
 

Hλεκτρικά οχήµατα: Φορολογικά οφέλη και κίνητρα αγοράς 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση* - Iούλιος 2020 

* 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένο Bασίλειο 

ΛΕΞΙΚΟ 

BEV = Ηλεκτρικό όχηµα µε µπαταρία     CNG = Υγροποιηµένο φυσικό αέριο 

FCEV = Hλεκτρικό όχηµα µε κυψέλες καυσίµου (υδρογόνο)  LPG =  Υγραέριο κίνησης  

PHEV = Επαναφορτιζόµενο υβριδικό ηλεκτρικό όχηµα                       E85 = Μείγµα 85% καυσίµου αιθανόλης και 15% 

EREV = Ηλεκτρικό όχηµα πλήρους αυτονοµίας                                         πετρελαίου ή άλλου υδρογονάνθρακα 

HEV = Υβριδικό ηλεκτρικό όχηµα       ▬ = Κανένα 
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ΧΩΡΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ Aπαλλαγή από 
ΦΠΑ και φόρο για 
οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων 
(π.χ. BEVs and 
FCEVs).

Εξαίρεση για οχήµατα 
µηδενικών εκποµπών 
ρύπων.

Εξαίρεση για οχήµατα 
µηδενικών εκποµπών 
ρύπων.

Μπόνους (έως το τέλος του 
2020) για την αγορά νέων 
αυτοκινήτων και βαν µε 
αυτονοµία έως 50 χλµ. και 
τιµή καταλόγου ≤€60.000 
ευρώ: 
• 3.000 ευρώ για BEVs και 
FCEVs. 
• 1.250 ευρώ για PHEVs και 
EREVs. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.umweltfoerderung.at
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ΒΕΛΓΙΟ • Βρυξέλλες και 
Βαλλονία: κατώτα-
τη τιµή για οχήµατα 
µηδενικών εκπο-
µπών ρύπων 
(61,50 ευρώ). 
• Φλάνδρα: BEVs, 
PHEVs και FCEVs 
που εκπέµπουν 
50g CO2/km (ή 
λιγότερο) βάσει του 
συστήµατος NEDC 
εξαιρούνται έως το 
τέλος του 2020. 
Από την 1η Ιουλίου 
2020, τα νέα 
ταξινοµηθέντα 
µισθωµένα αυτο-
κίνητα µηδενικών 
ρύπων εξαιρούνται.

• Βρυξέλλες και 
Βαλλονία: κατώτατη τιµή 
για οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων 
((76,32 ευρώ + 10% 
δηµοτικός φόρος). 
• Φλάνδρα: BEVs, 
PHEVs και FCEVs που 
εκπέµπουν 50g CO2/km 
(ή λιγότερο) βάσει του 
συστήµατος NEDC 
εξαιρούνται έως το τέλος 
του 2020. Από την 1η 
Ιουλίου 2020, τα 
καινούργια 
ταξινοµηθέντα 
µισθωµένα αυτοκίνητα 
µηδενικών ρύπων 
εξαιρούνται.

Απαλλαγή 100% του 
εταιρικού φόρου για 
την απόκτηση 
οχηµάτων που 
εκπέµπουν έως 
42g CO2/km (NEDC).

▬

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▬ Εξαίρεση για ηλεκτρικά 
οχήµατα.

▬ ▬

ΚΡΟΑΤΙΑ Χωρίς ειδικό φόρο 
κατανάλωσης για 
ηλεκτρικά οχήµατα.

Εξαίρεση των 
ηλεκτρικών οχηµάτων 
από τον ειδικό 
περιβαλλοντικό φόρο.

▬
Σχέδιο κινήτρων (κατ’ έτος, 
περιορισµένοι πόροι): 
• 9.200 ευρώ για BEVs. 
• 4.600 ευρώ για PHEVs.

ΚΥΠΡΟΣ Εξαίρεση για 
οχήµατα που 
εκπέµπουν 
λιγότερα από 120g 
CO2/km.

