
ΝΟΜΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4111/2013 (κωδικ/νο έως τον Ν. 

4261/2014) 

Απθπο 44 Επιβολή θόπος πολςηελούρ διαβίωζηρ 

1.α. Επηβάιιεηαη θόξνο πνιπηεινύο δηαβίωζεο ζηα πνζά ηεο εηήζηαο 

αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θπξηόηεηα ή θαηνρή 

επηβαηηθώλ απηνθηλήηωλ ηδηωηηθήο ρξήζεο κεγάινπ θπβηζκνύ, αεξνζθαθώλ, 

ειηθνπηέξωλ θαη αλεκνπηέξωλ, θαζώο θαη δεμακελώλ θνιύκβεζεο, όπωο απηά 

πξνθύπηνπλ από ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηα ινηπά επηπιένλ 

ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΓΓΠΣ. 

β. Ο θόξνο απηήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηα πνζά ηεο εηήζηαο 

αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ηεο πξνεγνύκελεο ππνπαξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη 

αλαιπηηθά ωο εμήο: 

i) Για επιβαηικά αςηοκίνηηα από σίλια εννιακόζια είκοζι εννέα (1.929) 

κςβικά εκαηοζηά έωρ δςόμιζη σιλιάδερ (2.500) κςβικά, ο θόπορ ιζούηαι 

με ηο γινόμενο ηος ποζού ηηρ εηήζιαρ ανηικειμενικήρ δαπάνηρ επί 

ζςνηελεζηή πένηε ηοιρ εκαηό (5%). 

ii) Για επιβαηικά αςηοκίνηηα από δςόμιζη σιλιάδερ (2.500) κςβικά 

εκαηοζηά και άνω, ο θόπορ ιζούηαι με ηο γινόμενο ηος ποζού ηηρ εηήζιαρ 

ανηικειμενικήρ δαπάνηρ επί ζςνηελεζηή δέκα ηοιρ εκαηό (10%). 

Από ηην επιβολή ηος θόπος πολςηελούρ διαβίωζηρ εξαιπούνηαι ηα 

επιβαηικά αςηοκίνηηα ιδιωηικήρ σπήζηρ με παλαιόηηηα άνω ηων δέκα 

(10) εηών από ηο έηορ ππώηηρ κςκλοθοπίαρ ηοςρ ζηην Ελλάδα ή ζε σώπα 

ηηρ Ε.Ε./ΕΟΧ, καθώρ και ηα επιβαηικά αςηοκίνηηα ιδιωηικήρ σπήζηρ 

αναπήπων, ηα οποία απαλλάζζονηαι από ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ. 

iii) Γηα αεξνζθάθε, ειηθόπηεξα θαη αλεκόπηεξα, ν θόξνο ηζνύηαη κε ην 

γηλόκελν ηνπ πνζνύ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί ζπληειεζηή δέθα 

ηνηο εθαηό (10%). 

iv) Για δεξαμενέρ κολύμβηζηρ, εζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ, ο θόπορ 

ιζούηαι με ηο γινόμενο ηος ποζού ηηρ εηήζιαρ ανηικειμενικήρ δαπάνηρ επί 

ζςνηελεζηή δέκα ηοιρ εκαηό (10%). 

γ. Ο θόξνο πνιπηεινύο δηαβίωζεο, βεβαηώλεηαη κε βάζε ηηο δειώζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη θαη εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ππνινγηζκνύ 



ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο. Βεβαηώλεηαη επίζεο κε 

θύιια ειέγρνπ, εθόζνλ απηά έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί κε δηνηθεηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο ή ιόγω κε άζθεζεο ή εθπξόζεζκεο άζθεζεο πξνζθπγήο θαη κε 

νξηζηηθέο απνθάζεηο δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίωλ ή πξαθηηθώλ δηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηα θπζηθά πξόζωπα. Εηδηθά γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013, 

εθδίδεηαη μερωξηζηό εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα από απηό ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ 

θόξνπ εηζνδήκαηνο. 

δ. Η πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θαζώο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ 

αξκόδηνπ δηνηθεηηθνύ πξωηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιινπλ ηε βεβαίωζε θαη ηελ 

είζπξαμε ηεο νθεηιήο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ 

πεξηπηώζεωλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηνπ παξόληνο. 

ε. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ηπρόλ 

απαηηνύκελεο πξόζζεηεο ιεπηνκέξεηεο θαη ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο 

ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ θόξνπ πνιπηεινύο δηαβίωζεο. 

ζη. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα 

πνπ δειώλνληαη κε ηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 θαη κεηά. 

 

2. Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 θαη εμήο, ωο έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηωλ 

επηβαηηθώλ ηδηωηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηωλ πνπ αγνξάζηεθαλ κεηαρεηξηζκέλα από 

ηνλ ΟΔΔΥ, ζεωξείηαη ην έηνο πνπ ηέζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζε θπθινθνξία ζηελ 

Ειιάδα ή ζε ρώξα ηεο ΕΕ ή ηνπ ΕΟΧ πξν ηεο πώιεζήο ηνπο από ηνλ ΟΔΔΥ. Εάλ 

ην πξώην έηνο θπθινθνξίαο δελ απνδεηθλύεηαη, ωο έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο 

ζεωξείηαη ην έηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο πνπ ρνξεγήζεθε 

κεηά ηε κεηαβίβαζή ηνπο από ηνλ ΟΔΔΥ. 

[Σσόλια επιζηημονικήρ ομάδαρ] 

Όπωρ η παπ. 2 ηος άπθπος 44 πποζηέθηκε με ηην παπ. 7 ηος άπθπος 184 ηος Ν. 4261/2014 

(ΦΕΚ Α΄ 107/05-05-2014) και ζύμθωνα με ηην ίδια παπάγπαθο ιζσύει για ηο οικονομικό έηορ 

2014 και εξήρ. 
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