Ονοματεπϊνυμο/Επωνυμία ενδιαφερόμενου,
Α.Φ.Μ., διεφκυνςθ, τθλζφωνο επικοινωνίασ,
δ/νςθ θλ. ταχ/μείου, fax (Name, Address, tel.
no, e-mail, fax)
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Θμερομθνία/Date

Προσ/Σο

……………..

ΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/
INFORMATION REQUEST FORM FOR THE CALCULATION OF THE REGISTRATION TAX

τοιχεία αυτοκινιτου
/Vehicle Identity

Α

Εξοπλιςμόσ\equipment

Β

Κυλινδριςμόσ/
Cylinder capacity-cc

Μοντζλο/
Model

Κατθγορία αμαξϊματοσ/
Body

Αρικμόσ πλαιςίου/
Vehicle identification no.

Κατθγορία Euro/
Euro emission category

Θμερομθνία πρϊτθσ
κυκλοφορίασ/Date of first registration

Θφρεσ/
No. of doors

Βαλβίδεσ/
No. of valves

Δερμάτινα κακίςματα/Leather upholstery

Θλιοροφι/Sun roof

φςτθμα πλοιγθςθσ/Navigation

Αιςκθτιρεσ πάρκινγκ/Parking sensor

Αυτόματοσ πιλότοσ/Cruise control

Προβολείσ ομίχλθσ/Xenon lights

Χιλιόμετρα/
Kilometers

Κφλινδροι/
No. of cylinder

Βενηίνθ/petrol
Πετρζλαιο/diesel
Καφςιμο/
Fuel

Εργοςταςιακόσ τφποσ/
Type

Σαχφτθτεσ/
No. of gears/automatic

Ειδικό πακζτο εξοπλιςμοφ /Equipment package

Θλεκ. φςτθμα ευςτάκειασ/ESP

Αρ. υναγερμϊν ηωνϊν αςφαλείασ/No. of seat belt alarms
Κάμπριο/ Cabrio
Μαλακι-ςκλθρι οροφι/
Soft-hard top

Κλιματιςμόσ /Air condition (manual)
Χειροκίνθτθ – θλεκτρικι
οροφι/manual - electric roof

Ηάντεσ/Alloy wheels

Γ/C

φςτθμα προςταςίασ
ανατροπισ/rollover protection
system
Ανεμοκϊρακασ/windshield

Επιπλζον εξοπλιςμόσ/other equipment

Κλιματιςμόσ (αυτόματοσ)/Air condition
(automatic)

Φρζνα ABS/ ABS brakes

Θερμαινόμενα κακίςματα/Heated seats

Μεταλλικό χρϊμα/Metallic paint

Με τθν παροφςα δθλϊνω τθν ακρίβεια των ανωτζρω πλθροφοριϊν. /I hereby declare that the information given in this form is correct

Διλωςθ
ενδιαφερόμενου
\Declaration
from applicant

Δ/D

Μάρκα/
Make

 Επιςυνάπτoνται δικαιολογθτικά (άδεια κυκλοφορίασ, βιβλίο service, βεβαίωςθ χιλιομζτρων κ.α)/documentation enclosed (vehicle license,
service book, kilometers e.t.c).
ΤΠΟΓΡΑΦΘ/SIGNATURE
……………………………………….

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΑ
ΑΞΙΑ
/TAX BASE*

Ε

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/
REGISTRATION TAX CALCULATION***

Βαςικι τιμι/basic value

Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ
και τθν θλικία/reduction according to age and vehicle’s
body category

Αξία extra
εξοπλιςμοφ**/extra
equipment value

Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων
χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction percentage
according to kilometers above average

φνολο/total

Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα
αυτοκίνθτα)/value (after reduction for second hand cars)

*υμπλθρϊνεται από τθν αρμόδια υπθρεςία/to be filled by
customs authority
** Βάςει τιμοκαταλόγων χονδρικισ, οι οποίοι ενδζχεται να
διαφοροποιοφνται από τουσ καταλόγουσ λιανικισ ωσ προσ
τον extra εξοπλιςμό./Based on whole sale price lists, which
may differ from retail price lists on the extra equipment.

Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and
insurance cost
φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value
υντελεςτισ τζλουσ ταξινόμθςθσ/registration tax rate
ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX
***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant

Παρατιρθςθ: Σο ακριβζσ ποςό του τζλουσ ταξινόμθςθσ που κα πρζπει να καταβλθκεί για ςυγκεκριμζνο όχθμα, προςδιορίηεται επακριβϊσ από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι (τελωνείο), κακόςον αυτό εξαρτάται από όλα τα δικαιολογθτικά
ζγγραφα για τον προςδιοριςμό τθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, τθσ φορολογθτζασ αξίασ κ.α., τα οποία υποβάλλονται μαηί με τθν ειδικι διλωςθ, κακϊσ και από τον ζλεγχο του αυτοκινιτου για τυχόν extra εξοπλιςμό αυτοφ.
Note: The exact amount of due registration tax for the particular vehicle, is defined accurately by the competent custom authority (customs office), because it depends on all the necessary documents which are submitted along with the Special
Declaration and on the verification of extra equipment of the vehicle.
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Πληροφορίεσ - Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ τησ φόρμασ πληροφόρηςησ και υπολογιςμοφ του Σζλουσ Σαξινόμηςησ
Information on filling the form and calculating the Registration Tax (RT)
1.
2.
3.