Ελάχιστη επιβάρυνση 
για οχήµατα που 
εκπέµπουν λιγότερα 
από 120g CO2/km.

▬ ▬
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ΤΣΕΧΙΑ • Εξαίρεση από το 
τέλος ταξινόµησης 
για τα BEVs and 
FCEVs που 
εκπέµπουν έως 
50g CO2/km (µε 
την απαίτηση 
ειδικής πινακίδας 
κυκλοφορίας). 
• Eξαίρεση ειδικού 
τέλους κυκλοφο-
ρίας για τα BEVs 
και FCEVs που 
εκπέµπουν έως 
50g CO2/km. 

Εξαίρεση για οχήµατα 
που χρησιµοποιούν 
εναλλακτικές µορφές 
ενέργειας (π.χ. 
ηλεκτρική, υβριδική, 
CNG, LPG και E85).

▬

• Κίνητρα στις εταιρείες για 
την αγορά BEVs και 
EREVs, πληροφορίες: 
https://www.agenturaapi. 
org/wp-content/uploads/
2019/12/resumenut- 
elektromobilita-v.vyzva-
eng.pdf 
• Κίνητρα στον δηµόσιο 
τοµέα για την αγορά BEVs, 
FCEVs, 
EREVs, PHEVs και 
οχηµάτων φυσικού αερίου, 
πληροφορίες: 
https://
www.narodniprogramzp.cz/
nabidkadotaci/ 
detail-vyzvy/?id=80 
• Kίνητρα στους δηµόσιους 
µεταφορείς για την αγορά 
BEVs, FCEVs, CNG ή LNG 
οχηµάτων, πληροφορίες: 
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/
seznam/vyzva-c- 
93-nizkoemisni-a-
bezemisni-vozidla-pro
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ΔΑΝΙΑ • Εξαίρεση για τα 
FCEVs έως το 
τέλος του 2021. 
• Τα BEVs και 
PHEVs κατα-
βάλλουν το 20% 
του τέλους ταξινό-
µησης το 2020 (θα 
αυξηθεί στο 65% το 
2021, στο 90% το 
2022 και στο 100% 
το 2023). 
• Επιπρόσθετα, 
απαλλαγή 40.000 
κορονών για BEVs 
και PHEVs το 
2020.

Οι φόροι ιδιοκτησίας 
βασίζονται στην κατανά-
λωση καυσίµων. Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας των BEVs, 
PHEVs και FCEVs 
επανυπολογίζεται εκ 
νέου µε την ισοδύναµη 
κατανάλωση των 
βενζινοκίνητων 
οχηµάτων.

Προσωρινή έκπτωση 
στον φόρο εισοδή-
µατος για ιδιωτικούς 
χρήστες των εταιρι-
κών οχηµάτων BEVs 
και PHEVs έως και 
3.333 κορόνες 
µηνιαία, ισχύει από 
την 1η Απριλίου έως 
τις 31 Δεκεµβρίου 
2020.

▬

ΕΣΘΟΝΙΑ

▬ ▬ ▬

Μπόνους 5.000 ευρώ για 
την αγορά ηλεκτρικού 
οχήµατος ή βαν µε τιµή 
κάτω των 50.000 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://kik.ee/et/
toetatavtegevus/ 
elektriliste-soidukite-
soetamine

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ελάχιστη 
επιβάρυνση για 
οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων

Ελάχιστη επιβάρυνση 
για οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων

▬
Επιχορήγηση 2.000 ευρώ 
σε νοικοκυριά για την αγορά 
ή µίσθωση καινούργιου BEV 
αξίας ≤50.000 ευρώ (έως το 
2021).
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ΓΑΛΛΙΑ Aνά περιοχή, 
παρέχεται 
απαλλαγή (είτε 
πλήρης ή 50%) για 
οχήµατα που 
κινούνται µε 
εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας (π.χ. 
ηλεκτρική, 
υβριδική, CNG, 
LPG και 
E85).

