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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. 
ΣΜΗΜΑΣΑ Γ ΄&  Δ΄ 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & 
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ 
 

 ΑΔΑ: 
Αθήνα,  30  Ιανουαρίου 2017  
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1014192 ΕΞ2017 

Ταχ. Δ/νςθ : Καρ.Σερβίασ 10 ΠΡΟ ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 
Ταχ. Κώδικασ : 101 84 Ακινα 
Ρλθροφορίεσ : Αικ.Μελανίτου 

Αικ.Κοφκουνα 
Τθλζφωνο : 210.6987407 

210 6987503 
Fax : 210.6987408 
E-Mail : finexcis@otenet.gr 

d18a@2001.syzefxis.gov.gr 
 
 

Θζμα: «Κοινοποίηςη τησ αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφαςησ Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικαςία 
καταβολήσ Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινοφρια και μεταχειριςμζνα που παραλαμβάνονται από 
δικαιοφχα απαλλαγήσ από το τζλοσ ταξινόμηςησ πρόςωπα κατόπιν μεταβίβαςήσ τουσ από τισ εταιρείεσ  
εμπορίασ αυτοκινήτων» 
 
 

Κοινοποιοφμε προσ  ενθμζρωςθ  και  εφαρμογι  τθν αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 

Απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 7ΙΜΗΘ-ΙΙΝ ),όπωσ ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΦΕΚ με αρικμ.4295,τεφχοσ Β΄/30.12.2016 και 

ιςχφει από τθν 1 Φεβρουαρίου 2017.  Με τθν εν λόγω απόφαςθ,  θ ζκδοςθ τθσ οποίασ κρίκθκε ςκόπιμθ για 

τθν αντιμετώπιςθ δυςχερειών κατά τθν εφαρμογι τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, κακορίηεται θ διαδικαςία 

για τθν καταβολι του Φ.Ρ.Α. ςτισ περιπτώςεισ αυτοκινιτων οχθμάτων καινοφριων και μεταχειριςμζνων που 

ζχουν αποτελζςει αντικείμενο ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ και μεταβιβάηονται  προκειμζνου να παραλθφκοφν 

από  δικαιοφχα ατελείασ από τζλοσ ταξινόμθςθσ πρόςωπα.  

 

1. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ,  κατά τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ 

των φορολογικών επιβαρφνςεων των αυτοκινιτων οχθμάτων ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ,  κα εφαρμόηεται θ 

ακόλουκθ διαδικαςία: 

Κατά τον προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ των άρκρων 128 και 130 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) « Εκνικόσ 

Τελωνειακόσ Κώδικασ» χρόνο κα υποβάλλονται τθν ίδια χρονική ςτιγμή δφο (2) Δθλώςεισ Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ (ΔΕΦΚ), ωσ ακολοφκωσ: 

 1θ Δ.Ε.Φ.Κ. από τθν εταιρεία εμπορίασ αυτοκινιτων που πραγματοποίθςε τθν ενδοκοινοτικι 

απόκτθςθ, όπου και κα καταβάλλεται από τθν εταιρεία μόνο ο αναλογών Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ 

υπολογίηεται επί τθσ φορολογθτζασ αξίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ν.2859/2000 

και με βάςθ το φορολογικό ςτοιχείο τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ. Με τθν 1θ Δ.Ε.Φ.Κ. δεν  οφείλεται 

τζλοσ ταξινόμθςθσ και δεν εκδίδεται Ριςτοποιθτικό Ταξινόμθςθσ Οχθμάτων. 
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 2θ  Δ.Ε.Φ.Κ. από το δικαιοφχο απαλλαγισ από το τζλοσ ταξινόμθςθσ πρόςωπο, για τθ χοριγθςθ τθσ 

κατά περίπτωςθ προβλεπόμενθσ απαλλαγισ. Με τθν  2θ Δ.Ε.Φ.Κ. δεν υπολογίηεται Φ.Ρ.Α. προσ 

καταβολι και επιπλζον εκδίδεται Ριςτοποιθτικό Ταξινόμθςθσ Οχθμάτων ςτο όνομα του δικαιοφχου 

ατελείασ προςώπου. 

