
3

oikonomiaΟι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Realmoneywww.real.grκυριακη 15 νοεμβριου 2015

d.christoulias@realnews.gr

Του δημητρη χριστουλια

Α
κριβότερα έως 89 ευρώ αναμένεται να 
είναι τα τέλη κυκλοφορίας για 1,8 εκατ. 
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Από αυτούς, 

1,3 εκατ. ιδιοκτήτες θα έχουν αύξηση έως 60 
ευρώ, ενώ 500.000 με οχήματα αντιρρυπαντι-
κής τεχνολογίας, που μέχρι σήμερα δεν κατέ-
βαλλαν τέλη κυκλοφορίας, θα κληθούν τώρα 
να πληρώσουν έως 89 ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η 
λίστα με τα νέα τέλη κυκλοφορίας περιλαμβά-
νει επιβαρύνσεις για αυτοκίνητα με ημερομη-
νία ταξινόμησης από τον Ιανουάριο του 2006 
μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2010, αλλά και 
για τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που έχουν 
ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου του 2010 
έως σήμερα. Ενδεικτικά, για αυτοκίνητα που 
ταξινομήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2006 
έως την 1η Νοεμβρίου του 2010 και είναι από 

Αλλαγές τεσσάρων 
ταχυτήτων  
στα τέλη Ι.Χ.

Η «R» εξασφάλισε τους πίνακες 
με τα νέα τέλη κυκλοφορίας. Σε 
ποιες κατηγορίες αυξάνονται, σε 
ποιες μειώνονται και σε ποιες δεν 
αλλάζουν ή παραμένουν μηδενικά
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εκατοµµύρια ιδιοκτήτες 

αυτοκινήτων θα πληρώσουν
µεγαλύτερα τέλη 

κυκλοφορίας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

89 €
οι νέες επιβαρύνσεις

Eως

ΤEΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ηµεροµηνία ταξινόµησης: Πριν από το 2000 

Ηµεροµηνία ταξινόµησης: Από το 2001 έως το 2005

Ηµεροµηνία ταξινόµησης: Από το 2006 έως την 1/11/2010

Από 786 έως 1.071 120 € 120 € -

Από 1.072 έως 1.357 135 € 135 € -

Από 1.358 έως 1.548 240 € 225 € -6,25%

Από 1.549 έως 1.738 265 € 250 € -5,66%

Από 1.739 έως 1.928 300 € 280 € -6,67%

Από 1.929 έως 2.357 660 € 615 € -6,82%

Από 2.358 έως 3.000 880 € 820 € -6,82%

Από 3.001 έως 4.000 1.100 € 1.025 € -6,82%

Από 4.001 έως 9.999 1.320 € 1.230 € -6,82%

Από 786 έως 1.071 120 € 120 € -

Από 1.072 έως 1.357 135 € 135 € -

Από 1.358 έως 1.548 240 € 240 € -

Από 1.549 έως 1.738 265 € 265 € -

Από 1.739 έως 1.928 300 € 300 € -

Από 1.929 έως 2.357 660 € 630 € -4,55%

Από 2.358 έως 3.000 880 € 840 € -4,55%

Από 3.001 έως 4.000 1.100 € 1.050 € -4,55%

Από 4.001 έως 9.999 1.320 € 1.260 € -4,55%

Από 786 έως 1.071 120 € 120 € -

Από 1.072 έως 1.357 135 € 135 € -

Από 1.358 έως 1.548 240 € 255 € +6,25%

Από 1.549 έως 1.738 265 € 280 € +5,66%

Από 1.739 έως 1.928 300 € 320 € +6,67%

Από 1.929 έως 2.357 660 € 690 € +4,55%

Από 2.358 έως 3.000 880 € 920 € +4,55%

Από 3.001 έως 4.000 1.100 € 1.150 € +4,55%

Από 4.001 έως 9.999 1.320 € 1.380 € +4,55%
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1.358 έως 1.548 κυβικά εκατοστά, τα τέλη κυ-
κλοφορίας τους αυξάνονται από τα 240 στα 
255 ευρώ. Αντίθετα, λιγότερα τέλη κυκλοφορί-
ας, από 15 έως 90 ευρώ, θα πληρώσουν όσοι 
έχουν στην ιδιοκτησία τους οχήματα τα οποία 
έχουν ταξινομηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2005. Αναλυτικότερα, όσοι έχουν αυτοκίνητο 
από 1.549 έως 1.738 κ.εκ., με ημερομηνία τα-
ξινόμησης πριν από το 2000, θα καταβάλουν 
τέλη κυκλοφορίας ύψους 250 ευρώ (από 265 
ευρώ πέρυσι), ενώ όσοι έχουν οχήματα από 
1.929 έως 2.357 κ.εκ., με πρώτη ημερομηνία 
άδειας κυκλοφορίας από τον Ιανουάριο του 
2001 έως τον Δεκέμβριο του 2005 θα πληρώ-
σουν 630 ευρώ (από 660 ευρώ για το 2014). 

