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ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 
 
Αζήλα, 20/04/2011 
 
ΠΟΛ 1086 
 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 
 
 
 
ΠΡΟ: 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ 
ΔΙANOMΗ 

 
Θέκα: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 1 θαη 4 ηνπ 

λ.2523/1997 ζηελ πεξίπηωζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο δήιωζεο κεηαβνιώλ 
– κεηάηαμεο, πεξηνδηθήο θαη εθθαζαξηζηηθήο δήιωζεο Φ.ΠΑ. από 
ππνθείκελνπο ζην θόξν πνπ εληάρζεθαλ ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α. κε 
ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 3, 4 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 3842/2010.  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 3,4 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.3842/23.4.2010 

(ΦΕΚ 58Α΄) εληάρζεθαλ ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α. νη δηθεγόξνη, νη 

ζπκβνιαηνγξάθνη, νη άκηζζνη ππνζεθνθύιαθεο, νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο, νη 

ζπγγξαθείο, νη θαιιηηέρλεο θαη νη εξκελεπηέο έξγωλ ηέρλεο.  Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

θνηλνπνηήζεθαλ θαη δόζεθαλ νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε 

εθαξκνγή ηνπο κε ηελ Εγθύθιην ΠΟΛ 1100/2010. 

ηελ αλωηέξω Εγθύθιην ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ππνβνιήο δήιωζεο 

κεηαβνιώλ κεηάηαμεο αλαθέξεηαη όηη γηα ηε δηεπθόιπλζε ηωλ θνξνινγνπκέλωλ, ε 

αλωηέξω δήιωζε κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πξώηεο 

πεξηνδηθήο δήιωζεο πνπ ζα ππνβιεζεί ππό ην λέν θαζεζηώο.  ηελ ίδηα Εγθύθιην 



 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΗ-8Υ 

 

 2 

δηεπθξηλίδεηαη όηη εηδηθά ζηελ πεξίπηωζε ηωλ δηθεγόξωλ, ζπκβνιαηνγξάθωλ, 

άκηζζωλ ππνζεθνθπιάθωλ θαη δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, δελ απαηηείηαη ππνβνιή 

δήιωζεο κεηαβνιήο, θαζώο ε απαηηνύκελε κεηαβνιή ηνπ κεηξώνπ ζα δηελεξγεζεί 

απηόκαηα από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  Ωζηόζν έρνπλ 

δηαπηζηωζεί κεκνλωκέλεο πεξηπηώζεηο ππνθεηκέλωλ ζηνπο νπνίνπο ε απηόκαηε 

κεηαβνιή ζην κεηξών δελ ήηαλ εθηθηή ή πξαγκαηνπνηήζεθε θαζπζηεξεκέλα. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ππνθείκελνπο κε δεινύκελε δξαζηεξηόηεηα απηή ηνπ 

ζπγγξαθέα, θαιιηηέρλε θαη εξκελεπηή έξγωλ ηέρλεο, έρεη δηαπηζηωζεί όηη νξηζκέλνη 

από ηνπο ππνθείκελνπο απηνύο ελώ έρνπλ θάλεη έλαξμε εξγαζηώλ πξηλ ηελ 

01/07/2010, δελ ππέβαιιαλ δήιωζε κεηαβνιώλ ζην Σκήκα Μεηξώνπ ηεο αξκόδηαο 

Δ.Ο.Τ. ωο όθεηιαλ, γηα ηελ ππαγωγή ηνπο ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α..   

Οη αλωηέξω ππνθείκελνη επεηδή ήηαλ πηζηνπνηεκέλνη ζην TAXISnet γηα άιιε 

εθαξκνγή εθηόο ηνπ Φ.Π.Α., εηζήγαγαλ ζην ζύζηεκα ηνπο θωδηθνύο πνπ έρνπλ ιάβεη 

θαη ππέβαιιαλ ζπκπιεξωκαηηθή αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνύλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α., ζύκθωλα κε γεληθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ην ζθνπό 

απηό (αλαξηεκέλεο νδεγίεο ζην εηδηθό δίθηπν TAXISnet, ΑΤΟ ΠΟΛ 1154/2008, ΑΤΟ 

ΠΟΛ 1127/2009).  Σν εηδηθό δίθηπν TAXISnet έθαλε απνδεθηή ηελ αίηεζε 

πηζηνπνίεζεο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α.  Με ηνλ ηξόπν απηό ππέβαιιαλ ηελ 

πεξηνδηθή δήιωζε ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2010 κέζω ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet, 

ρωξίο λα έρνπλ εληαρζεί , κε δήιωζε κεηαβνιώλ, ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α.  Με 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ TAXISnet νη ππνθείκελνη απηνί εκθαλίδνπλ αδπλακία 

ππνβνιήο δειώζεωλ Φ.Π.Α. δεδνκέλνπ όηη ε εηθόλα ηνπο ζην ΜΗΣΡΩΟ/ΣΑXIS είλαη 

απηή ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη απαιιαζζνκέλνπ.  

Γηα ηνπο αλωηέξω ιόγνπο θαη γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο γίλεηαη δεθηό γηα 

ηα αλωηέξω πξόζωπα, λα κελ επηβάιινληαη νη ζρεηηθνί πξόζζεηνη θόξνη θαη 

πξόζηηκα, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 θαζώο θαη ζηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΕΚ Α' 179/11/9/97) όπωο ηζρύεη, γηα ηελ 

εθπξόζεζκε ππνβνιή: α) ηεο δήιωζεο κεηαβνιώλ κεηάηαμεο γηα ηελ ππαγωγή ηνπο 

ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α. από ηελ 01/07/2010, β) ηωλ πεξηνδηθώλ δειώζεωλ 

πνπ αθνξνύλ ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο από 01/07/2010 έωο 31/3/2011, θαζώο θαη 

γ) ηωλ εθθαζαξηζηηθώλ δειώζεωλ πνπ αθνξνύλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο 2010 

θαη 2011, εθόζνλ νη δειώζεηο απηέο ππνβιεζνύλ έωο θαη ηελ 31ε Μαϊνπ 2011.  Η 

ππνβνιή όιωλ ηωλ δειώζεωλ απηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έληππε κνξθή ζηηο 

Δ.Ο.Τ.   

Οη αλωηέξω ππνθείκελνη (δηθεγόξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, άκηζζνη 

ππνζεθνθύιαθεο, δηθαζηηθνί επηκειεηέο, ζπγγξαθείο, θαιιηηέρλεο θαη εξκελεπηέο 

έξγωλ ηέρλεο) ζα πξνζθνκίδνπλ ζηα ηκήκαηα Μεηξώνπ θαη Φ.Π.Α. ηεο αξκόδηαο 

Δ.Ο.Τ. ην απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο Φ.Π.Α. γηα ην ηξίην ηξίκελν 

2010 κέζω ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet.  ε αληίζεηε πεξίπηωζε ζα θαηαινγίδνληαη 
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νη ζρεηηθνί πξόζζεηνη θόξνη ή ζα επηβάιινληαη ηα ζρεηηθά πξόζηηκα.  Οη πξόζζεηνη 

θόξνη ή ηα πξόζηηκα ζα επηβάιινληαη αληίζηνηρα θαη ζηελ πεξίπηωζε δειώζεωλ 

Φ.Π.Α. γηα ηηο νπνίεο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο ηα αλωηέξω 

πξόζωπα είραλ εληαρζεί ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α. 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
 


