
ΠΟΣΕ ΔΕΝ ΕΧΟΤΜΕ ΣΕΚΜΗΡΙO Ε.Ι.Χ. 

_ Για Ε.Ι.Χ. που είναι διαςκευαςμζνα ειδικά για πρόςωπα που παρουςιάηουν 

κινθτικζσ αναπθρίεσ ι υπερβαίνει θ αναπθρία το 67%. Για να εξαιρεκεί ζνα 

τζτοιο Ε.Ι.Χ. από το τεκμιριο διαβίωςθσ κα πρζπει να υπάρχει άδεια από τθν 

αρμόδια αρχι ότι ζχει διαςκευαςτεί γι’ αυτό το ςκοπό, δθλαδι τθν μεταφορά 

του ίδιου του φορολογοφμενου μαηί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτθτα 

για τθν μετακίνθςι του. Δεν ζχουν απαλλαγι αυτοκίνθτα που ζχουν ςτθν 

κατοχι τουσ ανάπθροι από νοθτικι κακυςτζρθςθ ι ψυχικι πάκθςθ. 

_ Aν το αυτοκίνθτο καταςτράφθκε ολοςχερώσ ι τζκθκε ςε ακινθςία τον 

προθγοφμενο χρόνο δεν υπολογίηεται τεκμιριο ςυντιρθςθσ και κυκλοφορίασ 

από το διάςτθμα που ζγινε το ςυμβάν και μετά. Για να ιςχφει αυτό πρζπει 

εκτόσ των άλλων να παραδοκοφν θ άδεια κυκλοφορίασ και οι πινακίδεσ του. 

Σε περίπτωςθ που θ αγορά, θ πϊλθςθ κ.λπ. είναι μεγαλφτερθ των 15 θμερϊν 

υπολογίηεται ολόκλθροσ μινασ. 

H ακινθςία του αυτοκινιτου (κατάκεςθ άδειασ και πινακίδων κυκλοφορίασ) 

αποδεικνφεται από τθν υποβολι, μαηί με τθ διλωςθ, βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ 

Δ.O.Y. 

_ Τα τεκμιρια των δαπανϊν ςυντιρθςθσ και κυκλοφορίασ επιβατικϊν 

αυτοκινιτων ΔΕΝ εφαρμόηονται επίςθσ για όλα τα αυτοκίνθτα που ανικουν 

ςε επιχειριςεισ μεταπώλθςθσ αυτοκινιτων, οι οποίεσ ζχουν υπαχκεί ςτο 

ειδικό κακεςτϊσ φορολογίασ του άρκρου 45 N. 2859/2000 περί ΦΠΑ αλλά για 

μόνο ζνα (1) αυτοκίνθτο, αυτό που ζχει τθν μεγαλφτερθ τεκμαρτι δαπάνθ. 

_ Για Ε.Ι.Χ. που διακζτουν πιςτοποιθτικό αυκεντικότθτασ το οποίο εκδίδεται 

από διεκνι ι ελλθνικό φορζα που ζχει αρμοδιότθτα να εκδίδει τζτοιο 

πιςτοποιθτικό. 

_Προκειμζνου για επιχειριςεισ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων ι ςχολζσ οδθγών που 

χρθςιμοποιοφν για το αντικείμενο των εργαςιϊν τουσ περιςςότερα από ζνα 

επιβατικά ΙΧ αυτοκίνθτα, για τον προςδιοριςμό τθσ ετιςιασ αντικειμενικισ 

δαπάνθσ, λαμβάνεται υπόψθ μόνο ζνα (1) αυτοκίνθτο, αυτό που ζχει τθν 

μεγαλφτερθ τεκμαρτι δαπάνθ. 



_Οι επιχειριςεισ γραφεία τελετϊν που χρθςιμοποιοφν τα ειδικά 
διαςκευαςμζνα αυτοκίνθτα για τισ ανάγκεσ τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματόσ 
τουσ (νεκροφόρεσ), παρότι για τθν καταβολι των τελϊν κυκλοφορίασ 
χαρακτθρίηονται ςαν ΕΙΧ, δεν κα υπολογίςουν γι’ αυτά αντικειμενικζσ δαπάνεσ 
διαβίωςθσ. 
_ Στισ περιπτϊςεισ που ζχουμε ενοικίαςθ αυτοκινιτου ι χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ αυτοκινιτου 
ΕΙΧ ι μικτισ χριςθσ ΕΙΧ, θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ βαρφνει το μιςκωτι 
τουσ για το χρόνο που 
το χρθςιμοποιοφν. 
_ Για ΕΙΧ αναπιρου που απαλλάςςεται από τα τζλθ κυκλοφορίασ. 
 
τα υβριδικά ΕΙΧ υπολογίηουμε αντικειμενικζσ δαπάνεσ διαβίωςθσ, δθλαδι 

ΔΕΝ απαλλάςςονται. 


