ κοινοποιήσεις» στην πλατφόρμα myAADE ή μέσω συστημένων επιστολών από τη 

Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη ύπαρξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον τα εν λόγω 

πρόσωπα δεν προσέλθουν για έλεγχο ή μετά τον έλεγχο της Δ.Ο.Υ. διαπιστωθεί ότι δεν 

δικαιούνται απαλλαγή, επιβάλλονται για το 2023 τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς το πρόστιμο, 

εφόσον η πληρωμή διενεργηθεί εντός του έτους. 

Η ΕΟΚΑ, εκφράζει την ικανοποίησή της για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματός της και 

την έκδοση αυτής της ρύθμισης, που υλοποιήθηκε με την βοήθεια του Υφυπουργού 

Φορολογικής  Πολιτικής κ. Απ.  Βεσυρόπουλου και του εκφράζει τις ευχαριστίες της.  

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο site της ΕΟΚΑ, στην κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, με τίτλο «14/03/23 Παραγραφή οφειλών τελών 

κυκλοφορίας αναπηρικών οχημάτων έως και το 2022» 

 


