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ΠΟΛ 1106 
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 
Α/30.09.2010), του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α/30.09.2010) καθώς και των 
διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 
Α/31.03.2011). 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του ν.3887/2010 «Οδικές 
Εµπορευµατικές Μεταφορές» (ΦΕΚ 174 Α/30.09.2010), σχετικά µε τους όρους 
µεταβίβασης των Φορτηγών αυτοκινήτων ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ.∆.Χ.) και την 
καταβολή ειδικής εισφοράς για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.∆.Χ., τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α/30.09.2010) αναφορικά µε 
τον τρόπο διενέργειας των αποσβέσεων της αξίας των αδειών των Φ.∆.Χ, καθώς και 
τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011), µε 
τις οποίες καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων α' των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, που αναφέρονται στην υπεραξία της άδειας και του 
οχήµατος των Φ.∆.Χ, και σας γνωρίζουµε, για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή 
τους, τα ακόλουθα: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
∆ιατάξεις του ν.3887/2010 
 
Άρθρο 14, παρ. 1 έως και 6  
Μεταβατική περίοδος και κατηγοριοποίηση των µεταφορών 
 
1. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ως µεταβατική περίοδος ορίζεται, η χρονική 
περίοδος που αρχίζει στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013 (µέσα 
σε δέκα έτη από τη λήξη αυτής της µεταβατικής περιόδου, οι υφιστάµενες άδειες 
Φ.∆.Χ. αυτοκίνητων µετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών. 
 
2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε 
τους όρους έκδοσής τους. 
 
3. Μετά τη παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010, ήτοι µετά 



 

 

 

τις 30 Σεπτεµβρίου 2015, σε περίπτωση µεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται 
να αντικαταστήσουν τα οχήµατα τους µε άλλα νεότερης τεχνολογίας. Από την 
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις από κληρονοµιά. 
 
4. Μέχρι το πέρας της µεταβατικής περιόδου (30.06.2013) ισχύει η κατηγοριοποίηση 
των µεταφορών ως εξής: 
 
α) Εθνικές και ∆ιεθνείς Εµπορευµατικές Μεταφορές 
 
β) Νοµαρχιακές Εµπορευµατικές Μεταφορές οι οποίες διενεργούνται µε Φ.∆.Χ 
αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι 10 τόνους, µέσα στο νοµό όπου αυτά έχουν έδρα και 
τους γειτονικούς τους νοµούς. 
 
γ) Ειδικές µεταφορές καυσίµων οι οποίες διενεργούνται µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα µικτού 
βάρους πάνω από 3.5 τόνους, για εθνικές και διεθνείς µεταφορές, και µικτού βάρους 
µέχρι 8 τόνους για νοµαρχιακές µεταφορές (η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει 
µεταφορές υγρών καυσίµων και θερµής ασφάλτου). 
 
Άρθρο 14, παρ. 7 και 8  
Ειδική εισφορά για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας κατά τη µεταβατική 
περίοδο. 
 
1. Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.∆.Χ οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές 
εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ, υπέρ του ∆ηµοσίου, ειδική εισφορά ανάλογα µε την 
κατηγορία και το µικτό βάρος του φορτηγού οχήµατος, ως εξής : 
 
α) ∆έκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο. 
 
β) ∆ύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι επτά τόνους. 
 
γ) Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι τους σαράντα τόνους. 
 
Εάν οι αιτούµενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής µεταφοράς πετρελαιοειδών, τα 
ποσά της ειδικής εισφοράς διαµορφώνονται ως ακολούθως:  
 
α) Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο. 
 
β)Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι τους σαράντα δύο τόνους. 
 
2. Το ποσό της ειδικής εισφοράς που καταβάλλεται για τη λήψη της νέας άδειας 
Φ.∆.Χ. λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήµατος των µεταφορικών εταιρειών, 
επιµεριζόµενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόµενα έτη από τη λήψη της άδειας. 
 
3. Σηµειώνεται, ότι η ειδική εισφορά καταβάλλεται κατά τη χορήγηση νέων αδειών 
κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. από το Υπουργείο Μεταφορών στις συνιστώµενες από το άρθρο 
3 του νόµου µεταφορικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ), και όχι κατά τη µεταβίβαση Φ.∆.Χ µε 
την άδεια κυκλοφορίας τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του νόµου αυτού. 
 
