
 

 

 ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

   Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 

 

     

 

   1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; 

 

   Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ . 

 

   2. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; 

 

   Μέζα ζε έμη κήλεο, αλ ν θιεξνλνκνχκελνο πέζαλε ζηελ Διιάδα, ή κέζα ζε έλα 

ρξφλν, αλ ν θιεξνλνκνχκελνο ή νη θιεξνλφκνη ή νη θιεξνδφρνη δηέκελαλ θαηά ην 

ρξφλν ζαλάηνπ ζηελ αιινδαπή. 

 

   Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ : 

 

   ην ζάλαην ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ 

 

   ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαζήθεο ή 

 

   ηε δεκνζίεπζε ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ αθάλεηα ή 

 

   ην ζάλαην ηνπ ππφρξενπ ζε δήισζε, αλ απηφο δελ ππέβαιε δήισζε ή 

 

   ην δηνξηζκφ ησλ θεδεκφλσλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ησλ εθηειεζηψλ δηαζήθεο, 

ησλ ζπλδίθσλ πηψρεπζεο ή 

 

   ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, ζε πεξίπησζε θιεξνλφκσλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ ή 

 

   ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Κψδηθα. 

 

   Ζ θαηά ηα άλσ εμάκελε ή εηήζηα πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ηξεηο (3) θαη΄ 

αλψηαην φξην κήλεο, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., αλ 

ζπληξέρνπλ απνρξψληεο ιφγνη . 

 

   3. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη θαηά ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θφξνπ 

θιεξνλνκηάο; 

 

   α) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 

 

   β) αληίγξαθν δηαζήθεο 

 

   γ) θιεξνλνκεηήξην ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο αξρήο 

πεξί ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ζπγγελείαο πξνο ηνλ θιεξνλνκνχκελν 

 

   δ) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γξακκαηέα Πξσηνδηθψλ πεξί κε δεκνζηεχζεσο λεφηεξεο 

δηαζήθεο ή πεξί κε δεκνζηεχζεσο δηαζήθεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εμ αδηαζέηνπ 

δηαδνρήο 



 

 

  
   ε) πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ειηθία ηνπ επηθαξπσηή, φηαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αμίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία απηνχ 

 

   ζη) έγγξαθν λνκηκνπνηήζεσο, ζε πεξίπησζε πιεξεμνπζίνπ 

 

   δ) ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο 

 

   ε) απνδεηθηηθά ρξεψλ ηεο θιεξνλνκηάο 

 

   4. Πνηα είλαη αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή δειψζεσλ θφξνπ θιεξνλνκηάο; 

 

   Ζ Γ.Ο.Τ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ή ε Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ, 

αλ ν θιεξνλνκνχκελνο ήηαλ θάηνηθνο αιινδαπήο. 

 

   Αλ φκσο ν θιεξνλνκνχκελνο είρε ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ αιινδαπή, αιιά πέζαλε 

ζηελ Διιάδα, αξκφδηα είλαη ε Γ.Ο.Τ. ηνπ ηφπνπ ζαλάηνπ. 

 

   Ωο θαηνηθία ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ζεσξείηαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΑΦΜ 

απηνχ. 

 

   5. Πνηνο είλαη ππφρξενο ππνβνιήο δήισζεο θφξνπ δσξεάο - γνληθήο παξνρήο; 

 

   Δίλαη νη ζπκβαιιφκελνη δσξεηήο - δσξενδφρνο, γνλέαο - ηέθλν θαη, ζε πεξίπησζε 

άηππεο δσξεάο, ν δσξενδφρνο 

 

   6. Πνηα είλαη αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή δήισζεο θφξνπ δσξεάο- γνληθήο 

παξνρήο; 

 

   Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ δσξεηή. Ωο θαηνηθία ηνπ δσξεηή 

ζεσξείηαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΑΦΜ απηνχ. 

 

   7. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θφξνπ δσξεάο -γνληθήο παξνρήο; 

 

   Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν 

ζπληάζζεηαη κε βάζε ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο δήισζεο, θαη, πξνθεηκέλνπ γηα 

άηππεο δσξεέο, κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δσξεάο 

ζην δσξενδφρν 

 

   8. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο απφ ην θφξν θιεξνλνκηψλ θαη γνληθψλ 

παξνρψλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο; 

 

   Ο θιεξνλφκνο (ζχδπγνο ή ηέθλν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ) ή ην ελήιηθν ηέθλν πνπ 

απνθηά ηε γνληθή παξνρή ή ν ζχδπγνο απηνχ ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο, λα κελ έρνπλ 

δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε άιιε θαηνηθία ή ηδαληθφ 

κεξίδην θαηνηθίαο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ή δηθαίσκα 

πιήξνπο θπξηφηεηαο επί νηθνπέδνπ νηθνδνκήζηκνπ ή επί ηδαληθνχ κεξηδίνπ 

νηθνπέδνπ, ζηα νπνία αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 

ηνπο αλάγθεο θαη βξίζθνληαη ζε δήκν ή θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 3.000 



 

 

 θαηνίθσλ. Οη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ζεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη αλ ην ζπλνιηθφ 

εκβαδφλ ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ (θαη ησλ ινηπψλ αληίζηνηρσλ θιεξνλνκηαίσλ 

αθηλήησλ) είλαη 70 η.κ. πξνζαπμαλφκελα θαηά 20 η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα 

ηέθλα θαη θαηά 25 η.κ. γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ δηθαηνχρνπ 

 

   9. Πνηα είλαη ηα αθνξνιφγεηα πνζά γηα ηελ απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο αηηία 

ζαλάηνπ ή γνληθήο παξνρήο; 

 

   Ζ απαιιαγή παξέρεηαη γηα αμία θαηνηθίαο κέρξη 200.000 € γηα θάζε αλήιηθν ή 

άγακν θιεξνλφκν θαη κέρξη 250.000 € γηα έγγακν, ε νπνία πξνζαπμάλεηαη θαηά 

25.000 € γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά 30.000 € γηα ην ηξίην θαη 

θαζέλα απφ ηα επφκελα αλήιηθα ηέθλα, ησλ νπνίσλ ηελ επηκέιεηα έρεη ν δηθαηνχρνο. 

ην πνζφ ηεο απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήηνπ θαη ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ έσο 20 η.κ., 

εθφζνλ βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα. Δπίζεο ρνξεγείηαη 

απαιιαγή γηα νηθφπεδν αμίαο κέρξη 50.000 € γηα θάζε αλήιηθν ή άγακν θιεξνλφκν 

θαη κέρξη 100.000 € γηα θάζε έγγακν θιεξνλφκν, πξνζαπμαλφκελε θαηά 10.000 € γηα 

θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά 15.000 € γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα 

επφκελα ηέθλα. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ εθφζνλ ζην δηθαηνχρν θιεξνλφκν ή 

θιεξνδφρν πεξηέξρεηαη κία κφλν θαηνηθία ή έλα νηθφπεδν εμ νινθιήξνπ θαη θαηά 

πιήξε θπξηφηεηα θαη φρη πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ. 

 

   Αληίζηνηρε απαιιαγή παξέρεηαη θαη θαηά ηε γνληθή παξνρή πξψηεο θαηνηθίαο. 

 

   10. Γεσξγηθέο απαιιαγέο 

 

   Απφ 23-4-2010, θαηαξγνχληαη νη γεσξγηθέο απαιιαγέο θαη ν θφξνο ππνινγίδεηαη 

πιένλ κε βάζε ηα αθνξνιφγεηα πνζά θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, φπσο θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

   11. ε πφζεο δφζεηο θαηαβάιιεηαη ν θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ 

παξνρψλ; 

 

   Ζ βεβαίσζε ηνπ θφξνπ ζηηο ππνζέζεηο πνπ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη απφ 

26-1-2010 γηα ηηο θιεξνλνκηέο θαη απφ 8-1-2010 γηα ηηο δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο 

γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

 

   α) ε 12 ίζεο δηκεληαίεο δφζεηο ησλ 500 €, αλ ε βεβαίσζε έγηλε κε βάζε ηε δήισζε 

ηνπ ππνρξένπ ή ηελ έθδνζε νξηζηηθήο πξάμεο ή κεηά απφ ζπκβηβαζκφ θαη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ 1/5 ή χζηεξα απφ απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή απφ δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

 

   β) ε 6 ίζεο δηκεληαίεο δφζεηο ησλ 300 €, αλ ε βεβαίσζε ηνπ 25% ηνπ θφξνπ έγηλε 

κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο. 

 

   ε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο, αλ ν θιεξνλφκνο είλαη αλήιηθνο, ν αξηζκφο ησλ 

δφζεσλ δηπιαζηάδεηαη. 

 

   12. Πνηνο είλαη ν ρξφλνο θνξνινγίαο γηα ηελ θηήζε αηηία ζαλάηνπ; 

 



 

 

    Καηά θαλφλα ρξφλνο θνξνινγίαο είλαη ν ρξφλνο ζαλάηνπ. Ο ρξφλνο θνξνινγίαο 

κεηαηίζεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ηνπ ζαλάηνπ ρξνληθφ ζεκείν απηνδίθαηα ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλαβιεηηθήο αίξεζεο, επηδηθίαο πεξί ην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ή πεξί 

ηελ θιεξνλνκηά, δηαρσξηζκνχ επηθαξπίαο απφ ηελ θπξηφηεηα θ.ι.π. ή κε απφθαζε 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα 

 

   13. Πφηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ θιεξνλνκηάο 

ή δσξεάο, γνληθήο παξνρήο; 

 

   Παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν 10 εηψλ αλ ππνβιήζεθε δήισζε, ή 15 εηψλ αλ δελ 

ππνβιήζεθε δήισζε. 

 

   Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ ην δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ είλαη παξαγξακκέλν γηα 

φιεο ηηο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη 31-12-

1994. 

 

   14. Πνηα είλαη ηα αθνξνιφγεηα φξηα θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζηε 

θνξνινγία θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ; 

 

   α) Ζ αηηία ζαλάηνπ θηήζε πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε 

αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο θηήζε αθηλήησλ ή εκπξάγκαησλ ή ελνρηθψλ 

δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, κεηνρψλ θαζψο θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (δει. 

φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πιελ κεηξεηψλ), απφ δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη 

ζηελ Α΄ θαη Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξία, ππφθεηληαη ζε θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηηο πην θάησ θνξνινγηθέο θιίκαθεο: 

 

     

 

   ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ 

 

   Κιηκάθηα 

 

   (ζε επξψ) πληειεζηήο θιηκαθίνπ 

 

   (%) Φφξνο θιηκαθίνπ (ζε επξψ) Φνξνινγεηέα πεξηνπζία 

 

   (ζε επξψ) Φφξνο πνπ αλαινγεί (ζε επξψ) 

 

   150.000 --- --- 150.000 --- 

 

   150.000 1  1.500 300.000  1.500 

 

   300.000 5 15.000 600.000 16.500 

 

   Τπεξβάιινλ 10      

 

    

 

   ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄ 

 



 

 

    Κιηκάθηα 

 

   (ζε επξψ) πληειεζηήο θιηκαθίνπ 

 

   (%) Φφξνο θιηκαθίνπ (ζε επξψ) Φνξνινγεηέα πεξηνπζία 

 

    (ζε επξψ) Φφξνο πνπ αλαινγεί (ζε επξψ) 

 

    30.000 --- ---  30.000 --- 

 

    70.000  5  3.500 100.000  3.500 

 

   200.000 10 20.000 300.000 23.500 

 

   Τπεξβάιινλ 20      

 

    

 

   ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ΄ 

 

   Κιηκάθηα πληειεζηήο θιηκαθίνπ (%) Φφξνο θιηκαθίνπ Φνξνινγεηέα πεξηνπζία 

Φφξνο πνπ αλαινγεί 

 

   6.000 --- --- 6.000 --- 

 

   66.000 20 13.200 72.000 13.200 

 

   195.000 30 58.500 267.000 71.700 

 

   Τπεξβάιινλ 40      

 

    

 

   β) Ζ αηηία γνληθήο παξνρήο θηήζε κεηξεηψλ θνξνινγείηαη απηνηειψο, κε 

ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ελψ ε αηηία δσξεάο θηήζε κεηξεηψλ θνξνινγείηαη 

απηνηειψο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη 

ζηελ Α΄ θαηεγνξία, είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Β΄ 

θαηεγνξία θαη ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ΄ 

θαηεγνξία. 

 

   15. Πνην είλαη ην απαιιαζζφκελν πνζφ φηαλ θιεξνλφκνο είλαη ζχδπγνο ή αλήιηθν 

ηέθλν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ; 

 

   Μεηά ηελ 26-1-2010, φηαλ θιεξνλφκνο είλαη ζχδπγνο ή αλήιηθν ηέθλν ηνπ 

θιεξνλνκνπκέλνπ, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο αμία θιεξνλνκηαίαο 

πεξηνπζίαο κέρξη 400.000 € γηα θάζε θιεξνλφκν (κε αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ησλ 

θιηκαθίσλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ηεο Α΄ θαηεγνξίαο). 

 

   Β. - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 

 



 

 

    1. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη πνηνο ν 

ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ; 

 

   ε θάζε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κε αληάιιαγκα θαη ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ ζε 

αθίλεην δηθαηψκαηνο θαζψο θαη ζε κεηαβίβαζε πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία 

επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αμία απηψλ θαη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ είλαη ν 

αγνξαζηήο. 

 

   2. Πνηα είλαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο; 

 

   Γηα θάζε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ νη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηε 

ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, λα επηδψζνπλ θνηλή δήισζε θ.κ.α. πξνο ηνλ αξκφδην 

Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

 

   3. ε πφζα αληίγξαθα ππνβάιιεηαη ε δήισζε; 

 

   Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θξαηείηαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. θαη ην δεχηεξν, αθνχ βεβαησζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γ.Ο.Τ. γηα ηελ αθξίβεηα ηεο αληηγξαθήο, παξαδίδεηαη ζηνλ ζπκβαιιφκελν. 

 

   4. Δπηηξέπεηαη ε επίδνζε ηεο δήισζεο ζε αλαξκφδην Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ.; 

 

   Δπηηξέπεηαη ε επίδνζε ηεο δήισζεο ζε αλαξκφδην Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ., φηαλ είλαη 

δχζθνιε ε επίδνζή ηεο ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν, ιφγσ ηνπ φηη ε έδξα απηνχ είλαη 

ζε δηαθνξεηηθή πφιε απφ εθείλε πνπ θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε, ν νπνίνο, αθνχ 

θαηαρσξήζεη ηε δήισζε απηή ζην βηβιίν δειψζεσλ, ππνρξενχηαη λα ηελ απνζηείιεη 

ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πξνο έιεγρν. 

 

   Δπίζεο, αλ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα 

αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, επηηξέπεηαη, φηαλ είλαη 

δχζθνιε ε επίδνζή ηεο ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν, λα επηδνζεί ε δήισζε ηνπ θφξνπ 

κεηαβίβαζεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ 

αγνξαζηή Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη 

αληίγξαθν ηεο δήισζεο γηα ηε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε δήισζε 

δηαβηβάδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα έιεγρν ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ πνπ δειψζεθαλ. 

 

   5. Πψο θαηαβάιιεηαη ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ; 

 

   ηηο πεξηνρέο πνπ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο Φ.Μ.Α., ν θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζε απηήλ ηελ 

αληηθεηκεληθή αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ, βάζεη ηεο νπνίαο θαηαβάιιεη 

εθάπαμ ην θφξν πνπ αλαινγεί. ε πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα είλαη κεγαιχηεξν ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο, ν θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκήκαηνο. Αλ φκσο ν 

θνξνινγνχκελνο ακθηζβεηήζεη ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, έρεη ην 

δηθαίσκα κέζα ζε 60 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ππέβαιε ηε δήισζε λα πξνζθχγεη ζηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία ζα απνθαλζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κε 

βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. 

 



 

 

    ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο πνπ δελ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο Φ.Μ.Α., ν θνξνινγνχκελνο θαηαβάιιεη εμ νινθιήξνπ ην θφξν 

πνπ αλαινγεί κε βάζε ηελ αμία πνπ δήισζε. ηε ζπλέρεηα, ν πξντζηάκελνο ηεο 

Γ.Ο.Τ. πξνζδηνξίδεη πξνζσξηλά ηελ αγνξαία αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη ν αγνξαζηήο έρεη 

πιένλ ην δηθαίσκα κέζα ζε δίκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηεο δήισζεο λα επηδψζεη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ζχκθσλα κε ηε 

πξνζσξηλή αμία ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. θαη λα θαηαβάιεη ρσξίο πξνζαπμήζεηο 

θαη πξφζηηκα ην κηζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ θαη ην ππφινηπν κηζφ ηνλ επφκελν ηεο 

βεβαίσζεο κήλα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιεη ηελ πην πάλσ ζπκπιεξσκαηηθή 

δήισζε, ελεξγείηαη πιένλ ηαθηηθφο έιεγρνο απφ ην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. γηα ην 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο, ρσξίο λα ηνλ δεζκεχεη πιένλ ε πξνζσξηλή πξνεθηίκεζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ θχιιν ειέγρνπ. Μέζα ζε 60 εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ θχιινπ ειέγρνπ ν αγνξαζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκβηβαζηεί ή λα 

πξνζθχγεη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

 

   6. Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Φ.Μ.Α.; 

 

   Αλαπξνζαξκφζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ηνπ Φ.Μ.Α. σο αθνινχζσο: 

 

   8% γηα ην κέρξη είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) € ηκήκα ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη 10% 

γηα ην άλσ ηνπ πνζνχ απηνχ ηκήκα ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε 

ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ζηελ πεξηνρή.  

 

   ην πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ επηβάιιεηαη θαη θφξνο ππέξ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

3%. 

 

   Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ, παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 

 

   α) Ο Α΄ αγνξάδεη νηθφπεδν αμίαο 8.800 €. Ο αλαινγψλ θφξνο κεηαβίβαζεο ζα 

ππνινγηζζεί κε ζπληειεζηή 8%. 

 

   β) Ο Α΄ αγνξάδεη νηθφπεδν αμίαο 22.000 €. Ο αλαινγψλ θφξνο ζα ππνινγηζζεί γηα 

ην κέρξη ησλ 20.000 € ηκήκα ηεο αγνξαίαο αμίαο κε ζπληειεζηή 8%, γηα ην άλσ δε 

ησλ 2.000 € ηκήκα κε ζπληειεζηή 10%. 

 

   Οη αλσηέξσ ζπληειεζηέο εθαξκφδνληαη ζε κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ησλ νπνίσλ γελληέηαη απφ ηηο 23-4-2010 θαη κεηά. 

 

   Ο Φ.Μ.Α. πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα πξνεθηεζέληα κεηψλεηαη ζην κηζφ ή ζην έλα 

ηέηαξην αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαβίβαζεο ή ηελ 

ηδηφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξνζψπσλ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

     

 

   α) Φ.Μ.Α. κεησκέλνο ζην ηέηαξην. 

 

   Οη πεξηπηψζεηο πνπ ν Φ.Μ.Α. κεηψλεηαη ζην ηέηαξην είλαη ε απηνχζηα δηαλνκή 

αθηλήησλ κεηαμχ ησλ ζπγθπξίσλ, ε δηάιπζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη ε κεηαβίβαζε 

ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ζηνπο εηαίξνπο ηεο θαηά ην ιφγν ηεο εηαηξηθήο ηνπο 



 

 

 κεξίδαο θαζψο θαη ε απφιεςε αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο απφ εηαίξνπο πνπ απνρσξνχλ 

απφ απηή. 

 

     

 

   β) Φ.Μ.Α. κεησκέλνο ζην κηζφ. 

 

   Οη πεξηπηψζεηο πνπ ν Φ.Μ.Α. κεηψλεηαη ζην κηζφ είλαη ε αληαιιαγή αθηλήησλ ίζεο 

αμίαο, ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή νηθνπέδσλ, ζπγρψλεπζε Α.Δ θαη πλεηαηξηζκψλ, ε 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα δεκφζηα σθέιεηα θαζψο θαη ε ζπλέλσζε νηθνπέδσλ. 

