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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επιβολή φόρου πολυτελείας σε αυτοκίνητα πολυτέκνων
γονέων.
Σχετικό: Το από 24/6/2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, η οποία περιήλθε στην
υπηρεσία μας, αναφορικά με τη φορολογία των αυτοκινήτων πολύτεκνων
γονέων, ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3220/2004
«Μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15/Α΄), οι πολύτεκνοι γονείς που έχουν κατά το
χρόνο παραλαβής του αυτοκινήτου τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα
τέκνα απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για επιβατικό
αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, ενώ η
απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για
παραλαβή αυτοκινήτου με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβικών
εκατοστών. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν.
3583/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες
διατάξεις» δόθηκε η δυνατότητα υπαγωγής των πολύτεκνων γονέων στις ως
άνω διατάξεις για δεύτερη φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και εφόσον
έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα
παιδιά.
Ωστόσο με βάση το άρθρο 87 παράγραφος 1 περ. β΄ του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ
58/Α΄),
«Αποκατάσταση
φορολογικής
δικαιοσύνης,
αντιμετώπιση
της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 3
του άρθρου 17 του ν. 3833/2010(ΦΕΚ15/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας
– Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», δεν
προβλέπεται εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα τα
οποία παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και δεν εξετάζεται το
ενδεχόμενο τροποποίησης των ως άνω σχετικών διατάξεων.
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Εσωτερική διανομή
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου (σχετ. αριθμ. πρωτ.
05607/27-6-2011)
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών ( σχετ. αριθμ. πρωτ.
0005364/30-6-2011)
- Γραφείο Γεν. Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ κ. Κ. Νηχωρίτη
- Διεύθυνση 18η – Τμήμα Α΄ (3 αντίγραφα)
- Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. – Τμήμα Δ΄ (2 αντίγραφα)