▬ Eξαίρεση από τον 
φόρο εκποµπής 
ρύπων CO2 («TVS») 
για οχήµατα που 
εκπέµπουν λιγότερα 
από 20g CO2/km.

Μπόνους για την αγορά 
αυτοκινήτων ή βαν µε 
εκποµπές ρύπων ≤20g 
CO2/km: 
• 7.000 ευρώ για 
νοικοκυριά, τιµή οχήµατος 
≤45.000 ευρώ. 
• 5.000 ευρώ για νοµικά 
πρόσωπα, τιµή οχήµατος 
≤45.000 ευρώ. 
• 3.000 ευρώ για νοικοκυριά 
και νοµικά πρόσωπα: 
- Τιµή οχήµατος µεταξύ 
45.000-60.000 ευρώ. 
- FCEV βαν και αυτοκίνητα 
µε τιµή >60.000 ευρώ. 
Σχέδιο απόσυρσης για την 
αγορά µεταχειρισµένων ή 
καινούργιων αυτοκινήτων µε 
εκποµπές ρύπων ≤50g 
CO2/km, τιµή ≤60.000 ευρώ: 
• Αυτοκίνητα: 
- 5.000 ευρώ για νοικο-
κυριά, βάσει εισοδήµατος. 
- 2.500 ευρώ για νοµικά 
πρόσωπα. 
• Βαν: 5.000 ευρώ (για 
νοικοκυριά ή νοµικά 
πρόσωπα).
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Από την 1η Ιουλίου 
2020 έως τις 31 
Δεκεµβρίου 2020, 
προσωρινή µείωση 
ΦΠΑ από το 19% 
στο 16%.

Δεκαετής εξαίρεση για 
τα BEVs και FCEVs που 
θα ταξινοµηθούν έως το 
τέλος του 2020.

• Mείωση του 
φορολογητέου ποσού 
για τα BEVs και 
PHEVs (από 1% σε 
0,5% της µεικτής 
τιµής καταλόγου, 
µηνιαία). 
• Επιπρόσθετη 
µείωση του 
φορολογητέου ποσού 
για τα BEVs µε µεικτή 
τιµή καταλόγου έως 
60.000 ευρώ (από 
1% σε 0,25%της 
τιµής καταλόγου, 
µηνιαία).

Έως τις 31 Δεκεµβρίου 
2021, ένα «µπόνους 
καινοτοµίας» αυξάνει 
προσωρινά την 
περιβαλλοντική 
επιχορήγηση για καινούργια 
και µεταχειρισµένα BEVs, 
PHEVs και FCEVs. 
Εφαρµόζεται σε όλα 
επιλέξιµα οχήµατα που 
ταξινοµούνται από τις 4 
Ιουνίου 2020. 
• Μπόνους για αυτοκίνητα 
µε καθαρή τιµή καταλόγου 
≤40.000 ευρώ: 
- 9.000 ευρώ για BEVs και 
FCEVs. 
- 6.750 ευρώ για PHEVs. 
• Μπόνους για αυτοκίνητα 
µε καθαρή τιµή καταλόγου  
>40.000 ευρώ: 
- 7.500 ευρώ για BEVs και 
FCEVs. 
- 5.625 ευρώ για PHEVs.
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ΕΛΛΑΔΑ • Εξαίρεση για 
οχήµατα BEV. 
• 50% µείωση για 
οχήµατα HEV και 
PHEV. 
• Εξαίρεση για 
φορτηγά µε 
ηλεκτροκινητήρες.

Εξαίρεση για οχήµατα 
που εκπέµπουν 
λιγότερα από 90g CO2/
km (βάσει NEDC).

• Εξαίρεση για BEVs 
και PHEVs που 
εκπέµπουν έως 50g 
CO2/km µε καθαρή 
τιµή πώλησης έως 
40.000 ευρώ. 
• 30% απαλλαγή για 
έξοδα µίσθωσης 
οχηµάτων BEV και 
PHEV.