 

   7. ε πνηεο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο 

ηδηνθηεζίαο νθείιεηαη θ.κ.α.; 

 

   ε θάζε πεξίπησζε ζχζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζα 

πξέπεη λα εξεπλάηαη αλ ζπληειείηαη, άκεζα ή έκκεζα, κεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ επί 

αθηλήησλ δηθαησκάησλ κεηαμχ ησλ ζπγθπξίσλ, είηε κε κνξθή δηαλνκήο, είηε 

αληαιιαγήο, είηε πψιεζεο, είηε δσξεάο ηδαληθψλ κεξηδίσλ π.ρ. 

 

   o ζχζηαζε ζε νηθφπεδν κε πθηζηάκελα θηίζκαηα. 

 

   o ζχζηαζε θαη ζην κειιφθηηζην δηθαίσκα πςνχλ κε πθηζηάκελα θηίζκαηα. 

 

   o κεηαθνξά πνζνζηψλ εμ αδηαηξέηνπ νηθνπέδνπ ζε κειιφθηηζην δηθαίσκα πςνχλ, 

ζην νπνίν πθίζηαληαη θηίζκαηα θαη ζηηο νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο απηψλ έρεη 

θαηαλεκεζεί ην ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ ηνπ νηθνπέδνπ. 

 

   o ηξνπνπνίεζε ζχζηαζεο κε απφζπαζε ηκήκαηνο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο απφ 

εθείλε ζηελ νπνία αλήθε θαη κεηαθνξά ηεο ζε νξηδφληηα ηδηνθηεζία άιινπ 

ζπληδηνθηήηε. 

 

   o ζχζηαζε κε δηαλνκή ςηιήο θπξηφηεηαο. 

 

   o δηαλνκή πθηζηάκελεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζε νηθφπεδν κε θηίζκαηα. 

 

   o θαηάξγεζε πθηζηάκελεο ζχζηαζεο ζε νηθφπεδν κε θηίζκαηα. 

 

   8. Σεθκήξην απνπεξαησκέλνπ θηίζκαηνο - Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηνπ; 

 

   α. λα κεηαβηβάδνληαη ηδαληθά κεξίδηα νηθνπέδνπ 

 

   β. ε κεηαβίβαζε λα γίλεηαη κε αληάιιαγκα 

 

   γ. λα έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο πνιπθαηνηθίαο, ή ε ζρεηηθή αίηεζε 

λα έρεη ππνβιεζεί ην αξγφηεξν ζε 2 ρξφληα απφ ηε κεηαβίβαζε θαη 

 

   δ. ε αλέγεξζε ησλ θηηζκάησλ λα γίλεη είηε απφ ηνλ πσιεηή ησλ πνζνζηψλ ηνπ 

νηθνπέδνπ, είηε απφ εξγνιάβν ν νπνίνο αλέιαβε κε αληηπαξνρή ηελ αλέγεξζε ηεο 



 

 

 πνιπθαηνηθίαο, είηε απφ ηξίην πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ είηε ηνπ 

νηθνπεδνχρνπ είηε ηνπ εξγνιάβνπ. 

 

   9. Πφηε νθείιεηαη θφξνο δηαλνκήο; 

 

   Καηά ηελ απηνχζηα δηαλνκή αθηλήησλ κεηαμχ ησλ ζπγθπξίσλ ηνπο νθείιεηαη θ.κ.α , 

αλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

   α. ε δηαλνκή λα είλαη απηνχζηα, δειαδή ν θαζέλαο απφ ηνπο ζπγθπξίνπο λα παίξλεη 

είηε έλα δηαηξεηφ κέξνο ησλ αθηλήησλ πνπ δηαλέκνληαη είηε πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ 

απηψλ. 

 

   β. ε αμία ηεο κεξίδαο πνπ παίξλεη απφ ηε δηαλνκή θάζε ζπγθχξηνο δει. ε θπζηθή 

ηνπ κεξίδα, λα είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο ηδαληθήο ηνπ κεξίδαο, δει. κε ηελ αμία πνπ 

είρε ε εμ αδηαηξέηνπ ζπκκεηνρή ηνπ. 

 

   Ο θ.κ.α. κεησκέλνο ζην ? επηβάιιεηαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο πνπ δηαλέκεηαη 

θαη ζε πεξίπησζε άληζεο δηαλνκήο, ε επί πιένλ αμία ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη κε 

μερσξηζηή κεηαβίβαζε θαη θνξνινγείηαη κε αθέξαην ζπληειεζηή θ.κ.α, αλ 

θαηαβιεζεί αληάιιαγκα, δηαθνξεηηθά νθείιεηαη θφξνο δσξεάο. 

 

   ε πεξίπησζε άληζεο δηαλνκήο ε δηαθνξά ηεο θπζηθήο απφ ηελ ηδαληθή κεξίδα 

ππνβάιιεηαη ηφζν ζε θφξν δηαλνκήο φζν θαη θαηά πεξίπησζε ζε θφξν δσξεάο ή 

θ.κ.α. κε αθέξαην ζπληειεζηή. 

 

   10. Πνηνη είλαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη πφηε επηβάιινληαη; 

 

   α) ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο, επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο πνπ νξίδεηαη 

ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηνπ θφξνπ, ηελ πιεξσκή ηνπ νπνίνπ ζα απέθεπγε ν ππφρξενο 

ιφγσ κε ππνβνιήο ηεο δήισζεο, γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 

 

   β) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο, επηβάιιεηαη ζηνλ ππφρξεν 

πξφζζεηνο θφξνο πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ θφξνπ, ηελ πιεξσκή ηνπ 

νπνίνπ ζα απέθεπγε, γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 

 

   γ) ε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξφζεζκεο δήισζεο, επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο 

πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη κε ηε δήισζε, γηα θάζε 

κήλα θαζπζηέξεζεο. 

 

   Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ νπνίσλ γελληέηαη απφ 14.12.2004 θαη κεηά. 

 

   Οξίδνληαη σο αλψηαηα φξηα γηα ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ, ην πνζνζηφ 100% 

γηα ππνβνιή εθπξφζεζκεο δήισζεο θαη 200% γηα ηελ ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο 

ή κε ππνβνιήο δήισζεο ηνπ θφξνπ, ηελ πιεξσκή ηνπ νπνίνπ ζα απέθεπγε ν 

ππφρξενο θνξνινγνχκελνο. 

 

   11. Γηθαίσκα πξνζθπγήο - Δμψδηθε επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

 



 

 

    α. Καηά ηνπ θχιινπ ειέγρνπ έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ν ππφρξενο ή νη θιεξνλφκνη 

ηνπ, εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ θχιινπ ειέγρνπ. 

 

   β. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο πξνο άζθεζε ηεο πξνζθπγήο, ν ππφρξενο 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ ηελ εμψδηθε επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο (ζπκβηβαζκφο). 

 

   ΑΠΑΛΛΑΓΔ 

 

   12. Πνηνη είλαη νη δηθαηνχρνη ηεο απαιιαγήο απφ ην Φ.Μ.Α γηα αγνξά πξψηεο 

θαηνηθίαο; 

 

   Ζ απαιιαγή παξέρεηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα (έγγακα ή άγακα), εθφζνλ 

θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα. πλεπψο, δε δηθαηνχληαη ηεο απαιιαγήο νη Έιιελεο 

θνηηεηέο γηα φζν δηάζηεκα παξακέλνπλ ζπνπδάδνληαο ζην εμσηεξηθφ. 

 

   Καηαξγήζεθε ε απαιιαγή γηα ηνπο Έιιελεο ή νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δελ 

θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα θαηά ην ρξφλν ηεο αγνξάο. Δπίζεο, θαζνξίζηεθαλ νη 

θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ σο αθνινχζσο: 

 

   α) Έιιελεο, 

 

   β) νκνγελείο απφ Αιβαλία, Σνπξθία θαη ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, 

 

   γ) πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 

   δ) αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 96/2008 (ΦΔΚ 

152 Α΄), θαη 

 

   ε) πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ 

δηακέλνληνο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 150/2006 (ΦΔΚ 160 

Α΄). 

 

   Ζ κφληκε δηακνλή απνδεηθλχεηαη κε θάζε λφκηκν κέζν, φπσο π.ρ. ε έλαξμε 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, ε πξφζιεςε γηα παξνρή ππεξεζηψλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

(κηζζσηφο), ε ελνηθίαζε θαηνηθίαο, ε θνίηεζε ζε ζρνιέο θ.ιπ.. Σν ειάρηζην 

ζπλερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο. 

 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηνπο αιινδαπνχο ε πξφζεζή ηνπο γηα κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα δελ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα εηδηθνχο ιφγνπο, νη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπο ρνξεγνχλ πξνζσξηλέο άδεηεο παξακνλήο πνπ αλαλεψλνληαη. 

 

   Οη θαηαγφκελνη απφ ηε Βφξεηα Ήπεηξν θαη ηελ Σνπξθία, εθφζνλ απέθηεζαλ 

ηζαγέλεηα ηξίηνπ θξάηνπο πιελ ηεο Αιβαληθήο θαη Σνπξθηθήο, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

απαιιαγήο απφ ην θφξν. 

 

   Γηα ηνπο έκκηζζνπο Έιιελεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ 

ζεσξείηαη φηη ε θαηνηθία ηνπο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζπλεπψο δηθαηνχληαη ηεο 

απαιιαγήο. 

 



 

 

    Ζ απαιιαγή παξέρεηαη θαη ζηνλ θχξην εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηνχ ή ςηιφ θχξην ή 

επηθαξπσηή θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ πνπ αγνξάδεη ην ππφινηπν πνζνζηφ ή ην 

εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο επηθαξπίαο ή ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

εμ νινθιήξνπ θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ, εθφζνλ ην πνζνζηφ πνπ έρεη δελ ηνπ πιεξνί ηηο 

ζηεγαζηηθέο αλάγθεο. 

 

   Ζ απαιιαγή παξέρεηαη θαη ζην ζχδπγν πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε, ππφ ηνλ φξν φηη 

έρεη θαηαζέζεη αίηεζε ή αγσγή δηαδπγίνπ ηνπιάρηζηνλ πξν έμη κελψλ απφ ην ρξφλν 

ηεο αγνξάο. Αλ δε ιπζεί ν γάκνο κε δηαδχγην κέζα ζε πέληε έηε απφ ηελ αγνξά, 

αίξεηαη ε ρνξεγεζείζα απαιιαγή θαη θαηαβάιιεηαη ν νηθείνο θφξνο. 

 

   Οη ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ, απνζεθψλ, γξαθείσλ, βηνκεραλνζηαζίσλ θαη γεληθά 

ακηγψλ επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ έρνπλ δηθαίσκα απαιιαγήο. Γελ ζεσξείηαη 

επαγγεικαηηθή ζηέγε ην αθίλεην, ην νπνίν απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή ηνλ ηίηιν 

θηήζεο ραξαθηεξίδεηαη σο θαηνηθία, έζησ θαη αλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

επαγγεικαηηθή ζηέγαζε. 

 

   13. Πνηα είλαη ε έθηαζε ηεο παξερφκελεο απαιιαγήο; Παξέρεηαη απαιιαγή γηα 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο;  

 

   Καηαξγήζεθε ε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο γηα αγνξά θαηνηθίαο κε εκβαδφλ έσο 200 

η.κ. ή νηθνπέδνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί θαηνηθία κε εκβαδφλ έσο 200 η.κ., 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπο, θαη παξέρεηαη απαιιαγή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην είδνο ηνπ αγνξαδφκελνπ αθηλήηνπ σο 

εμήο: 

 

   - Γηα αγνξά θαηνηθίαο: απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 200.000€, 

 

   απφ άγακν πνπ παξνπζηάδεη αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη πνζνχ αμίαο 250.000€, 

 

   απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 250.000€ ελψ απφ έγγακν πνπ παξνπζηάδεη 

αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη 

πνζνχ αμίαο 275.000€. 

 

   Σν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25.000€ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα 

απηνχ θαη θαηά 30.000€ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ. 

 

   - Γηα αγνξά νηθνπέδνπ: απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 50.000€ 

 

   απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 100.000€. Σν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 

10.000€ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα απηνχ θαη θαηά 15.000€ γηα ην ηξίην θαη 

θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ.  

 

   Αλ ε αμία ηνπ αθηλήηνπ ππεξβαίλεη ηα παξαπάλσ αθνξνιφγεηα φξηα, ε απαιιαγή 

ρνξεγείηαη κέρξη ηνπ αληίζηνηρνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ θαη γηα ηελ επηπιένλ αμία 

νθείιεηαη ΦΜΑ κε ζπληειεζηή 10%. 

 

   ε πεξίπησζε αγνξάο θαηνηθίαο, ζην πνζφ ηεο απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αμία κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο θαη ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ 



 

 

 έσο 20 η.κ., εθφζνλ βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα κε ην 

ίδην ζπκβφιαην αγνξάο. 

 

   Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζε αγνξέο πξψηεο θαηνηθίαο, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

ησλ νπνίσλ γελληέηαη απφ ηηο 23-4-2010 θαη κεηά. 

 

   14. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο; 

 

   α) Ο αγνξαζηήο ή ε ζχδπγφο ηνπ ή ηα αλήιηθα παηδηά ηνπ λα κελ έρνπλ δηθαίσκα 

πιήξνπο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νηθήζεσο ζε άιιε νηθία ή δηακέξηζκα πνπ 

πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλείαο ηνπ ή δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο 

επί νηθνπέδνπ νηθνδνκήζηκνπ ή επί ηδαληθνχ κεξηδίνπ νηθνπέδνπ, ζην νπνίν 

αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπ αλάγθεο, θαη 

βξίζθνληαη ζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ. Αθφκε 

γηα ηελ απαιιαγή απαηηείηαη ην αγνξαδφκελν νηθφπεδν ή ην γήπεδν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε αγνξαδφκελε νηθία ή ην δηακέξηζκα λα είλαη νηθνδνκήζηκν θαη εληφο 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, θαη κεηαμχ αγνξαζηή θαη 

πσιεηή λα κελ ππάξρεη ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο πξψηνπ βαζκνχ. 

 

   Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην 

φλνκα ηνπ αγνξαζηή. 

 

   β) Θεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, αλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο θαζαξήο επηθάλεηαο (ηεο επηθάλεηαο 

ρσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο) θαηνηθηψλ πνπ πθίζηαληαη ή ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα βάζεη ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ λα αλαγεξζνχλ είλαη: 70 η.κ., 

πξνζαπμαλφκελα θαηά 20 η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα παηδηά ηνπ θαη 25 η.κ. 

γηα ην ηξίην θαη ηα επφκελα ηέθλα. Καη' εμαίξεζε, νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ 

αγνξαζηή κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% απμάλνληαη απφ 70 η.κ. ζε 90 η.κ. 

 

   γ)Ζ απαιιαγή παξέρεηαη κε ηνλ φξν φηη ην αθίλεην ζα παξακείλεη ζηελ θπξηφηεηα 

ηνπ αγνξαζηή γηα κία ηνπιάρηζηνλ πεληαεηία. 

 

   15. Πφηε αίξεηαη ε απαιιαγή; 

 

   ε πεξίπησζε πνπ κε πξάμε ελ δσή κεηαβηβαζζεί ην αθίλεην ή ζπζηαζεί ζ΄ απηφ 

νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην δηθαίσκα, πιελ ππνζήθεο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

πεληαεηίαο, απηφο πνπ κεηαβηβάδεη ή ζπληζηά εκπξάγκαην δηθαίσκα ππνρξενχηαη, 

πξν ηεο κεηαβίβαζεο ή ηεο ζχζηαζεο ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο, λα ππνβάιεη 

δήισζε θαη λα θαηαβάιεη εθάπαμ ην Φ.Μ.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 

κεηαβηβαδνκέλνπ αθηλήηνπ. Ωο αμία ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλεηαη ε αμία πνπ έρεη ην 

αθίλεην θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο κεηαβίβαζεο ή ηεο ζχζηαζεο ηνπ εκπξάγκαηνπ 

δηθαηψκαηνο ή ην δεισζέλ ηίκεκα ηεο κεηαβίβαζεο, εθφζνλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν 

ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ 

ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ρξφλνπ απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο, νπφηε 

θαηαβάιιεηαη ν κεγαιχηεξνο απηφο θφξνο. 

 

   εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο απαιιαγήο θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο 

θαηά ηελ αγνξά αθηλήηνπ εμ αδηαηξέηνπ, θαηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ελφο 



 

 

 ζπδχγνπ ζε ηξίηνλ εληφο ηεο πεληαεηίαο θαηαβάιιεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην 

πνζνζηφ απηφ. 

 

   16. Πνηεο είλαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο; 

 

   Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Γ.Ο.Τ. φηη ρνξεγήζεθε απαιιαγή απφ ην θφξν 

κεηαβίβαζεο, ελψ δε ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο απαιιαγήο, επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ αγνξαζηή, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα θχξην θφξν, θαη πξφζζεηνο θφξνο 

πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 100% επί ηνπ θπξίνπ θφξνπ. Ο θχξηνο θφξνο ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο κε 

εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, 

εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ρξφλνπ ηεο απαιιαγήο 

είλαη κεγαιχηεξνο. ε πεξίπησζε δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ν αλσηέξσ 

πξφζζεηνο θφξνο δελ κπνξεί λα κεησζεί ζηα 3/5 απηνχ,. Αλ ε αμία πνπ έρεη 

απαιιαγεί απφ ην θφξν απνηειεί ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, ν θχξηνο 

θαη πξφζζεηνο θφξνο επηβάιιεηαη κε βάζε ην ηκήκα απηφ, ε αμία ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζρέζε ηεο αμίαο πνπ έρεη απαιιαγεί πξνο ηε ζπλνιηθή αμία, 

θαηά ην ρξφλν ηεο απαιιαγήο. 

 

   Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα αγνξέο πξψηεο θαηνηθίαο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 

νπνίσλ γελληέηαη απφ ηηο 13-12-2007 θαη κεηά. 

 

   17. Τπάξρεη δηθαίσκα απαιιαγήο γηα δεχηεξε θνξά; 

 

   Ζ απαιιαγή απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο γηα αγνξά θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ παξέρεηαη 

κηα θνξά. 

 

   Απαιιαγή παξέρεηαη θαη γηα θάζε λέα αγνξά αθηλήηνπ, εθφζνλ: 

 

   α) ηα αθίλεηα πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο αγνξάο ν 

αγνξαζηήο, ν ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο, δελ πιεξνχλ ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη 

 

   β) ν αγνξαζηήο ππνβάιεη ηελ νηθεία δήισζε θαη θαηαβάιεη εθάπαμ ην θφξν πνπ 

αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ έηπρε ηεο απαιιαγήο. 

 

   Ωο αμία ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλεηαη ε αμία πνπ έρεη απηφ θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο 

απαιιαγήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ πνπ 

ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο πξψηεο απαιιαγήο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, 

εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ή ζην θαηαβιεζέλ ηίκεκα 

θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο πξψηεο απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο, νπφηε 

θαηαβάιιεηαη ν κεγαιχηεξνο απηφο θφξνο. 

 

   Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία έηπραλ απαιιαγήο απφ ην 

θφξν κεηαβίβαζεο γηα απφθηεζε ζηέγεο κέρξη 14.7.1980, θαζψο θαη ζε πξφζσπα ηα 

νπνία έηπραλ απαιιαγήο απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο ή γνληθήο παξνρήο γηα απφθηεζε 

πξψηεο θαηνηθίαο, εθφζνλ γηα ηα πξφζσπα απηά ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

απαιιαγήο θαη θαηαβιεζεί ν νηθείνο θφξνο θαηά πεξίπησζε. 

 



 

 

    18. Πνηα είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο γηα πξψηε 

θαηνηθία θαη πφηε ππνβάιινληαη; 

 

   Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο απφ ην Φ.Μ.Α. 

ππνβάιινληαη καδί κε ηελ δήισζε Φ.Μ.Α. πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ νξηζηηθνχ 

ζπκβνιαίνπ. 

 

   Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο θαζνξίδνληαη 

κε ηελ ππ' αξηζ. ΠΟΛ.1101/24.6.2010 (Φ.Δ.Κ. 1021 Β΄/30-6-2010) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  

 

   19. Πνηεο απαιιαγέο παξέρνληαη ζηνπο αγξφηεο; 

 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 3220/2004 παξέρεηαη πιήξεο απαιιαγή 

απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο θαηά ηελ αγνξά ή αληαιιαγή γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ 

εθηάζεσλ, καδί κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο, ζε φινπο ηνπο αγξφηεο (λένπο, λενεηζεξρφκελνπο ή άλσ ησλ 40 

εηψλ) είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 634/1977 είηε κε εθείλεο ηνπ λ. 2520/1997, ρσξίο 

θαλέλα πεξηνξηζκφ (αλψηαην φξην) σο πξνο ηελ αμία ή ηελ έθηαζε ησλ αγξνηηθψλ 

αθηλήησλ.  

