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ΘΕΜΑ: Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για βεβαίωση τελών 

κυκλοφορίας και οφειλομένων προστίμων σε συμμόρφωση με την αριθμ. 1611/2020 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β΄), και παροχή διευκρινίσεων. 

Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. 1611/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
(Τμήμα Β΄) σχετικά με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για τη 
βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας  και των σχετικών προστίμων διευκρινίζονται τα εξής: 
 
Με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι επί των τελών κυκλοφορίας δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις  περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη 
του άρθρου 249 Α.Κ., η οποία προβλέπει  ότι «εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι 
αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια», δεδομένου ότι η διάταξη αυτή αφορά αστικές 
σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει φορολογικές διαφορές. Άλλωστε η εικοσαετία δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, 
διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων. 
 
Επιπλέον, με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε (σκέψη 6),  ότι εφόσον δε ρυθμίζεται ρητά 

στις κείμενες διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας (ν.2367/1953, ν. 2093/1992, ν.2948/2001, 

ν. 2992/2002, ν.3986/2011, ν.4093/2012) η προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του 

Δημοσίου, τότε η «βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση μη καταβολής ή 

μειωμένης καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, δεν μπορεί να 

χωρήσει μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, για το οποίο 

αυτά οφείλονται» και   «ως εκ τούτου η πενταετής προθεσμία για τη βεβαίωση των τελών 

κυκλοφορίας παρίσταται επαρκής για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας της φορολογικής 

αρχής, περαιτέρω δε και εύλογη».  

 Με το σκεπτικό της απόφασης, κρίθηκε (σκέψη 23), ότι  για τις εγγραφές των χρηματικών 

καταλόγων έτους 2017 που αφορούν στα έτη  έως και το  2011, οι σχετικές αξιώσεις του 

Δημοσίου έχουν υποπέσει σε παραγραφή. 

Συνεπώς, για τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (στην περίπτωση μη καταβολής τους ή 

μειωμένης καταβολής τους)  καθώς και των οφειλόμενων προστίμων, ισχύει πενταετής 
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προθεσμία παραγραφής υπολογιζόμενη από τη λήξη του έτους για το οποίο αυτά 

οφείλονται. 

Επί παραδείγματι, τέλη κυκλοφορίας έτους 2016 και τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα μπορούν 

να βεβαιωθούν μέχρι 31/12/2021, ενώ για τα  τέλη κυκλοφορίας έτους 2015 και τυχόν 

οφειλόμενα πρόστιμα, η προθεσμία για βεβαίωση έχει παραγραφεί καθώς η Φορολογική 

Διοίκηση μπορούσε  να τα βεβαιώσει μέχρι την 31/12/2020. 

Περαιτέρω, για τη βεβαίωση των  τελών  κυκλοφορίας και των τυχόν οφειλόμενων 

προστίμων του έτους της παραγραφής,  επισημαίνεται  ότι πρέπει ο φορολογούμενος  να 

λαμβάνει γνώση αυτής άμεσα και πάντως πριν παρέλθει το έτος της βεβαίωσής τους. Για 

τον λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή ώστε η βεβαίωση  των τελών και προστίμων κάθε 

έτους παραγραφής να πραγματοποιείται εγκαίρως και το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 

του έτους βεβαίωσης, ώστε να διεκπεραιώνεται ομαλά η διαδικασία.  

Τέλος, κατά τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, δεν 

αναζητούνται τέλη κυκλοφορίας πέραν της πενταετίας. 

 
 

                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ                               

                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Συνημμένα: Η αριθμ. 1611/2020 απόφαση ΣτΕ (Β΄Τμήμα) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα  
2. Όλες τις Φορολογικές Περιφέρειες  
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο κου Υπουργού Οικονομικών.  
2. Γραφείο κου Υφυπουργού Οικονομικών  
3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γραφείο κου Διοικητού Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  
2. Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Φορολογικής Διοίκησης 
3. Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
4. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης  
5. Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις 
6. Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ  
7. Δ/νση Εισπράξεων  
8. Δ/νση Ελέγχων  
9. Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΓΔΗΛΕΔ  
10. Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών  
11. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης  



12. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 