Ο ενδιαφερόμενοσ ςυμπλθρϊνει τουσ πίνακεσ Α, Β και Γ. /Applicant fills Tables A, B and C.
Τποβάλλει τθ φόρμα μαηί με τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά ςτισ αρμόδιεσ για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ αρχζσ./
Submits the form together with the accompanying documents to the competent customs authority to determine the tax base
Θ φόρμα επιςτρζφεται ςυμπλθρωμζνθ προσ τον ενδιαφερόμενο, ωσ προσ τον πίνακα Δ./ The completed form is returned to the
applicant, in terms of Table D

Αναλυτικότερεσ πληροφορίεσ για τον προςδιοριςμό τησ
φορολογητζασ αξίασ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ
προςδιοριςμοφ αξιών

More detailed information for determining the tax base by the
competent authority

1.

Θ εν λόγω αξία αφορά ςτθν κακαρι τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ
όμοιου καινοφργιου αυτοκινιτου, προ φόρων, ςτθν Ελλάδα,
κατά το χρόνο κυκλοφορίασ του ςτθ διεκνι αγορά, ιτοι, ςτισ
περιπτϊςεισ μεταχειριςμζνου αυτοκινιτου, κατά το χρόνο τθσ
πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ του.

1. This value refers to the net wholesale price before taxes of the
same new car in Greece, at the time of marketing (circulation) of the
car in the international market, namely, in case of a used car, at the
time of its first circulation according to its license.

2.

Θ βαςικι τιμι περιλαμβάνει τθν αξία κατά μάρκα, τφπο,
παραλλαγι και ζκδοςθ του αυτοκινιτου με βάςθ τουσ
τιμοκαταλόγουσ των καταςκευαςτϊν που υποβάλλονται από
τουσ επίςθμουσ διανομείσ ςτισ αρμόδιεσ για τον προςδιοριςμό
τθσ φορολογθτζασ αξίασ αρχζσ, ςτθν οποία προςτίκεται θ αξία
του προαιρετικοφ (extra) εξοπλιςμοφ. Επομζνωσ, αξία
εξοπλιςμοφ που ςυμπεριλαμβάνεται, με βάςθ τουσ
τιμοκαταλόγουσ χονδρικισ, ωσ ςτάνταρντ ςτο ςυγκεκριμζνο
αυτοκίνθτο κατά μάρκα, τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ δεν
προςτίκεται επιπλζον ςτθ βαςικι τιμι.

3.

Ειδικότερα, ωσ προσ τον εξοπλιςμό και τον πρόςκετο
εξοπλιςμό:
α) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμϊν χονδρικισ πϊλθςθσ, ταυτίηονται
με τουσ καταλόγουσ λιανικισ πϊλθςθσ ωσ προσ τον ςτάνταρντ
και προαιρετικό εξοπλιςμό, θ αξία του ιδθ ενςωματωμζνου
εξοπλιςμοφ ςε ζνα μοντζλο ι ςε μια παραλλαγι οχιματοσ,
ςφμφωνα με τουσ καταλόγουσ τθσ λιανικισ, δεν προςτίκεται
ςτθν τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ
φορολογθτζασ αξίασ.

2. The basic price includes the value according to make/model, type,
variant and version of the car based on the manufacturers' price lists
submitted by the official distributors for determining the taxable
value (tax base) to the competent authorities. On the basic price the
value of the optional (extra) equipment is added. Therefore, value of
equipment already included as standard to the car, on the wholesale
price list according to model, type, variant and version is not added to
the basic price.
3. More specifically, in terms of equipment and optional (extra)
equipment:
a) If the wholesale price lists are identical with retail lists as to the
standard and optional equipment, the value of the equipment
already built into a model or a variant of the vehicle, according to the
retail lists, is not added to the wholesale price for shaping the final
taxable value.
b) If the wholesale price lists include equipment as optional, which in
retail price lists is considered standard, then for the sake of accurate
assessment of the total value, the value of this equipment is added to
the wholesale price, in proportion to the retail price lists.

β) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμϊν χονδρικισ πϊλθςθσ,
περιλαμβάνουν ωσ προαιρετικό εξοπλιςμό, εξοπλιςμό που
ςτουσ τιμοκαταλόγουσ λιανικισ κεωρείται ςτάνταρντ, τότε για
λόγουσ ορκοφ υπολογιςμοφ τθσ ςυνολικισ αξίασ, θ αξία του εν
λόγω προαιρετικοφ εξοπλιςμοφ, προςτίκεται ςτθν τιμι
χονδρικισ, κατϋ αναλογία με τουσ τιμοκαταλόγουσ λιανικισ.

4.

Για τον υπολογιςμό τθσ τελικισ φορολογθτζασ αξίασ και του τζλουσ ταξινόμθςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ, ακολοφκωσ, ςυμπλθρϊνει τον
πίνακα Ε, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςοςτά απομείωςθσ, ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία, τθν περαιτζρω
μείωςθ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων, πλζον του μζςου όρου και τα ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ.
For the calculation of the final taxable value and RT, the applicant, then, completes Table E, taking into account depreciation rates,
according to category and vehicle age, further reduction due to kilometers traveled more than the average and transport and insurance
costs.

5.

Απομείωςθ φορολογθτζασ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία
Reduction of taxable value according to body type category and vehicle age and further reduction due to kilometers.
Σα ποςοςτά απομείωςθσ τθσ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν θλικία για μεταχειριςμζνα οχιματα λαμβάνονται
από τουσ ςχετικοφσ διακζςιμουσ πίνακεσ.
Reduction rates according to body type category and vehicle age, for used vehicles, can be obtained by relevant tables available.

6.

Περαιτζρω απομείωςθ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων
Further reduction due to kilometers.
Θ φορολογθτζα αξία, μετά τθν ωσ άνω απομείωςθ, μειϊνεται περαιτζρω ποςοςτιαία με χριςθ ςυντελεςτι 0,30 για κάκε 500 επιπλζον
χιλιόμετρα που ζχουν διανυκεί από τον ετιςιο μζςο όρο (15.000 χλμ). Θ απομείωςθ βάςει διανυκζντων χιλιομζτρων δεν πρζπει να
ξεπερνά το 30% τθσ αξίασ που προςδιορίηεται μετά τθν ωσ άνω απομείωςθ.
The taxable value, after the above mentioned reduction, is further reduced using a factor of 0.30 for every 500 additional kilometers
traveled over the annual average (15.000 Km). Reduction based on kilometers must not exceed 30% of the value determined after the
above mentioned reduction.

7.

Θ ςυνολικι απομείωςθ, περιλαμβανόμενθσ και τθσ απομείωςθσ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων πζραν του μζςου όρου δεν δφναται
να υπερβαίνει το 95%.
Total reduction, including reduction due to kilometers above the average, may not exceed 95%.
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8.

Παραδείγματα υπολογιςμοφ μείωςθσ τθσ φορολογθτζασ αξίασ λόγω διανυκζντων χιλιομζτρων.
Examples of calculating the taxable value reduction due to kilometers.
1. Ζςτω μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο διετίασ
με 36.000 διανυκζντα χιλιόμετρα.
Μζςοσ όροσ διανυκζντων χιλιομζτρων για τθ διετία:
15.000*2= 30.000.
Επιπλζον διανυκζντα χιλιόμετρα: 36.000-30.000 =
6.000.
Επομζνωσ, θ φορολογθτζα αξία κα μειωκεί
περαιτζρω κατά 6.000/500*0,30 = 3,6%

1. Consider a 2 year old used passenger car, which has
traveled 36.000 kilometers.
Average kilometers for the 2 years: 15.000 * 2 =
30.000.
Additional kilometers above average: 36.000 – 30.000
= 6.000.
Therefore, the taxable value will be further reduced
by 6.000/500 * 0.30 = 3.6%

2. Ζςτω μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο 18
μθνϊν με 36.000 διανυκζντα χιλιόμετρα.
Μζςοσ όροσ διανυκζντων χιλιομζτρων για τουσ 18
μινεσ: (18*15.000)/12= 22.500.
Επιπλζον διανυκζντα χιλιόμετρα: 36.000-22.500 =
13.500.
Επομζνωσ, θ φορολογθτζα αξία κα μειωκεί
περαιτζρω κατά 13.500/500*0,30 = 8,1%
9.

