
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με 
την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των με-
ταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

2 Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαί-
ου θέματος, για την εφαρμογή των παραγρά-
φων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017
(ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστε-
ρης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΕφΚφΔ 1192035 ΕΞ 2017 (1)
  Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με 

την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των 

μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 

(ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικο-
νομικών να καθορίζει τα ποσοστά απομείωσης, ανάλογα 
με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος ανά εξάμηνο 
και έτος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της αριθμ. 5032319/
5080/12-8-2009 (ΦΕΚ 1763 Β΄) Α.Υ.Ο., όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Την ανάγκη καθορισμού νέων ποσοστών απομεί-
ωσης, ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμα-

ξώματος, ανά εξάμηνο και έτος των μεταχειρισμένων 
επιβατικών αυτοκινήτων, βάσει στοιχείων ταξινομήσεων 
της τελευταίας τριετίας, για την αντικειμενικότερη δια-
μόρφωση της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του 
τέλους ταξινόμησης.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210 Α΄).

7. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄ και ΦΕΚ 25/2015 Α΄ για διόρθωση 
σφάλματος).

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ 94 Α7) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», περί σύστασης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ιδίως δε το 
άρθρο 41 αυτού.

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονο-
μικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσοστά απομείωσης

Τα ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβα-
τικών αυτοκινήτων, ανάλογα με την ηλικία και την κατη-
γορία αμαξώματος, ανά εξάμηνο και έτος καθορίζονται 
ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΕΤΗ 4x4 (SUV - ATV) ΧΑΤΣΜΠΑΚ ΣΕΝΤΑΝ ΚΑΜΠΡΙΟ ΚΟΥΠΕ ΡΟΟΥΝΤΣΤΕΡ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ (MPV)

0,5 11% 9% 15% 11% 12% 9%

1 22% 19% 30% 22% 25% 19%

1,5 25% 24% 33% 26% 25% 23%

2 29% 28% 36% 30% 29% 27%

2,5 35% 32% 40% 33% 32% 33%

3 37% 37% 43% 36% 36% 36%

3,5 44% 43% 50% 42% 41% 43%

4 50% 49% 57% 48% 47% 49%

4,5 56% 55% 64% 54% 53% 55%

5 62% 61% 72% 60% 59% 61%

5,5 66% 64% 74% 64% 63% 64%

6 68% 67% 76% 67% 66% 67%

6,5 71% 70% 78% 69% 68% 70%

7 73% 72% 80% 72% 71% 72%

7,5 75% 74% 81% 74% 73% 75%

8 77% 76% 83% 76% 75% 77%

8,5 79% 78% 84% 78% 77% 78%

9 80% 80% 85% 79% 79% 80%

9,5 82% 81% 86% 81% 80% 82%

10 83% 83% 87% 82% 82% 83%

10,5 84% 83% 88% 83% 83% 84%

11 85% 84% 89% 84% 84% 85%

11,5 86% 85% 89% 85% 85% 86%

12 87% 86% 90% 86% 86% 87%

12,5 88% 87% 90% 87% 87% 88%

13 88% 88% 90% 88% 87% 89%

13,5 89% 89% 91% 88% 88% 89%

14 90% 89% 91% 89% 89% 90%

14,5 90% 90% 91% 89% 89% 91%

15 90% 90% 91% 90% 89% 91%

15,5 90% 90% 91% 90% 89% 91%

16 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής, καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/20-12-2013 
Α.Υ.Ο. (Β΄3340).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δέκα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   
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Αριθμ.  1214 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαί-

ου θέματος, για την εφαρμογή των παραγρά-

φων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017

(ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέ-

στερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 

49 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων 
που απαλλάσσονται από τη ποινή λόγω ψυχικής ή διανο-
ητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα 
τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
3, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να καθορίζει 
τη διαδικασία επιβολής των προστίμων, ζητήματα αρ-
μοδιοτήτων και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή 
των ως άνω παραγράφων του άρθρου αυτού.

2. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα 
τα άρθρα 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - 
ν. 4174/2013 (Α΄170), και ειδικότερα των άρθρων 2, 34, 
37, 58, 58 Α παρ. 2, 59 και 62 αυτού.

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10.03.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
(Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγρά-
φου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Τη με αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΟΡΓ Α 1115805/ΕΞ 2017/
31.7.2017 (Β΄2743), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

8. Τις αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων με αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1009902 ΕΞ 2014/ 15.01.2014 
(ΒΊ52) «Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου», 
ΔΕΛ Α 1055543 ΕΞ 2014/ 01.04.2014 (Β΄874) «Τύπος ορι-
στικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ει-
σοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτη-
σαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013», ΔΕΛ Α 1055536 
ΕΞ2014/01.04.2014 (Β΄874) «Τύπος οριστικής πράξης δι-
ορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα 
νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του 
ν. 2238/1994 (Α΄151)», ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ 2014/01.04.2014 
(Β΄873) «Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορι-

σμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (Α΄151), που δεν 
εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέ-
χρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν 
μέχρι και το οικονομικό έτος 2013)», ΔΕΛ Α 1055481 ΕΞ 
2014/01.04.2014 (Β΄873) «Τύπος οριστικής πράξης διορ-
θωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τραπε-
ζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν 
τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οι-
κονομικό έτος 2013», ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014/ 27.03.2014 
(Β΄812) «Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιο-
ρισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για 
πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13», ΔΕΛ Α 
1053222 ΕΞ 2014/27.03.2014 (Β΄812) «Τύπος οριστικής 
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος 
για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 2238/1994 (Α΄151), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως 
την 31.12.13», ΔΕΛ Α 1044111 ΕΞ 2014/07.03.2014 (Β΄759) 
« Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού», 
ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 2014/25.02.2014 (Β΄550) «Τύπος ορι-
στικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.», ΔΕΛ 
Α 1055541 ΕΞ 2014/01.04.2014 (Β΄874) «Τύπος οριστικής 
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος 
για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 
101 του ν. 2238/1994 (Α΄151), που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. 
για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό 
έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οι-
κονομικό έτος 2013)» και κάθε άλλη απόφαση που ορίζει 
τον τύπο της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, 
που αφορά υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις 
πριν την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ., για τις οποίες έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας.

9. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την 
επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου καθώς 
και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 
για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που 
αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, 
περιόδους ή υποθέσεις έως και την 31.12.2013.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
α. Σε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 

στις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 
1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201), όπου 
αναφέρεται πρόσθετος φόρος ή πρόσθετα τέλη, νοείται 
το πρόστιμο που επιβάλλεται κατ΄ εφαρμογή των παρα-
πάνω διατάξεων.

β. Σε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στις 
οποίες έχουν εφαρμογή οι ως άνω οριζόμενες διατάξεις, 
επισυνάπτεται σχετικό «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 του 
ν. 4509/2017» σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της 
παρούσας, το οποίο και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα 
των οικείων πράξεων.

γ. Το σχετικό «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 του ν. 4509/
2017» υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ./Ελε-
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γκτικού Κέντρου, τον υποδιευθυντή ελέγχου, τον επόπτη 
ελέγχου και τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο.

Άρθρο 2
α. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 

4509/2017, έχουν εφαρμογή από 1.1.2018 επί των εκκρε-
μών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στη παράγραφο 
2, κατόπιν υποβολής της αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης 
ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του 
φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφο-
ρών ή του δικαστηρίου. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας 
που εξέδωσε την πράξη, εντός μηνός από την παραλαβή 
της αίτησης, διενεργεί τη σχετική εκκαθάριση επί της πρά-
ξης, σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την 
επιεικέστερη κύρωση, την οποία υπογράφει και κοινοποιεί 
στον φορολογούμενο. Όπου συντρέχει περίπτωση, διενερ-
γείται συμπληρωματική βεβαίωση της επιπλέον οφειλής ή 
έκπτωση του επιπλέον ποσού που έχει βεβαιωθεί.

β. Κατά την εκκαθάριση που διενεργείται σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο ο πρόσθετος φόρος 

ή τέλος με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις καθώς και 
ο τόκος του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ., υπολογίζονται μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης - 
ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής. 

γ. Σε περίπτωση συμπληρωματικής βεβαίωσης, για 
την καταβολή της οφειλής εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 
41 του ΚΦΔ.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης της πράξης από Προϊστάμε-
νο Υπηρεσίας της οποίας έχει ανασταλεί ή έχει παύσει 
η λειτουργία ή από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει 
καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου, η προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του 
ν. 4509/2017, αίτηση - ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλα-
κτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου 
ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή 
του δικαστηρίου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της 
οργανικής μονάδας στην οποία έχει περιέλθει η αρμο-
διότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των εκ-
κρεμών υποθέσεων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

«ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ν.4509/2017» 
(Ως αναπόσπαστο τμήμα της με αριθμ. …………. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού) 

 

Το ποσό πρόσθετου φόρου ή τέλους  / προστίμου1 που επιβάλλεται με την παρούσα οριστική πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου…………………..……………2  προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 

του άρθρου 49 του  ν.4509/2017 για την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης, όπως αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση 

ελέγχου.  

 (Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ) ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ (Α) και (Δ) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Ν.2523/1997 

ΑΡΘΡΟ 58 ή 58 Α 
παρ.2  ή  59 ΚΦΔ 

ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 
53 ΚΦΔ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

ΠΑΡ….ΑΡΘΡ…
….. Ν…………. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ 
ΦΟΡΟΣ/ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

     

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΤΕΛΗ/ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

 

 

 

    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046182812170004*

Ο Προϊστάμενος   Ο Υποδιευθυντής                     Ο Επόπτης                 Ο    Ελεγκτής 

 

………………… 

Ημερομηνία/ Υπογραφή 

1.Διαγράφεται κατά περίπτωση 
2 Συμπληρώνεται κατά περίπτωση : εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λπ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ  