 Θ  1θ Δ.Ε.Φ.Κ. παραμζνει ςε εκκρεμότθτα μζχρι τθν ζκδοςθ του  Ριςτοποιθτικοφ Ταξινόμθςθσ 

Οχθμάτων που εκδίδεται επ’ ονόματι του δικαιοφχου ατελείασ προςώπου.  

 

2.  Αναλυτικότερα, για τθν εφαρμογή τησ ωσ άνω αναφερόμενησ διαδικαςίασ  ςτο μηχανογραφικό 

     ςφςτημα τελωνείων  ICISnet,   ακολουκοφνται τα  κατωτζρω βιματα:  

     Βήμα 1. 1θ Δ.Ε.Φ.Κ. :  Υποβάλλεται  από τθν εταιρεία εμπορίασ αυτοκινιτων.   

      Επιλζγεται «Πχι» ςτθν ζνδειξθ Δθμιουργία Ριςτοποιθτικοφ Ταξινόμθςθσ Οχθμάτων. 

                   Στο πεδίο 37β «Ατέλεια» ςυμπλθρώνεται ο κατά περίπτωςθ προβλεπόμενοσ κωδικόσ    Ατελείασ  

(A00, F00, R00)  που αφορά τελωνιςμό καινοφριων και μεταχειριςμζνων αυτοκινιτων οχθμάτων 

(περίπτωςθ Α του ςυνθμμζνου Ρίνακα Ατελειών ). 

      Στο πεδίο 8 «Ραραλιπτθσ» ςυμπλθρώνονται τα ςτοιχεία του εγκεκριμζνου αποκθκευτι. 

      Θ 1θ Δ.Ε.Φ.Κ. βρίςκεται ςε  «status καταχωρημένη». 

      Βήμα 2.  2θ Δ.Ε.Φ.Κ. :  Υποβάλλεται από το δικαιοφχο ατελείασ πρόςωπο. 

        Επιλζγεται «Ναι» ςτθν ζνδειξθ Δθμιουργία Ριςτοποιθτικοφ Ταξινόμθςθσ Οχθμάτων. 

         Στο πεδίο 37β «Ατέλεια» ςυμπλθρώνεται :  

         α) ςε περιπτώςεισ τελωνιςμοφ καινοφριων αυτοκινιτων οχθμάτων ο κατά περίπτωςθ 

προβλεπόμενοσ κωδικόσ Ατελείασ (Α70 ζωσ Α72, F71 και R49 ζωσ R61 ), όπωσ αποτυπώνεται ςτο 

ςυνθμμζνο  Ρίνακα  Ατελειών - περίπτωςθ Β). 

      β) ςε περιπτώςεισ τελωνιςμοφ μεταχειριςμζνων αυτοκινιτων οχθμάτων ςυμπλθρώνονται οι 

κωδικοί Α65- Α67- Α69- F64- R18- R20- R22- R42- R24- R44- R46- R48- R30- R33- R34- R35-R40 

(ςχετ. οι αρικμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1082141ΕΞ2016/31-5-2016 και 

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036ΕΞ2016/21-9-2016 ΕΔΥΟ). Ρροσ διευκόλυνςθ οι εν λόγω κωδικοί ατελείασ 

αποτυπώνονται  ςτο ςυνθμμζνο Ρίνακα Ατελειών- περίπτωςθ Γ .     

      Στο πεδίο 8 «Ραραλιπτθσ» ςυμπλθρώνονται τα ςτοιχεία του δικαιοφχου ατελείασ προςώπου. 

         Θ 2θ Δ.Ε.Φ.Κ. βρίςκεται ςε  «status καταχωρημένη». 

       Βήμα 3.  1θ Δ.Ε.Φ.Κ.   Με υποβολι διόρκωςθσ καταχωρείται ςτθ κζςθ 44.1 «Ειδικζσ Μνείεσ»  ο κωδικόσ 

                      1968 «Συςχετιηόμενθ Δ.Ε.Φ.Κ. (2θ Δ.Ε.Φ.Κ. αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ  1189980ΕΞ2016/29.12.2016 

                      Απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε)» και ςυμπλθρώνεται το πεδίο «Άλλα ςτοιχεία» ωσ ακολοφκωσ «MRN ………2θσ 

                                  Δ.Ε.Φ.Κ.».   