 

   20. Υνξεγείηαη απαιιαγή γηα αγνξά νηθίαο, δηακεξίζκαηνο ή νηθνπέδνπ κε 

εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο; 

 

   Υνξεγείην, θαηαξγήζεθε φκσο απφ 28-12-2000 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2873/2000. 

 

   21.Πφηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ Φ.Μ.Α.; 

 

   Σν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή Φ.Μ.Α. παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

πεληαεηίαο απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν επηδφζεθε ε δήισζε Φ.Μ.Α. θαη 

κεηά πάξνδν δεθαπέληε εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ παξεζρέζε ε 

απαιιαγή, έζησ θαη αλ ε ππφζεζε πεξαηψζεθε νξηζηηθά. 

 

   Γ. - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 

   ΔΡΩΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΔΣΟΤ 2010 

(ΔΝΣΤΠΟ Δ9) 

 

   1. Πνηνη έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2010; 

 

   Τπφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2010 είλαη: 

 

   - Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο 

ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα 

θαη απνθηήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2009. 

 

   - Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έρνπλ νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ηνπο, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην έληππν Δ9 πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ. 

 



 

 

    - Ο ππφρξενο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ζχδπγν ή 

ινηπά πξνζηαηεπφκελα κέιε, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε φπσο έρεη απεηθνληζζεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ (έηε 2005 

έσο 2009), αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη κεηαβιεζεί ε θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ. 

 

   - Σν πξνζηαηεπφκελν κέινο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο ππνρξενχηαη ζε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ έρεη επέιζεη 

κεηαβνιή ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε εληφο ηνπ 2009. 

 

   2. Πφηε ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2010; 

 

   Ζ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2010, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ππνβάιιεηαη ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο κε ηε δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Δπίζεο 

παξέρεηαη θαη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο κέρξη ηελ 30ε 

Ηνπλίνπ 2010. 

 

   3. Πνχ θαη πψο ππνβάιιεηαη ην έληππν Δ9; 

 

   Σν έληππν Δ9 (δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ) έηνπο 2010 ππνβάιιεηαη απηνηειψο 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε 

δχν αληίηππα πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην Γεκφζην, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππφρξεν 

θαη ηε ζχδπγν, εθφζνλ έρεη αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά ή απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή απφ πξφζσπν πνπ έρεη εηδηθά 

εμνπζηνδνηεζεί πξνο ηνχηνπ. 

 

   4. Οη ζχδπγνη ππνβάιινπλ θνηλφ έληππν Δ9; 

 

   ΝΑΗ. Οη ζχδπγνη ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θνηλφ έληππν Δ9. 

 

   5. ε πεξίπησζε γάκνπ εληφο ηνπ 2009 ππνρξενχηαη νη ζχδπγνη λα ππνβάιινπλ 

θνηλφ Δ9; 

 

   ε πεξίπησζε γάκνπ εληφο ηνπ 2009 ππνρξενχηαη ν ππφρξενο-ζχδπγνο λα 

ππνβάιιεη Δ9 έηνπο 2009 εθφζνλ ε ζχδπγνο έρεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή 

ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 

 

   6. Ση ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ππφρξεν ζε δήισζε Δ9 πνπ απεβίσζε εληφο ηνπ 

2009; 

 

   ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ κέρξη 31-12-2009 ππνρξενχληαη νη 

θιεξνλφκνη ηνπ απνβηψζαληνο λα ππνβάιινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) 

έηνπο 2010 ζην φλνκα ηνπ απνβηψζαληνο ζπκπιεξψλνληαο ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ζαλφληνο ζεκεηψλνληαο "Υ" ζηελ έλδεημε "δηαγξαθή ιφγσ 

ζαλάηνπ" θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ κειψλ φπσο είραλ δεισζεί ζηηο 

δειψζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ ηνπ απνβηψζαληνο, ζεκεηψλνληαο "Υ" ζηηο αληίζηνηρεο 

ελδείμεηο "ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν" θαη "κεηαβνιή ζρέζεο -δηαγξαθή -άιιε αηηία". ην 

εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθεί θαλέλα αθίλεην. Τπφρξενη λα δειψζνπλ ηα 

αθίλεηα απηά ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη νη εμ' αδηαζέηνπ θιεξνλφκνη 

θαηά ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηηο 31-12-2009 ή 



 

 

 απφ ηνπο εθ δηαζήθεο θιεξνλφκνπο θαηά ην πνζνζηφ ηνπο εθφζνλ έρεη δεκνζηεπζεί 

δηαζήθε κέρξη ηηο 31-12-2009. 

 

   7. Όηαλ επέιζεη κεηαβνιή εληφο ηνπ έηνπο 2009 ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ πνηνο ππνρξενχηαη λα 

δειψζεη ηηο κεηαβνιέο ζην Δ9; 

 

   ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ ππφρξενπ 

κέρξη 31-12-2009, ν ππφρξενο-ζχδπγνο ζα ππνβάιεη έληππν Δ9 έηνπο 2010 

ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο, ζεκεηψλνληαο "Υ" ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο 

"ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν" θαζψο θαη "κεηαβνιή ζρέζεο -δηαγξαθή -Λφγσ ζαλάηνπ". 

ην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθνχλ ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ζαλφληνο. 

 

   8. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ζρέζεο ησλ ζπδχγσλ εληφο ηνπ έηνπο 2009, πνηνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη Δ9; 

 

   ' απηή ηελ πεξίπησζε ν ππφρξενο-ζχδπγνο πνπ ηα πξνεγνχκελα έηε είρε 

αλαγξάςεη ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζην θνηλφ έληππν Δ9, ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2010 θαη λα αλαγξάςεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ 

ηελ ζχδπγν, ζεκεηψλνληαο "Υ" ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο "ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν -

ζχδπγνο" θαη "κεηαβνιή ζρέζεο -δηαγξαθή -άιιε αηηία". ην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ 

δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ. Ζ ζχδπγνο δε ζα ππνβάιεη 

δήισζε Δ9 έηνπο 2010, εθφζνλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ 

ηεο. 

 

   9. Σέθλν πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή Δ9 γηα ην έηνο 2010; 

 

   Ο Τπφρξενο-γνλέαο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε 

ηα αθίλεηα ηέθλνπ ηνπ, ην νπνίν ην 2010 δελ είλαη πξνζηαηεπφκελν κέινο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 

2010 θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθεη ην ηέθλν, ζεκεηψλνληαο "Υ" 

ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο "ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν -ηέθλν" θαη "κεηαβνιή ζρέζεο -

δηαγξαθή -άιιε αηηία". ην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ 

ππφρξεν-γνλέα δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ηέθλνπ. Σν ηέθλν 

νθείιεη λα ππνβάιεη έληππν Δ9 έηνπο 2010 κε ην νπνίν δειψλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο 

ησλ αθηλήησλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ 

αθηλήησλ ηνπ, δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2010. 

 

   10. Αλήιηθν πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο έρεη 

ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη έρεη ηξνπνπνηήζεηο ζηα 

αθίλεηά ηνπ, πσο ζα δειψζεη ηηο κεηαβνιέο απηέο; 

 

   Με δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζην φλνκα ηνπ (δειαδή ε δήισζε ζα ππνβιεζεί 

ζην φλνκα ηνπ αλειίθνπ). 

 

   11. Αθίλεην πνπ κεηαβηβάζηεθε κέζα ζην έηνο 2009 θαη είρε αλαγξαθεί ζηηο 

δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πσο ζα δηαγξαθεί; 

 



 

 

    ηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2010, θαη 

ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο "Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 

2005 έσο 2008" θαη "Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2009" ζα δηαγξακκηζηνχλ 

νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή "ΝΑΗ" εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή "ΟΥΗ" 

εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. ην εζσηεξηθφ ηεο δήισζεο ζα 

αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάζηεθε θαη ζηε ζηήιε "θσδ. 

κεηαβνιήο" (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 3 

(δηαγξαθή αθηλήηνπ). 

 

   ΠΡΟΟΥΖ: Ωο αχμσλ αξηζκφο ηνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνζηαιεί ην 

εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ (Δ.Σ.ΑΚ.) έηνπο 2008 ζα 

αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο Α.Σ.ΑΚ. πνπ αλαγξάθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο αθηλήηνπ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

εθδνζεί ην εθθαζαξηζηηθφ Δ.Σ.ΑΚ. σο αχμσλ αξηζκφο ζα αλαγξαθεί εθείλνο ηεο 

δήισζεο Δ9 κε ηνλ νπνίν δειψζεθε ην αθίλεην γηα πξψηε θνξά. 

 

   12. Πσο γίλεηαη ε κεηαβνιή αθηλήηνπ πνπ έρεη ήδε δεισζεί ζην έληππν Δ9 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ; 

 

   ηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2010, θαη 

ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο "Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 

2005 έσο 2008" θαη "Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2009" ζα δηαγξακκηζηνχλ 

νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή "ΝΑΗ" εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή "ΟΥΗ" 

εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. ην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ 

αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβάιιεηαη, ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

είλαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη ζηε ζηήιε "θσδ. κεηαβνιή" (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 

22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 2 (κεηαβνιή ζηνηρείσλ αθηλήηνπ πνπ 

έρεη ήδε δεισζεί). 

 

   ΠΡΟΟΥΖ: Ωο αχμσλ αξηζκφο ηνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνζηαιεί ην 

εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ (Δ.Σ.ΑΚ.) έηνπο 2008 ζα 

αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο Α.Σ.ΑΚ. πνπ αλαγξάθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο αθηλήηνπ. 

 

   Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ην εθθαζαξηζηηθφ Δ.Σ.ΑΚ. σο αχμσλ 

αξηζκφο ζα αλαγξαθεί εθείλνο ηεο δήισζεο Δ9 κε ηνλ νπνίν δειψζεθε ην αθίλεην 

γηα πξψηε θνξά. 

 

   13. Πσο δειψλεηαη αθίλεην πνπ απνθηήζεθε εληφο ην έηνπο 2009; 

 

   ηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2010, θαη 

ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο "Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 

2005 έσο 2008" θαη "Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2009" ζα δηαγξακκηζηνχλ 

νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή "ΝΑΗ" εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή "ΟΥΗ" 

εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. ηε ζηήιε "θσδ. κεηαβνιήο" ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ εληχπνπ (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. 

αξηζκφο 1 (δήισζε λένπ αθηλήηνπ). 

 



 

 

    ΠΡΟΟΥΖ: Ωο αχμσλ αξηζκφο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ, ζα 

αλαγξαθεί ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν αχμνληα αξηζκφ ηεο 

ηειεπηαίαο ππνβιεζείζαο δήισζεο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 

 

   14. Με ην Δ9 ππνβάιινληαη θαη νη ηίηινη θπξηφηεηαο; 

 

   ΟΥΗ, ππνρξενχηαη φκσο ν ππφρξενο ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνπκέλνπ λα 

αλαγξάςεη ηνλ αξηζκφ παξαζηαηηθνχ θαη ηελ εκεξνκελία απηνχ πνπ απνδεηθλχεη ηε 

κεηαβνιή, (π.ρ. ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θιπ). 

 

   15. Πνηα αθίλεηα γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη πνηα ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ εληχπνπ Δ9; 

 

   ηνλ πίλαθα 1 γξάθνληαη φια ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. 

 

   Δπίζεο ζηνλ ίδην πίλαθα γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εληφο ζρεδίνπ πφιεο ή 

νηθηζκνχ νηθνπέδσλ είηε έρνπλ θηίζκαηα είηε φρη. 

 

   ηνλ πίλαθα 2 αλαγξάθνληαη φια ηα γήπεδα-εθηάζεηο πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ 

πφιεο ή νηθηζκνχ. 

 

   16. Αθίλεην πνπ απνθηήζεθε κέζα ζην έηνο 2009 θαη κεηαβηβάζηεθε ην ίδην έηνο 

ππνρξενχηαη ν ππφρξενο λα ην αλαγξάςεη ζην Δ9 έηνπο 2010; 

 

   ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ ζηε 

δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 

 

   17. Ση ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία δελ έρεη 

εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ έηνπο 2008 ελψ είραλ 

αθίλεηα; 

 

   Σα αλσηέξσ πξφζσπα ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2008, κέρξη θαη ηελ 15ε 

Ηνπλίνπ έηνπο 2010 κε ηελ νπνία ζα δειψζνπλ ηα αθίλεηα θαη ηα εκπξάγκαηα ζε 

απηά δηθαηψκαηα πνπ είραλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008, ρσξίο πξφζηηκν θαη 

πξνζαπμήζεηο. Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

   18. Ννκηθφ πξφζσπν πνπ δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηνπ κέρξη ηελ 31-12-2009 

ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ; 

 

   ΝΑΗ, φια ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ππνβάιιεη δειψζεηο Δ9 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη δηέθνςαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κέρξη 31-12-2009, ππνρξενχηαη 

ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ζπκπιεξψλνληαο ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπο, ζεκεηψλνληαο "Υ" ζηελ αληίζηνηρε έλδεημε "δηαγξαθή 

ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηψλ". 

 

   ΔΡΩΣΖΔΗ ΔΝΗΑΗΟΤ ΣΔΛΟΤ (Δ.Σ.ΑΚ.), ΦΟΡΟΤ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

(Φ.Α.Π.) ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 

 



 

 

      
 

   1. Σν εληαίν ηέινο αθηλήησλ (Δ.Σ.ΑΚ.) ηζρχεη γηα ην έηνο 2010 ή έρεη θαηαξγεζεί; 

 

   Με ην άξζξν 56 ηνπ λ. 3842/2010 απφ ην έηνο 2010 θαηαξγήζεθε ην Δ.Σ.ΑΚ. θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζρεη. άξζξα 27 έσο 50 λ. 

3842/2010). 

 

   2. Σν πξφζηηκν ησλ 5000€ (ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3763/2009) πνπ 

επηβάιιεηαη ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ ππέβαιαλ αξρηθέο δειψζεηο εληαίνπ ηέινπο 

έηνπο 2009 κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

 

   Σν αλσηέξσ πξφζηηκν ησλ 5000€, κε ην άξζξν 54 ηνπ λ. 3842/2010 πεξηνξίζηεθε 

ζηα 1500€. 

 

   3. Ση ηζρχεη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 γηα ηε θνξνινγία αθηλήησλ; 

 

   Απφ 1-1-2010 επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία (Φ.Α.Π.) πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ Διιάδα θαη αλήθεη ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα (άξζξα 27 έσο 50 λ. 

3842/2010). 

 

   4. Πνηα πξφζσπα είλαη ππνθείκελα ζην Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.); 

 

   Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα, θαηνηθία ή ηελ 

έδξα ηνπο πνπ έρνπλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο 

ή επηθαξπίαο επί αθηλήησλ θαζψο θαη ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θνηλφθηεην ηκήκα ππνγείνπ, ππισηήο, δψκαηνο ή αθάιππηνπ ρψξνπ νηθνδνκήο. 

 

   5. Πνηα είλαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο θφξνπ αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο; 

 

   Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη ε 

Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ. 

 

   6. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δειψζεσλ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα; 

 

   Ζ δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη κέρξη θαη 

ηελ 15ε Μαΐνπ ηνπ νηθείνπ έηνπο, αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ., κε 

αξρή ην 1 θαη νινθιεξψλεηαη ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο. Δηδηθά γηα ην έηνο 2010 ε 

δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 30ε Ηνπιίνπ 2010. 

 

   7. Σα θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο; 

 

   ΟΥΗ. Ζ δήισζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζπληίζεηαη κεραλνγξαθηθά απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ηηο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9). Γηα ηελ επηβνιή 

θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2010 ιακβάλνληαη ππφςε 

νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) εηψλ 2005 έσο θαη 2009 νη νπνίεο 



 

 

 πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, φπσο ηζρχνπλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. 

 

   8. Πνηνη είλαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα; 

 

   Δπί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

επηβάιιεηαη θφξνο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

    

 

   Κιηκάθην 

 

   (ζε επξψ) Φνξνινγηθφο πληειεζηήο θαηά θιηκάθην 

 

   (%) Πνζφ θφξνπ θαηά θιηκάθην (ζε επξψ) χλνιν Φνξνινγεηέαο Αμίαο 

 

   (ζε επξψ) χλνιν Φφξνπ (ζε επξψ) 

 

   400.000 0 --- 400.000 0,00 

 

   100.000 0,1%  100,00 500.000 100,00 

 

   100.000 0,3% 300,00 600.000 400,00 

 

   100.000 0,6% 600,00 700.000 1.000,00 

 

   100.000 0,9% 900,00 800.000 1.900,00 

 

   Τπεξβάιινλ 

 

     1,0%      

 

     

 

   9. Πσο θαηαβάιιεηαη ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ; 

 

   Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο ίζεο δφζεηο, 

απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε θαζεκία απφ 

ηηο επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη 

πέκπηνπ κήλα αληίζηνηρα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ ηέινπο. Αλ ην θφξνο βεβαηψλεηαη 

ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ νηθείνπ έηνπο ηφηε θαηαβάιιεηαη ζε δχν 

ίζεο δφζεηο θαη αλ βεβαηψλεηαη ην κήλα Οθηψβξην θαη έπεηηα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ. 

Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο είλαη κέρξη δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ 

αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν, γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο ηνχην ζα θαηαβιεζεί κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε 

βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. 

 

   10. Τπάξρεη αθνξνιφγεην φξην γηα ηα λνκηθά πξφζσπα; 

 



 

 

    Όρη, ζε θφξν ππνβάιιεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο πεξηνπζίαο. 

 

   11. Με ηη ζπληειεζηή θνξνινγείηαη ε αμία ησλ αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξφζσπσλ; 

 

   Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θνξνινγείηαη κε 

ζπληειεζηή 6‰. Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ άζθεζε 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θηίζκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 1‰. 

 

   12. Με ηη ζπληειεζηή θνξνινγείηαη ε αμία ησλ αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξφζσπσλ 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα; 

 

   Σα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ ζθνπνχο 

θνηλσθειείο, ζξεζθεπηηθνχο, θηιαλζξσπηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο, θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 3‰. Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 1‰. 

 

   13. Πσο θαηαβάιιεηαη ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ; 

 

   Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο ίζεο 

δηκεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο δήισζεο 

νη δε ππφινηπεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ησλ 

δηκήλσλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

   14. Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηαβνιή ηνπ 1/3 ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ; 

 

   ΝΑΗ. Ζ δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη ζπλεπψο κε 

ππνβιεζείζα θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα, εθφζνλ κε ηελ ππνβνιή ηεο δελ 

θαηαβιήζεθε ε πξψηε δφζε, δειαδή ην 1/3 ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. 

 

   15. Παξέρεηαη έθπησζε ζε πεξίπησζε νινζρεξνχο εμφθιεζεο ηνπ αλαινγνχληνο 

θφξνπ; 

 

   Όρη, ζην λφκν δελ πξνβιέπεηαη έθπησζε ζε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο. 

 

   16. Πνηνη πξφζζεηνη θφξνη επηβάιινληαη γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 

παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο; 

 

   Γηα ηελ επηβνιή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4, 5, 6, 7 θαη 8 

ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 2, 4, 9, 14, 15, 22, 23 θαη 24 ηνπ Ν. 2523/1997 

(ΦΔΚ 179 Α΄), φπσο ηζρχνπλ. 

 

   - πγθεθξηκέλα: Όηαλ ε δήισζε ππνβιεζεί εθπξφζεζκα επηβάιιεηαη πξφζζεηνο 

θφξνο πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη γηα θάζε κήλα 

θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 100%. 

 



 

 

    - Όηαλ ππνβιεζεί αλαθξηβήο δήισζε, επηβάιιεηαη ζηνλ ππφρξεν πξφζζεηνο θφξνο 

πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ θφξνπ ηελ πιεξσκή ηνπ νπνίνπ ζα απέθεπγε ν 

ππφρξενο, γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 200%. 

