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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ τθσ αρ. Α.1145/12-6-2020, Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ, περί τροποποίθςθσ τθσ  
αρ. πρ. Α.1203/16-5-2019 (Bϋ 1933/29-05.2019) Απόφαςθσ, ςχετικά με τα δικαιολογθτικά και 
τισ διατυπϊςεισ προςδιοριςμοφ και διαμόρφωςθσ τθσ φορολογθτζασ αξίασ για τθν επιβολι 
του τζλουσ ταξινόμθςθσ ςτα αυτοκίνθτα οχιματα και τισ μοτοςυκλζτεσ.   

ΧΕΣ: Θ αρ. Α.1145/12-06-2020 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ  

  

Σασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν ανωτζρω ςχετικι Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, με τθν 
οποία τροποποιικθκε θ αρ. πρωτ. Α.1203/16-5-2019 (Bϋ 1933/29-05.2019) Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, 
που δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ με αρ. ΦΕΚ 2450/Βϋ (ΑΔΑ:  ΩΙ8246ΜΠ3Η-Χ3Ι).    
 
Με τθν ανωτζρω ςχετικι Απόφαςθ, αντικαταςτάκθκε θ δεφτερθ παράγραφοσ του άρκρου 15 τθσ αρ. 
Α.1203/16-5-2019 Απόφαςθσ και προβλζπεται αποκλειςτικά και μόνο μζχρι 30/6/2020, θ δυνατότθτα 
τθσ μθ ςυμπλιρωςθσ από τον υπόχρεο για τθν υποβολι του παραςτατικοφ κζςθσ ςε ανάλωςθ, τθσ 
λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ προ φόρων ςτθ Διλωςθ Εξοπλιςμοφ και Αξίασ του Παραρτιματοσ Ι και του 
ςυνόλου τθσ φορολογθτζασ ςτο παραςτατικό, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 τθσ εν 
λόγω Απόφαςθσ, για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ ςτα μεταχειριςμζνα επιβατικά 
αυτοκίνθτα και για τα οποία ζχει κατατεκεί και δθμοςιευκεί τιμοκατάλογοσ.  

Επίςθσ προβλζπεται ότι θ διαδικαςία ανάκτθςθσ των παραςτατικϊν από τισ αρμόδιεσ 
τελωνειακζσ περιφζρειεσ, μζςω του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Τελωνείων ICISNET για τον 
προςδιοριςμό / κακοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 6, του ςτοιχείου β τθσ παραγράφου 2 και του ςτοιχείου β τθσ παρ. 4 του άρκρου 8, δεν είναι 
υποχρεωτικι μζχρι 30/6/2020, μόνο για τα τελωνεία του νομοφ Αττικισ, τα οποία δφναται να 
αποςτζλλουν τα παραςτατικά με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ζγγραφα με κάκε πρόςφορο κατά τθν 
κρίςθ τουσ, μζςο προσ τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ περιφζρειεσ για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ 
αξίασ. 
 