                      Στθ ςυνζχεια θ 1θ Δ.Ε.Φ.Κ. εξοφλείται   (status  οριςτικοποιθμζνθ). 

 

            Βήμα 4.  2θ Δ.Ε.Φ.Κ.   Με υποβολι διόρκωςθσ καταχωρείται  ςτθ κζςθ   40 «Ρροθγοφμενα παραςτατικά» 

το «MRN ……………1θσ  Δ.Ε.Φ.Κ.» , ςτθ ςυνζχεια θ 2θ Δ.Ε.Φ.Κ. εξοφλείται  (status οριςτικοποιθμζνθ) 

και  εκδίδεται  Ριςτοποιθτικό  Ταξινόμθςθσ  Οχθμάτων ςτο όνομα του δικαιοφχου ατελείασ    

προςώπου. 

 
3.    Θ ωσ άνω διαδικαςία εφαρμόηεται τόςο κατά τθν απευκείασ  κζςθ ςε ανάλωςθ όςο και κατά τθν ζξοδο 

των αυτοκινιτων οχθμάτων από φορολογικι αποκικθ κοινοτικών οχθμάτων. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

παραλαβισ δθλαδι οχθμάτων από φορολογικι αποκικθ, θ πίςτωςθ αυτισ κα γίνεται από τθν 1θ Δ.Ε.Φ.Κ. 

που υποβάλλει θ εταιρεία εμπορίασ αυτοκινιτων-εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ για τθν καταβολι του 

αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. Κατά ςυνζπεια θ κζςθ 2α «Αποςτολζασ» αυτισ κα ςυμπλθρώνεται με τα ςτοιχεία τθσ 

φορολογικισ αποκικθσ  ενώ θ κζςθ 2β «Υπόχρεοσ»  ςυμπλθρώνεται με  τα ςτοιχεία του εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι.  Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ αυτοκινιτων ςε εγκεκριμζνο αποκθκευτι εντόσ φορολογικισ 
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αποκικθσ,  τθρείται θ ανωτζρω διαδικαςία από  τον εγκεκριμζνο αποκθκευτι που απζκτθςε το όχθμα το 

οποίο ςτθ ςυνζχεια παραδίδεται ςε δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο. 

 
 

4.    Το φορολογικό ςτοιχείο που εκδίδεται από τθν εταιρεία εμπορίασ αυτοκινιτων επιβαρφνεται   με Φ.Ρ.Α.  

 

5.    Τζλοσ, ςε περιπτώςεισ τελωνιςμοφ αυτοκινιτων οχθμάτων απευθείασ από τα δικαιοφχα απαλλαγήσ από 

το τζλοσ ταξινόμηςησ πρόςωπα, ςτθ κζςθ 37β τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. ςυμπλθρώνονται οι κάτωκι κωδικοί ατελείασ :   

α)  Α64 – Α66 – Α68 – F63- R17 - R19 - R21- R41- R23- R43- R45- R47-R31- R32- R36- R37 για τα καινοφργια 

αυτοκίνθτα οχιματα και  

β) Α65- Α67- Α69- F64- R18- R20- R22- R42- R24- R44- R46- R48- R30- R33- R34- R35- R40 για τα 

μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα οχιματα (ςχετ. οι αρικμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013, ΔΔΘΤΟΚ Γ 

1082141ΕΞ2016/31-5-2016 και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036ΕΞ2016/21-9-2016 ΕΔΥΟ ). Ρροσ διευκόλυνςθ οι εν λόγω 

κωδικοί ατελείασ αποτυπώνονται ςτον ςυνθμμζνο Ρίνακα Ατελειών περίπτωςθ Δ.      