2. Consider a used passenger car, 18 months old that
has travelled 36.000 kilometres.
Average kilometers for 18 months (18 * 15.000) / 12 =
22.500.
Additional kilometers above average: 36.000 – 22.500
= 13.500.
Therefore, the taxable value will be further reduced
by 13.500/500 * 0.30 = 8.1%

Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ
Λαμβάνονται υπόψθ με βάςθ πραγματικά ςτοιχεία μεταφοράσ και αςφάλιςθσ (φορτωτικι, απόδειξθ αςφαλίςτρων κ.α). τισ
περιπτϊςεισ αυτοδφναμθσ μεταφοράσ, εφόςον δεν προςκομίηονται πραγματικά ςτοιχεία για το κόςτοσ μεταφοράσ, αυτό υπολογίηεται
από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι με βάςθ το ςφνθκεσ κόςτοσ για αντίςτοιχθ μεταφορά (ΚΑΝ 2454/93)
Transportation and insurance costs
are taken into account based on actual data of transport and insurance (bill of lading, proof of insurance, etc.). When a car is driven and
specific data is not presented, the cost of transportation is calculated by the competent customs authority, taking into consideration
the usual cost for corresponding transfer (REG 2454/93)

10. Παραδείγματα υπολογιςμοφ τζλουσ ταξινόμθςθσ /Examples of calculating the registration tax
1. Ζςτω, καινοφργιο επιβατικό αυτοκίνθτο, με τιμι
1. Consider a new passenger car with wholesale price
χονδρικισ πϊλθςθσ 12.608 ευρϊ, κυλινδριςμό
12.608 euro, engine capacity 1796 cc, EURO 5, coming
κινθτιρα 1796 κ.ε., EURO 5, προερχόμενο από χϊρα
from a European Union country.
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/
REGISTRATION TAX CALCULATION***
Ε
Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία
αμαξϊματοσ και τθν θλικία/reduction according to age
and vehicle’s body
Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω διανυκζντων
χιλιομζτρων πλζον του μζςου όρου/reduction
percentage according to kilometers
Αξία (μετά τθν απομείωςθ για μεταχειριςμζνα
αυτοκίνθτα)/value (after reduction for second hand cars)

12.608 €

Ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ/transportation and
insurance cost

*ενδεικτικά/inductively

φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value
υντελεςτισ τζλουσ ταξινόμθςθσ/registration tax rate

13.118 €
30%

ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX

13.118* 30% = 3.935,40 €

510 €

***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled by applicant

2. Ζςτω, μεταχειριςμζνο επιβατικό αυτοκίνθτο
ςεντάν, με τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ 25.000 ευρϊ,
EURO 5 με θμερομθνία πρϊτθσ κυκλοφορίασ
23/9/2011 και κζςθσ ςε ανάλωςθ 04/06/2013,
διανυκζντα χιλιόμετρα 27.049, κυλινδριςμό κινθτιρα
1895 κ.ε., προερχόμενο από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.

2. Consider a used passenger car, sedan, with
wholesale price 25.000 euro, EURO 5, first registered
on 23/9/2011 and “released for consumption” in
Greece on 06/04/2013, that has travelled 27.049
kilometers, with engine capacity 1895 cc, coming from
a European Union country.
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ/
REGISTRATION TAX CALCULATION***

Ε

Απομείωςθ αξίασ ςφμφωνα με τθν
κατθγορία αμαξϊματοσ και τθν
θλικία/reduction according to age and
vehicle’s body

Μινεσ κυκλοφορίασ: 21 (20 μινεσ + 11 θμζρεσ)

Months in circulation: 21 (20 months + 11 days)

υντελεςτισ κατθγορίασ αμαξϊματοσ ςεντάν για

Reduction rate for category “sedan”, for 21 months

21 μινεσ κυκλοφορίασ από τουσ διακζςιμουσ

of circulation - from available tables: 37%

πίνακεσ: 37%

25.000 - (25.000 * 37%) = 15.750

25.000 - (25.000*37%)= 15.750

Μινεσ κυκλοφορίασ: 21 (20 μινεσ + 11 θμζρεσ )
Ποςοςτό απομείωςθσ αξίασ λόγω
διανυκζντων χιλιομζτρων πλζον του μζςου
όρου/reduction percentage according to
kilometers

Μ.Ο. χλμ για 21 μινεσ: (21*15.000)/12= 26.250

ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ/REGISTRATION TAX

Average km for 21 months (21 * 15.000) / 12 =
26.250

Επιπλζον χλμ: 27.049-26.250 = 799

Additional km above average: 27.049-26.250 = 799

υντελεςτισ μείωςθσ 799/500*0,30 = 0,47%
Αξία (μετά τθν απομείωςθ για
μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα)/value (after
reduction for second hand cars)
Ζξοδα μεταφοράσ και
αςφάλιςθσ/transportation and insurance
cost
φνολο φορολογθτζασ αξίασ/taxable value
υντελεςτισ τζλουσ
ταξινόμθςθσ/registration tax rate

Months in circulation: 21 (20 months + 11 days)

Reduction rate 799/500 * 0.30 = 0.47%

15.750 - (15.750*0,47%) = 15.676

510 €
16.186 €
40%
16.186 * 40% = 6.474,40 €

***Τπολογίηεται από τον ενδιαφερόμενο/filled
by applicant
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