 

   - Όηαλ δελ ππνβιεζεί θαζφινπ δήισζε, επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο πνπ νξίδεηαη 

ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηνπ θφξνπ ηελ πιεξσκή ηνπ νπνίνπ ζα απέθεπγε ν ππφρξενο 

ιφγσ κε ππνβνιήο ηεο δήισζεο γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 200%. 

 

   - Σέινο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 117 επξψ έσο 1.170 επξψ ζηνπο ππφρξενπο ζε 

ππνβνιή δήισζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή. 

 

   - Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα δελ επηβάιιεηαη ην απηνηειέο πξφζηηκν ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ φηαλ δελ πξνθχπηεη δηαθνξά θφξνπ γηα θαηαβνιή εθφζνλ 

έρεη ήδε επηβιεζεί απηνηειέο πξφζηηκν γηα ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 

 

   17. Με ηη ζπληειεζηή θνξνινγνχληαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππνθείκελα ζε 

εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2010; 

 

   Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο γηα ην έηνο 2010 θαη γηα θάζε επφκελν είλαη 15% 

(άξζξν 57 λ. 3842/2010). 

 

     

 

   18. Πφηε ππνβάιιεηαη ε δήισζε εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ; 

 

   Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ εηδηθά γηα ην έηνο 

2010 παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ 2010, ζρεη. ΠΟΛ.1158/16.11.2010. 

 

   19. Πνηνί είλαη ππφρξεα ζε ππνβνιή δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ γηα ην έηνο 2010; 

 

   Τπφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2010 

έρνπλ: 

 

   α) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππφρξεα ζε θαηαβνιή 

ηνπ θφξνπ απηνχ. 

 

   β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο 

ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη 

εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. 

 

   γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, θαζψο θαη απηά ηεο πεξίπησζεο δ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. πγθεθξηκέλα: 

 

   o Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 378/1968 (ΦΔΚ 82 Α΄), ην λ. 27/1975 (ΦΔΚ 77 Α΄), ην λ. 

814/1978 (ΦΔΚ 144 Α΄) θαη ην λ. 2234/1994 (ΦΔΚ 142 Α΄) θαη πινηνθηήηξηεο 

εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ (πεξ. γ, παξ. 2, αξ. 15).  

 



 

 

    o Ννκηθά πξφζσπα ηα νπνία απνδεδεηγκέλα επηδηψθνπλ ζηελ Διιάδα ζθνπνχο 

θνηλσθειείο, πνιηηηζηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο (πεξ. ζη, παξ. 2, αξ. 15). 

 

   o Δηαηξείεο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηελ 

Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ αλήθνπλ ζε ίδξπκα εκεδαπφ ή αιινδαπφ, 

εθφζνλ απνδεδεηγκέλα επηδηψθεη ζηελ Διιάδα θνηλσθειείο ζθνπνχο, γηα ηα αθίλεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ (πεξ. δ΄ παξ. 3, αξ. 15). 

 

   20. Τπνρξενχληαη φινη φζνη ππνβάιινπλ δήισζε εηδηθνχ θφξνπ λα ζπλππνβάιινπλ 

θαη ηα θχιια ππνινγηζκνχ αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο; 

 

   Ζ δήισζε εηδηθνχ θφξνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα θχιια ππνινγηζκνχ αμίαο ησλ 

αθηλήησλ, γηα φζα αθίλεηα ππφθεηηαη ζε θφξν. Γηα ηα απαιιαζζφκελα αθίλεηα δελ 

απαηηείηαη ε ζπλππνβνιή θχιισλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπο. 

 

    

 

   o ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (Φ.Π.Α.) 

 

   1. Τπνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο. 

 

   Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο: 

 

   o Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη: 

 

   - Γηα θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα: γηα φζνπο ηεξνχλ Γ΄ θαηεγνξίαο βηβιία Κ.Β.. θαη 

ην Γεκφζην εθφζνλ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο. 

 

   - Γηα θάζε εκεξνινγηαθφ ηξίκελν: γηα φζνπο ηεξνχλ Β΄ θαηεγνξίαο βηβιία Κ.Β.. 

 

   o Ζ αξρηθή θαη εκπξφζεζκε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ 

εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet γηα ηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξνπ πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ 

θαηεγνξίαο Κ.Β.. θαη πξναηξεηηθά γηα ηνπο ππνθείκελνπο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ 

θαηεγνξίαο Κ.Β.. πιελ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ππνθεηκέλσλ ζην θφξν νη νπνίνη 

έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηελ πεξηνδηθή δήισζε απνθιεηζηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ. 

(). 

 

   o Σξνπνπνηεηηθέο θαη εθπξφζεζκεο δειψζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηε 

Γ.Ο.Τ. 

 

   Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο: 

 

   Α. Όηαλ ε πεξηνδηθή ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ.: 

 

   o ε 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα, πνπ αθνινπζεί ην κήλα ή ην ηξίκελν, εθφζνλ 

απηή είλαη εξγάζηκε, γηα ππνθεηκέλνπο πνπ ν ΑΦΜ ιήγεη ζην ςεθίν 1,2 

 

   o ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 1,2, γηα ππνθεηκέλνπο 

πνπ ν ΑΦΜ ιήγεη ζην ςεθίν 3,4 



 

 

  
   o ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 3,4, γηα ππνθεηκέλνπο 

πνπ ν ΑΦΜ ιήγεη ζην ςεθίν 5,6 

 

   o ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 5,6, γηα ππνθεηκέλνπο 

πνπ ν ΑΦΜ ιήγεη ζην ςεθίν 7,8 

 

   o ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 7,8, γηα ππνθεηκέλνπο 

πνπ ν ΑΦΜ ιήγεη ζην ςεθίν 9,0. 

 

   Δηδηθά γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο απνζεθεπηέο αιθννινχρσλ πνηψλ θαη άιισλ 

αιθννινχρσλ πξντφλησλ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε 26ε εκέξα 

ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα ή ην ηξίκελν θαη αλεμάξηεηα απφ ην 

ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ηνπο. 

 

   Β. Όηαλ ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet: 

 

   o ε 26ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αξρηθή θαη εκπξφζεζκε δήισζε, ε ίδηα εκεξνκελία 

ζεσξείηαη σο θαηαιεθηηθή γηα ηηο πιεξσκέο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ κέζσ ησλ 

ηξαπεδψλ, 

 

   o ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία αθνξά ε δήισζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αξρηθή θαη εκπξφζεζκε 

πηζησηηθή ή κεδεληθή δήισζε. 

 

   Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ππνβνιήο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet ηζρχνπλ θαη 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δειψζεηο απηέο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ιφγσ 

ηερληθήο αδπλακίαο ππνβνιήο ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISnet ή πιεξσκήο 

ηνπο κέζσ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ Γηαηξαπεδηθνχ πζηήκαηνο ΓΗΑ. 

 

   ). 

 

   Γ. ε πεξίπησζε γεληθήο ή ηνπηθήο αξγίαο, ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο εκέξαο φιεο νη 

παξαπάλσ πξνζεζκίεο ππνβνιήο, κεηαθπιίνληαη αλάινγα (βι. ζρεη. ΑΤΟΟ ΠΟΛ 

1060/2006). εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε γεληθήο αξγίαο είλαη δπλαηή ε ππνβνιή 

ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet ηελ λέα θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηνπηθήο αξγίαο ή ηνπηθά κε 

εξγάζηκεο εκέξαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο κέζσ ηνπ 

εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, ε πεξίπησζε απηή ινγίδεηαη σο ηερληθή αδπλακία ηνπ 

εηδηθνχ δηθηχνπ θαη ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη ηελ λέα θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ζηε Γ.Ο.Τ. 

 

   Όπσο αλαθέξζεθε ε ηξνπνπνηεηηθή θαη εθπξφζεζκε πεξηνδηθή δήισζε 

ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε Γ.Ο.Τ. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο είλαη δπλαηφ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο λα γίλεη δηαγξαθή 

ηεο ππνβιεζείζαο αξρηθήο δήισζεο θαη ππνβνιή λέαο αξρηθήο δήισζεο. Δηδηθφηεξα 

ζηελ πεξίπησζε ηεο πηζησηηθήο πεξηνδηθήο δήισζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί κέζσ ηνπ 

εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet ε δηαγξαθή ηεο είλαη δπλαηή εθφζνλ δελ έρεη θαηαρσξεζεί 

ζην ζχζηεκα TAXIS. 



 

 

  
   Γ. Όηαλ ε πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α., πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

TAXISnet, απνξξηθζεί ιφγσ ιαλζαζκέλεο θαηαβνιήο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ, ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 5ε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα πνπ 

αθνινπζεί ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αθνξά ε δήισζε, εθφζνλ ε 

πεξηνδηθή δήισζε είρε αξρηθά ππνβιεζεί εκπξφζεζκα, είρε δνζεί εκπξφζεζκα ε 

εληνιή πιεξσκήο ζηελ Σξάπεδα θαη ππήξρε ηνπιάρηζηνλ ην αθξηβέο ππφινηπν ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο. 

 

   ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνθείκελνο ζην θφξν ππνβάιιεη εθ λένπ ηελ 

απνξξηθζείζα πεξηνδηθή δήισζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία) 

ζπλππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη νη πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο (βι. ζρεη. ΑΤΟΟ 

ΠΟΛ.1003/14.1.2004 θαη ΔΓΤΟΟ ΠΟΛ.1111/27.10.2004). 

 

   2. Τπνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. 

 

   α) Γηα ηνπο ππνθείκελνπο ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ιήγεη ηελ 

31/12/2010 θαζψο θαη γηα ηνπο ππνθείκελνπο ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο 

ιήγεη κεηά ηελ 1/1/2011 δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο 

πξφθεηηαη λα δνζνχλ κε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

 

   β) Γηα ππνθείκελνπο ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία ή ιφγσ νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ή δηαθνπήο ησλ ππαγνκέλσλ ζε Φ.Π.Α. 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ 2010, ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη: 

 

   i. Μέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ κήλα ηεο ιήμεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ή ηεο δηαθνπήο ησλ 

ππαγνκέλσλ ζε Φ.Π.Α. δξαζηεξηνηήησλ, εάλ θαηά ηε ιήμε ηεξνχζαλ βηβιία Α΄ ή Β΄ 

θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 

 

   ii. Μέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ πέκπηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ κήλα ηεο ιήμεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ή ηεο δηαθνπήο ησλ 

ππαγνκέλσλ ζε Φ.Π.Α. δξαζηεξηνηήησλ, εάλ θαηά ηε ιήμε ηεξνχζαλ βηβιία Γ΄ 

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. 

 

   εκεηψλεηαη φηη ε δήισζε νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ππνβάιιεηαη γηα κελ ηα 

θπζηθά πξφζσπα εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο, γηα δε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηε ιχζε ηνπο (ζρεη. ην άξζξν 36 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ).  

 

   γ) ηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ 

εληφο ηνπ 2010, ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη: 

 

   i. Μέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ κήλα ηεο εκπξφζεζκεο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ, αλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο απηήο πεξηφδνπ ηεξνχζε βηβιία Α΄ ή Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. 

 



 

 

    ii. Μέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ πέκπηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ κήλα ηεο εκπξφζεζκεο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ, αλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο απηήο πεξηφδνπ ηεξνχζε βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. 

 

   εκεηψλεηαη φηη ε δήισζε νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ππνβάιιεηαη, ζε πεξίπησζε 

θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, απφ ηνπο θιεξνλφκνπο, κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο, απφ ηελ ελεξγφ αλάκημή ηνπο ζηελ θιεξνλνκνχκελε επηρείξεζε 

θαη φρη πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1847 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε (ζρεη. ην άξζξν 36 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ). 

 

   Ζ εθθαζαξηζηηθή δήισζε γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ ππνβάιιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

   εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε γεληθήο ή ηνπηθήο αξγίαο ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο 

εκέξαο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ππνβάιιεηαη ηελ 

ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

   3.Τπνβνιή ηειεπηαίαο πεξηνδηθήο θαη εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. ζε 

πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

   ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, νη κεηαηξεπφκελεο, ζπγρσλεπφκελεο ή απνξξνθψκελεο 

επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπο Γ.Ο.Τ. εθθαζαξηζηηθή 

δήισζε γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέρξη ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

   Γηα ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ηζρχεη φηη αλαθέξζεθε ζηελ 

εξψηεζε 4. Ωο εκεξνκελία αθεηεξίαο γηα ηελ πξνζεζκία εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο 

εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

   Δπηπιένλ, απφ ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κέρξη ην 

ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, θάζε κία απφ ηηο κεηαζρεκαηηδφκελεο 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο πξάμεηο πνπ δηελεξγεί ζην φλνκά ηεο αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

πξνεξρφκελεο απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ απηφ εηαηξείαο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη 

πεξηνδηθέο δειψζεηο γηα θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν.. 

 

   . 

 

   4. Κπξψζεηο ζηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ. 

 

   α) Πξνζαχμεζε 1,5% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο, εθφζνλ απφ ηε δήισζε 

πξνθχπηεη θφξνο γηα θαηαβνιή.  

 

   β) Πξφζηηκν απφ 117 έσο 1170€ ην νπνίν θαηά ηνλ ζπκβηβαζκφ κεηψλεηαη ζην 1/3 

ζηελ πεξίπησζε πηζησηηθή ή κεδεληθήο δήισζεο. 

 

   5. Τπνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ /δηαθνπήο εξγαζηψλ 

 



 

 

    ε πεξίπησζε παχζεο εξγαζηψλ, πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ νη παξαθάησ 

ππνρξεψζεηο: 

 

   o ππνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ 

αθνινπζεί ηε θνξνινγηθή πεξίνδν (κήλα ή ηξίκελν), ζηελ νπνία αλήθεη ην ηειεπηαίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθείκελνπ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο.  

 

   Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα νξηζηηθή παχζε εξγαζηψλ ιφγσ ιήμεο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ελψζεσλ πξνζψπσλ είηε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε πεξηνδηθή 

δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ 

αθνινπζεί ηε θνξνινγηθή πεξίνδν (κήλα ή ηξίκελν), ζηελ νπνία αλήθεη ην ηειεπηαίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ππνθείκελνπ ή εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκπξφζεζκε 

ππνβνιή ηεο δήισζεο νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 

 

   o ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν 4.γ. 

 

   o έθδνζε εηδηθνχ ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο γηα ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο, 

πάγηα (εθφζνλ έρεη παξέιζεη ε πεληαεηήο πεξίνδνο δηαθαλνληζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ ηα 

επηβάξπλε θαηά ηελ αγνξά ηνπο) θαη εκπνξεχζηκα, πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

παχζεο ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο. 

 

   6. Τπνβνιή αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ. 

 

   Οη αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο (ελδνθνηλνηηθψλ Απνθηήζεσλ αγαζψλ θαη ιήςεσλ 

ππεξεζηψλ - ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ αγαζψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ), απφ 

1.1.10 ππνβάιινληαη γηα θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα. 

 

   Ζ ππνβνιή ησλ αξρηθψλ θαη εκπξφζεζκσλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ 

δηθηχνπ (TAXISnet) γηα θάζε εκεξνινγηαθή πεξίνδν. Καη' εμαίξεζε ε ππνβνιή ησλ 

αξρηθψλ θαη εκπξφζεζκσλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο 

απφ: 

 

   i. Σνπο ππνθείκελνπο πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ 

ΦΠΑ θαη εηδηθφηεξα: 

 

   α. ηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ 

ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., 

 

   β. ηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κφλν παξαδφζεηο αγαζψλ ή 

παξνρέο ππεξεζηψλ, πνπ δελ ηνπο παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο. 

 

   ii. Σν Διιεληθφ Γεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπο δήκνπο, ηηο 

θνηλφηεηεο, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη γεληθά ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 



 

 

    iii. Σνπο ππνθείκελνπο πνπ έρνπλ δειψζεη παχζε εξγαζηψλ ή έρνπλ ηεζεί ζε 

αδξάλεηα, εθθαζάξηζε ή πηψρεπζε, εθφζνλ έρνπλ ππνβάιιεη αλάινγε δήισζε 

κεηαβνιψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αλαθεθαιαησηηθνχ 

πίλαθα. 

 

   iv. Σηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, κεηαηξέπνληαη, ζπγρσλεχνληαη, 

δηαζπψληαη ή απνξξνθψληαη. 

 

   v. Σνπο ππνθείκελνπο πνπ δηελήξγεζαλ παχζε θαη επαλέλαξμε εξγαζηψλ εληφο ηεο 

ίδηαο εκεξνινγηαθήο πεξηφδνπ θαη γηα ηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο πνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ γηα πξάμεηο πνπ δηελήξγεζαλ απφ ηελ εκεξνκελία 

επαλέλαξμεο κέρξη ην ηέινο ηεο νηθείαο εκεξνινγηαθήο πεξηφδνπ αλαθνξάο, εθφζνλ 

πξνεγήζεθε ππνβνιή αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα γηα πξάμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ηελ 

πεξίνδν πξν ηεο παχζεο εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ίδηα εκεξνινγηαθή πεξίνδν. 

 

   vi. Σελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

   Ζ ππνβνιή ησλ δηνξζσηηθψλ ή εθπξφζεζκσλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε έληππε κνξθή ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

   Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αξρηθψλ θαη εκπξφζεζκσλ 

αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ νξίδεηαη ε 26ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε 

ηεο κεληαίαο πεξηφδνπ ηελ νπνία αθνξά (είηε κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet 

είηε κέζσ ηεο Γ.Ο.Τ.). ε πεξίπησζε αξγίαο, ε αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

κεηαθέξεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 

   Δθφζνλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ηερληθή 

αδπλακία ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ (TAXISnet) λα θάλεη απνδεθηή ηελ ππνβνιή ησλ 

αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ, απηνί ζα ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ. 

ηελ επφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα. 

 

   7. Τπνβνιή δήισζεο INTRASTAT. 

 

   Ζ ζηαηηζηηθή δήισζε INTRASTAT ππνβάιιεηαη κεληαίσο, είηε εληχπσο ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ., είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ηήξεζεο 

βηβιίσλ ηνπ Κ.Β... Ζ θεληξηθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο INTRASTAT βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε: 

http://eurostat.statistics.gr/.  

 

   Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο INTRASTAT, εθφζνλ ππνβάιιεηαη εληχπσο 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. αθνινπζεί ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ πεξηνδηθψλ 

δειψζεσλ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. 

 

   ). 

 

   8. Σξφπνο ππνβνιήο πεξηνδηθψλ, εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ θαη 

αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ αγαζψλ θαη ιήςεσλ 

ππεξεζηψλ - ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ αγαζψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet. 



 

 

  
   Οη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα λα ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet πξέπεη λα πηζηνπνηεζνχλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. 

 

   Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο γηα ηνπο λένπο ρξήζηεο ηνπ TAXISnet πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

βήκαηα: 

 

   1. Τπνβνιή Αίηεζεο Δγγξαθήο 

 

   Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet ζπκπιεξψλεη ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε 

εγγξαθήο ηνπ, δειψλνληαο ην φλνκα (username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 

(password) πνπ επηζπκεί λα έρεη σο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ν ρξήζηεο ιακβάλεη ζεκείσκα ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη ν Α.Φ.Μ., ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαζψο 

επίζεο θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα κεηαβεί ζηε Γ.Ο.Τ., γηα λα 

παξαιάβεη ηνλ θιεηδάξηζκν θαη λα νινθιεξψζεη ην δεχηεξν βήκα. 

 

    

 

   2. Έγθξηζε αίηεζεο ζηε Γ.Ο.Τ. 

 

   Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet κεηαβαίλεη ζην ηκήκα Μεηξψνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ. θαη δεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπ. Απαηηείηαη απηνπξφζσπε παξνπζία 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηε Γ.Ο.Τ. εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Φπζηθφ πξφζσπν, είηε ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη Δλψζεηο Πξνζψπσλ. Σν κφλν 

ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη είλαη ν Α.Φ.Μ. θαη ην έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο (αζηπλνκηθή 

ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην θ.ιπ.) ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλν ζην ΜΖΣΡΩΟ 

TAXIS. 

 

   3. Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε (User Account) 

 

   Ο ππνςήθηνο λένο ρξήζηεο ηνπ TaxisNet ελεξγνπνηεί ειεθηξνληθά ηνλ ινγαξηαζκφ 

ηνπ. ην βήκα απηφ ηνπ δεηείηαη λα αιιάμεη ηνλ αξρηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο 

(password). Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απαηηεί ηε γλψζε ηξηψλ (3) 

θσδηθψλ: ην φλνκα ρξήζηε (username), ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password) θαη ηνλ 

θιεηδάξηζκν, ν νπνίνο παξαιακβάλεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε. 