 

  

     Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΤΕΘΤΝΣΡΙΑ  

                                        ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

                                           ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΤΡΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Α.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
- Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
- Πλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ 
- Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικών Υπθρεςιών (για ενθμζρωςθ τθσ «Θλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ») 
Email: siteadmin@gsis.gr. 
-Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal του ICISnet) 
Email: e.andreopoulou@1926.syzefxis.gov.gr 
 
Β.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1.  Υπθρεςία Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
2.  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Τμιματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) 
3.  Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4.  Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
5.  Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρώπινου Δυναμικοφ 
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ 
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Β΄ 
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
6.  Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων & ΕΦΚ 
α) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ 
β) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 
γ) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αχαΐασ 
7.  Σ.Δ.Ο.Ε. –Κεντρικι Υπθρεςία 
8.  Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Σ.Δ.Ο.Ε. 
9.  Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδασ (Κ.Ε.Ε.) 
10. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Εμπόρων Μεταχειριςμζνων Αυτοκινιτων Μθχανθμάτων & Ανταλλακτικών 
11. Σφνδεςμοσ  Ειςαγωγζων Αντιπροςώπων Αυτοκινιτων (ΣΕΑΑ) 
12. Σφνδεςμοσ  Εμπόρων Ειςαγωγζων Αυτοκινιτων Ελλάδοσ (ΣΕΕΑ) 
13. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδοσ 
      Καραΐςκου 38 - 185 32 ΡΕΙΑΙΑΣ 
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14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών Ακθνών – Ρειραιά 
      Τςαμαδοφ 38 - 185 31 ΡΕΙΑΙΑΣ 
15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών Θες/νίκθσ 
       Κουντουριώτου 13 -543 25 Θες/νίκθ 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.  Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικών κ. Ευκ. Τςακαλώτου 
2.  Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικών κ.Α.Ραπανάτςιου 
3.  Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ. Ριτςιλι 
4.  Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κ. Ε. Γιαλοφρθ 
5.  Δ/νςθ Οργάνωςθσ 
6.   Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ 
7.   Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΓΓΔΕ-Τμιμα Γ΄ 
8.   Δ/νςθ Τελωνειακών Διαδικαςιών 
10. Δ/νςθ ΕΦΚ και ΦΡΑ – Τμ. Γ΄, Δ΄ 
11. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακών Ελζγχων και Ραραβάςεων 
12. Δ/νςθ Δαςμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Κακεςτώτων, τμιματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΕΛΕΙΩΝ 
     
Α.   Κωδικοί ατελείασ που  ςυμπληρώνονται  ςτην 1η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται  για τον τελωνιςμό 
αυτοκινήτων οχημάτων καινοφριων  και  μεταχειριςμζνων ςτο όνομα τησ  εταιρείασ  εμπορίασ 
αυτοκινήτων  
 

ΚΩΔΙΚΟ 

ICISNET 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α00 Δθμόςιο και ΟΤΑ - καταβολι Φ.Ρ.Α. από εταιρεία εμπορίασ , Τ.Τ. δεν υπολογίηεται 
(ΔΕΦΚ Δ 1189980 ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφαςθ ΓΓΔΕ) 

F00 Νοςθλευτικά ιδρφματα-ΕΚΑΒ -  καταβολι Φ.Ρ.Α. από εταιρεία εμπορίασ, Τ.Τ. δεν 
υπολογίηεται (ΔΕΦΚ Δ 1189980 ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφαςθ ΓΓΔΕ) 

R00 Ειδικζσ προςωπικζσ απαλλαγζσ - καταβολι Φ.Ρ.Α. από εταιρεία εμπορίασ, Τ.Τ. δεν 
υπολογίηεται (ΔΕΦΚ Δ 1189980 ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφαςθ ΓΓΔΕ ) 

 
Β.   Κωδικοί ατελείασ  που ςυμπληρώνονται  ςτη 2η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται για τον τελωνιςμό 
αυτοκινήτων οχημάτων καινοφριων  ςτο όνομα του δικαιοφχου  ατελείασ προςώπου 
 

ΚΩΔΙΚΟ 

ICISNET                                               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A70 

ΔΘΜΟΣΙΟ αυτοκίνθτα οχιματα καινοφρια , κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ 
κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν παραχωροφμενα- ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία 
εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι ΤΤ 
(ν.2960/01,άρκρο 132, παρ 11α) 

