
 

 

 ΠΟΛ.1055/21.3.2013  
Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και εποµένων ετών τα οποία δεν έχουν 
καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσµία πληρωµής τους, καθώς και των 
τυχόν οφειλοµένων προστίµων επ’ αυτών  
 
Αριθµ. ΠΟΛ 1055 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της {start}περ. 2 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου{end} 
του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016». 
 
2. Τις διατάξεις του Ν.∆. 356/1974 (Α΄/90) «Περί Κώδικος Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων», όπως ισχύουν. 
 
3. Την απόφαση Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (Β΄/3338) 
«Πληρωµή βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. ατοµικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύµατα και 
στα ΕΛΤΑ». 
 
4. Την υπ’ αριθµ ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονοµικών (2574/Β΄), «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
5. Την αριθ. ∆6Α 1015213 ΕΞ 2013 (Β΄130) απόφαση περί µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
6. Την ανάγκη καθορισµού του τρόπου βεβαίωσης και καταβολής των οφειλοµένων 
τελών κυκλοφορίας και προστίµων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 
ανωτέρω διατάξεων. 
 
7. Την διαπίστωση ότι από την εφαρµογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Καθορίζουµε τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των οφειλοµένων τελών 
κυκλοφορίας έτους 2013 κι εποµένων ετών, για ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης 
οχήµατα, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσµία πληρωµής 
τους, καθώς και των κατά περίπτωση αναλογούντων προστίµων, ως εξής: 
 
Για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική 
προθεσµία πληρωµής τους, καθώς και για τα τυχόν οφειλόµενα πρόστιµα, 
δηµιουργούνται χρηµατικοί κατάλογοι από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για λογαριασµό των αρµοδίων ∆.Ο.Υ., ή από τις αρµόδιες 
∆.Ο.Υ. 



 

 

  
Αρµόδιος για τη βεβαίωση των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας και προστίµων είναι 
ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. που, κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών, είναι αρµόδια 
για τη φορολογία εισοδήµατος του κατόχου του οχήµατος. 
 
Για την είσπραξη ή τη βεβαίωση των κατά περίπτωση οφειλοµένων προστίµων δεν 
απαιτείται η έκδοση απόφασης του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
 
2. Προκειµένου να γίνει η βεβαίωση των κατά την παρ. 1 της παρούσης οφειλοµένων 
ποσών απαιτείται: 
 
α) ∆ιαπίστωση µη καταβολής τελών κυκλοφορίας ή καταβολής µειωµένων τελών, µε 
βάση τα υπάρχοντα στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία. Η διαπίστωση αυτή γίνεται 
µετά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας και 
την ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος της ΓΓΠΣ µε τις εισπράξεις των 
αρµοδίων, σύµφωνα µε την οικεία Υπουργική απόφαση, φορέων είσπραξης. 
 
Η ΓΓΠΣ αφού κάνει τους απαραίτητους ελέγχους − διασταυρώσεις δηµιουργεί 
χρηµατικούς καταλόγους για λογαριασµό των ∆.Ο.Υ. και τους αποστέλλει αρµοδίως 
σε αυτές.  
 
Για όσες περιπτώσεις δεν προκύπτει µε σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων, 
δηµιουργούνται αρχεία από τη ΓΓΠΣ, τα οποία αποστέλλονται υπό µορφή 
καταστάσεων στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. προς επεξεργασία και σύνταξη χρηµατικών 
καταλόγων. 
 
β) Έλεγχος από τις ∆.Ο.Υ. της ορθότητας των στοιχείων και διαπίστωση τυχόν 
ύπαρξης ή µη ακινησίας (εκούσιας ή αναγκαστικής), κατά τα οριζόµενα στις 
διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953, ή χορηγηθείσας 
απαλλαγής, η οποία είναι εν ισχύ, για τα οποία (στοιχεία) όµως δεν έχει ενηµερωθεί 
το πληροφοριακό σύστηµα, οπότε δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το 
συγκεκριµένο έτος. 
 
3. Τα οφειλόµενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε φορά έτους, καθώς 
και αυτών για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η βεβαίωσή τους κατά το έτος µέσα στο 
οποίο οφείλονται και τα αντίστοιχα πρόστιµα, βεβαιώνονται ταµειακά µετά την 
αποστολή των χρηµατικών καταλόγων από τη ΓΓΠΣ ή τη σύνταξη των χρηµατικών 
καταλόγων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και καταβάλλονται εφάπαξ µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση 
της οφειλής. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