 

   Οη ρξήζηεο ηνπ TaxisNet πνπ απηή ηε ζηηγκή θάλνπλ ρξήζε ησλ πθηζηακέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζα δηαηεξεζνχλ ζε ηζρχ. Θα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θάζε 

είδνπο δήισζε . Αλ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

παξέρνληαη ζηαδηαθά (εμνπζηνδνηήζεηο ζε ινγηζηέο, πξφζβαζε ζηε ζπλνιηθή 

θνξνινγηθή εηθφλα, κεηαβνιέο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, επηρείξεζεο θιπ) ζα πξέπεη 

λα επηζθεθζνχλ ηε Γ.Ο.Τ. ην αξγφηεξν κέρξη 31/12/2011 πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο απηνχο ε 

Αίηεζε Δγγξαθήο ζα γίλεη απηφκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάπησζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ πθηζηακέλσλ ρξεζηψλ. 

 



 

 

     9. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ εγγξαθή ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζην θφξν ζην Μεηξψν V.I.E.S. 

 

   Κάζε ππνθείκελνο ζην θφξν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

θαη πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο (ελδνθνηλνηηθή 

απφθηεζε - ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε - ελδνθνηλνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ - 

ελδνθνηλνηηθή ιήςε ππεξεζηψλ) έρεη ππνρξέσζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλαιιαγήο 

(ηηκνιφγεζεο) λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. "δήισζε έλαξμεο - κεηαβνιήο 

εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ" (έληππν Μ2) ή "δήισζε έλαξμεο - κεηαβνιήο 

εξγαζηψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ" (έληππν Μ3), θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζην κεηξψν V.I.E.S. 

 

   ηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη, πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλαιιαγήο ζηνλ έιεγρν 

εγθπξφηεηαο ηνπ θνηλνηηθνχ Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.ζε ζρέζε κε ηελ επσλπκία ηνπ. Ο 

έιεγρνο εγθπξφηεηαο ηνπ θνηλνηηθνχ Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο www.gsis.gr, θαη www.europa.eu.int/vies. Γηα ηα θξάηε 

κέιε πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη επηβεβαίσζε ηεο επσλπκίαο κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ απηψλ δηεπζχλζεσλ, ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη 

ηειεθσληθά ζηνλ αξηζκφ 210-3640076. 

 

   Σέινο, πξνθεηκέλνπ γηα αγαζά, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζεσξεζεί κηα 

ζπλαιιαγή σο ελδνθνηλνηηθή είλαη θαη ε απνδεδεηγκέλε θπζηθή δηαθίλεζε ησλ 

αγαζψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ). 

 

   εκεηψλεηαη φηη απφ 01/01/2010 ζηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαηαρσξείηαη 

θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ ελδνθνηλνηηθψλ παξνρψλ θαη ιήςεσλ ππεξεζηψλ εθφζνλ: i) 

ν ηφπνο θνξνινγίαο είλαη ην θξάηνο κέινο ηνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ θαη ππφρξενο 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη ν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 

14 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ), ii) νη ππεξεζίεο δελ απαιιάζζνληαη απφ ην 

θφξν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζην θξάηνο κέινο ηνπ ιήπηε ησλ 

ππεξεζηψλ, δειαδή δελ δειψλνληαη νη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο θφξνπ απφ ην ιήπηε. 

 

   εκεηψλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηελ ελδνθνηλνηηθή ιήςε ππεξεζηψλ, ε ππνρξέσζε 

εγγξαθήο ζην V.I.E.S. θαη ππνβνιήο αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ ηζρχεη γηα θάζε 

ππνθείκελν ζην θφξν, αλεμάξηεηα εάλ πξφθεηηαη γηα ππνθείκελν ζην θφξν πνπ 

απαιιάζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ιφγσ κηθξνχ ηδίξνπ (κηθξέο απαιιαζζφκελεο 

επηρεηξήζεηο), ή νη πξάμεηο ηνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν (πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο). 

 

   Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξνρέο ππεξεζηψλ (ππεξεζίεο πνπ 

θνξνινγνχληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.2.α ηνπ Κψδηθα 

ΦΠΑ), απφ νπνηνδήπνηε ππνθείκελν ζην θφξν. 

 

   10. Πψο απνδίδεηαη ν Φ.Π.Α., γηα ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ή 

ελδνθνηλνηηθή ιήςε ππεξεζηψλ γηα ηελ νπνία πξέπεη λα απνδνζεί θφξνο απφ 

πξφζσπα πνπ ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ θφξνπ.  

 

   Σα κε ππνθείκελα ζην θφξν λνκηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ 

απνθιεηζηηθά πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ 



 

 

 ησλ εηζξνψλ ηνπο, νη απαιιαζζφκελεο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο θαζίζηαληαη ππφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ΦΠΑ γηα ηελ ελδνθνηλνηηθή 

απφθηεζε αγαζψλ, θαζψο θαη ηελ ελδνθνηλνηηθή ιήςε ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ. Ο θφξνο απνδίδεηαη κε έθηαθηε πεξηνδηθή δήισζε, κέρξη ηε δεθάηε 

πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επνκέλνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα πνπ θαηέζηε 

απαηηεηφο ν θφξνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16 θαη 18 ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 

 

   Δλδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ 

 

   α) νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 10.000,00€ (ρσξίο 

ην ΦΠΑ) απφ φια ηα θξάηε κέιε, θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, θαζψο 

θαη ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (αλεμάξηεηα χςνπο απνθηήζεσλ). 

 

   β) επηιέγνπλ ηε θνξνιφγεζή ηνπο, απνθηψληαο ΑΦΜ/ΦΠΑ θαη θνηλνπνηψληαο ηνλ 

ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπο. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο κεηαβνιψλ - 

κεηάηαμεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, 

κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ 

επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

 

   Δλδνθνηλνηηθέο ιήςεηο ππεξεζηψλ 

 

   Ζ ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ΦΠΑ γηα ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ άιιν θξάηνο 

κέινο θαη νη νπνίεο θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.2.α ηνπ 

Κψδηθα ΦΠΑ, ηζρχεη γηα θάζε ππνθείκελν ζην θφξν, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ. 

 

   Δπίζεο ε ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα ΝΠΓΓ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ΑΦΜ γηα 

ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, θαζψο θαη γηα ηα ΝΠΓΓ ηα 

νπνία παξάιιεια αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζην θφξν αλεμάξηεηα απφ ην 

εάλ νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θνξνινγεηέα δξαζηεξηφηεηα ή γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα δεκφζηαο εμνπζίαο. 

 

   εκεηψλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο, αληίζεηα ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή 

αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ αγαζψλ θαη ιήςεσλ 

ππεξεζηψλ θαη δήισζεο INTRASTAT εθφζνλ έρνπλ ππεξβεί ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη 

εμνκνίσζεο. 

 

   11. Σφπνο θνξνιφγεζεο ππεξεζηψλ.  

 

   Απφ 1.1.2010 

 

   α) Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ππνθείκελνπο ζην θφξν (επηρείξεζε), 

θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν ηνπ ιήπηε (πειάηε), εθηφο απφ ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

 

   - ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε αθίλεην (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ), 

 

   - κεηαθνξέο πξνζψπσλ (θνξνιφγεζε αλάινγα κε ην δηαλπφκελν δηάζηεκα), 

 



 

 

    - θαιιηηερληθέο, εθπαηδεπηηθέο θιπ. ππεξεζίεο (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο), 

 

   - ππεξεζίεο εζηηαηνξίνπ θαη εζηίαζεο (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο 

θαη ζε πεξίπησζε ελδνθνηλνηηθψλ ηαμηδίσλ κεηαμχ Διιάδνο θαη άιισλ θξαηψλ 

κειψλ, θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο ηνπ ηαμηδηνχ), 

 

   - κίζζσζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ κέρξη 30 εκέξεο θαη πξνθεηκέλνπ πεξί πινίσλ κέρξη 

90 εκέξεο (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν πνπ ην κεηαθνξηθφ κέζν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

πειάηε), 

 

   β) Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν (ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο) θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν ηνπ παξέρνληνο, εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε (α) αλσηέξσ θαη επηπιένλ ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

 

   - ππεξεζίεο κεζαδφλησλ (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν πνπ θνξνινγείηαη ε θχξηα 

ππεξεζία πνπ αθνξά ε κεζνιάβεζε), 

 

   - κεηαθνξά αγαζψλ (θνξνιφγεζε αλάινγα κε ην δηαλπφκελν δηάζηεκα) θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο αγαζψλ θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν 

αλαρψξεζεο, 

 

   - παξεπφκελεο ηεο κεηαθνξάο ππεξεζίεο (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν πνπ εθηεινχληαη) 

 

   - πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη εξγαζίεο επί θηλεηψλ αγαζψλ (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν 

πνπ εθηεινχληαη), 

 

   - ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη νξηζκέλεο άπιεο ππεξεζίεο, φπσο δηαθήκηζε, 

δηθαηψκαηα, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο, ξαδηνηειενπηηθέο, 

θιπ. (θνξνιφγεζε ζηνλ ηφπν ηνπ ιήπηε).  

 

     

 

   12. Δθαξκνδφκελνο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 

 

   Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο νξίδεηαη ζε 23% ζηε θνξνινγεηέα 

αμία,. Καη' εμαίξεζε, ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ππάγνληαη ζην κεησκέλν 

ζπληειεζηή ν νπνίνο απφ 1.1.2011 είλαη 13%. 

 

   εκεηψλεηαη φηη απφ 23.4.10 ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ππάγεηαη θαη ε ζέξκαλζε 

κέζσ δηθηχνπ (ηειεζέξκαλζε), ελψ απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία ην δηθαίσκα ρξήζεο 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή. 

 

   ην ίδην Παξάξηεκα πεξηιακβάλνληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 

ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή (απφ 1.1.2011 6,5%). ηνλ ππεξκεησκέλν απηφ 

ζπληειεζηή ππάγνληαη: 

 

   - ηα βηβιία 

 

   - ηα βηβιία κε εηθφλεο γηα παηδηά ηεο απφ 1.1.2011) 



 

 

  
   - νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηεο 

 

   - ηα θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ, θαη ηα εκβφιηα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ 

αλζξψπνπ ηεο απφ 1.1.2011 

 

   - ηα εηζηηήξηα γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. 

 

   - ε δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ θαη ηεο κίζζσζεο ρψξνπ ζε θαηαζθήλσζε ή 

θάκπηγθ γηα ηξνρφζπηηα (απφ 1.1.2011). 

 

   Κάζε θαηεγνξία αγαζψλ νξηνζεηείηαη απφ ηηο δαζκνινγηθέο θιάζεηο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηε πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία ηνπ έηνπο 1996. 

 

   13. ε πνηεο πεξηπηψζεηο (γεσγξαθηθέο πεξηνρέο) ηζρχνπλ νη κεησκέλνη, θαηά 30%, 

ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. 

 

   Γηα ηα λεζηά ησλ λνκψλ Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Γσδεθαλήζνπ, Κπθιάδσλ θαη ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Θάζν, ακνζξάθε, Βφξεηεο πνξάδεο θαη θχξν, νη ζπληειεζηέο 

ηνπ θφξνπ κεηψλνληαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη απφ 1.1.2011 είλαη 5%, 9% 

θαη 16%.  

 

   Οη κεησκέλνη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. εθαξκφδνληαη ζηα αγαζά, κε εμαίξεζε ηα 

θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, εθφζνλ απηά:  

 

   α) βξίζθνληαη ζηα λεζηά απηά θαη παξαδίδνληαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ζηα λεζηά απηά, ή  

 

   β) πσινχληαη κε πξννξηζκφ ηα λεζηά απηά απφ ππνθείκελν ζην θφξν, 

εγθαηαζηεκέλν ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, πξνο αγνξαζηή 

ππνθείκελν ή πξνο κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εγθαηαζηεκέλν ζηα 

λεζηά απηά, ή  

 

   γ) απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο κε ππνθείκελν 

ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλν ζηα λεζηά απηά, ζηα πιαίζηα ηεο 

ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ, ή  

 

   δ) εηζάγνληαη ζηα λεζηά απηά. 

 

   Όζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ηζρχνπλ, 

εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο δχν πξνυπνζέζεηο:  

 

   α) Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ έρνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ λεζησηηθέο πεξηνρέο. ηελ έλλνηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

πεξηιακβάλεηαη ε χπαξμε ηεο έδξαο ή ηνπ θεληξηθνχ ή ππνθαηαζηήκαηνο πνπ 

ιεηηνπξγεί κφληκα θαη φρη επθαηξηαθά, απφ ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ.  

 



 

 

    β) Ζ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ νινθιεξψλεηαη πιηθά εληφο ησλ λεζησηηθψλ απηψλ 

πεξηνρψλ. 

 

     

 

   14. Δθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. ζηα λέα αθίλεηα:  

 

   α) Πεξηπηψζεηο παξάδνζεο αθηλήησλ πνπ επηβάιιεηαη Φ.ΠΑ.  

 

   Φ.Π.Α. επηβάιιεηαη ζηελ παξάδνζε απνπεξαησκέλσλ ή εκηηειψλ θηηξίσλ ή 

ηκεκάησλ ηνπο θαη ηνπ νηθνπέδνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη κε απηά σο εληαία ηδηνθηεζία ή 

ηδαληθψλ κεξηδίσλ νηθνπέδνπ επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ην ακάρεην ηεθκήξην ηνπ 

απνπεξαησκέλνπ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία πξηλ απφ ηελ πξψηε 

εγθαηάζηαζε ζε απηά. Γηα ηελ εθαξκνγή Φ.Π.Α. ζεσξνχληαη:  

 

   - Ωο θηίξηα, ηα θηίζκαηα γεληθά θαη νη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηα θηίζκαηα ή κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν ζηαζεξφ θαη κφληκν.  

 

   - Ωο πξψηε εγθαηάζηαζε, ε πξψηε ρξεζηκνπνίεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ 

θηηξίσλ χζηεξα απφ ηελ αλέγεξζή ηνπο, φπσο είλαη ε ηδηνθαηνίθεζε, ε ηδηφρξεζε, ε 

κίζζσζε ή άιιε ρξήζε. Θεσξείηαη επίζεο φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε 

εγθαηάζηαζε θαηά ην ρξφλν πνπ ζπκπιεξψλεηαη πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο. Δπίζεο, Φ.Π.Α. επηβάιιεηαη ζηε κεηαβίβαζε ηεο 

ςηιήο θπξηφηεηαο, ζηε ζχζηαζε ή ζηελ παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα πξνζσπηθήο ή 

πξαγκαηηθήο δνπιείαο, ζηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο επί 

θνηλφθηεησλ θχξησλ, βνεζεηηθψλ ή εηδηθψλ ρψξσλ θηηζκάησλ ή επί θνηλφθηεηνπ 

ηκήκαηνο νηθνπέδνπ θαζψο θαη ζηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηεο 

επηθαξπίαο ησλ αθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.  

 

   β) Υξφλνο έλαξμεο εθαξκνγήο  

 

   Φ.Π.Α. επηβάιιεηαη ζηελ παξάδνζε αθηλήησλ ησλ νπνίσλ:  

 

   - Ζ άδεηα θαηαζθεπήο εθδίδεηαη απφ 01/01/2006 θαη κεηά  

 

   - Ζ άδεηα θαηαζθεπήο αλαζεσξείηαη απφ 01/01/2006 θαη κεηά κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαζεψξεζεο δελ έρνπλ αξρίζεη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο. 

Δμαίξεζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί, εθφζνλ απηφ είλαη επηζπκεηφ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

έρεη ππνβιεζεί έσο 25/11/2005 πιήξεο θάθεινο ζηελ πνιενδνκία θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο αληηπαξνρήο εθφζνλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή έρεη ππνγξαθεί θαη ην 

πξνζχκθσλν κεηαβίβαζεο ρηιηνζηψλ νηθνπέδνπ θαη εξγνιαβηθφ θαηαζθεπήο.  

 

   γ) Πξψηε θαηνηθία  

 

   Απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α. ε παξάδνζε αθηλήησλ ζε δηθαηνχρνπο απαιιαγήο 

απφ ην Φ.Μ.Α. θαηά ηελ απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο θαζψο θαη ε παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πνπ ζπληζηάηαη ππέξ ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ.  

 



 

 

    Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηνλ νηθνπεδνχρν ζηελ πεξίπησζε αληηπαξνρήο δελ πθίζηαηαη 

πνηέ απαιιαγή απφ ηνλ Φ.Π.Α. γηα ηελ απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο αθνχ δελ 

πιεξνχηαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αγνξάο πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο Φ.Μ.Α.  

 

   δ) Παξάδνζε γεπέδσλ  

 

   Απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α. ε παξάδνζε νηθνπέδσλ, αγξνηεκαρίσλ θ.ι.π., θαζψο 

θαη ε παξάδνζε ηδαληθψλ κεξηδίσλ απηψλ. 

 

     

 

   ε) Αληηπαξνρή  

 

   Γελ επηβάιιεηαη Φ.Π.Α. ζηελ παξάδνζε ησλ ρηιηνζηψλ ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηνλ 

νηθνπεδνχρν πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή, ελψ επηβάιιεηαη Φ.Π.Α. γηα ηηο παξαδφζεηο 

θηηζκάησλ (εξγνιαβία) πνπ δίδνληαη σο αληηπαξνρή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηνλ 

νηθνπεδνχρν. Ωο αμία, επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη Φ.Π.Α., ιακβάλεηαη ε αμία ηεο 

παξερφκελεο εξγνιαβίαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο πιηθψλ εξγαζηψλ, 

ακνηβψλ, κηζζψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη ηπρφλ εξγνιαβηθφ θέξδνο, 

φπνπ ππάξρεη. 

 

     

 

   ζη) Μεηαβίβαζε ηδηνθηεζηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νηθνπεδνχρνπ 

πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε ηεο νηθνδνκήο  

 

   Ο νηθνπεδνχρνο κπνξεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο, αθφκε 

θαη πξηλ εθδνζεί πξνο απηφλ ην ζηνηρείν παξάδνζεο θηηζκάησλ, λα κεηαβηβάζεη ηηο 

ηδηνθηεζίεο πνπ παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπ. Ζ κεηαβίβαζε απηή ππάγεηαη ζε 

Φ.Μ.Α. εάλ ν νηθνπεδνχρνο είλαη ηδηψηεο θαη ζε Φ.Π.Α. εάλ είλαη θαηαζθεπαζηηθή 

επηρείξεζε. εκεηψλεηαη φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ζηνηρείν παξάδνζεο 

θηηζκάησλ ζα εθδνζεί ζηνλ νηθνπεδνχρν πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε ηνλ θαηαζθεπαζηή 

θαη ζε απηφλ επηξξίπηεηαη ν αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

 

     

 

   δ) Γηαθνξά αλάκεζα ζηελ θνξνινγεζείζα αμία θάζε ηδηνθηεζίαο θαηά ηε 

κεηαβίβαζε θαη ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο. Καηά ηελ κεηαβίβαζε ηδηνθηεζίαο πξηλ 

απφ ηελ απνπεξάησζε ηεο νηθνδνκήο επηβάιιεηαη Φ.Π.Α. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

νηθνδνκήο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο είλαη πηζαλφ 

γηα θάπνηεο ή φιεο ηηο ηδηνθηεζίεο απηφ λα πξνθχπηεη κεγαιχηεξν απφ ηελ 

θνξνινγεζείζα, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηδηθήο δήισζεο, αμία. Ζ θαηαζθεπαζηηθή 

επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη έθηαθηε δήισζε θαη λα απνδψζεη ηνλ Φ.Π.Α. πνπ 

νθείιεη ζεκεηψλνληαο ηελ αηηία ππνβνιήο ηεο αιιά δελ ζα κεηαθέξεη ην πνζφ απηφ 

πξνο έθπησζε ζηελ πεξηνδηθή ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. Άιισο ν θφξνο 

θαηαινγίδεηαη θαηά ηνλ έιεγρν κε πξνζαχμεζε ιφγσ αλαθξίβεηαο ησλ δειψζεσλ.  

