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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ
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Αίτηση του ή των κληρονόμων (ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ).
Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας ότι έχει δηλωθεί από τους κληρονόμους το
αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα που κληρονόμησαν με ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και να
αναφέρει ότι εκδόθηκε για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ καθώς και το ποσοστό που
αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους κληρονόμους. (Πρωτότυπη).
Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας
οφειλών οχήματος print screen με την σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ (Πρωτότυπη).
Καταθετήριο ΤΡΑΠΕΖΑΣ 75€ για αυτοκίνητο και 9€ για μοτοσυκλέτα. (ζητήστε το
παραπεμπτικό (παράβολο) από το ΚΕΠ, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του θανόντα).
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με τυχόν βιβλιάριο μεταβολών σε περίπτωση
φορτηγού. (Πρωτότυπα).
Αστυνομική Ταυτότητα (Πρωτότυπη και Φωτοτυπία).
Κ.Τ.Ε.Ο σε ισχύ (Πρωτότυπο και Φωτοτυπία).
ΠΡΟΣΟΧΗ :







Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί οριστικά, το
δελτίο ΚΤΕΟ δεν απαιτείται. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Δ/ΑΔΠ/18801 ΦΕΚ 1200/Β/17‐09‐2001)
προσκομίζονται από όλους τους κληρονόμους Υπ. Δήλωση του Ν 1599/86 με το κατώτερο
κείμενο «Το όχημα είναι ακατάλληλο για κυκλοφορία και θα κατατεθεί αμέσως αίτηση για
οριστική διαγραφή αυτού. Το όχημα δεν βρίσκεται σταθμευμένο σε πλατεία, πάρκο ή
δημόσια οδό για τα ΙΧ».
Όταν υπάρχει πάνω στην άδεια «Παρακράτηση κυριότητας» τότε πρέπει να προσκομιστούν
επιπλέον τα δικαιολογητικά για την «Άρση Παρακράτησης» εφόσον το αυτοκίνητο έχει
εξοφληθεί.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4,000 χιλιόγραμμα επιθεωρούνται από
την Υπηρεσία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ
του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδια υπάλληλο της Υπηρεσίας
Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη ή
του νέου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.
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