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ΠΟΛ 1001 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσµίας για εµπρόθεσµη προµήθεια ειδικών σηµάτων 
τελών κυκλοφορίας έτους 2011». 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), «Εκούσια 
κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπροθέσµων χρεών, διατάξεις για 
την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», 
 
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285), 
 
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ Α’ 221), 
 
δ) Τις διατάξεις της αριθµ. ∆.ΤΕΦ Β’ 1142241 ΕΞ 2010/25-10-2010 Απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1719 Β’ ), µε την οποία έγινε η ανάθεση της διάθεσης 
του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων 
οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2011, 
 
ε) Την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας για την εµπρόθεσµη προµήθεια των 
προβλεπόµενων από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 ειδικών σηµάτων 
τελών κυκλοφορίας έτους 2011, προκειµένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι. 
 
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και τροποποιήθηκε 
µε την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38) και τη 
διαπίστωση ότι από την εφαρµογή της παρούσας προκαλείται µικρή µετάθεση του 
χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2011 που καταβάλλονται µε ειδικό 
σήµα, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Η προµήθεια των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών έτους 2011, καθώς και η θέση των οχηµάτων αυτών σε ακινησία, είναι 
εµπρόθεσµη εφόσον πραγµατοποιηθεί µέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2011. 
 
Για το χρονικό διάστηµα από την 3-1-2011 έως και την 5-1-2011, τα ειδικά σήµατα 
τελών κυκλοφορίας θα χορηγούνται µόνο από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. 
 
2. Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆. ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


