Κατάθεση πινακίδων: Τι ισχύει και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται
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Όσοι οδηγοί δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν για το
όχημά τους, έχουν τη δυνατότητα να
καταθέσουν τις πινακίδες
τους στην Εφορία, θέτοντας έτσι το ΙΧ τους σε ακινησία.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το
ΙΧ αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στη ΔΟΥ για
διάστημα ενός χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής
δικαιολογητικά:
- Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
- Πινακίδες
- Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος
του ΙΧ
- Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
- Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
- Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε
δημόσιο δρόμο.

Πώς να γλυτώσετε φόρο από τα παλιά μεγάλου κυβισμού ΙΧ
Η κατάθεση πινακίδων ισχύει και φέτος και αν γίνει μέχρι και 31/12/2019 συνεπάγεται την
μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2020.Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ΙΧ
ηλικίας άνω των 10 ετών με κυβισμό 1928 κυβικών εκατοστών πάνω από τον οποίο
υπάρχουν διαδοχικές επιβαρύνσεις Συγκεκριμένα με την κατάθεση πινακίδων σε ένα παλαιό
«δίλιτρο» ή ακόμη μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητο έχετε να γλυτώσετε:
- Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2020. Τα τέλη για τη συγκεκριμένη
κατηγορία οχημάτων κυμαίνονται από 615 έως 1.380 ευρώ.
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- Το φόρο πολυτελούς διαβίωσης που πληρώνουν οι κάτοχοι Ι.Χ. κυβισμού 1.929 κυβικών
εκατοστών και άνω. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ξεκινά από τα 287 ευρώ για ΙΧ
κυβισμού από 1.929 κ. εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι 10 έτη, ανέρχεται σε 1.780 ευρώ για
ΙΧ 3.000 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και φθάνει τα 3.820 ευρώ για ΙΧ
4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών.
- Την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης. Τα τεκμήρια ανάλογα με την παλαιότητα και
το κυβισμό του αυτοκινήτου ξεκινούν από 2.000 ευρώ για αυτοκίνητο 1.000 κυβικών
εκατοστών άνω των 10 ετών και φθάνουν στα 23.800 ευρώ για αυτοκίνητο 3.500 κυβικών
εκατοστών ηλικίας έως 5 ετών.
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