4. Υπόχρεος για την καταβολή του ποσού της ειδικής εισφοράς είναι η αιτούσα για τη 
χορήγηση της νέας άδειας εταιρεία, ενώ το σχετικό ποσό καταβάλλεται στην αρµόδια 
∆.Ο Υ και καταχωρείται στον ΚΑΕ 1372 µε τίτλο «Ειδική εφάπαξ εισφορά στα 
φορτηγά ∆.Χ. που µπαίνουν σε κυκλοφορία » σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ίδιου 



 

 

 

νόµου. Επισηµαίνεται ότι, στον Κ.Α.Ε 1373 µε τίτλο «Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά 
Ι.Χ. που µπαίνουν σε κυκλοφορία», καταχωρούνται εφεξής τα έσοδα από την εφάπαξ 
εισφορά µόνο των φορτηγών Ι.Χ. 
 
5. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιόδου η εισφορά που απαιτείται 
υπέρ του ∆ηµοσίου για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας οδικών µεταφορών 
ορίζεται διαφορετικά από το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.3887/2010. 
 
6. Η καταβολή του ποσού της ειδικής εισφοράς θα γίνεται µε τη χρήση του εντύπου 
«∆ήλωση καταβολής της ειδικής εισφοράς των παρ. 7 και 8 του άρθρου 14 του 
ν.3887/2010», ως το συνηµµένο υπόδειγµα. 
 
7. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 8 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου τα 
ποσά της ειδικής εισφοράς, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, µειώνονται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια τριετούς µεταβατικής περιόδου που ξεκινά, µε την έναρξη ισχύος 
του νόµου, δηλαδή στις 30.09.2010, και λήγει στις 30.06.2013. Η µείωση λαµβάνει 
χώρα στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους ως εξής: 
 
α) Κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί του αρχικού ποσού την 01.01.2011,  
 
β) Κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του αρχικού ποσού την 01.01.2012 και  
 
γ) Κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του αρχικού ποσού την 01.01.2013, 
 
Μετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου η ειδική εισφορά παύει να υφίσταται. 
 
8. Από την έναρξη της ισχύος του ν.3887/2010 (30.09.2010), όπως ρητά ορίζεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόµου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις του 
ν.383/1976 (ΦΕΚ Α' 182). 
 
Άρθρο 10 παρ. 1 
Μεταβιβάσεις Φ.∆.Χ αυτοκινήτων µε την άδεια κυκλοφορίας τους κατά τη 
µεταβατική περίοδο. 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3887/2010, τα Φ.∆.Χ. κάθε κατηγορίας 
επιτρέπεται να µεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα µε την άδειά 
τους. 
 
2. Η µεταβίβαση Φ∆Χ αυτοκινήτων είναι δυνατή είτε σε µεταφορικές επιχειρήσεις 
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), οι οποίες λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του 
νόµου, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν χώρο γραφείου, είτε σε µεταφορικές 
εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις του ν. 3887/2010 (ως προς την νοµική µορφή 
κλπ., σχετ. η Β1/47832/4533/11-10-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων). 
 
3. Για τη θέση σε κυκλοφορία Φ.∆.Χ αυτοκινήτων, κατόπιν µεταβίβασης, στο όνοµα 
ήδη λειτουργουσών κατά την έναρξη ισχύος του νόµου µεταφορικών επιχειρήσεων 
που δεν προσαρµόστηκαν στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, απαιτείται ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών για την απόδειξη της επαγγελµατικής έδρας (µισθωτήριο ή 
τίτλοι ιδιοκτησίας) και όχι λοιπών εγκαταστάσεων (χώρων στάθµευσης κ.λπ). 
 
 



 

 

 

4. Ως λειτουργούσες µεταφορικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που διαθέτουν 
ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. αυτοκινήτου στο όνοµά τους κατά την έναρξη 
ισχύος του νόµου (30.09.2010) (σχετ. η αριθ. πρωτ. Β1/53534/5213/19.11.2010 του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε Α∆Α:4Ι0Β1-Σ). 
 
5. Ειδικά για τις µεταβιβάσεις Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων µε σύσταση δωρεάς εν ζωή ή 
γονικής παροχής ή από κληρονοµική αιτία στα πρόσωπα του άρθρου 4 του π.δ. 
346/2001 παρέχεται το δικαίωµα στους δικαιούχους Φ.∆.Χ. αυτοκινήτου να κάνουν 
χρήση της ευεργετικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 346/2001 
σχετικά µε την προθεσµία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού 
µεταφορέα, και για την απόκτηση των λοιπών προϋποθέσεων του ν.3887/2010. 
 