 

   ε) Δθρψξεζε εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ θαηαζθεπαζηηθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη 

ζπκβιεζεί κε νηθνπεδνχρν ζε άιιε θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε πξνο ζπλέρηζε ησλ 

εξγαζηψλ.  



 

 

  
   Ζ εθρψξεζε εθ κέξνπο ηνπ εξγνιάβνπ ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην πξνζχκθσλν κεηαβίβαζεο ρηιηνζηψλ νηθνπέδνπ θαη εξγνιαβηθφ 

θαηαζθεπήο ζπληζηά παξνρή ππεξεζίαο. Ωο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε 

αληηπαξνρή πνπ έιαβε ε πξφθεηηαη λα ιάβεη γηα ηελ εθρψξεζε απηή ν αξρηθφο 

εξγνιάβνο. Ζ θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζην εξγνιαβηθφ 

πξνζχκθσλν ζα έρεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο σο πξνο ηνλ Φ.Π.Α. γηα ηελ 

έλ ιφγσ νηθνδνκή.  

 

   Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξηλ ηελ εθρψξεζε έρεη 

ζπληειεζηεί κεηαβίβαζε ρηιηνζηψλ νηθνπέδνπ απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή (κε ζπκβφιαην) ή έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην 

ηδηνθηεζίεο πνπ αθνξνχλ ζην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, δηφηη ελδέρεηαη λα 

πξνθχπηνπλ θαη άιιεο πξάμεηο πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία. 

 

   15. Πνηεο πξάμεηο απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α.  

 

   Απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. νη πξάμεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ θαη 

αθνξνχλ ζηελ ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε - δηάγλσζε, ζηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα θαη αζθάιηζε, ζηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο γεληθά, ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηηο 

ππεξεζίεο πνιηηηζηηθήο ή κνξθσηηθήο θχζεο, ζηελ παξνρή λεξνχ θαη απνρέηεπζεο 

απεπζείαο απφ ηνπο Ο.Σ.Α., ζηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, 

ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, κεηνρέο, κεξίδηα, νκνινγίεο, ακνηβαία θεθάιαηα, 

θαηαζέζεηο, κηζζψζεηο αθηλήησλ θ.α.. Απαιιάζζνληαη, επίζεο, απφ ην Φ.Π.Α., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., νη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. Γηα ηηο 

αλσηέξσ πξάμεηο, ν ππνθείκελνο ζην θφξν δελ έρεη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ 

εηζξνψλ ηνπ. 

 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ 1.7.2010 θαηαξγήζεθε ε απαιιαγή ησλ δηθεγφξσλ, 

ζπκβνιαηνγξάθσλ, άκηζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ησλ 

ζπγγξαθέσλ, θαιιηηερλψλ γεληθά πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο άιινπο 

ππνθείκελνπο ζην θφξν. 

 

   Δπίζεο απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ε απαιιαγή ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζψο θαη απφ πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δελ είλαη 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα  

 

   Δπίζεο, απαιιάζζνληαη νη πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε φζα 

θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο. 

 

     

 

   16. Οη ππεξεζίεο εθκάζεζεο Ζ/Τ ππάγνληαη ή φρη ζε Φ.Π.Α. 

 

   Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο, απαιιάζζεηαη απφ ην 

Φ.Π.Α., αλεμάξηεηα απφ ην πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη, εθφζνλ ζηνρεχεη ζηε 



 

 

 κεηάδνζε γλψζεσλ γεληθά ζε ζέκαηα Ζ/Τ. Αληίζεηα, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία Ζ/Τ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πψιεζή ηνπο, ρσξίο λα παξέρεηαη γεληθφηεξε εθπαίδεπζε, δελ απαιιάζζεηαη απφ ην 

Φ.Π.Α.  

 

    17. πκκεηνρή ηαηξνχ ζε θιηληθή κειέηε.  

 

   Ζ ακνηβή πνπ εηζπξάηηεη ηαηξφο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θιηληθή κειέηε πνπ 

δηεμάγεηαη γηα ινγαξηαζκφ θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

θαξκάθνπ δελ απαιιάζζεηαη ηνπ Φ.Π.Α., αιιά ππάγεηαη ζην θφξν, φπσο θαη θάζε 

άιιε δξαζηεξηφηεηα ηαηξνχ πνπ δε ζπληζηά ηαηξηθή εμέηαζε, δηάγλσζε θαη 

πεξίζαιςε αζζελνχο. 

 

   18. Απαιιαγή νδηθήο βνήζεηαο.  

 

   Οη ππεξεζίεο νδηθήο βνήζεηαο έλαληη ζπλδξνκήο πνπ παξέρνληαη απφ αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα παξνρήο νδηθήο βνήζεηαο 

απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α 

 

   19. Απαιιαγή νιηθήο λαχισζεο επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο.  

 

   Ζ λαχισζε επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο ηνπ λ. 2743/1999 (πξψελ 

λ.438/1976) πνπ γίλεηαη απφ πινηνθηήηξηα εηαηξεία: 

 

   α) πξνο άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ, 

απαιιάζζεηαη απφ ην ΦΠΑ, 

 

   β) κε βάζε λαπινζχκθσλν γηα ηελ εθηέιεζε πιφσλ ζαιάζζηαο αλαςπρήο ή 

πεξηεγήζεσο, ζεσξείηαη σο παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ εθ κέξνπο ηεο 

πινηνθηήηξηαο θαη ππάγεηαη ζε ΦΠΑ 11% θαη απφ 1.1.2011, 13%. 

 

   Όκσο, γηα ηα ηνπξηζηηθά πινία ηεο πεξίπησζεο απηήο, πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο 

θνξνινγεηέαο βάζεο πνζνζηφ έθπησζεο: 

 

   - 60%, φηαλ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο, 

 

   - 50%, φηαλ εθηεινχλ πιφεο Σνπηθνχο κέρξη Μεγάιεο Αθηνπινΐαο, 

 

   - 40%, φηαλ εθηεινχλ πιφεο Σνπηθνχο κέρξη Μηθξήο Αθηνπινΐαο. 

 

   Αλαιπηηθέο δηεπθξηλίζεηο έρνπλ δνζεί κε ηελ Δ.Γ.Τ.Ο. ΠΟΛ.1156/9.5.1997. 

 

   20. Απαιιαγή αγνξψλ, εηζαγσγψλ θαη ιήςεσλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ή 

ηελ ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ). 

 

   Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν λα αγνξάδνπλ ή εηζάγνπλ 

αγαζά κε απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, εθφζνλ απηά πξννξίδνληαη λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν εμαγσγήο ή/θαη ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο θαζψο θαη λα 

ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο πξάμεηο απηέο ρσξίο λα 

θαηαβάιινπλ θφξν. 



 

 

  
   Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

απαιιαγή απφ ην θφξν ζε κία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ θαη ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ηεο αίηεζεο δσδεθάκελεο 

ρξνληθήο ή δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπο. 

 

    

 

   21. Γηαθαλνληζκφο παγίσλ.  

 

   Όηαλ επηρείξεζε αγνξάζεη αγαζφ επέλδπζεο ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζεί γηα 

κία πεληαεηία, κε αθεηεξία ην έηνο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ.  

 

   Αλ κέζα ζηα πέληε έηε, απφ ηελ πξψηε ρξεζηκνπνίεζε, επέιζεη κεηαβνιή ζην 

δηθαίσκα έθπησζεο ηφηε πξέπεη λα γίλεη δηαθαλνληζκφο γηα ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ 

θφξνπ γηα θάζε έηνο πνπ ππάξρεη κεηαβνιή ή γηα ην θφξν ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

πέκπησλ, αληίζηνηρα. 

 

   πλεπψο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ, εάλ: (1) κεηαβιεζεί ην 

δηθαίσκα έθπησζεο, ν δηαθαλνληζκφο ζα ελεξγεζεί κε ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (θπξ. 

λ.2859/2000), φπσο ηζρχεη, εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο, γηα ην 1/5 ηνπ θφξνπ γηα θάζε 

έηνο πνπ ζπληειείηαη ε πξναλαθεξζείζα κεηαβνιή, (2) παξαδίδεηαη αγαζφ επέλδπζεο 

ή παχεη νξηζηηθά απηφ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνξνινγεηέεο πξάμεηο, ζα ελεξγεζεί 

εθάπαμ δηαθαλνληζκφο γηα ηα ελαπνκείλαληα πέκπηα ηνπ θφξνπ εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο 

ηεο παξάδνζεο ή παχζεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. 

 

   22. Δπηκεξηζκφο ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ (Pro-rata), πνηεο εθξνέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξηζκεηή θαη πνηεο ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο.  

 

   ε πεξίπησζε πνπ ν ππνθείκελνο ζην θφξν ρξεζηκνπνηεί αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ, γηα κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα 

έθπησζεο (κε ππνθείκελεο ή απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο), ν 

εθπηπηφκελνο θφξνο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζηα εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ θφξνπ 

ησλ θνηλψλ απηψλ εηζξνψλ. Σν εθπηπηφκελν απηφ πνζνζηφ βξίζθεηαη κε βάζε έλα 

θιάζκα (Pro - rata), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη:  

 

   α) ζηνλ αξηζκεηή: νη θνξνινγεηέεο εθξνέο θαη νη θνξνινγεηέεο εθξνέο εθηφο 

Διιάδνο θαη νη απαιιαζζφκελεο εθξνέο πνπ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πξνο έθπησζε, β) 

ζηνλ παξνλνκαζηή: φ,ηη έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ αξηζκεηή θαη νη απαιιαζζφκελεο 

εθξνέο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πξνο έθπησζε. Δπίζεο, ζηνλ παξνλνκαζηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κε ζπλδεφκελεο κε ηελ ηηκή ησλ πξάμεσλ επηδνηήζεηο, 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θιάζκα έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί απφ άιιε αηηία.  

 

   Γελ ιακβάλνληαη ππ' φςε νχηε ζηνλ αξηζκεηή νχηε ζηνλ παξνλνκαζηή ηα πνζά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ:  

 

   - παξαδφζεηο (πψιεζε θηι) αγαζψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνθείκελν 

γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε ζηελ επηρείξεζε,  



 

 

  
   - απηνπαξαδφζεηο ή ηδηνρξεζηκνπνηήζεηο,  

 

   - ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο,  

 

   - πξάμεηο ιήπηε θαη επηζηξνθέο θφξσλ,  

 

   - εθξνέο εμ αηηίαο αγνξάο επελδπηηθψλ αγαζψλ,  

 

   - παξεπφκελεο πξάμεηο ζε αθίλεηα ή απφ ρξεκαηνδνηηθέο ή πξάμεηο εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα παξεπφκελεο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο πξάμεηο. 

 

   23. Αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζηελ αγνξά ή εηζαγσγή θαηλνχξγηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 

   Δπηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη 

 

   Οη δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ πεξηνξηζηηθά κφλνλ έμη (6) ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ, ήηνη, βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο, 

μελνδνρεηαθέο θαη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί (ππνρξεσηηθά ή 

πξναηξεηηθά) ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. εκεηψλεηαη φηη ζηελ αλσηέξσ 

ππνπξγηθή απφθαζε απηή δελ ππάγνληαη νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

   Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

 

   Ο επελδπηήο πνπ πξφθεηηαη λα εηζάγεη ή αγνξάζεη ζην εζσηεξηθφ επελδπηηθά 

αγαζά, ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην γηα ηελ επηβνιή ηνπ Φ.Π.Α. Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  

 

   - Αίηεζε έγθξηζεο εηζαγσγήο ή αγνξάο ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ (θαλνχξγησλ) κε 

αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

 

   - Αλαιπηηθφ πίλαθα (εηο δηπινχλ), ζηνλ νπνίν αλαγξάθεη ηα αγαζά πνπ πξφθεηηαη λα 

εηζάγεη ή λα αγνξάζεη ζην εζσηεξηθφ (πνζφηεηα θαη αμία),  

 

   - Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986,  

 

   - Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηπρφλ ππαγσγή ζε αλαπηπμηαθφ λφκν.  

 

   - Πξνθεηκέλνπ γηα ζεξκνθήπηα ή πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζ' απηά απαηηείηαη, 

επηπιένλ, βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

 

   24. Πνηα είλαη ηα εηδηθά θαζεζηψηα Φ.Π.Α. θαη πψο γίλεηαη ε έληαμε ζε απηά. 

 

   Σα εηδηθά θαζεζηψηα Φ.Π.Α. είλαη ηα εμήο:  

 

   - άξζξν 35.α: Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ππνθείκελνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζε Σξίηε ρψξα, πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο 

εληφο ηεο Κνηλφηεηνο. 



 

 

  
   - άξζξν 39: Μηθξέο επηρεηξήζεηο.  

 

   - άξζξν 39.α: Αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα.  

 

   - άξζξν 40: Καη' απνθνπή θαηαβνιή ηνπ θφξνπ (κε βάζε ην άξζξν απηφ έρνπλ 

νξηζζεί εηήζηα θαη' απνθνπή πνζά Φ.Π.Α. γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο ζθαθψλ 

παξάθηηαο αιηείαο κέρξη 12 κέηξα - βι. ζρεη. εξψηεκα 30 θαησηέξσ), ηνπο 

εθκεηαιιεπηέο ζθαθψλ ιίκλεο Ησαλλίλσλ θαη ηνπο εθκεηαιιεπηέο ηππήιαησλ 

νρεκάησλ.  

 

   - άξζξα 41 - 42: Αγξφηεο.  

 

   - άξζξν 43: Πξαθηνξεία ηαμηδίσλ.  

 

   - άξζξν 44: Βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά.  

 

   - άξζξν 45: Μεηαπσιεηέο κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη αληηθεηκέλσλ 

θαιιηηερληθήο αμίαο. 

 

   - άξζξν 46: Πσιήζεηο ζε δεκνπξαζία.  

 

   - άξζξν 47: Δπελδπηηθφο ρξπζφο.  

 

   Με ηα ίδηα άξζξα νξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηα εηδηθά απηά 

θαζεζηψηα θαη νη εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη ππνθείκελνη ζην 

θφξν πνπ εληάζζνληαη ζηα θαζεζηψηα απηά. 

 

   25. Δπηζηξνθή Φ.Π.Α. ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο.  

 

   Οη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41 δηθαηνχληαη επηζηξνθήο ηνπ 

ΦΠΑ πνπ επηβάξπλε ηηο εηζξνέο ηνπο. Ζ επηζηξνθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε θαη' 

απνθνπή ζπληειεζηή (11%) ζηηο πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ πξνο άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν, ππνβάιινληαο ζε εηήζηα βάζε 

(απφ 1.3 κέρξη 31.7 θάζε έηνπο) ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: 

 

   α) αίηεζε - αλαιπηηθή θαηάζηαζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ 

θαη 

 

   β) ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε αμία ηεο παξάδνζεο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηεο παξνρήο ησλ αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε 

επηζηξνθή ηνπ θφξνπ. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηα λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα Γ΄ (ζει. 2) ηεο αίηεζεο - αλαιπηηθήο 

θαηάζηαζεο δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ νπνία θαη ζπλππνβάιινληαη. 

 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ 1.10.2010 νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπ πσινχλ 

ηα πξντφληα ηνπο ζε ιατθέο αγνξέο ή απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα, ή εμάγνπλ ή 

παξαδίδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε 

βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. 

 



 

 

    Γηα ηηο πσιήζεηο απηέο έρνπλ δηθαίσκα επηζηξνθήο κε θαη' απνθνπή ζπληειεζηή 

(5%) επί ησλ ελ ιφγσ πσιήζεσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην βηβιίν εζφδσλ 

εμφδσλ πνπ ηεξνχλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπκςεθηζκνχ κε ηελ πεξηνδηθή 

δήισζε πνπ ππνβάιινπλ γηα θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν. 

 

    

 

   26. Τπνρξεψζεηο Φ.Π.Α. ησλ εθκεηαιιεπηψλ ΣΑΥΗ.  

 

   Απφ 1.7.2010 νη εθκεηαιιεπηέο ΣΑΥΗ ππάγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ θαη 

ηεξνχλ βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, ππνβάιινπλ δειψζεηο Φ.Π.Α. θαη έρνπλ δηθαίσκα 

έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. ησλ δαπαλψλ ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε κεηαθνξά πξνζψπσλ 

ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. (13% απφ 1.1.2011), ελψ εάλ παξέρνπλ 

άιιεο ππεξεζίεο εμεηάδεηαη ν αλαινγψλ Φ.Π.Α. (π.ρ. νη δηαθεκίζεηο ππάγνληαη ζηνλ 

θαλνληθφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α.). 

 

   27. Τπνρξεψζεηο Φ.Π.Α. ησλ εθκεηαιιεπηψλ ζθαθψλ παξάθηηαο αιηείαο. 

 

   Οη εθκεηαιιεπηέο ζθαθψλ παξάθηηαο αιηείαο κέρξη 12 κέηξα, θαζψο θαη ζθαθψλ 

ζπνγγαιηείαο εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο απφδνζεο Φ.Π.Α. κε θαη' απνθνπή 

πνζά πνπ νξίδνληαη κε ηελ Α.Τ.Ο. 1145339/6602/140/Δ0014/ΠΟΛ.1320/30.12.1998. 

Σν θαζεζηψο απηφ είλαη πξναηξεηηθφ γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ην θαλνληθφ θαζεζηψο. Σα πνζά ηνπ 

θφξνπ πνπ νθείινληαη γηα θάζε ζθάθνο εηεζίσο πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ην 

κήθνο ησλ ζθαθψλ θαη έρνπλ σο εμήο:  

 

    

 

    

 

   Μήθνο ζθαθψλ (κ)  

 

   Δηήζην πνζφ Φ.Π.Α. ζε επξψ. 

 

   Μέρξη = 5 98 

 

   κεγαιχηεξα ησλ 5 κέρξη = 6  126 

 

   κεγαιχηεξα ησλ 6 κέρξη = 7 204 

 

   κεγαιχηεξα ησλ 7 κέρξη = 8 281 

 

   κεγαιχηεξα ησλ 8 κέρξη = 9 352 

 

   κεγαιχηεξα ησλ 9 κέρξη = 10 394 

 

   κεγαιχηεξα ησλ 10 κέρξη = 11 450 

 

   κεγαιχηεξα ησλ 11 κέρξη = 12 471 

 



 

 

    πνγγαιηεία 198 

 

    

 

   Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο (κέρξη 20.06 θαη 20.12 θάζε έηνπο) 

κε ηελ ππνβνιή έθηαθηεο δήισζεο. Οη αλσηέξσ εθκεηαιιεπηέο έρνπλ δηθαίσκα 

απαιιαγήο ησλ πινίσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 

(Ν.2859/2000), φπσο ηζρχεη. 

 

   Οη επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη κφλν έλα ζθάθνο θάησ ησλ 6 κέηξσλ 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, σο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δελ έρνπλ 

δηθαίσκα απαιιαγήο ησλ πινίσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 27 ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α., εθηφο θαη επηιέμνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζην εηδηθφ θαζεζηψο ή ζην θαλνληθφ 

θαζεζηψο Φ.Π.Α. 

 

   28. Οθείιεηαη Φ.Π.Α. θαηά ηελ πψιεζε απηνθηλήησλ θαη πψο απνδίδεηαη. 

 

   Κάζε πψιεζε απηνθηλήηνπ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, απφ ππνθείκελν ζην θφξν ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, κε αληάιιαγκα, ππφθεηηαη ζην Φ.Π.Α. θαη απνδίδεηαη κε ηελ 

πεξηνδηθή δήισζε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ . 

 

   Ζ πψιεζε Δ.Η.Υ. απηνθηλήηνπ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θαηά ηελ αγνξά ηνπ δελ αζθήζεθε ην δηθαίσκα έθπησζεο.  

 

   Ζ πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ 

εληάζζεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (άξζξν 45 Κψδηθα Φ.Π.Α.) 

θνξνινγείηαη κφλν γηα ην κηθηφ θέξδνο πνπ επηηπγράλεη ν κεηαπσιεηήο, εθφζνλ ηα 

απηνθίλεηα απηά ηα έρεη πξνκεζεπηεί απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ σο άλσ 

άξζξνπ.  

