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ολοκληρωµένη

Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9
του Συντάγµατος και το ν.3094/2003, εξετάζει αναφορά της κας ***** σχετικά µε τις
υπηρεσίες σας. Επί του θέµατος αυτού, ο ΣτΠ έχει απευθύνει και προηγούµενο
έγγραφο προς την ∆ΤΕΦ στις 23.06.2016, µε α.π. ****/****/2016, σχετικό µε την
παρόµοια αναφορά του κου ******, επί του οποίου όµως ουδεµία απάντηση ελήφθη.
Για τον λόγο αυτό η Αρχή αναγκάζεται να επαναφέρει το ζήτηµα.
Ειδικότερα, η ΠΟΛ 1133/2015, µε θέµα: «Οφειλή τελών κυκλοφορίας για
επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα που δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών
τους» αναφέρει ότι µε το αριθ. ∆.ΤΕΦΒ'1166035 ΕΞ/31-10-2013 έγγραφό της,
διευκρινίστηκε ότι «για να γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση ότι ο ιδιοκτήτης του
οχήµατος του οποίου δεν ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση, δεν υπέχει υποχρέωση
καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστηµα που το όχηµα δεν
βρίσκεται στην φυσική κατοχή του, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΟΥΤΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ».
Ωστόσο, ενώ φρονούµε ότι από το εν λόγω έγγραφο καθίσταται σαφής η θέση της
Υπηρεσίας ότι, όταν υφίσταται δικαστική απόφαση η οποία διαπιστώνει ότι από µια
συγκεκριµένη ηµεροµηνία κι έπειτα ένα όχηµα δεν βρίσκεται πλέον στην φυσική
κατοχή του φερόµενου ως ιδιοκτήτη του, ο εν λόγω φερόµενος ως ιδιοκτήτης δεν
υπέχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστηµα που
εκκινεί από την ηµεροµηνία του δικαστικώς διαπιστούµενου συµβάντος, από τη
διαµεσολάβηση του Συνηγόρου προκύπτει ότι οι κατά τόπους ∆ΟΥ αρνούνται να
ενεργήσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εγκυκλίου, µε την αιτιολογία ότι ο αιτών την
δικαστική απόφαση εξακολουθεί να φέρεται στα αρχεία του Υπουργείου Μεταφορών ως
ιδιοκτήτης του εν λόγω οχήµατος, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
µεταβίβασης και δεν έχει εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του
καταδικασθέντος. Η τακτική αυτή της άρνησης των ∆ΟΥ να εφαρµόσουν τις ρυθµίσεις
της ΠΟΛ, έχει ως αποτέλεσµα οι πολίτες να είναι πολλαπλώς θύµατα κακοδιοίκησης,
και συγκεκριµένα:
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1. Αδυνατούν να απαλλαγούν από φορολογικές υποχρεώσεις για ένα όχηµα
που αποδεδειγµένα δεν βρίσκεται πλέον ούτε στην κυριότητα ούτε στην
κατοχή τους.
2. Χρεώνονται µε τέλη κυκλοφορίας και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής για ένα όχηµα που ούτε βρίσκεται στην κυριότητα/κατοχή τους
ούτε βέβαια κυκλοφορούν.
3. Αναγκάζονται να καταφύγουν στα δικαστήρια σε αναζήτηση λύσης,
δαπανώντας χρόνο και χρήµα, εµπιστευόµενοι τις ρυθµίσεις που
προτείνονται από την ΠΟΛ.
4. ∆ιαπιστώνουν ότι µαταίως κατέφυγαν στα δικαστήρια αφού η εν λόγω
δικαστική απόφαση δεν επιφέρει το σκοπούµενο αποτέλεσµα της
απαλλαγής τους από τα βάρη ενός οχήµατος που δεν κατέχουν.
Η ∆ΟΥ Καλλιθέας προς την οποία απευθύνθηκε ο κ. ******* αιτηθείς την εφαρµογή
των όσων ορίζει η ΠΟΛ 1033/2015, έχει απευθύνει προς την ∆ΤΕΦ το υπ’ αριθµ.
26694/08.06.2016 έγγραφό της, µε το οποίο ζητεί τις απόψεις σας επί του θέµατος.
Ωστόσο, ούτε η ∆ΟΥ έλαβε οποιαδήποτε απάντηση, παρά την πάροδο σχεδόν έτους.
Σε επανειληµµένες τηλεφωνικές επικοινωνίες του ΣτΠ µε την ∆ΤΕΦ, λάβαµε την
απάντηση ότι αναζητήθηκε η συνδροµή της ∆ιεύθυνσης Νοµικής Στήριξης, εξετάστηκε
επίσης το ενδεχόµενο αποστολής αιτήµατος γνωµοδότησης στο ΝΣΚ, ωστόσο τίποτε από
τα δύο δεν έχει ευοδωθεί και το ζήτηµα παραµένει άλυτο, ενώ οι πολίτες εξακολουθούν
να υφίστανται τις συνέπειες.
Επειδή η απάντηση προς το ΣτΠ αλλά και προς τις ∆ΟΥ έχει ήδη καθυστερήσει
υπέρµετρα, παρακαλούµε τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες να συναποφασίσουν έναν τρόπο
αντιµετώπισης του φαινοµένου και να εκδώσουν τις σχετικές οδηγίες εφαρµογής.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίµηση
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