• 15% επιστροφή της 
καθαρής τιµής αγοράς 
οχηµάτων BEV (έως 5.500 
ευρώ), συν 1.000 ευρώ µε 
την απόσυρση παλαιού 
αυτοκινήτου (10 ετών ή 
παλαιότερου). 
• 25% επιστροφή για BEV 
ταξί, έως 8.000 ευρώ 
(15% για PHEVs µε 
εκποµπές ≤50g CO2/km), 
συν 2.500 ευρώ µε την 
απόσυρση παλαιού ταξί. 
• 15% επιστροφή για βαν 
(έως 5.500 ευρώ για BEVs, 
4.000 ευρώ για PHEVs), 
συν 1.000 ευρώ για 
απόσυρση.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Εξαίρεση για BEV 
και PHEV οχήµατα.

Εξαίρεση για BEV και 
PHEV οχήµατα.

Εξαίρεση για BEV και 
PHEV οχήµατα.

Από τις 15 Ιουνίου 2020 
κίνητρα αγοράς για 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα: 
• 7.350 ευρώ για µεικτή τιµή 
έως 32.000 ευρώ. 
• 1.500 ευρώ για τιµή µεταξύ 
32.000 και 44.000 ευρώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8



ΙΡΛΑΝΔΙΑ Μείωση για: 
• BEVs έως 5.000 
ευρώ (έως το τέλος 
του 2021). 
• PHEVs µε 
εκποµπές ρύπων 
≤65g CO2/km έως 
2.500 ευρώ (έως το 
τέλος του 2020). 
• HEVs µε ≤80g 
CO2/km έως 
1.500 ευρώ (έως το 
τέλος του 2020).

• Ελάχιστη επιβάρυνση 
(120 ευρώ ετησίως) για 
BEVs. 
• Μειωµένη επιβάρυνση 
(170  ευρώ ετησίως) για 
PHEVs µε ≤60g CO2/
km.

Παροχές σε είδος για 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
και βαν µε αξία 
αγοράς λιγότερη από 
50.000 ευρώ (έως το 
τέλος του 2022).

Κίνητρα αγοράς για ιδιώτες: 
• Έως 5.000 ευρώ για BEVs 
(έως το τέλος του 2021). 
• Έως 5.000 ευρώ για 
PHEVs µε εκποµπές ρύπων 
≤50g CO2/km που 
διαθέτουν πλήρη αυτονοµία 
για τουλάχιστον 50 km (έως 
το τέλος του 2020). 
• Έως 3.800 ευρώ για BEV 
βαν.

ΙΤΑΛΙΑ ▬ • Πενταετής εξαίρεση 
από την ηµεροµηνία 
πρώτης ταξινόµησης για 
ηλεκτρικά οχήµατα. 
• Μετά την πενταετία, 
75% µείωση του 
φορολογικού συντελεστή 
που επιβάλλεται στα 
αντίστοιχα βενζινοκίνητα 
οχήµατα.

▬ Σχέδιο µπόνους-µάλους: 
• Μπόνους: εφάπαξ ποσό 
(µάξιµουµ 6.000 ευρώ για 
αυτοκίνητα που εκπέµπουν 
≤70g CO2/km και τιµή 
µικρότερη των 50.000 ευρώ 
(εκτός ΦΠΑ). 
• Μάλους: έως 2.500 ευρώ 
για αυτοκίνητα που 
εκπέµπουν περισσότερα 
από 250g CO2/km.

ΛΕΤΟΝΙΑ Εξαίρεση για 
ηλεκτρικά οχήµατα 
(πρώτη 
ταξινόµηση). 

Εξαίρεση για αυτοκίνητα 
που εκπέµπουν 50g 
CO2/km ή λιγότερο και 
ταξινοµήθηκαν µετά τις 
31 Δεκεµβρίου 2009.