Τέλη στα «πράσινα» αυτοκίνητα
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά σε ση-
μαντικές αλλαγές και στα τέλη κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογί-
ας, που υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Ετσι λοιπόν, ενώ πέ-
ρυσι επιβαρύνονταν με τέλη κυκλοφορίας μό-
νο τα αυτοκίνητα που εξέπεμπαν ρύπους από 
100 γρ. CO2 και πάνω, φέτος το χέρι στην τσέ-
πη θα βάλουν και όσοι έχουν οχήματα με εκ-
πομπές CO2 πάνω από 90 γρ./χλμ., με το ετή-
σιο κόστος να ανέρχεται έως 89 ευρώ. 

Για τα αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 από 121 
έως και 140 γρ./χλμ. το κόστος ανά γραμμά-
ριο ανέρχεται σε 1,1 ευρώ και είναι πολύ πι-
θανό να αυξηθεί σε 1,2 με 1,3 ευρώ. Στα τέ-
λη κυκλοφορίας σε Ι.Χ. με εκπομπές CO2 από 
141 έως 160 γρ., που το κόστος ανέρχεται σε 
1,7 ευρώ ανά γραμμάριο, αναμένεται να κα-

ταγραφούν επίσης μεγάλες αυξήσεις και, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το κόστος θα ανέλθει 
στα 2 ευρώ ανά γραμμάριο. Για αυτοκίνη-
τα με εκπομπές CO2 από 161 γρ. και πάνω οι 
αυξήσεις που εξετάζονται είναι μεγαλύτερες, 
αλλά ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφο-
ρούν είναι πολύ μικρός και περιλαμβάνει κυ-
ρίως «ακριβά» μοντέλα, με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις που αφορούν φθηνά αλλά ρυπογόνα αυ-
τοκίνητα. Το κόστος ανά γραμμάριο CO2 πάνω 
από τα 161 γρ./χλμ. ανέρχεται σήμερα σε 2,25 
ευρώ και εξετάζεται να κυμανθεί από 2,50 έως 
και πάνω από 3,70 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα 
αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που 
θα επιβαρυνθούν με μεγαλύτερα τέλη κυκλο-
φορίας, είναι περίπου 500.000. 

Επιβαρύνσεις για 1,8 εκατ. Ι.Χ. 
Ετσι, αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας θα υπάρ-
ξουν για περίπου 1,8 εκατ. αυτοκίνητα, από τα 
5,2 εκατ. που είναι συνολικά τα αυτοκίνητα που 
κυκλοφορούν σήμερα στη χώρα μας. Δηλαδή, 
περίπου 1 στους 3 ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πληρώσει 
μεγαλύτερα τέλη κυκλοφορίας. 

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουρ-
γείου Οικονομικών, από τις αλλαγές αυτές η κυ-
βέρνηση προσδοκά να μπει στα κρατικά ταμεία 
ποσό λίγο μεγαλύτερο από το περίπου 1,1 δισ. 

ευρώ που ήταν ο εισπρακτικός στόχος πέρυσι. 
Οπως, μάλιστα, επισημαίνει το ίδιο στέλεχος, 
στόχος δεν είναι να αυξηθεί το δημοσιονομι-
κό όφελος, αλλά να γίνει δικαιότερο το σύστη-
μα φορολόγησης των αυτοκινήτων μέσω των 
τελών κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι η απόφα-
ση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών 
για την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφο-
ρίας, με δεδομένο ότι δεν επηρεάζει τα έσοδα 
του κράτους, δεν χρειάζεται να πάρει το «πρά-
σινο φως» από τους δανειστές για να υλοποι-
ηθεί. Την ίδια στιγμή, αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο στόχαστρο του υπουργείου έχουν μπει οι 
περίπου 928.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που 
δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 
2015 και είναι άγνωστο αν έχουν πληρώσει 
και τα τέλη για το 2014 και το 2013, με αποτέ-
λεσμα να εκτιμάται ότι τα διαφυγόντα έσοδα 
για το Δημόσιο ξεπερνούν τα 368 εκατ. ευρώ. 

Ετσι, το υπουργείο Οικονομικών προσανα-
τολίζεται στη σύνδεση των τελών κυκλοφορί-
ας με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2016, 
ώστε να διασταυρωθεί κατά πόσο έχουν πλη-
ρώσει τα τέλη παλαιότερων ετών όσοι θα δηλώ-
σουν ότι έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο. 


