
ΝΟΜΟΣ 

Αριθ. 33/2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

Βάσει των άρθρων 78 και 83, παράγραφος 1, και 155 του Συντάγματος, με πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

Το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο του νόμου 

Ο νόμος αυτός προβλέπει την πληρωμή και τη διαγραφή / απόσβεση των απλήρωτων φορολογικών 
υποχρεώσεων, οφειλόμενες υποχρεώσεις στο τελωνείο, καθώς και τη διαδικασία απομάκρυνσης από τη 
κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων μετά τη διαγράφη/αποσβέση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Σε αυτό το νόμο, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 
1. «Οι απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις» είναι φόρος / εισφορά / φόροι / τέλη, τόκοι 

υπερημερίας και οποιαδήποτε διοικητική ποινή συνδεδεμένη η δεν με οποιαδήποτε φορολογία / 
φόρο / τέλη/ εισφορά, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 9920, 19/08/2008, «Για τις Φορολογικές 
διαδικασίες στη Δημοκρατία της Αλβανίας», τροποποιημένο, ή άλλους φορολογικούς νόμους. 

2. «Οφειλόμενες υποχρεώσεις στο τελωνείο» είναι εκκρεμείς υποχρεώσεις που έχουν υποκείμενο 
προς την τελωνειακή αρχή, αντίστοιχα τελωνειακοί δασμοί, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, 
νοικιάσεις, φόρος συσκευασίας, φόρος κυκλοφορίας , ο φόρος του άνθρακα, πρόστιμα, τόκοι 
υπερημερίας, αντισταθμιστικά συμφέροντα. 

3. «Υποκείμενο» είναι ένας ιδιώτης, ένα φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο. 
4. «Αποδεδειγμένες φορολογικές υποχρεώσεις στο λογαριασμό του υποκειμένου» είναι οι 

διαπιστωμένες διοικητικές ποινές μέσω της διαπιστωτικής πράξης μέχρι στις 31/12/2016. 



5. «Οι αναγραφόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στο λογαριασμό του υποκειμένου» είναι 
υποχρεώσεις, καταλογιστική πράξη για την οποία έχει εκδοθεί μέχρι στις 31.12.2016. 

 
‘Άρθρο 3 

 
Υποκείμενα τα οποία επωφελούνται 

 
Από τους προβλεπόμενους ορισμούς αυτού του νόμου επωφελούνται: 
α) υποκείμενα που έχουν εγγραφεί στο ενεργό μητρώο, παθητικό ή έχουν ξεγραφτεί για φορολογικές 
υποχρεώσεις ως προς την κεντρική και τις τοπικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 
11 του παρόντος νόμου, 
β) τα υποκείμενα οφειλέτες σε υποχρεώσεις τελωνειακών αρχών σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του 
παρόντος νόμου, 
γ) υποκείμενα κάτοχοι μέσων μεταφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου 
 

Άρθρο 4 
          

      Υποκείμενα τα οποία δεν επωφελούνται 
Από την διαγραφή/αποσβέση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων συμφώνα με αυτό το νόμο δεν 
επωφελούνται τα υποκείμενα τα οποία έχουν υποχρεώσεις φορολογικές/τελωνειακές οι οποίες  έχουν 
καταδικασθεί με οριστική απόφαση δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα στο φορολογικό και / ή τελωνειακό 
τομέα, όσον αφορά τη νομοθεσία του τομέα αυτού. 
 

Άρθρο 5 
 

Διαγραφή/αποσβέση των φορολογικών υποχρεώσεων 

1. Διαγραφή/ απόσβεση των απλήρωτων φορολογικών υποχρεώσεων γίνεται, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, του άρθρου 2, του παρόντος νόμου, που ανήκουν στη φορολογική περίοδο 
Δεκέμβριος 2010 και πιο πριν και αποτελούν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς του 
υποκείμενου, εκτός των εισφορών στην κοινωνική και στην ασφάλιση υγείας, καθώς και αν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. 