Ελάχιστη επιβάρυνση 
(10 ευρώ) για BEVs. ▬

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ▬ ▬ ▬ ▬
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ▬ Ελάχιστη επιβάρυνση 
για οχήµατα που 
εκπέµπουν 90g CO2/km 
ή λιγότερο.

Ελάχιστη επιβάρυνση 
για BEVs και FCEVs.

Κίνητρα στο πλαίσιο της 
ετήσιας επιστροφής φόρου: 
• 5.000 ευρώ για BEVs και 
FCEVs. 
• 2.500 ευρώ για PHEVs 
που εκπέµπουν <50g CO2/
km.

ΜΑΛΤΑ Ελάχιστη 
επιβάρυνση για 
οχήµατα που 
εκπέµπουν 
λιγότερα από 100g 
CO2/km.

Ελάχιστη επιβάρυνση 
για οχήµατα που 
εκπέµπουν λιγότερα 
από 100g CO2/km.

▬ ▬

ΟΛΛΑΝΔΙΑ Εξαίρεση για 
οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων.

Εξαίρεση για οχήµατα 
µηδενικών εκποµπών 
ρύπων.

Ελάχιστη επιβάρυνση 
(8%) για οχήµατα 
µηδενικών εκποµπών 
ρύπων µε τιµή 
καταλόγου έως 
45.000 ευρώ (χωρίς 
όριο για οχήµατα 
FCEV).

• Σχέδιο επιδότησης (SEPP) 
για ιδιώτες για την αγορά ή 
µίσθωση καινούργιου ή 
µεταχειρισµένου BEV. 
• Έκπτωση περιβαλλοντικής 
επένδυσης (MIA) για BEV 
και FCEV ελαφρά εµπορικά 
οχήµατα και BEV ταξί. 
• Aπόσβεση συστήµατος 
περιβαλλοντικών 
επενδύσεων (Vamil) για 
αυτοκίνητα FCEV ή ταξί και 
αυτοκίνητα BEV 
εξοπλισµένα µε ηλιακούς 
συλλέκτες. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.rvo.nl/subsidie-
enfinancieringswijzer
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ΠΟΛΩΝΙΑ Εξαίρεση για BEVs 
και PHEVs ≤2.000 
cc (έως το τέλος 
του 2020).

▬ ▬ Σχέδιο κινήτρων για την 
αγορά αυτοκινήτου από 
(έως το τέλος του 2027). 
Μέχρι: 
• 37.500 ζλότι για BEVs µε 
τιµή ≤125.000 ζλότι. 
• 90.000 ζλότι για FCEVs µε 
τιµή ≤300.000 ζλότι.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Απαλλαγή από 
ΦΠΑ για BEVs 
(αξίας λιγότερης 
από 62.000 ευρώ) 
και PHEVs (αξίας 
λιγότερης από 
50.000 ευρώ).

Εξαίρεση για ηλεκτρικά 
οχήµατα.

Φόρος αυτόνοµου 
εταιρικού εισοδή-
µατος: 
• Απαλλαγή για 
BEVs. 
• Μείωση για PHEVs.

• Ιδιώτες: 3.000 ευρώ για 
την αγορά καινούργιου BEV 
(αυτοκινήτου ή βαν), 
περιορισµός σε ένα όχηµα 
ανά άτοµο. 
• Εταιρείες (περιορισµός σε 
τέσσερα οχήµατα): 
- 2.000 ευρώ για 
αυτοκίνητα. 
- 3.000 ευρώ για βαν.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ▬ Εξαίρεση για ηλεκτρικά 
οχήµατα.

▬ Σχέδιο ανανέωσης (RABLA) 
για επιβατικά αυτοκίνητα: 
• 10.000 ευρώ για την 
αγορά καινούργιου BEV. 
• 4.250 ευρώ για την αγορά 
καινούργιου PHEV µε 
εκποµπές ρύπων ≤50g 
CO2/km. 
• Επιπρόσθετα, 1.250 ευρώ 
για απόσυρση παλαιού 
αυτοκινήτου.
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ Mείωση επιβά-
ρυνσης για BEVs ή 
PHEVs που 
συνδυάζουν και 
άλλες πηγές 
ενέργειας µε 
καύσιµο για δύο 
χρόνια.