Άρθρο 10, παρ.1 περ. α'  
Υπολογισµός του φόρου υπεραξίας άδειας Φ.∆.Χ. που εκδόθηκε πριν τις 30 
Σεπτεµβρίου του 2010 και µεταβιβάζεται µετά από αυτή την ηµεροµηνία µαζί µε 
το όχηµα της. 
 
1. Με τις διατάξεις αυτές αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού της υπεραξίας της άδειας 
και του οχήµατος Φ.∆.Χ. που αυτή συνοδεύει, ως εξής: 
 
α) Η αξία κάθε παλαιάς άδειας δηλαδή αυτής που εκδόθηκε πριν τις 30 Σεπτεµβρίου 
του 2010 και µεταβιβάζεται µετά από αυτή την ηµεροµηνία, προσδιορίζεται, κατά την 
αποτίµηση της άυλης υπεραξίας της, µε βάση την εισφορά που πρέπει να πληρωθεί 
για την απόκτηση µιας αντίστοιχης νέας άδειας (παρ. 7 του άρθρου 14), και είναι ίση 
µε αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 
 
β) Ως αξία του οχήµατος, για τον προσδιορισµό της υπεραξίας κατά τη µεταβίβασή 
του λογίζεται η πραγµατική αξία πώλησης αυτού η οποία αναγράφεται στο 
προβλεπόµενο στοιχείο του Κ.Β.Σ. 
 
γ) Ο φόρος υπεραξίας της παλαιάς άδειας είναι το ποσοστό 3% επί της αξίας της.  
 
δ) Ο φόρος υπεραξίας του οχήµατος είναι το ποσοστό 3% επί τις πραγµατικής αξίας 
µεταβίβασης του. 
 
2. ∆ιευκρινίζεται ότι, προκειµένου να αποτιµηθεί η άυλη υπεραξία των ανωτέρω 
αδειών, λαµβάνεται υπόψη το µικτό βάρος του Φ.∆.Χ. αυτοκινήτου, όπως αυτό 
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. 
 
Άρθρο 10 παρ. 1 περ. β'  
Υπολογισµός του φόρου υπεραξίας νέας άδειας που εκδόθηκε µετά τις 30 
Σεπτεµβρίου του 2010 και µεταβιβάζεται µαζί µε το όχηµα της. 
 
Η αξία της νέας άδειας και του οχήµατος που αυτή συνοδεύει προσδιορίζονται µε τον 
ίδιο τρόπο που ισχύει και για τις παλαιές άδειες, ενώ ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται 
µε ποσοστό 2% επί της αξίας τους. 
 
Συνεπώς, για µεταβιβάσεις που λαµβάνουν χώρα στο χρονικό διάστηµα από 
30.09.2010 έως 31.12.2010 ο φόρος υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της 
ειδικής εισφοράς (βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 14) που αντιστοιχεί 
στην άδεια και επί της αξίας του οχήµατος, ενώ από 01.01.2011 και µετά ο φόρος θα 
υπολογίζεται επί των µειωµένων ποσών της ειδικής εισφοράς που αντιστοιχούν στην 



 

 

 

αξία της άδειας και επί της αξίας των µεταβιβαζόµενου οχήµατος. 
 
Υπόχρεες για την καταβολή του πιο πάνω φόρου είναι οι µεταφορικές επιχειρήσεις 
που µεταβιβάζουν τα Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα µε την άδειά τους (δηλαδή ο πωλητής). Το 
ποσό του φόρου που βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ καταχωρείται στον ΚΑΕ 
114, εφόσον ο πωλητής είναι ατοµική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) µε ξεχωριστό 
είδος φόρου 1175 (για την άδεια) και 1176 (για το όχηµα) και στον ΚΑΕ 127, εφόσον 
ο πωλητής είναι νοµικό πρόσωπο, µε ξεχωριστό είδος φόρου 1177 (για την άδεια) και 
1178 (για το όχηµα), αντίστοιχα. 
 
Η καταβολή των ανωτέρω ποσών γίνεται εφάπαξ, µε τη χρήση του εντύπου «∆ήλωση 
καταβολής φόρου του άρθρου 10 του ν.3887/2010», ως το συνηµµένο υπόδειγµα, 
στον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος της πωλήτριας 
επιχείρησης ∆.Ο.Υ, πριν από τη µεταβίβαση στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων. 
 