Α71 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνθτα οχιματα 
καινοφρια , κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν 
παραχωροφμενα- ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 
1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι ΤΤ (ν.2960/01, άρκρο 132, 
παρ.11β) 

Α72 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΘΜΟΣΙΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΘΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΡΕΙΦΕΕΙΩΝ (Δ.Υ.Ρε), ΕΚΑΒ αυτοκίνθτα οχιματα, καινοφρια , κακώσ και 
αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν παραχωροφμενα-ΦΡΑ ζχει 
καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 
Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι ΤΤ(ν.2960/01 άρκρο 132, παρ.11γ) 

F71 
Νοςθλευτικά ιδρφματα – ΕΚΑΒ / καινοφρια αςκενοφόρα οχιματα: ΦΡΑ ζχει 

καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 

Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι από ΤΤ.  (ν.2960/01 άρκρο 132, παρ.9)  

R49 
ΤΙΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια επιβατικά αυτοκίνθτα  άνω των 2000 κυβ.εκ.:  ΦΡΑ ζχει 
καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 
Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι  50 % ΤΤ (άρκρο 1 του ν.3454/2006) 

R50 
ΤΙΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ  2000 κυβ.εκ: ΦΡΑ ζχει 
καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 
Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι ΤΤ  (άρκρο 1 του ν.3454/2006)  

R51 
ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ 2000 κυβ.εκ.:  ΦΡΑ ζχει 
καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 
Απόφ.ΓΓΔΕ , απαλλαγι ΤΤ  (άρκρο 36 του ν. 1563/1985)  

R52 
ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 2000 κυβ.εκ:  ΦΡΑ ζχει 
καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ  ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 
Απόφ.ΓΓΔΕ,απαλλαγι 50% ΤΤ (άρκρο 36 του ν. 1563/1985)  

R53 

ΑΝΑΡΘΟΙ /  καινοφρια επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 1650 κυβ.εκ. δικαιοφχοι 
παραπλθγικοί ι με πλιρθ παράλυςθ 80 ι 100% : ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία 
εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι ΤΤ 
(ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/07,ν.3842/2010) 

ΑΔΑ: ΩΙ8ΥΗ-ΧΡΛ
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R54 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι για  καινοφρια  επ. αυτ/τα ζωσ 1650 κυβ.εκ. ι ζωσ 2000 
κυβ.εκ.-  ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 
1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι  ΤΤ  (ν.490/76,ν.1798/88)  

R55 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ.εκ. για καινοφρια επιβ. αυτ/τα ζωσ 2000 
κυβ.εκ.- ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-
12-2016, απαλλαγι 70% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99) 

R56 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ.εκ. για καινοφρια επιβ.αυτ/τα άνω των  2000 
κυβ.εκ.-ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 
Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι 42% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99). 

R57 
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφρια επιβ. αυτ/τα ζωσ 2000 κυβ.εκ. ειδικισ εξαίρεςθσ παρ.4 
άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88 ΑΥΟ  ,  ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ 
ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι  80% ΤΤ . 

R58 
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφργια  επιβ. αυτ/τα άνω 2000 κυβ.εκ. ειδικισ εξαίρεςθσ 
παρ.4 άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88 ΑΥΟ ,  ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από εταιρεία 
εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι 50% ΤΤ . 

R59 

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφρια αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα μζχρι 2000 κυβ. εκ.ειδικισ 
εξαίρεςθσ παρ. 4 άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88 ΑΥΟ,  ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από 
εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι 
80% ΤΤ . 

R60 

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφρια  αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα άνω των 2000 κυβ. εκ. 
ειδικισ εξαίρεςθσ παρ. 4 άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88 ΑΥΟ, ΦΡΑ ζχει καταβλθκεί από 
εταιρεία εμπορίασ ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγι 
50% ΤΤ  

R61  ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΜΟΚΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΓΕΙΩΝ / καινοφρια επ. αυτ/τα: ΦΡΑ ζχει 
καταβλθκεί από εταιρεία εμπορίασ , απαλλαγι ΤΤ 