2. Διαγραφή/ απόσβεση των απλήρωτων υποχρεώσεων γίνεται, όπως έχουν οριστεί σύμφωνα με το 
νόμο αριθ. 9632, στις 30.10.2006,  «Για το φορολογικό τοπικό σύστημα» τροποποιημένο, που 
ανήκουν στη φορολογική περίοδο Δεκέμβριος 2010 και πριν. 

3. Γίνεται Διαγραφή/ απόσβεση διοικητικών ποινών (πρόστιμα) και τόκοι υπερημερίας για τις 
κοινωνικές και ασφάλειες υγείας που ανήκουν στη φορολογική περίοδο Δεκέμβριος 2010 και πιο 
πριν, που αποτελούν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς του υποκείμενου. 

Άρθρο 6 

 Μερική Διαγραφή/ απόσβεση των φορολογικών υποχρεώσεων με προϋπόθεση την 
πληρωμή φόρων/φορολογιών/τέλη/συνεισφόρα 

 



1. Γίνεται Διαγραφή/ απόσβεση των προστίμων και τόκων υπερημερίας που προκύπτουν απλήρωτα 

την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο πάρων νόμος, εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς του 

υποκείμενου, με την προϋπόθεση ότι, έως 31.12.2017, να πληρωθούν ολόκληροι οι 

φόροι/φορολογίες/τέλη/συνεισφορές για: 

α)  φορολογική υποχρέωση, που ανήκουν στη φορολογική περίοδο Ιανουάριος 2011-Δεκεμβριός 

2014, εφαρμοζόμενη αναλόγως το τύπο φορολογίας, 

β) οι συνεισφορές των κοινωνικών και ασφαλίσεων υγείας, που ανήκουν της φορολογικής 

περιόδου Ιανουάριος 2011-Δέκεμβριος 2014, 

γ) τοπικοί απλήρωτοι φόροι/φορολογίες, που ανήκουν στην φορολογική περίοδο Ιανουάριος 

2011-Δεκέμβριος 2014.    

2. Αυτό το άρθρο εφαρμόζεται και σε περίπτωση όπου ο φόρος/φορολογία/τέλη/συνεισφορά είναι 

πληρωμένα πριν τεθεί σε ισχύ ο παρόν νόμος. 

 

Άρθρο 7 

Διαγράφη/απόσβεση άλλων φορολογικών υποχρεώσεων 

 

Είναι, επίσης, αντικείμενο της διαγράφης/απόσβεσης, συμφώνα με το παρόντα νόμο, οι 

ακόλουθες φορολογικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της φορολογικής περιόδου της οποίας 

αντιστοιχούν: 

α) φορολογικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβάνοντας το φόρο/συνεισφορά/ φορολογία/τέλη, τόκοι 

υπερημερίας και διοικητικές ποινές για υποκείμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 

διαγεγραμμένα από το QKB (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων) με απόφαση δικαστηρίου ή είναι 

διαγεγραμμένα από τη φορολογική διοίκηση μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο παρόν νόμος. 

β) διοικητικές ποινές (πρόστιμα) φορολογικά υπολογισμένα αυτόματα από το σύστημα για 

καθυστερούμενη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 113, του νόμου αριθ.9920 19.8.2008, «Για τις 

Φορολογικές διαδικασίες στη Δημοκρατία της Αλβανίας», τροποποιημένο, μέχρι στις 31.12.2016, 

συμπεριλαμβανομένου και τι ποινές που σχετίζονται με την προθεσμία δήλωσης των 

εργαζομένων. 

γ) διοικητικές ποινές (πρόστιμα) για καθυστερούμενη κατάθεση της απόφασης για το προορισμό 

του αποτελέσματος και την καθυστερούμενη κατάθεση των εφαρμοσμένων οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 8438, στις 28.12.1998, «Για φορολόγηση επί των 

εσόδων», τροποποιημένος, υπολογισμένα μέχρις στις 31.12.2016, 

δ) διοικητικές ποινές (πρόστιμα) για τη μη-δηλωσή στη προθεσμία, για μη καταθέσιμες δήλωσης, 

με την προϋπόθεση ότι κάθε μη κατάθεσιμη δήλωση να κατατεθεί μέχρι στις 30.6.2017, 

ε) διοικητικές ποινές (πρόστιμα) για τις εξουσιοδοτημένες εταιρείες, που προβλέπονται στο άρθρο 

123, του νόμου αριθ. 9920, στις 19.8.2008, «Για τις Φορολογικές διαδικασίες στη Δημοκρατία της 

Αλβανίας» τροποποιημένο, αποδεδειγμένα στους λογαριασμούς του υποκείμενου μέσω της 

διαπιστωτικής  πράξης, μέχρι στις 31.12.2016, 

ζ) ) διοικητικές ποινές (πρόστιμα) ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αριθ. 