 Επιπλζον και με αφορμι ςχετικά ζγγραφα τθσ Τελωνειακισ Περιφζρειασ Αττικισ, αναφορικά με 
διαπιςτϊςεισ από τον ζλεγχο των αναρτθμζνων τιμοκαταλόγων ςτο διαδικτυακό τόπο του Συνδζςμου 
Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων (www.seaa.gr), κατά τον οποίο διαπιςτϊκθκαν αναντιςτοιχίεσ 
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μεταξφ των λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ προ φόρων κατά μάρκα, μοντζλο, παραλλαγι και ζκδοςθ των 
οχθμάτων που περιλαμβάνονται ςτουσ τιμοκαταλόγουσ που δθμοςιεφονται ςτον ιςτότοπο των επίςθμων 
αντιπροςϊπων /διανομζων, δυνάμει του άρκρου 120 ςτοιχείο (κ) του ν.2960/01 και αυτϊν που 
περιλαμβάνονται ςτουσ τιμοκαταλόγουσ που υποβάλλονται ςτθν Τελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ, και 
ζχοντασ υπόψθ ότι: 
α) με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 42 του Ν.2960/01, ορίηεται ότι «ςε κάκε περίπτωςθ που 
υπολογιςτοφν δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ κατώτερεσ ι ανώτερεσ των πράγματι αναλογουςών και 
διαπιςτωκεί ότι αυτό οφείλεται ςτθν ανακρίβεια εγγραφών και δθλωκζντων ςτοιχείων επί των 
τελωνειακών παραςτατικών, επιβάλλεται, αντίςτοιχα, ποινι ανακριβοφσ διλωςθσ υπολογιηόμενθ ςε 
ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) επί τθσ επιπλζον διαφοράσ και ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 
επί τθσ επί ζλαττον διαφοράσ του ποςοφ από δαςμοφσ, φόρουσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ, που οφείλονται 
για τα εμπορεφματα που τίκενται ςε ανάλωςθ, ελεφκερθ κυκλοφορία ι οποιοδιποτε άλλο αναςταλτικό 
κακεςτώσ», 
β) ςφμφωνα με τθν παρ.1. του άρκρου 3 τθσ αρικ.Α.1203/19 (ΦΕΚ 1933 Β/29-5-2019) Απόφαςθσ του 
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ οι τιμοκατάλογοι λιανικισ τιμισ πώλθςθσ προ φόρων, με ευκφνθ του 
ειςαγωγζα/επίςθμου αντιπροςώπου, δθμοςιεφονται ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο και ςτο 
διαδίκτυο, όπωσ ακριβώσ αυτοί κατατίκενται ςτθν Τελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ, με αναφορά ςτον 
αρικμό πρωτοκόλλου κατάκεςθσ και αποδοχισ, ςτθν θμερομθνία αποδοχισ και, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτο 
χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ αυτών, ενώ ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 3 τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ, ορίηεται 
ότι, ςφνδεςμοι με τισ ιςτοςελίδεσ ανάρτθςθσ των ωσ άνω τιμοκαταλόγων ςτο διαδίκτυο δθμοςιεφονται 
και ςτον δικτυακό τόπο του Συνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων, (www.seaa. gr), 
γ) με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 126 του ν.2960/01, ορίηεται ότι «Η φορολογθτζα αξία για τθν 
επιβολι του τζλουσ ταξινόμθςθσ των επιβατικών αυτοκινιτων διαμορφώνεται με βάςθ τθ λιανικι τιμι 
πώλθςθσ προ φόρων του αυτοκινιτου, κατά τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ αυτοφ, όπωσ αυτι προκφπτει 
από τουσ υποβαλλόμενουσ τιμοκαταλόγουσ ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι από τουσ επίςθμουσ 
αντιπρόςωπουσ/διανομείσ αυτοκινιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αξίασ του προαιρετικοφ (EXTRA) 
αυτοφ εξοπλιςμοφ», και ότι  
δ) οι ςυναλλαςςόμενοι δεν ζχουν πρόςβαςθ, προσ το παρόν, μζςω του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ  
Τελωνείων (ICISnet) ι του διαδικτυακοφ τόπου τθσ ΑΑΔΕ (www.aade.gr), ςτουσ τιμοκατάλογουσ που οι 
υπόχρεοι  υποβάλλουν ςτθν Τελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ, 
  
ςασ  γνωρίηουμε  ότι,  δεν  ςυνιςτοφν  ανακριβι  διλωςθ  κατά  τθν  ζννοια  τθσ  παρ.  1  του  άρκρου 42, 
εξαιρετικά και μόνο, οι περιπτϊςεισ  όπου: 

 υφίςτανται αναντιςτοιχίεσ μεταξφ τθσ δθλωκείςασ φορολογθτζασ αξίασ ωσ προσ τον βαςικό και 
προαιρετικό εξοπλιςμό των αυτοκινιτων ςτθν Διλωςθ Εξοπλιςμοφ και Αξίασ και ςτο 
παραςτατικό κζςθσ ςε ανάλωςθ που ςυντάςςεται από τον υπόχρεο για τθν καταβολι του τζλουσ 
ταξινόμθςθσ και τθσ φορολογθτζασ αξίασ που προκφπτει από τουσ τιμοκαταλόγουσ που ζχουν 
υποβλθκεί κατά τα ανωτζρω ςτθν Τελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ, και ταυτόχρονα  

 διαπιςτωκεί αποδεδειγμζνα, ότι οι ωσ άνω αναντιςτοιχίεσ, δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 
ςυναλλαςςόμενου, αλλά οφείλονται ςε αναντιςτοιχίεσ μεταξφ των αναρτθμζνων ςτον δικτυακό 
τόπο του Συνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων (www.seaa.gr) τιμοκαταλόγων και 
αυτϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτθν Τελωνειακι Περιφζρειασ Αττικισ.  