  
   Γ.   Κωδικοί ατελείασ  που ςυμπληρώνονται  ςτη 2η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται για τον τελωνιςμό 
αυτοκινήτων οχημάτων μεταχειριςμζνων  ςτο όνομα του δικαιοφχου  ατελείασ προςώπου  
    

ΚΩΔΙΚΟ 

ICISNET 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A65 
ΔΘΜΟΣΙΟ αυτοκίνθτα οχιματα, μεταχειριςμζνα, κακώσ και αςκενοφόρα  
και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν παραχωροφμενα-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, 
 απαλλαγι ΤΤ(ν.2960/01, άρκρο 132, παρ 11α) 

Α67 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνθτα οχιματα, 
μεταχειριςμζνα, κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν 
παραχωροφμενα-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι ΤΤ(ν.2960/01, άρκρο 132, 
παρ.11β) 

Α69 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΘΜΟΣΙΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΘΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΩΝ (Δ.Υ.Ρε), ΕΚΑΒ αυτοκίνθτα οχιματα, 
μεταχειριςμζνα, κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν 
παραχωροφμενα - ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι ΤΤ (ν.2960/01 άρκρο 132, 
παρ.11γ) 

F64 Νοςθλευτικά ιδρφματα – ΕΚΑΒ: μετ/να αςκενοφόρα οχιματα- ο ΦΡΑ δεν 

υπολογίηεται, απαλλαγι από ΤΤ.   

 R18 ΤΙΤΕΚΝΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 2000 κυβ.εκ:  ο ΦΡΑ 

δεν υπολογίηεται, απαλλαγι  50% ΤΤ  (άρκρο 1 του ν.3454/2006) 

R20 ΤΙΤΕΚΝΟΙ /μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ  2000 κυβ.εκ – ο ΦΡΑ δεν 

υπολογίηεται , απαλλαγι ΤΤ (άρκρο 1 του ν.3454/2006) 

R22 ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ 2000 κυβ.εκ.: ο ΦΡΑ 

δεν υπολογίηεται, απαλλαγι από το ΤΤ (άρκρο 36 του ν. 1563/1985) 

R42 ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο 

ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι 50% ΤΤ. (άρκρο 36 του ν. 1563/1985) 

ΑΔΑ: ΩΙ8ΥΗ-ΧΡΛ
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R24 
ΑΝΑΡΘΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 1650 κυβ.εκ. 

δικαιοφχοι παραπλθγικοί ι με πλιρθ παράλυςθ 80 ι 100%:   ο ΦΡΑ δεν 

υπολογίηεται ,απαλλαγι ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/07, ν.3842/2010) 

R44 ΑΝΑΡΘΟΙ- δικαιοφχοι μετ/να επ.αυτ/τα ζωσ 1650 κυβ.εκ. ι ζωσ 2000 κυβ.εκ- ο 

ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι ΤΤ 

R46 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα ζωσ 2000 
κυβ.εκ.-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι 70% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 
2753/99) 

R48 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα άνω των  2000 

κυβ.εκ.-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται,  απαλλαγι 42% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 

2753/99) 

R30 
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ–  επ. αυτ/τα, μοτοςυκλζτεσ(6μθνθ κυριότθτα και χριςθ): 

απαλλαγι   ΦΡΑ, απαλλαγι 100% ΤΤ (Δ.245/11/1988ΑΥΟ, Καν.1186/09,ν. 

1684/87,ν. 2960/01) 

R33 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– μετ/να επιβ. αυτ/τα και μοτοςικλζτεσ (6μθνθ κυριότθτα) ςε 

χώρα ΕΕ , ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι  100% ΤΤ 

R34 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα από τρίτεσ χώρεσ με 6μθνθ 

κυριότθτα και χριςθ , απαλλαγι  ΦΡΑ, απαλλαγι 100%  ΤΤ 

R35 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα από χώρα ΕΕ 6μθνθ κυριότθτα και 

χριςθ από χώρα ΕΕ, ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι 100%  ΤΤ 

        R40 
ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΜΟΚΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΓΕΙΩΝ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα: ο 
ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι από το ΤΤ 
  

 