99/2015, «Για μερικές προσθήκες και αλλαγές στο νόμο αριθ. 9920, στις 19.8.2008 «Για τις 



Φορολογικές διαδικασίες στη Δημοκρατία της Αλβανίας» τροποποιημένο, κατηργημένα από το 

Συνταγματικό Δικαστήριο, 

η) έκτος από ότι προβλέπεται στο άρθρο 5, του παρόντος νόμου, διαγραφή/απόσβεση των 

απλήρωτων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στη παράγραφο 1, του άρθρου 2, του 

παρόντος νόμου, με εξαίρεση των συνεισφορών των κοινωνικών και ασφάλισης υγείας, καθώς 

και αυτό δηλωμένες υποχρεώσεις, των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ήλεκτρο 

ενέργειας και είναι 100% με κρατικό κεφάλαιο, που ανήκουν της φορολογικής περιόδου από 

1.1.2011 έως και 31.12.2013. Τα πρόστιμα και τόκοι υπερημερίας για την εισφορά στην κοινωνική 

και ασφάλιση υγείας και οι αυτό δηλωμένες υποχρεώσεις για αυτές τις περιόδου, 

διαγραφή/απόσβεση, με την προϋπόθεση ότι εντός  31.12.2017 να πληρωθεί ολόκληρος ο 

φόρος/τέλη/φορολογία/συνεισφορά 

Για τις υποχρεώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών για την περίοδο Ιανουάριος μέχρι Δεκέμβριος 

2014, διαγραφή/απόσβεση των προστίμων και τόκων υπερημερίας που αποδεικνύονται 

απλήρωτα την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόμος, με την προϋπόθεση ότι μέσα της 

31.12.2017 να πληρωθεί ολόκληρος ο φόρος/τέλη/φορολογία/συνεισφορά 

θ) έκτος από ότι προβλέπεται στο άρθρο 5, του παρόντος νόμου, διαγραφή/απόσβεση των 

απλήρωτων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στη παράγραφο 1, του άρθρου 2, του 

παρόντος νόμου, με εξαίρεση των συνεισφορών των κοινωνικών και ασφάλισης υγείας, καθώς 

και αυτό δηλωμένες υποχρεώσεις, των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα ύδρευσης-

αποχέτευσης και είναι 100% με κρατικό κεφάλαιο, που ανήκουν της φορολογικής περιόδου από 

1.1.2011 έως και 31.12.2013 Τα πρόστιμα και τόκοι υπερημερίας για την εισφορά στην κοινωνική 

και ασφάλιση υγείας και οι αυτό δηλωμένες υποχρεώσεις για αυτές τις περιόδους, 

διαγραφή/απόσβεση, με την προϋπόθεση ότι εντός 31.12.2017 να πληρωθεί ολόκληρη η 

συνεισφορά. 

Για τις υποχρεώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών για την περίοδο Ιανουάριος μέχρι Δεκέμβριος 

2014, διαγραφή/απόσβεση των προστίμων και τόκων υπερημερίας που αποδεικνύονται 

απλήρωτα την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόμος, με την προϋπόθεση ότι εντός  

31.12.2017 να πληρωθεί ολόκληρο ο φόρος/τέλη/φορολογία/συνεισφορά 

Ι) διαγραφή/απόσβεση φορολογικών επιδράσεων για απλήρωτες υποχρεώσεις, εγγραμμένα ή δεν 

στην διαδικασία ελέγχου, ως αποτέλεσμα της έκδοση μη εντός της ίδιας φορολογικής περιόδου 

εκτέλεσης του εφοδιασμού, του εγγράφου που αποδεικνύει την απαλλαγή από τον ΦΠΑ ή σαν 