Εξαίρεση για τα BEVs. - Σχέδιο κινήτρων: 
• 8.000 ευρώ για τα BEVs. 
• 5.000 για τα PHEVs.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ελάχιστη 
επιβάρυνση (0,5%) 
για οχήµατα που 
εκπέµπουν 
λιγότερα από 110g 
CO2/km.

▬ ▬ Σχέδιο κινήτρων: 
• 7.500 ευρώ για BEVs 
(αυτοκίνητα). 
• 4.500 ευρώ για BEVs (βαν 
και βαριά quadricycles-
µικροοχήµατα). 
• 4.500 για PHEVs 
(αυτοκίνητα και βαν) και 
EREVs. 
• 3.000 ευρώ για BEVs 
(ελαφρά quadricycles).
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ΙΣΠΑΝΙΑ • Απαλλαγή από το 
«ειδικό τέλος» για 
οχήµατα που 
εκπέµπουν έως 
120g CO2/km. 
• Κανάρια Νησιά: 
Aπαλλαγή  ΦΠΑ 
για οχήµατα µε 
εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας (π.χ. 
BEVs, FCEVs, 
PHEVs, EREVs, 
HEVs, CNG, LPG) 
που εκπέµπουν 
έως 110g CO2/km.

Μείωση 75% για BEVs 
στις µεγάλες πόλεις 
(Μαδρίτη, Βαρκελώνη, 
Σαραγόσα, Βαλένθια 
κ.λπ.)

▬ Σχέδιο κινήτρων (MOVES 
Plan): 
• Αυτοκίνητα: 4.000-5.000 
ευρώ για BEVs and 1.900- 
2.600 ευρώ για PHEVs για 
ιδιώτες, η επιχορήγηση 
εξαρτάται από το αν 
υπάρχει αυτοκίνητο 
παλαιότερο των 7 ετών 
προς ανακύκλωση. 
• Βαν και φορτηγά: µεταξύ 
4.400 και 6.000 ευρώ για 
ιδιώτες - εξαρτάται από την 
ανακύκλωση. 
Περισσότερες 
πληροφορίες:https://
www.idae.es/ayudas-
yfinanciacion/para-
movilidad-y-vehiculos/
planmoves- incentivos-la-
movilidad-eficiente-y

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 13

https://www.idae.es/ayudas%E2%80%90yfinanciacion/


ΣΟΥΗΔΙΑ
▬

Mειωµένα ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας (360 
κορόνες) για οχήµατα 
µηδενικών εκποµπών 
ρύπων.

Μείωση 40% (έως 
10.000 κορόνες) για 
BEVs και PHEVs.

Κλιµατικό µπόνους: 
• 60.000 κορόνες για 
οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων και 
ελαφρά φορτηγά 
• 10.000 κορόνες για 
PHEVs µε εκποµπές ≤70g 
CO2/km 
• Πριµ για την αγορά νέων 
ηλεκτρικών λεωφορείων και 
φορτηγών

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Aπαλλαγή για 
οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων.

Aπαλλαγή για οχήµατα 
µηδενικών εκποµπών 
ρύπων.

Ελάχιστη επιβάρυνση 
για οχήµατα µηδενι-
κών εκποµπών 
ρύπων: 
• 0% το 2020-2021 
• 1% το 2021-2022 
• 2% το 2022-2023

Kρατική επιχορήγηση (µέσω 
των εµπόρων) για: 
• Οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων έως 
3.000 λίρες, αν η τιµή είναι 
µικρότερη των 50.000 
λιρών. 
• Βαν, ταξί και φορτηγά. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.gov.uk/plug-in-
carvan-grants
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