  Δ.    Κωδικοί ατελείασ  που ςυμπληρώνονται κατά τον τελωνιςμό αυτοκινήτων οχημάτων καινοφριων και 
μεταχειριςμζνων απευθείασ από τα δικαιοφχα απαλλαγήσ από το τζλοσ ταξινόμηςησ πρόςωπα 
    

ΚΩΔΙΚΟ 

ICISNET 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A64 
ΔΘΜΟΣΙΟ αυτοκίνθτα οχιματα, καινοφρια κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ 

κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν παραχωροφμενα-καταβολι ΦΡΑ , απαλλαγι ΤΤ 

ν.2960/01,άρκρο 132, παρ 11α) 

A65 
ΔΘΜΟΣΙΟ αυτοκίνθτα οχιματα, μεταχειριςμζνα, κακώσ και αςκενοφόρα  
και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν παραχωροφμενα-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, 
 απαλλαγι ΤΤ(ν.2960/01, άρκρο 132, παρ 11α) 

Α66 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνθτα οχιματα, 

καινοφρια, κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν 

παραχωροφμενα- καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι ΤΤ  (ν.2960/01, άρκρο 132, 

παρ.11β) 

Α67 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνθτα οχιματα, 
μεταχειριςμζνα, κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν 
παραχωροφμενα-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι ΤΤ(ν.2960/01, άρκρο 132, 
παρ.11β) 

Α68 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΘΜΟΣΙΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΘΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΩΝ (Δ.Υ.Ρε), ΕΚΑΒ αυτοκίνθτα οχιματα, καινοφρια   

κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν παραχωροφμενα-

καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι ΤΤ (ν.2960/01 άρκρο 132, παρ.11γ) 

Α69 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΘΜΟΣΙΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΘΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΩΝ (Δ.Υ.Ρε), ΕΚΑΒ αυτοκίνθτα οχιματα, 
μεταχειριςμζνα, κακώσ και αςκενοφόρα και ειδικζσ κινθτζσ μονάδεσ, δωρεάν 
παραχωροφμενα - ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι ΤΤ (ν.2960/01 άρκρο 132, 
παρ.11γ) 

ΑΔΑ: ΩΙ8ΥΗ-ΧΡΛ
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F63 
Νοςθλευτικά ιδρφματα – ΕΚΑΒ: καινοφρια αςκενοφόρα οχιματα- καταβολι 

ΦΡΑ, απαλλαγι από ΤΤ.   

F64 Νοςθλευτικά ιδρφματα – ΕΚΑΒ: μετ/να αςκενοφόρα οχιματα- ο ΦΡΑ δεν 

υπολογίηεται, απαλλαγι από ΤΤ.   

R17 
ΤΙΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια  επιβατικά αυτοκίνθτα  άνω των 2000 κυβ.εκ.: καταβολι 

ΦΡΑ, απαλλαγι  50 % ΤΤ (άρκρο 1 του ν.3454/2006) 

 R18 ΤΙΤΕΚΝΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 2000 κυβ.εκ:  ο ΦΡΑ 

δεν υπολογίηεται, απαλλαγι  50% ΤΤ  (άρκρο 1 του ν.3454/2006) 

R19 
ΤΙΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια  επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ  2000 κυβ.εκ: καταβολι ΦΡΑ, 

απαλλαγι ΤΤ  (άρκρο 1 του ν.3454/2006) 

R20 ΤΙΤΕΚΝΟΙ /μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ  2000 κυβ.εκ – ο ΦΡΑ δεν 

υπολογίηεται , απαλλαγι ΤΤ (άρκρο 1 του ν.3454/2006) 

R21 
ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια  επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ 2000 κυβ.εκ.: καταβολι 

ΦΡΑ, απαλλαγι ΤΤ  (άρκρο 36 του ν. 1563/1985) 

R22 ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα ζωσ 2000 κυβ.εκ.: ο ΦΡΑ 

δεν υπολογίηεται, απαλλαγι από το ΤΤ (άρκρο 36 του ν. 1563/1985) 

R41 
ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινοφρια  επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 2000 κυβ.εκ: καταβολι 

ΦΡΑ, απαλλαγι 50% ΤΤ. (άρκρο 36 του ν. 1563/1985) 

R42 ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο 

ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι 50% ΤΤ. (άρκρο 36 του ν. 1563/1985) 

R23 

ΑΝΑΡΘΟΙ /  καινοφρια  επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 1650 κυβ.εκ. δικαιοφχοι 

παραπλθγικοί ι με πλιρθ παράλυςθ 80 ι 100% : καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι ΤΤ. 

(ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/07,ν.3842/2010) 

R24 
ΑΝΑΡΘΟΙ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα άνω των 1650 κυβ.εκ. 

δικαιοφχοι παραπλθγικοί ι με πλιρθ παράλυςθ 80 ι 100%:   ο ΦΡΑ δεν 

υπολογίηεται ,απαλλαγι ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/07, ν.3842/2010) 

R43 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι για  καινοφρια  επ.αυτ/τα ζωσ 1650 κυβ.εκ. ι ζωσ 2000 

κυβ.εκ.- καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι  ΤΤ.  (ν.490/76,ν.1798/88) 

R44 ΑΝΑΡΘΟΙ- δικαιοφχοι μετ/να επ.αυτ/τα ζωσ 1650 κυβ.εκ. ι ζωσ 2000 κυβ.εκ- ο 

ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι ΤΤ 

R45 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ.εκ.για καινοφρια επιβ.αυτ/τα ζωσ 2000 

κυβ.εκ.-καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι 70% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99) 

R46 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα ζωσ 2000 
κυβ.εκ.-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι 70% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 
2753/99) 

R47 

ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ.εκ. για καινοφρια επιβ.αυτ/τα άνω των  

2000 κυβ.εκ.-καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι 42% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 

2753/99) 

R48 
ΑΝΑΡΘΟΙ-δικαιοφχοι μζχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα άνω των  2000 

κυβ.εκ.-ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται,  απαλλαγι 42% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 

2753/99) 

R30 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ–  επ. αυτ/τα, μοτοςυκλζτεσ(6μθνθ κυριότθτα και χριςθ): 

απαλλαγι   ΦΡΑ, απαλλαγι 100% ΤΤ (Δ.245/11/1988ΑΥΟ, Καν.1186/09,ν. 
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1684/87,ν. 2960/01) 

R31 

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφρια  επιβ. αυτ/τα ζωσ 2000 κυβ.εκ. ειδικισ εξαίρεςθσ  

εξαίρεςθσ παρ.4 άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88 ΑΥΟ  ,  καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι  

80% ΤΤ 

R32 
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφρια  επιβ. αυτ/τα άνω 2000 κυβ.εκ. ειδικισ εξαίρεςθσ 

παρ.4 άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88 ΑΥΟ ,  καταβολι ΦΡΑ, απαλλαγι 50% ΤΤ 

R33 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– μετ/να επιβ. αυτ/τα και μοτοςικλζτεσ (6μθνθ κυριότθτα) ςε 

χώρα ΕΕ , ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι  100% ΤΤ 

R34 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα από τρίτεσ χώρεσ με 6μθνθ 

κυριότθτα και χριςθ , απαλλαγι  ΦΡΑ, απαλλαγι 100%  ΤΤ 

R35 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα από χώρα ΕΕ 6μθνθ κυριότθτα και 

χριςθ από χώρα ΕΕ, ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι 100%  ΤΤ 

R36 

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφρια  αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα μζχρι 2000 κυβ. 

εκ.ειδικισ εξαίρεςθσ παρ. 4 άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88 ΑΥΟ,  καταβολι ΦΡΑ, 

απαλλαγι 80% ΤΤ. 

R37 

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινοφρια  αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα άνω των 2000 κυβ. εκ. 

ειδικισ εξαίρεςθσ παρ. 4 άρκρου 5 αρικμ. Δ.245/88ΑΥΟ, καταβολι ΦΡΑ, 

απαλλαγι 50% ΤΤ. 

        R40 
ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΜΟΚΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΓΕΙΩΝ / μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα: 
ο ΦΡΑ δεν υπολογίηεται, απαλλαγι από το ΤΤ 
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