αποτέλεσμα της μη έκδοσης της συγκεκριμένης βεβαίωσης, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε 

περίπτωση η αίτηση ενώπιον Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων να έχει κατατεθεί μέχρι και της 

31.12.2014 

Κ) διαγραφή/απόσβεση των προστίμων και τόκων υπερημερίας για την συνεισφορά στις 

κοινωνικές και ασφάλισης υγείας για τους αυτοαπασχολούμενους στην γεωργία, που ανήκουν 

στην περίοδο από της 1Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, με προϋπόθεση την πληρωμή των 

συνεισφορών εντός  31.12.2017. 

 

Άρθρο 8 



Αποζημίωση των δανειακών υποχρεώσεων με την πιστωτική κατάσταση και το πιστωτικό 

υπόλοιπο του ΦΠΑ 

1. Τα υποκείμενα που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ ή κάποιου αλλού φόρου 

επωφελούνται από τη διαγραφή/απόσβεση των φορολογικών υποθέσεων, συμφώνα με τα 

άρθρα 5,6,7 και 11, του παρόντος νόμου, έπειτα την αποζημίωση (μείωση) του πλεονάσματος  

μέχρι το επίπεδο το απλήρωτο φόρου. 

2. Σε περιπτώσεις όπου το πλεόνασμα δεν καλύπτει ολόκληρη την αξία του απλήρωτου φόρου, 

τότε χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή για το υπόλοιπο που περισσεύει, σύμφωνα 

με το άρθρο 6, του παρόντος νόμου, και έπειτα γίνετε η διαγραφή/απόσβεσητων διοικητικών 

ποινών. 

3. Οι καθορισμοί του παρόντος νόμου για την αποζημίωση εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς 

έλεγχο, έκτος των προβλεπόμενων περιπτώσεων στην παράγραφο 1, του άρθρου 11, του 

παρόντος νόμου, για τα οποία αυτό το άρθρο εφαρμόζεται όταν το υποκείμενο παραιτείται 

από την διοικητική ένσταση ή από το δικαίωμα αγωγής/έφεσης/προσφυγής σε κάθε στάδιο 

και επίπεδο εκδίκασης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. 

4. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, η αποζημίωση δεν υπόκεινται της υποχρέωσης για συνεισφορά 

της κοινωνικής και ασφάλισης υγείας. 

 

Άρθρο 9 

Διαγραφή/απόσβεση των οφειλόμενων υποχρεώσεων στο τελωνείο 

1. Διαγραφή/απόσβεση από τα αρχεία τις οφειλόμενες υποχρεώσεις στο τελωνείο, συμφώνα 

με το νόημα της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του παρόντος νόμου, οι απλήρωτες επί της 

διοίκησης του τελωνείου και αποδεδειγμένα μέσω αποφάσεων της συγκεκριμένης 

διοίκησης μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

2. Διαγραφή/απόσβεση από τα αρχεία τις οφειλόμενες υποχρεώσεις στο τελωνείο, συμφώνα 

με το νόημα της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του παρόντος νόμου, οι απλήρωτες επί της 

διοίκησης του τελωνείου και αποδεδειγμένα για του ιδιώτες, σχετίζοντας με προϊόντα του 

καπνού, μέσω αποφάσεων της συγκεκριμένης διοίκησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

3. Διαγραφή/απόσβεση από τα αρχεία τις οφειλόμενες υποχρεώσεις στο τελωνείο, συμφώνα 

με το νόημα της παραγράφου 2, του άρθρου 2, , του παρόντος νόμου, αποδεδειγμένα 

στην διοίκηση τελωνείου, για το αναβαλλόμενο και απλήρωτο ΦΠΑ για τον εξοπλισμό των  

μηχανών, εισαγωγή των οποίων έχει αποβληθεί από τη φορολόγηση επί προστιθέμενης 

αξίας, συμφώνα με τη σχετική λίστα που είναι σε ισχύ, μέχρι στις 31.12.2016 

 