 

   εκεηψλεηαη φηη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε θνξνινγεηέα αμία 

ην ηέινο ηαμηλφκεζεο (βι. ζρεη. Δ.Γ.Τ.Ο. 

1005723/178/22/Β0014/ΠΟΛ.1023/20.1.2000). 

 

   29. Πφηε πιεξψλεηαη Φ.Π.Α. θαη πφηε ραξηφζεκν ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο 

επηρείξεζεο απφ επαρζή αηηία ή θιεξνλνκηθή δηαδνρή. 

 

   ηελ κεηαβίβαζε επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, θιάδνπ ή κέξνπο ηεο απφ επαρζή ή 

ραξηζηηθή αηηία ή κε ηε κνξθή εηζθνξάο ζε πθηζηάκελν ή ζπληζηψκελν λνκηθφ 

πξφζσπν δελ νθείιεηαη Φ.Π.Α., εθφζνλ ην πξφζσπν πνπ ηελ απνθηά ζπλερίδεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πξνθαηφρνπ, αιιά θαηαβάιιεηαη ραξηφζεκν, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηεο πεξί ηειψλ θαη ραξηνζήκνπ λνκνζεζίαο. 

 

   30. "Πψιεζε ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο": παξνρή ππεξεζίαο ή παξάδνζε αγαζνχ. 

 

   ηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο ηππνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ πξφθεηηαη γηα παξάδνζε 

αγαζνχ. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ πσιείηαη ινγηζκηθφ πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο 

αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο. 

 



 

 

    31. Πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο σο πξνο ην Φ.Π.Α. φζσλ έρνπλ ππνγξάςεη 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη φζσλ κεηέρνπλ ζε θνηλνηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

   Γελ ππφθεηληαη ζην Φ.Π.Α., νη κηζζσηνί θαη ηα άιια θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε 

λνκηθή ζρέζε, πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγαζίαο 

ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε. Δπνκέλσο, ζε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (αλεμάξηεηα 

απφ ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο) ε χπαξμε δεζκψλ εμάξηεζεο ηνπ 

παξέρνληνο ηελ ππεξεζία κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε ππαγσγή ηνπ 

ή κε ζε Φ.Π.Α. Γηα ηελ χπαξμε δεζκψλ εμάξηεζεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 

   - ε εξγαζία λα παξέρεηαη γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν,  

 

   - λα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ηηο εληνιέο θαη ηελ επνπηεία ηνπ εξγνδφηε,  

 

   - ηελ επζχλε γηα ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο λα ηελ έρεη ν εξγνδφηεο  

 

   - λα ππάξρεη δηαξθήο απαζρφιεζε θαη θπζηθή παξνπζία ηνπ παξέρνληνο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ εξγνδφηε, ή ζ' απηνχο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε  

 

   - ε ακνηβή λα θαηαβάιιεηαη πεξηνδηθά (π.ρ. κεληαία).  

 

   . 

 

   Οπσζδήπνηε δεκηνπξγνχληαη δεζκνί εμάξηεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη Ηδξχκαηα Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1128/8.4.1997 

απφ πξφζσπα πνπ ζπκβάιινληαη κε ηα Ηδξχκαηα απηά σο εξεπλεηέο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Κνηλφηεηα εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (άξζξν 4, παξάγξ. 5 ηεο Α.Τ.Ο. 

1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/8.4.1997). 

 

   32. Αληηκεηψπηζε ρνξεγηψλ  

 

   Καηαβνιή πνζψλ σο ρνξεγία ππάγεηαη ζην Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο 

ησλ πνζψλ απηψλ δηαθεκίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην ρνξεγφ.  

 

    ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΩΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ 

 

   Κψιπκα Θεψξεζεο 

 

   1. Ζ χπαξμε θνξνινγηθψλ ρξεψλ, θαζψο θαη ρξεψλ απφ νπνηνδήπνηε ηέινο ή 

εηζθνξά πνπ βεβαηψλεηαη (θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ.), αλεμάξηεηα απφ ην 

πνηνο είλαη ν ηειηθφο δηθαηνχρνο, πάλσ απφ 6.000 ΔΤΡΩ ρσξίο ηηο λφκηκεο 

πξνζαπμήζεηο (κφλν γηα ηα ζηνηρεία). 

 

   2. Ζ κε ππνβνιή δειψζεσλ απφδνζεο νπνηνπδήπνηε παξαθξαηνχκελνπ ή 

επηξξηπηφκελνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, αλεμάξηεηα απφ 



 

 

 ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν απηψλ (π.ρ. ΔΛΓΑ) θαζψο θαη δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

(κφλν γηα ηα ζηνηρεία). 

 

   3. Ζ χπαξμε κε θνξνινγηθψλ ρξεψλ βάζεη άιισλ δηαηάμεσλ (αζθαιηζηηθά θ.ιπ.) 

πάλσ απφ 6.000 ΔΤΡΩ (γηα ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ). 

 

   4. Ζ χπαξμε ρξεψλ ζε επηκειεηήξηα αλεμαξηήησο χςνπο πνζνχ (γηα ηε ζεψξεζε 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ). 

 

     

 

   Δηδηθά γηα ηελ πξψηε ζεψξεζε ζηνηρείσλ απαηηείηαη: 

 

   - Γηα θπζηθφ πξφζσπν πνπ πξνεγνχκελα αζθνχζε άιιε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα: 

Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. φηη δελ πθίζηαληαη ηα ππ' αξηζκ. 1-2 θσιχκαηα 

ζεψξεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

   - Γηα λνκηθφ πξφζσπν (νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, θνηλσλίεο θαη αζηηθέο εηαηξείεο): Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. φηη ηα ζπκκεηέρνληα κέιε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δελ έρνπλ ηα ππ' αξηζκ. 

1-2 θσιχκαηα ζεψξεζεο απφ άζθεζε ηεο αηνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή 

αληίζηνηρα ηα λνκηθά πξφζσπα απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο σο κε κέιε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

   ΠΩΛΖΔΗ ΑΓΑΘΩΝ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΡΗΣΟΤ - ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

   Ση εθδίδεη ν εληνιέαο; 

 

   Γειηίν απνζηνιήο κε ζθνπφ "πψιεζε γηα ινγαξηαζκφ κνπ" 

 

   Ση εθδίδεη ν αληηπξφζσπνο; 

 

   α) Γηθά ηνπ θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο. 

 

   β) Δθθαζάξηζε θαηά εληνιέα, γηα ηνλ νπνίν, απνηειεί παξαζηαηηθφ εζφδνπ θαη 

εμφδνπ. 

 

   Ζ εθθαζάξηζε γηα ηνλ εθδφηε ηεο απνηειεί παξαζηαηηθφ εζφδνπ. 

 

   ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΓΖΜΟΗΟΗ ή ΗΓΗΩΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

 

   Θεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο; 

 

   Απφ 1/1/2007 δελ ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο κε ξεηέο δηαηάμεηο (πεξίπησζε γ΄ ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.., φπσο ηέζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3522/2006) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ηεξνχλ βηβιία 

θαη δελ εθδίδνπλ ζηνηρεία. Δπίζεο κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο απφ 1/1/2007 δελ ζεσξείηαη 

επηηεδεπκαηίαο θαη ν ζπγγξαθέαο ζπληαμηνχρνο αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα 



 

 

 ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ γηα ηελ πξψηε κεηά απφ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ έθδνζε 

βηβιίνπ. 

 

   Πνην ζηνηρείν εθδίδεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπο; 

 

   Απφδεημε δαπάλεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη εθδίδνπλ ηα βηβιία ηνπο θαη ηα 

πσινχλ εθδίδεηαη ηηκνιφγην αγνξάο απφ ηνλ αγνξαζηή απηψλ επηηεδεπκαηία. 

 

   ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΘΖΚΖ 

 

   Σήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο κφλν γηα πξψηεο χιεο θαη έηνηκα πξντφληα. 

 

   Γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 23/4/2010 απαιιάζζεηαη απφ 

ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ν 

επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία ίδησλ αγαζψλ ή ίδησλ αγαζψλ θαη αγαζψλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

 

   ηελ πεξίπησζε απηή φιεο νη βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο 

παξαθνινπζνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ αμίαο πνπ 

ρξεψλεηαη αλάινγα κε ηελ αμία αγνξάο ηνπο θαη πηζηψλεηαη κε ηελ αμία απηψλ πνπ 

αλαιψζεθαλ ζηελ παξαγσγή φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ 

απνγξαθή. 

 

   Λφγσ ηεο κε ππνρξέσζεο παξαθνινχζεζεο ζην βηβιίν απνζήθεο ησλ βνεζεηηθψλ 

πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ν επηηεδεπκαηίαο δελ έρεη ππνρξέσζε γηα ηα 

αγαζά απηά: α) λα εθδίδεη δειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο, β) λα ζπληάζζεη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο νπφηε ν θαηακεξηζκφο ηεο αμίαο ησλ αλαισζέλησλ βνεζεηηθψλ πιψλ 

θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ζηα παξαγφκελα πξντφληα γίλεηαη κε βάζε θξηηήξηα πνπ 

εθαξκφδνληαη πάγηα θαη θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ζεσξνχκελεο ηεο αμίαο ησλ αλαισζέλησλ σο εξγνζηαζηαθφ θφζηνο. 

 

     

 

   Απαιιάζζεηαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο ν επηηεδεπκαηίαο πνπ 

απνθιεηζηηθά επεμεξγάδεηαη αγαζά ηξίησλ (θαζνλίζηαο). 

 

   Γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 23/4/2010 απαιιάζζεηαη απφ 

ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο ν επηηεδεπκαηίαο πνπ απνθιεηζηηθά επεμεξγάδεηαη 

αγαζά ηξίησλ (θαζνλίζηαο). 

 

   Δάλ φκσο επεμεξγάδεηαη θαη δηθά ηνπ αγαζά ηφηε δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ 

ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο θαη θξίλεηαη γηα ηελ ππνρξέσζε απηή κε βάζε ην ζχλνιν 

ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ απφ ηελ πψιεζε ησλ δηθψλ ηνπ αγαζψλ θαη 

ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αγαζψλ ησλ ηξίησλ. 

 

   Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ επεμεξγάδεηαη αγαζά γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ηεξεί βηβιίν απνζήθεο γη΄ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελδηάκεζα ηεο ρξήζεο παχεη λα επεμεξγάδεηαη ίδηα αγαζά κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ 

ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο απφ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ 

πεξηφδνπ. 



 

 

  
   Γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 23/4/2010. δελ ζπληάζζνληαη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ζην 

βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ δελ αλαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο ησλ βνεζεηηθψλ 

πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ αλαιψζεθαλ ζηελ παξαγσγή. 

 

   Με ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο ζην ππνθαηάζηεκα θαη ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

 

   Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηηεδεπκαηία λα κελ ηεξεί απφ 1/6/2010 ηδηαίηεξν 

βηβιίν απνζήθεο ή CD βηβιίνπ απνζήθεο ζην ππνθαηάζηεκα ή ζηνλ απνζεθεπηηθφ 

ρψξν αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ πνπ βξίζθνληαη απηά. Οη ζπλαιιαγέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ παξαθνινπζνχληαη θαη΄ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία ζε ηδηαίηεξε 

κεξίδα ζην βηβιίν απνζήθεο ηεο έδξαο θαη πξέπεη λα δίλνληαη άκεζα ζηνλ έιεγρν πνπ 

δηελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ηα πνζνηηθά ππφινηπα ησλ αληίζηνηρσλ 

κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνπ ηεξνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο ηεο έδξαο κέρξη 

ηελ εκεξνκελία πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη ε ελεκέξσζή ηνπ. 

 

   Δπίζεο ν ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα. λα ζπλερίζεη 

λα ην ηεξεί γηα φιεο ή γηα κεξηθέο απφ απηέο θαη λα εθαξκφζεη ηε λέα δηάηαμε γηα ηηο 

ινηπέο εγθαηαζηάζεηο 

 

   Σνλίδεηαη φηη γηα ηε κε ηήξεζε ηδηαίηεξνπ βηβιίνπ απνζήθεο ζην ππνθαηάζηεκα ή 

ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν δελ ππνβάιιεηαη γλσζηνπνίεζε ή δήισζε κεηαβνιήο ζην 

ηκήκα κεηξψνπ γηα ηε κε ηήξεζε απηή. 

 

   Απαιιαγή ησλ νχπεξ- Μάξθεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο 

θαηά ηελ εμαγσγή 

 

   Γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2005 θαη κεηά ν 

εθκεηαιιεπηήο θαηαζηήκαηνο νχπεξ - Μάξθεη πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηά θχξην 

ιφγν ιηαληθή πψιεζε, κε ην ζχζηεκα ηεο απηνεμππεξέηεζεο, εηδψλ δηαηξνθήο, 

θξέαηνο, απνξξππαληηθψλ, πνηψλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεσο θαη άιισλ εηδψλ 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαηά ηελ εμαγσγή. 

 

   Απαιιαγή ηνπ θαηαζθεπαζηή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ απφ ηελ 

ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο 

 

   Γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2005 θαη κεηά απαιιάζζεηαη 

πιήξσο απφ ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ν θαηαζθεπαζηήο δεκφζησλ ή 

ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ. εκεηψλεηαη φηη ηελ ίδηα απαιιαγή έρεη θαη ν 

επηηεδεπκαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε νηθνδνκψλ 

(ππνπεξίπησζε ηγ΄ ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Β.., 

φπσο ηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3522/2006). 

 

   Πξφζζεηεο θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ηήξεζε 

βηβιίνπ απνζήθεο. 

 

   Γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 22/12/2006 θαη κεηά 

απαιιάζζνληαη πιήξσο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο θαη νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ: 



 

 

  
   o ν εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, 

 

   o ν πσιεηήο λσπψλ ηρζχσλ, (αθνξά θαη ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο), 

 

   o ν εθκεηαιιεπηήο κνλάδαο αλαθχθισζεο αγαζψλ πνπ ιεηηνπξγεί κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ σο 

"χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο" πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 19 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2939/2001, (ππνπεξηπηψζεηο ζη΄, ε΄, ηδ΄ θαη ηε΄ ηεο πεξίπησζεο Α΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Β.., φπσο ηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ.3522/2006). 

 

   o ν πσιεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη αεξίσλ γεληθά πνπ 

δηαηίζεληαη κε ζπλερή ξνή. 

 

   ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

 

   Απφ 1/6/2010 δφζεθε ε δπλαηφηεηα κε ηήξεζεο ζην ππνθαηάζηεκα ηδηαίηεξνπ 

βηβιίνπ Αγνξψλ ή Δζφδσλ - Δμφδσλ αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ (ρεηξφγξαθα ή 

κεραλνγξαθηθά). 

 

   Ζ δπλαηφηεηα απηή δίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην βηβιίν αγνξψλ ή εζφδσλ - 

εμφδσλ ηεο έδξαο παξαθνινπζνχληαη νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο θάζε 

ππνθαηαζηήκαηνο ρσξηζηά απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο έδξαο ή άιινπ 

ππνθαηαζηήκαηνο. 

 

   Οκνίσο δφζεθε ε δπλαηφηεηα κε ηήξεζεο ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Γ΄ θαηεγνξίαο 

ησλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ίδηα παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Β.. Ζ δπλαηφηεηα απηή αθνξά φια ηα ππνθαηαζηήκαηα αλεμάξηεηα 

ηνπ ηφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ (ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά) ηήξεζεο 

ησλ βηβιίσλ. 

 

     

 

   Ζ δπλαηφηεηα απηή δίλεηαη κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

   ? Οη ζπλαιιαγέο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο. 

 

   ? Οη αγνξέο, νη πσιήζεηο θαη ην ηακείν θάζε ππνθαηαζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη 

ρσξηζηά (ηδηαίηεξνπο ππνινγαξηαζκνχο) απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο έδξαο ή 

άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο. 

 

   ? Γίλεηαη άκεζα ζηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζην ππνθαηάζηεκα γηα ην νπνίν δελ 

ηεξνχληαη βηβιία ην ππφινηπν ηακείνπ κέρξη ηελ εκέξα πνπ έπξεπε λα γίλεη ε 

ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ. 

 

   Σα πξναλαθεξφκελα κπνξεί λα εθαξκφδνληαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία γηα κεξηθά ή 

φια ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπ. 

 



 

 

    Γηα ηε κε ηήξεζε βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο θαη΄ εθαξκνγή 

ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή δήισζεο κεηαβνιήο ζην ηκήκα 

Μεηξψνπ. 

 

   Πξφζθαηξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο ππνθαηαζηήκαηα. 

 

   Απφ 22/12/2006 δελ ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο ππνθαηαζηήκαηα εθηφο ησλ 

πξνζσξηλψλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη νη ινηπέο πξφζθαηξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Β.. φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3522/2006. 

 

   Απαιιαγή απφ ηελ ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ ζηεγάδεηαη 

ζε ζπλερφκελν ή ζηνλ ίδην θηηξηαθφ ρψξν κε ηελ έδξα ή κε άιιν ππνθαηάζηεκα. 

 

   Απφ 22/12/2006 θαη κεηά ην ππνθαηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ζε ζπλερφκελν ή ζηνλ 

ίδην θηηξηαθφ ρψξν κε ηελ έδξα ή κε άιιν ππνθαηάζηεκα απαιιάζζεηαη κεηά απφ 

γλσζηνπνίεζε ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. απφ ηελ ηήξεζε ηδηαίηεξνπ 

πξφζζεηνπ βηβιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.., κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ απηνχ θαηαρσξνχληαη ζην πξφζζεην βηβιίν πνπ ηεξείηαη 

γηα ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ έδξα ή ζ΄ άιιν ππνθαηάζηεκα ηνπ ίδηνπ ή 

ζπλερφκελνπ θηηξηαθνχ ρψξνπ (δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

Κ.Β.., φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο κε ηελ 

παξάγξαθν 16 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3522/2006). 

 

   ΠΩΛΖΖ ΠΟΟΣΟΤ ΤΝΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Δ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ Γ.Υ. 

 

   Πνην ην παξαζηαηηθφ πψιεζεο; 

 

   Μπνξεί λα ζπληαρζεί ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κεηαβίβαζεο ή λα εθδνζεί 

ηηκνιφγην πψιεζεο - δειηίν απνζηνιήο. 

 

   ΠΟΗΑ ΣΑ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΠΩΛΖΔΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΓΗΑ ΦΤΛΑΞΖ; 

 

   Καηά ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ απηψλ εθδίδεηαη ηηκνιφγην - δειηίν απνζηνιήο, ζην 

νπνίν αλαγξάθεηαη σο ζθνπφο ε πψιεζε θαη παξακνλή ησλ αγαζψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πσιεηή γηα θχιαμε. 

 

   Δάλ ν πσιεηήο ηεξεί βηβιία Γ' Καηεγνξίαο, θάλεη εγγξαθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ αγαζψλ απηψλ, σο "εκπνξεχκαηα ηξίησλ". 

 

   Καηά ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ απηψλ εθδίδεηαη δειηίν απνζηνιήο κε ηε 

ζεκείσζε φηη αθνξά δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ απφ θχιαμε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ 

αξρηθνχ παξαζηαηηθνχ πνπ εθδφζεθε θαηά ηελ πψιεζε. 

 

   ΠΟΗΑ ΣΑ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 

ΓΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΗΜΟ - ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΠΗΘΑΝΖ ΠΩΛΖΖ; 

 



 

 

    Καηά ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ εθδίδεηαη δειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη σο ζθνπφο ΄΄δεηγκαηηζκφο - επίδεημε θαη πηζαλή πψιεζε΄΄. 

 

   ηε ζπλέρεηα, εάλ αθνινπζήζεη πψιεζε ησλ αγαζψλ, εθδίδεηαη ηηκνιφγην πψιεζεο 

- δειηίν απνζηνιήο θαη γίλεηαη ζπζρέηηζε κε ην πξψην δειηίν απνζηνιήο. 

 

   ΠΟΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΓΗΓΟΤΝ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ; 

 

   Οη πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θαηά ην 

κέξνο πνπ ζηε δαπάλε ζπκκεηέρνπλ ηα Σακεία απνηεινχλ επαλαιακβαλφκελεο 

ρνλδξηθέο πσιήζεηο ησλ θαξκαθείσλ πξνο απηά. 