 

Τζλοσ, διευκρινίηεται ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, από 1.7.2020, θ υποχρεωτικι υποβολι των 
επιςυναπτομζνων τθσ Ειδικισ Διλωςθσ, ζχει κακολικι εφαρμογι για όλα τα οχιματα (καινοφργια και 
μεταχειριςμζνα) ςε όλθ τθν Επικράτεια και επιπλζον, από τθν ανωτζρω θμερομθνία και εφεξισ οι 
υπόχρεοι για τθν υποβολι του παραςτατικοφ κζςθσ ςε ανάλωςθ, ςυμπλθρϊνουν υποχρεωτικά τθ 
λιανικι τιμι πϊλθςθσ προ φόρων και τθν αξία τυχόν πρόςκετου εξοπλιςμοφ ςτθ Διλωςθ Εξοπλιςμοφ 
και Αξίασ του Παραρτιματοσ Ι για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ και δθλϊνουν τθ 
ςυνολικι φορολογθτζα αξία ςτο παραςτατικό – Ειδικι Διλωςθ, για τθν επιβολι του τζλουσ 
ταξινόμθςθσ, ςτα μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα και μεταχειριςμζνα  φορτθγά αυτοκίνθτα μζχρι 
3,5 τόνουσ και για τα οποία ζχει κατατεκεί και δθμοςιευκεί τιμοκατάλογοσ.  
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Ειδικότερα εφίςταται θ προςοχι ςτθν πιςτι εφαρμογι τθσ παρ. 4 του άρκρου 14 τθσ αρ. Α.1203/16-5-
2019 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, ςφμφωνα με τθν οποία, εφόςον κατά τθ διάρκεια του ελζγχου 
διαπιςτωκεί ότι τα αναγκαία για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ υποςτθρικτικά, τθσ Ειδικισ 
Διλωςθσ, ζγγραφα δεν υποβλικθκαν θλεκτρονικά, θ διαδικαςία για τθν βεβαίωςθ και είςπραξθ του 
τζλουσ ταξινόμθςθσ του οχιματοσ αναςτζλλεται, μζχρι τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ.  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ 

 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια 

1. Τελωνειακζσ Περιφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)  

2. Τελωνεία Α’, Β’ και Γ’ Τάξθσ 

3. Θλεκτρονικι βιβλιοκικθ Α.Α.Δ.Ε.  

  

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ 

1. Γρ. Υπουργοφ Οικονομικϊν  

2. Γρ. Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Λοιποί Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’ 

4. Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

6. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ 

7. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 

8. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Β' 

9. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 

10. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

11. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

Τμιμα Β’ Τελϊν και Ειδικϊν Φορολογιϊν  

12. Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν  

α)Γενικι Δ/νςθ Μεταφορϊν 

 Δ/νςθ Επιβατικϊν Μεταφορϊν (Δ32)  

Αναςτάςεωσ 2 & Τςιγάντε, 101 91 Παπάγου 

β) Γενικι Δ/νςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν  

 Δ/νςθ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ (Δ6)  

Χαριλάου Τρικοφπθ 182, 10178  

13. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 

Τςαμαδοφ 38 — Τ.Κ. 18531, Πειραιάσ 

14. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν, Ακινασ – Πειραιά 

Τςαμαδοφ 38 — Τ. Κ. 18531, Πειραιάσ 

15. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 

Κουντουριϊτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ 

16. Γενικι Γραμματεία Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ 

Δ/νςθ Οικονομικϊν και Βραχυπρόκεςμων Δεικτϊν 

Πειραιϊσ 46 & Επονιτϊν –Τ.Κ. 18510 Πειραιάσ 

17. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων – Εμπόρων Μεταχειριςμζνων Αυτοκινιτων – Μθχανθμάτων  

& Ανταλλακτικϊν   

Βάκχου 5, 546 29 Θεςςαλονίκθ 

18. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων – Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων  

Λεωφ. Κθφιςίασ 296, 152 32 Χαλάνδρι 
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19. Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων αυτοκινιτων Ελλάδοσ 

Ελ. Βενιηζλου 248, 176 75 Καλλικζα 

20. Πανελλινια Ομοςπονδία ΤΑΞΙ & Αγοραίων 

Πειραιϊσ 4, 104 31 Ακινα 

21. Συνδικάτο Αυτοκινθτιςτϊν ταξί Αττικισ (Σ.Α.Τ.Α.) 

Μάρνθ 17, 104 33 Ακινα  

22. Ζνωςθ Ειςαγωγζων Μεταχειριςμζνων Ανταλλακτικϊν Αυτοκινιτων Ακθνϊν, Πειραιϊσ και 

Περιχϊρων (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) 

Καςςάνδρασ 15, 104 47 Ακινα 

23. Σφνδεςμοσ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Ενοικιάςεωσ Αυτοκινιτων  

Βιλτανιϊτθ 31, 145 64 Κθφιςιά  

24. Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιριϊν Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ  

Σινϊπθσ 27, 115 27 Ακινα  

 

Γ. Εςωτερικι Διανομι  

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 

3. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων & Ειδικϊν Κακεςτϊτων Απαλλαγϊν  

6. Υποδιεφκυνςθ Βϋ -  Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Τελωνείων  

7. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. - Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ Δϋ, Εϋ 
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