Η δήλωση αυτή υπογράφεται και από τους δύο συµβεβληµένους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους και προσκοµίζεται ως δικαιολογητικό καταβολής του ποσού στο 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, αφού στο σώµα της αναγράφεται το 
ποσό που καταβλήθηκε και ο αριθµός του διπλοτύπου µε το οποίο αυτό εισπράχθηκε. 
 
Άρθρο 10 παρ. 2 
 
Ο φόρος υπεραξίας νέας και παλαιάς άδειας, καθώς και του οχήµατος που 
συνοδεύουν, δεν καταβάλλεται σε περίπτωση µεταβίβασης λόγω συγχώνευσης 
µεταφορικών εταιρειών, ή µετατροπής της εταιρικής µορφής των µεταφορικών 
εταιρειών. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ∆ιατάξεις του ν.3888/30.09.2010  
Άρθρο 18 παρ. 2 
 
1. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους 
(30.09.2010), καθόσον οι περιπτώσεις α' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του 
ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31/17.02.1998), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε 
την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.3888/2010, σχετικά µε τη φορολογία της 
υπεραξίας κατά τη µεταβίβαση άδειας και οχήµατος των Φ.∆.Χ, καταργούνται από 
30.09.2010 µε τη παρ. 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ 66 A'/31.03.2011). 
 
2. Τα ποσά του εν λόγω φόρου που καταβλήθηκαν από 01.10.2010 και µετά δεν 
επιστρέφονται. 
 
3. Πιο συγκεκριµένα, τα ποσά του φόρου υπεραξίας Φ.∆.Χ που εισπράχθηκαν από τις 
∆.Ο.Υ, από 01.10.2010 έως την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσης, βάσει των 
διατάξεων της {start}παρ.2 του άρθρου 18{end} του ν.3888/2010, καθώς και του 
{start}άρθρου 10{end} του ν.2579/1998, δεν επιστρέφονται. 
 
4. Αντίθετα, τα νέα ποσά φόρου υπεραξίας Φ.∆.Χ που προβλέπονται στην 
{start}παρ.1 του άρθρου 10{end} του νόµου 3887/2010 περί «Οδικών 
Εµπορευµατικών Μεταφορών» δεν οφείλονται, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ποσά 
των περ. α' των {start}παρ.1{end} και {start}2 του άρθρου 10{end} του ν.2579/1998. 
 
Άρθρο 18 παρ. 1 



 

 

 

Αποσβέσεις τεκµαρτής αξίας αδειών Φ.∆.Χ. µε ηµεροµηνία έκδοσης πριν την 
30.09.2010. 
 
1. Για την οµαλή µετάβαση στο νέο πλαίσιο οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, 
όπως αυτό καθιερώθηκε µε το ν. 3887/2010, και για την αντιστάθµιση της απώλειας 
κεφαλαίου που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Φ.∆.Χ. µε την 
απελευθέρωση της αγοράς και τη µείωση της εµπορικής αξίας των αδειών τους, µε τις 
διατάξεις της {start}παρ. 1 του άρθρου 18{end} του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 
175Α730.9.2010) ρυθµίζονται τα θέµατα των αποσβέσεων της αξίας των αδειών 
αυτών. 
 
2. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της {start}παρ. 1 του άρθρου 18{end} του ν. 
3888/2010 ορίζεται, ότι όσοι επαγγελµατίες κατέχουν άδειες κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων (Φ.∆.Χ.), όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του ν. 
3887/2010, δηλαδή κατέχουν άδειες Φ.∆.Χ. πριν τη δηµοσίευση του ν. 3887/2010 
(ήτοι πριν τις 30.09.2010) και ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ατοµικές 
εκµεταλλεύσεις, κοινωνίες συνεκµετάλλευσης, εκµεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις άλλης 
νοµικής µορφής, µπορούν, κατ' επιλογήν, να αποσβέσουν την αξία των πιο πάνω 
αδειών, ισόποσα, σε χρονικό διάστηµα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, µε έναρξη 
ισχύος το έτος 2010. 
 