Άρθρο 10 

Η πληρωμή της υποχρέωσης και διαγραφή/απόσβεση με προϋπόθεση των 

οφειλομένων υποχρεώσεων στο τελωνείο 

1. Οι οφειλόμενες υποχρέωσης στο τελωνείο, αποδεδειγμένα μέσω αποφάσεων της 

συγκεκριμένης διοίκησης από τις 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, 

διαγραφή/απόσβεση, με προϋπόθεση ότι εντός 31.12.2017 να πληρωθεί ολόκληρη η 



οφειλομένη υποχρέωση στο τελωνείο, μη συμπεριλαμβανομένων τα πρόστιμα, τόκους 

υπερημερίας και τόκοι αποζημιώσεων 

2. Οι οφειλόμενες υποχρέωσης στο τελωνείο, αποδεδειγμένα για παραβίαση 

προσωρινής εισαγωγής οχημάτων μέσω αποφάσεων της συγκεκριμένης διοίκησης 

από τις 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, διαγραφή/απόσβεση, με 

προϋπόθεση έτι εντός 31.12.2017 να πληρωθεί ολόκληρη η οφειλομένη υποχρέωση 

στο τελωνείο, μη συμπεριλαμβανομένων τα πρόστιμα, τόκους υπερημερίας και τόκοι 

αποζημιώσεων 

 

Άρθρο 11 

Φορολογικές υποχρεώσεις και τελωνειακά που είναι σε διαδικασία έφεσης 

1. Το υποκείμενο το οποίο είναι σε διαδικασία διοικητικής έφεσης η δικαστικής για φορολογικές 

υποχρεώσεις/οφελουμένες υποχρεώσεις στο τελωνείο, προσδιορίζεται σε αυτό το νόμο εάν έχει 

παραιτηθεί από το δικαίωμα από την διοικητική ένσταση ή από το δικαίωμα 

αγωγής/έφεσης/προσφυγής σε κάθε στάδιο και επίπεδο εκδίκασης ενώπιον του αρμόδιου 

δικαστηρίου. 

2. Η φορολογική η τελωνειακή διοίκηση, για υποχρεώσεις που γίνετε διαγραφή/απόσβεση σύμφωνα 

με αυτό το νόμο, σε περίπτωση που της έχει αρχίσει, διακόπτει την διαδικασία συγκέντρωσης με 

δύναμη των υποχρεώσεων. Για τις υποχρεώσεις η τελωνειακές που δεν επωφελούνται από την 

συγχώρεση, σύμφωνα με αυτό το νόμο, η διαδικασία συγκέντρωσης των υποχρεώσεων 

εξακολουθούν να υλοποιούνται σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της αρμόδιας νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 12 

Διαδικασίες απομάκρυνσης από την κυκλοφορία των αυτοκίνητων τα οποία δεν 

χρησιμοποιούνται και διαγραφή/απόσβεση των φορολογικών υποχρεώσεων για τα 

συγκεκριμένα αυτοκίνητα   

 

1. Εκτός από ότι προβλέπεται στο παρών νόμο, σε συμφωνία με τους καθορισμούς, συμφώνα 

με αυτό το άρθρο, απομακρύνονται από την κυκλοφορία όλα τα οχήματα που είναι 

εγγεγραμμένα στην Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίας Οδικών Μεταφορών, με τα οποία δεν έχει 

πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα από τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και εν συνεχεία. 

2. Εν εφαρμογή της παραγράφου 1, του συγκεκριμένου άρθρου, η απομάκρυνση από τη 

κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων γίνεται αφού διαγράφονται/ αποσβήνονται οι 

απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις τους, όπως: ο ετήσιος φόρος καταχώρησης των 

αυτοκινήτων και ο ετήσιος φόρος οδικής κυκλοφορίας, ετήσιος φόρος των μεταχειρισμένων 

οχημάτων, φόρος των αυτοκίνητων πολυτελείας, καθώς και τα πρόστιμα που υπολογίζονται 

ως αποτέλεσμα της μη πλήρωσης των φόρων. Τα υπεύθυνα υποκείμενα/ άτομα  έχουν το 

δικαίωμα, εντός 31.12.2017 να παρουσιαστούν ενώπιον Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας 

Οδικών Μεταφορών για να υλοποιήσουν χωρίς πληρωμή , τις ενέργειες απομάκρυνσης από 

την κυκλοφορία του οχήματος η να ζητήσουν μη υλοποίηση της διαδικασίας απομάκρυνσης 

από την κυκλοφορία και να κρατήσουν ενεργή τη δραστηριότητα τους. 