3. Εποµένως, µε τις πιο πάνω διατάξεις αναγνωρίζεται ισόποση κατ' έτος µείωση των 
καθαρών κερδών των επαγγελµατιών που κατέχουν τις άδειες των οδικών µεταφορών 
Φ.∆.Χ Εθνικών, ∆ιεθνών, Νοµαρχιακών και Βυτιοφόρων, από 3 έως και 7 έτη, κατ' 
επιλογήν, στα ποσά της αξίας αυτών, δίνοντας στους µεταφορείς τη δυνατότητα να 
επιλέξουν εάν θα αποσβέσουν την οριζόµενη αξία της άδειας που κατέχουν σε 3, 4, 5, 
6 ή 7 έτη, αντίστοιχα. 
 
4. Για το σκοπό αυτό και προκειµένου να εξευρεθεί ενιαίος τρόπος υπολογισµού της 
αξίας των πιο πάνω αδειών, λαµβάνεται υπόψη το µικτό βάρος του Φ.∆.Χ. 
αυτοκινήτου το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του. 
 
5. Η ανωτέρω αξία, όπως αυτή διαµορφώνεται µε τις διατάξεις της {start}παρ.7 του 
άρθρου 14{end} του ν.3887/2010, προσδιορίζεται ως ακολούθως: 
 
α) ∆έκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο. 
 
β) ∆ύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι επτά (7) τόνους. 
 
γ) Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι τους σαράντα (40) 
τόνους. 
 
Για την κατηγορία ειδικής µεταφοράς πετρελαιοειδών, η αξία των αδειών 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
α) Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο. 
 
β) Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι τους σαράντα δύο (42) 
τόνους. 
 
6. Κατά συνέπεια, οι αξίες των αδειών κυκλοφορίας, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, 
υπόκεινται σε τµηµατική και ισόποση ετήσια απόσβεση µε τη χρήση σταθερού 



 

 

 

συντελεστή ανάλογα µε τον αριθµό των ετών απόσβεσης (3, 4, 5, 6 ή 7, αντίστοιχα) 
που επιλέγει ο µεταφορέας, ως εξής: 
 
 

 
 
7. ∆ιευκρινίζεται, ότι αν και η επιλογή των ετών απόσβεσης (εποµένως και του 
αντίστοιχου ετήσιου συντελεστή) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του µεταφορέα, 
ο συντελεστής που θα επιλεγεί αρχικά θα πρέπει να χρησιµοποιείται σταθερά από 
διαχειριστική περίοδο σε διαχειριστική περίοδο µέχρι την πλήρη απόσβεση της αξίας 
της άδειας. 
 
8. Η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική σε κάθε χρήση. Σε περίπτωση που 
µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 
(φορολογική αναµόρφωση) προκύψει ζηµία, αυτή µεταφέρεται στα επόµενα πέντε 
έτη (5), µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο {start}άρθρο 4{end} 
του Κ.Φ.Ε. παρά το γεγονός ότι η ζηµία δεν προκύπτει από τα βιβλία, για λόγους 
ενιαίας φορολογικής αντιµετώπισης όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το 
αντικείµενο εργασιών τους. 
 
9. Περαιτέρω και ειδικά για όσους κατέχουν άδειες εκµετάλλευσης νοµαρχιακών 
φορτηγών, αναγνωρίζεται επιπλέον προσαύξηση των ποσών των αποσβέσεων που 
προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%). 
 
10. Επισηµαίνεται, ότι η απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.∆.Χ. δεν αφορά στο 
λογιστικό προσδιορισµό των κερδών των υπαγόµενων επαγγελµατιών ή 
επιχειρήσεων, αφού οι αναγνωριζόµενες αποσβέσεις υπολογίζονται επί τεκµαρτής 
αξίας της άδειας, όπως αυτή προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
14 του ν. 3887/2010 και όχι επί πραγµατικής βάσεως (κόστους αγοράς). Κατόπιν των 
ανωτέρω, η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται µε την αναµόρφωση των 
αποτελεσµάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των 
επιχειρήσεων ή επαγγελµατιών που κατέχουν άδειες πριν από τη δηµοσίευση του ν. 
3887/2010 (30.09.2010). Επιπλέον της αναµόρφωσης αυτής, η υπαγόµενη επιχείρηση 
θα δηλώνει κάθε χρόνο και τον αριθµό των χρήσεων για τις οποίες έχει αποφασίσει 
να προβεί στην απόσβεση της πιο πάνω αξίας. 
 
11. Το ποσό της τεκµαρτής αυτής απόσβεσης αναγράφεται στο κωδ. 312 του πίνακα 
Ζ' του εντύπου Ε3 ο οποίος αναµορφώνει τον κωδ. 346. 
 