3. Τα άτομα, τα οποία παρουσιάζονται και απαιτούν τη μη υλοποίηση της διαδικασίας 

απομάκρυνσης από την κυκλοφορία του οχήματος ή την ενεργό δράση του , τους 

διαγράφονται/ αποσβήνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις για την περίοδο Δεκέμβριος 2010 

και πιο πριν, με την προϋπόθεση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις  της περιόδου Ιανουάριος 

2011 και εν συνεχεία, εκτός των προστίμων και τόκων υπερημερίας της περιόδου Ιανουάριος 

2011 μέχρι Δεκέμβριος 2014, στα οποία γίνετε διαγραφή/ απόσβεση. 

4. Ένα εντός της 31.12.2017 τα ενδιαφερόμενα άτομα δεν παρουσιαστούν να απαιτήσουν τη 

ενεργή κατάσταση του οχήματος, η Γενική  Διεύθυνση  Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών θα 

πραγματοποιήσει χωρίς πληρωμή, την απομάκρυνση από τη κυκλοφορία του οχήματος και τη 

διαγραφή/απόσβεση των φορολογικών υποχρεώσεων του. 

5. Ο κατάλογος των αυτοκίνητων, με τις αντίστοιχες πινακίδες, των διαγραφόμενων σύμφωνα με 

το παρόντα νόμο, στέλνετε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Αστυνομική Διεύθυνση για το 

αποκλεισμό και την κατάσχεση τους. 

 

Άρθρο 13 

Προθεσμία εφαρμογής και το δικαίωμα έφεσης 

 

1. Το δικαίωμα του υποκείμενου που επωφελούνται από τις διατάξεις του εν λόγου νόμου 

ασκούνται εντός 31.12.2017 

2. Τα υποκείμενα, για τα οποία η διαγραφή/απόσβεση της υποχρεώσεις εφαρμόζεται με 

προϋπόθεση, δεν επωφελούνται διαγραφή/αποσβέση της υποχρεώσεις εάν δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών που αναφέρονται στο παρόντα 

νόμο.    

3. Για κάθε υποκείμενο που επωφελείται ή  όχι από τη διαγραφή/απόσβεση των 

υποχρεώσεων , ο αρμόδιος φορείς εκδίδει διοικητική πράξη για αυτό το σκοπό, 

ειδοποιώντας και το υποκείμενο. 

4. Τα υποκείμενα, τα οποία συμφωνά με μια αντίστοιχη διοικητική απόφαση δεν 

επωφελούνται από την διαγραφή/απόσβεση , συμφώνα με τον παρόντα νόμο, έχουν το 

δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό Δικαστήριο, συμφώνα την εν δύναμη νομοθεσία 

του τομέα. 

Άρθρο 14 

Εκτελεστικοί φορείς  και η προθεσμία για τη διαγραφή/απόσβεση των φορολογικών 

υποχρεώσεων των ωφελουμένων υποχρεώσεων στο τελωνείο 

1. Εντός  31.12.2017, οι αντίστοιχοι φορείς κάνουν διαγραφή/ απόσβεση από τα λογιστικά 

τους αρχεία και από τους λογαριασμούς του οφειλόμενου υποκείμενου τις υποχρεώσεις 

που διαγράφονται/ αποσβήνονται συμφώνα με το εν παρόντα νόμο. 

2. Επιφορτίζονται για την υλοποίηση του παρόντα νόμου φορολογικές διοικήσεις, 

κεντρικές/τοπικές, τελωνειακές, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η  Γενική  

Διεύθυνση  Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών. 



 

Άρθρο 15 

Έκδοση εσωτερικών κανονισμών 

Εντός 15 ήμερων από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών 

εκδίδει εντολή για την εκτέλεσή του. 

 

Άρθρο 16 

Έναρξη ισχύος 

Ο νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ 15 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα. 

 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

Ilir META 

Εγκρίθηκε στις 30.3.2017 

 