12. Επιπλέον και δεδοµένου ότι οι αποσβέσεις διενεργούνται επί της αξίας των 
παγίων στοιχείων (υλικών ή άυλων) που ανήκουν κατά κυριότητα στην 
επιχειρηµατική µονάδα (Π.∆. 299/2003), σε περίπτωση µίσθωσης Φ.∆.Χ. για χρήση 

Έτη απόσβεσης  Ποσοστό κατ' έτος 

3  33,33% (ή 1/3) 

4  25% (ή 1/4) 

5  20% (ή 1/5) 

6  16,66% (ή 1/6) 

7  14,29% (ή 1/7) 



 

 

 

και εκµετάλλευση, η διενέργεια των αποσβέσεων επί της αξίας της άδειας του Φ.∆.Χ 
γίνεται από τον ιδιοκτήτη - εκµισθωτή και όχι από τον µισθωτή - εκµεταλλευτή του 
φορτηγού. 
 
13. Περαιτέρω, κατά τη µεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας Φ.∆.Χ., πριν 
αποσβεσθεί πλήρως η αξία τους, παρέχεται η δυνατότητα στο νέο αγοραστή να 
διενεργήσει τις υπολειπόµενες αποσβέσεις της αξίας της άδειας. Ως εκ τούτου, ο νέος 
αγοραστής µπορεί να συνεχίσει να διενεργεί αποσβέσεις στο υπόλοιπο ποσό της 
αξίας της άδειας που δεν έχει αποσβεστεί από τον προηγούµενο ιδιοκτήτη και 
αποκλειστικά για τα έτη απόσβεσης που αποµένουν, για τα οποία και φέρει το βάρος 
της απόδειξης. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση εισφοράς της κυριότητας Φ.∆.Χ. 
µετά των οικείων αδειών σε µεταφορική εταιρεία του άρθρου 3 του ν. 3887/2010, 
καθώς και επί µετατροπής ή συγχώνευσης των υπαγόµενων επιχειρήσεων, 
ανεξάρτητα αν ο µετασχηµατισµός γίνεται µε αναπτυξιακό νόµο ή όχι, πριν την 
πλήρη απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.∆.Χ. 
 
14. Επίσης µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3888/2010 προβλέπεται, 
ότι σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλµατος λόγω συνταξιοδότησης 
του µεταφορέα και χωρίς να υπάρχει µεταβίβαση της άδειας, η τυχόν αναπόσβεστη 
αξία αυτής εκπίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης. 
 
15. ∆ιευκρινίζεται ότι η ΠΟΛ.1089/24.3.1995, µε την οποία παρεχόταν, από τη 
χρήση 1995, έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά ειδικά στους εκµεταλλευτές φορτηγών 
∆.Χ. που διενεργούσαν διανοµαρχιακές και εθνικές µεταφορές, έπαψε να ισχύει, µετά 
τη ψήφιση του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α), µε τον οποίο θεσπίστηκε ο λογιστικός 
προσδιορισµός για όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, από 01.01.2004, δεν ισχύει η 
έκπτωση δαπανών χωρίς δικαιολογητικά σε ποσοστό 1% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων που προέρχονται από τη διενέργεια διεθνών οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1005/14.1.2004. 
 
16. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, ότι ειδικά για τους εκµεταλλευτές 
Φ.∆.Χ διεθνών και εθνικών µεταφορών και µόνο για τη χρήση 2010, παρέχεται η 
δυνατότητα έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά σε ποσοστό 5% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από τη διενέργεια διεθνών και εθνικών 
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, προκειµένου να καταστεί ευκολότερη η 
µετάβαση στο λογιστικό προσδιορισµό. 
 
17. Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται µετάφραση του περιεχόµενου των 
παραστατικών που λαµβάνονται στο εξωτερικό από τους εκµεταλλευτές Φ∆Χ 
διεθνών µεταφορών για δαπάνες διοδίων, καυσίµων, ξενοδοχείων και λοιπών 
µικροεξόδων τα οποία καταχωρούνται στα βιβλία τους. Αντίθετα, απαιτείται 
µετατροπή του ξένου νοµίσµατος σε ευρώ, η οποία γίνεται µε την επίσηµη τιµή του 
ξένου νοµίσµατος, κατά την ηµέρα της συναλλαγής. 
 
 
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
∆. ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