 

   Γηα ηηο πσιήζεηο απηέο ζπληάζζεηαη θαηάζηαζε αλά αζθαιηζηηθφ ηακείν θαη 

εθδίδεηαη αζεψξεην ηηκνιφγην γηα ηηο πσιήζεηο ηνπ κήλα, κέρξη ηελ 15ε εκέξα ηνπ 

επφκελνπ κήλα, κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξά. 

 

   Γηα ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηε δαπάλε αγνξάο ησλ θαξκάθσλ 

εθδίδεηαη απφ ην θαξκαθείν απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο (Α.Λ.Π.) πξνο ηνλ 

αζθαιηζκέλν. 

 

   ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ - ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

 

   Ο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο θαη ν ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ δελ 

δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη ν νπνίνο απαιιαζζφηαλ απφ 1/1/2009 απφ 

ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζηε Β΄ θαηεγνξία βηβιίσλ απφ ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 2010, αλεμαξηήησο χςνπο εζφδσλ ηνπ δηαζηήκαηνο 1/1-30/6/2010. 

 

   Σελ 1/1/2011 ζα εληαρζνχλ ζε θαηεγνξία βηβιίσλ κε βάζε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

ηνπ 2010 φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, φρη φκσο 

θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. 

 

   Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΑΤΟΟ 

1057532/277/ΠΟΛ.1080/10.6.2009, ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κε βάζε ηελ 

ΠΟΛ.1091/14.6.2010, γηα ηηο ρνξεγνχκελεο ακνηβέο ζε αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο 

θαη ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο απφ άιιε αηηία, γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ απφ απηνχο θαηά ην πξνεγνχκελν 

εκεξνινγηαθφ έηνο, εθδίδνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ θάζε 

έηνπο, ζεσξεκέλεο εθθαζαξίζεηο απφ ηνπο θαηαβάιινληεο ηηο ακνηβέο απηέο. 

εκεηψλεηαη φηη παξέιθεη ε έθδνζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππεξπξνκεζεηψλ θαη ησλ bonus ελ γέλεη πνπ εηζπξάηηνπλ απφ απηέο. 

 

   Σα παξαπάλσ πνζά ησλ ελ ιφγσ ακνηβψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη, αλεμάξηεηα 

απφ ην χςνο ηνπο, ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ην έηνο 2010 θαη εθεμήο γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο απφ 1.1.2009 θαη εθεμήο. Οη πειάηεο - επηηεδεπκαηίεο ησλ αλσηέξσ 

πξνζψπσλ (εθδφηεο ησλ εθθαζαξίζεσλ) ζέηνπλ ζηηο ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ησλ 



 

 

 ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ "πξνκεζεπηψλ" ηνλ θσδηθφ "1" (αληηζπκβαιιφκελνο 

κε ππφρξενο). 

 

   ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

   ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη .Κ. θαη πνηνο ν ρξφλνο ππνβνιήο απηψλ; 

 

   Οη ζ.θ. δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: θαηάζηαζε "πειαηψλ" θαη "πξνκεζεπηψλ". 

 

   Τπνβάιινληαη δε κέρξη ηελ εηθνζηή Πέκπηε (25ε) Ηνπλίνπ θάζε έηνπο ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2009 θαη εθεμήο, βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.3842/2010, αλάινγα κε 

ην θαηαιεθηηθφ ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ησλ ππφρξεσλ ζε ππνβνιή ηνπο. 

 

   Πνηνη είλαη ππφρξενη ζε ππνβνιή .Κ.; 

 

   Όινη νη επηηεδεπκαηίεο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. πνπ 

ηεξνχλ ή αλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ηήξεζή ηνπο (θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο), 

θαζψο θαη ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηα ινηπά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 

   Πνηεο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο .Κ.; 

 

   Πεξηιακβάλνληαη, ζε δχν μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο, φιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν επηηεδεπκαηίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμππεξέηεζε ή ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, απφ αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςε ππεξεζηψλ, απφ ρνλδξηθέο 

πσιήζεηο αγαζψλ θαη ιήςε ππεξεζηψλ θαη απφ θαηαβνιή ή είζπξαμε ακνηβψλ, 

απνδεκηψζεσλ, νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ. 

 

   Δμαηξεηηθά, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο .Κ. ζπλαιιαγέο, εθφζνλ ε αμία ελφο 

εθάζηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη εθδνζεί γη' απηέο δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) 

επξψ. 

 

   Αλ ζην ίδην πξφζσπν έρνπλ πσιεζεί αγαζά θαη έρνπλ παξαζρεζεί ππεξεζίεο, πφζεο 

θαηαρσξήζεηο ζα γίλνπλ ζηε .Κ.; 

 

   ε θάζε πεξίπησζε ζηε ζ.θ., γίλεηαη κία θαηαρψξεζε αλά αληηζπκβαιιφκελν κε ην 

ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ εθδνζέλησλ Σηκνινγίσλ, Α.Π.Τ. θ.ιπ. θαη ηε ζπλνιηθή αμία 

απηψλ. 

 

   ε πνηα πεξίπησζε ππνβάιιεηαη ε .Κ. "πηζησηηθψλ ππνινίπσλ"; 

 

   Γηα ηηο αξλεηηθέο δηαθνξέο, πνπ νθείινληαη ζηελ έθδνζε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ, 

ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη ζηελ ίδηα ρξήζε απφ αληίζηνηρα ρξεσζηηθά, ππνβάιιεηαη 

ηδηαίηεξε θαηάζηαζε, ε ζ.θ. "πηζησηηθψλ ππνινίπσλ". 

 

   Πψο ππνβάιινληαη νη .Κ. πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ; 

 



 

 

    Οη εκπξφζεζκεο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.gsis.gr. Γηα ηνπο ππφρξενπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ε ππνβνιή κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζσ ησλ 

Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Δπίζεο ρεηξφγξαθεο θαηαζηάζεηο κέρξη 10 

εγγξαθψλ ζπλνιηθά κπνξεί λα ππνβάιινληαη κέζσ ησλ ΚΔΠ. Δθπξφζεζκεο 

θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλν ζηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ κε δηζθέηα. 

 

   Πνηα είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ ππνβνιή .Κ.; 

 

   Δίηε ε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο γηα ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, είηε ε 

Γ.Ο.Τ. θάζε ππνθαηαζηήκαηνο γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηνχ. 

 

   ΛΟΗΠΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΓΗΑΣΑΤΡΩΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

   Δθηφο απφ ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ - πξνκεζεπηψλ, ππνβάιινληαη 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κέρξη ηελ 25ε Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, αλάινγα κε ην θαηαιεθηηθφ 

ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. ησλ ππφρξεσλ, θαηαζηάζεηο γηα δηαζηαχξσζε ζπλαιιαγψλ απφ 

νξηζκέλνπο επηηεδεπκαηίεο σο εμήο: 

 

   α) Απφ ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίνπ κεξηδνινγίνπ γηαηξψλ γηα ηνπο γηαηξνχο 

πνπ πεξηέρεη ην βηβιίν απηφ. 

 

   β) Απφ ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεπζεο γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο 

απνζέηεο πνπ πεξηέρεη ην βηβιίν απηφ. 

 

   γ) Απφ ηνπο ππφρξενπο ζε έθδνζε δειηίσλ θίλεζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ γηα 

ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο επηηεδεπκαηίεο. 

 

   Δπίζεο κε βάζε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1100/4.4.1995 απφ ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε 

βηβιίνπ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ππνβάιιεηαη θαηάζηαζε ησλ παξαιεπηψλ 

(εηζαγσγέσλ). 

 

   ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ 

 

   Πνηνη ζεσξνχληαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο; 

 

   Ωο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζεσξνχληαη νη αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα ην 

νπνίν θαηνλνκάδεηαη ζην άξζξν 48 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

(Ν.2238/1994), νη νπνίνη απνθηνχλ εηζφδεκα ηεο Ε΄ πεγήο. 

 

   (Άξζξν 48 παξ. 1: Δηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ είλαη νη 

ακνηβέο απφ ηελ άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηαηξνχ, νδνληηάηξνπ, 

θηεληάηξνπ, θπζηνζεξαπεπηή, βηνιφγνπ, ςπρνιφγνπ, καίαο, δηθεγφξνπ, δηθνιάβνπ, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα, δηθαζηηθνχ επηκειεηή, αξρηηέθηνλα, 

κεραληθνχ, ηνπνγξάθνπ, ρεκηθνχ, γεσπφλνπ, γεσιφγνπ, δαζνιφγνπ, σθεαλνγξάθνπ, 

ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνχ, κεηαθξαζηή, θαζεγεηή 

ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε γιχπηε ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή ραξάθηε, εζνπνηνχ, 

εθηειεζηή κνπζηθψλ έξγσλ ή κνπζνπξγνχ, θαιιηηερλψλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, 

ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε, ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιφγνπ, δηαθνζκεηή, 



 

 

 νηθνλνκνιφγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή, εξεπλεηή ή ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ, 

ινγηζηή ή θνξνηέρλε, αλαινγηζηή, θνηλσληνιφγνπ θαη εκπεηξνγλψκνλα). 

 

     

 

   Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα εθδίδνπλ; 

 

   Οη αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα θαηνλνκαδφκελν ζην άξζξν 48§1 ηνπ 

λ.2238/1994, εθδίδνπλ Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Α.Π.Τ.) ζε θάζε πεξίπησζε 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο είηε δειαδή πξνο ηδηψηεο είηε πξνο επηηεδεπκαηίεο.  

 

   Όζνλ αθνξά ην ρξφλν έθδνζεο ησλ ελ ιφγσ Α.Π.Τ. απφ ηνπο σο άλσ ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη έπεηηα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19§22 ηνπ 

λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄/23.4.2010) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ Α.Π.Τ. 

εθδίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, πιελ ηεο πεξίπησζεο 

είζπξαμεο ησλ ζρεηηθψλ ακνηβψλ ηνπο απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., φπνπ ε 

απφδεημε εθδίδεηαη κε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο είζπξαμε. 

 

   Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο απφ 1.1.2003 παχνπλ λα 

έρνπλ εηδηθή έληαμε ζηε Β' θαηεγνξία βηβιίσλ θαη εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία βηβιίσλ 

κε βάζε ηα έζνδά ηνπο θαη φρη θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. 

 

     

 

   ΠΟΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΚΓΗΓΟΤΝ ΟΗ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΔ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΩΣΔ; 

 

   Αγνξά αγαζψλ απφ ηδηψηεο είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πσινχληαη αγαζά 

απφ πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα εθδίδνπλ ηηκνιφγηα (κε επηηεδεπκαηίεο), 

ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθή - πξνζσπηθή πεξηνπζία ηνπ πσιεηή θαη απνηεινχλ 

ζπκπησκαηηθέο θαη εθ πεξηζηάζεσο πξάμεηο, ρσξίο πξφζεζε άζθεζεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

   ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..), εθδίδεηαη ηηκνιφγην (αγνξάο) απφ ηνλ αγνξαζηή εθφζνλ 

απηφο είλαη επηηεδεπκαηίαο. 

 

   ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ ΣΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔ ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ; 

 

   Ζ επσλπκία κηαο εηαηξείαο επηηξέπεηαη λα αλαγξάθεηαη ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

κε μελφγισζζνπο ραξαθηήξεο, φηαλ έηζη είλαη δηαηππσκέλε ζην ζπζηαηηθφ ηεο 

έγγξαθν (θαηαζηαηηθφ θ.ι.π.). 

 

   ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΜΖΥΑΝΔ (Φ.Σ.Μ.) ΚΑΗ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΝΣΑΗ 

(ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ) ΣΖ Γ.Ο.Τ., ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ: 

 

   Α) Αγνξά λέαο (θαηλνχξγηαο Φ.Σ.Μ.) 



 

 

  
   1. Τπεχζπλε Γήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986). Δθφζνλ ηα δεδνκέλα πνπ 

πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε, αλαγξαθνχλ ζην ζη' πεδίν ηνπ 

εληχπνπ Β1 TAXIS ΚΒ παξέιθεη ε ππνβνιή απηήο ηεο δήισζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην έληππν Β1 πξσηνθνιιείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

   2. Έληππν Β2 (ΣΑΥΗS) 

 

   3. Aληίηππν δειηίνπ Απνζηνιήο ή Σηκνινγίνπ - Γειηίνπ Απνζηνιήο (εληφο 

15εκέξνπ). 

 

   4. Έλα (1) εκεξήζην δειηίν ("Ε") κε κεδεληθή ή ειάρηζηε ζπκβνιηθή αμία (πνζφ) 

ζπλαιιαγψλ. (Γηα δηαπίζησζε ηαχηηζεο ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ πνπ εθηππψλεη ε 

θ.η.κ., κε απηφλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηακπειάθη (κεηαιιηθή εηηθέηα) ηεο θ.η.κ., ζην 

βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη ζην δειηίν απνζηνιήο ή ηηκνιφγην - δειηίν απνζηνιήο). 

 

   5. Βηβιηάξην πληήξεζεο, γηα ζεψξεζε (δηάηξεζε). ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

ειέγρνληαη ρξέε πξνο ην Γεκφζην, ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ηα Δπηκειεηήξηα. 

 

   Β) Πψιεζε κεηαρεηξηζκέλεο Φ.Σ.Μ. & Παχζε Φ.Σ.Μ. ιφγσ δηαθνπήο 

επαγγέικαηνο. 

 

   1. Τπεχζπλε Γήισζε (ηζρχνπλ αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζην ζέκα Α1). 

 

   2. Έληππν Β2 (TAXIS) 

 

   3. Αληίηππν Γειηίνπ Aπνζηνιήο ή Σηκνινγίνπ - Γειηίνπ Απνζηνιήο ή Σηκνινγίνπ 

Αγνξάο. 

 

   4. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθδνζέληνο εκεξήζηνπ δειηίνπ "Ε" (ΝΟΜΗΜΖ 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ) θαη πξνζθφκηζε - επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ. 

 

   5. Βηβιηάξην πληήξεζεο κε θαηαρσξεκέλα ηα αζξνηζηηθά - πξννδεπηηθά ζχλνια 

(πνζά) εζφδσλ (ηδίξνπ) θαη ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. 

 

   6. ηνηρείν απηνπαξάδνζεο (γηα ηελ πεξίπησζε παχζεο θ.η.κ. ιφγσ δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο). 

 

   Γ) Παχζε Φ.Σ.Μ. ιφγσ πιήξσζεο κλήκεο, ιφγσ βιάβεο (πνπ δελ απνθαζίζηαηαη) 

& ιφγσ αγνξάο λέαο Φ.Σ.Μ. (αληηθαηάζηαζε). 

 

   1. Τπεχζπλε Γήισζε (ηζρχνπλ αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζην ζέκα Α1). 

 

   2. Έληππν Β2 (TAXIS) 

 

   3. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθδνζέληνο εκεξήζηνπ δειηίνπ "Ε" (ΝΟΜΗΜΖ 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ) θαη πξνζθφκηζε - επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ. 

 

   4. Βηβιηάξην πληήξεζεο κε θαηαρσξεκέλα ηα αζξνηζηηθά - πξννδεπηηθά ζχλνια 

(πνζά) εζφδσλ (ηδίξνπ) θαη ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. 



 

 

  
   5. Σερληθή Αλαθνξά (γλσκάηεπζε) ηνπ Δηζαγσγέα / Καηαζθεπαζηή, (κφλν γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο "κε απνθαηαζηάζηκεο" βιάβεο πνπ δελ δχλαηαη λα εθδνζεί εκεξήζην 

δειηίν Ε). 

 

   Όιεο νη αλσηέξσ κεηαβνιέο, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή ΦΖΜ (αιιαγή 

εγθαηάζηαζεο-απψιεηα θ.ιπ.), πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222Α /5.10.88), πξέπεη λα δειψλεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. 

κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

   Γ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο θνξνινγηθήο κλήκεο ΦΖΜ κε 

λέα, ζε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ εηαηξεηψλ ; 

 

   Όρη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε λέα εηαηξία πξνέξρεηαη απφ κεηαζρεκαηηζκφ 

(ζπγρψλεπζε- δηάζπαζε- απνξξφθεζε) θαη εθφζνλ έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο (εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κψδηθα, πνπ είρε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ, σο 

θαζνιηθφο δηάδνρνο απηψλ, δελ ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη κεηαβίβαζε ε αιιαγή ηνπ 

ρξήζηε ή θαηφρνπ θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε θνξνινγηθήο κλήκεο. 

 

   Ναη. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ζπκκεηέρεη ή ηδξχεηαη αηνκηθή 

επηρείξεζε. (ΠΟΛ.1146/30.11.2005, Γλσκνδφηεζε ΝΚ 434/2005). 

 

   Δ) Λαλζαζκέλε έθδνζε απφδεημεο απφ ΦΣΜ 

 

   1. Αλ ην ιάζνο δηαπηζησζεί ακέζσο, πξέπεη λα θξαηεζεί θαη λα εθδνζεί λέα ζσζηή. 

ηε ιαλζαζκέλε λα ζεκεησζεί φηη εθδφζεθε απφ ιάζνο ρεηξηζκφ θαη παξαδφζεθε ε 

λέα Νν… ην εκεξήζην δειηίν "Ε" λα κεησζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ιφγσ ιαλζαζκέλεο 

έθδνζεο απφδεημεο Νν… 

 

   2. Αλ ην ιάζνο δηαπηζησζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ "Ε", λα 

εθδνζεί απφδεημε επηζηξνθήο θαηά ην αληίζηνηρν πνζφ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη 

"Δθδίδεηαη γηα ιφγνπο ινγηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο ιφγσ ιαλζαζκέλεο έθδνζεο ηεο 

απφδεημεο Νν…". 

 

   Σ) Μπνξεί λα γίλεη επαλέθδνζε Παξαζηαηηθνχ πνπ έρεη ζεκαλζεί κε ηε ρξήζε 

ΔΑΦΓ (Λφγσ απψιεηαο ή άιιε αηηία); 

 

   Ο εθδφηεο κπνξεί λα εθηππψζεη ηα αληίζηνηρα αξρεία "…a.txt" θαη "… b.txt" θαη λα 

βεβαηψζεη ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο κε ηελ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζήο . Ο 

εθδφηεο κπνξεί λα επηζπλάςεη θαη ην ράξηηλν αληίγξαθν εάλ ην έρεη θπιάμεη. 

 

   Ε) Δίλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία Δθνξηαθνχ ππαιιήινπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

θνξνινγηθήο κλήκεο ΦΖΜ; 

 

   Όρη. πγθεθξηκέλα ε αληηθαηάζηαζε ή αθαίξεζε ηεο θνξνινγηθήο κλήκεο ηνπ 

κεραληζκνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή πιήξσζεο δελ απαηηεί ηελ παξνπζία εθνξηαθνχ 

ππαιιήινπ, αιιά νχηε θαη ζρεηηθή πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 



 

 

    Καηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο θνξνινγηθήο κλήκεο κε λέα, απνθιεηζηηθά 

ιφγσ κεηαβίβαζεο ή αιιαγήο ηνπ ρξήζηε ή θαηφρνπ, είλαη ππνρξεσηηθή 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ, ελαπφθεηηαη δε ζηελ θξίζε 

ηνπ Δθφξνπ αλ ζα απνζηείιεη ππάιιειν ή φρη. 

 

   ΠΡΟΣΗΜΑ Κ.Β.. - ΤΜΒΗΒΑΜΟ - ΓΟΔΗ 

 

   Πνηα ε πξνζεζκία ζπκβηβαζκνχ γηα πξφζηηκα Κ.Β..; 

 

   Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο γηα εμψδηθε ιχζε ηεο δηαθνξάο (ζπκβηβαζκφο) 

είλαη εμήληα (60) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηά λφκν επίδνζεο ηεο 

απφθαζεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζε εθείλνλ πνπ αθνξά. 

 

   ε πφζεο δφζεηο θαηαβάιινληαη ηα πξφζηηκα Κ.Β..; 

 

   Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο ζπκβηβαζκνχ θαη ην αξγφηεξν εληφο ησλ δχν (2) 

επφκελσλ εξγάζηκσλ γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκεξψλ θαηαβάιιεηαη ην 1/5 ηνπ πξνζηίκνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην ζπκβηβαζκφ θαη ηα ππφινηπα 4/5 απηνχ θαηαβάιινληαη ζε έμη (6) 

ίζεο κεληαίεο δφζεηο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

300 ΔΤΡΩ, εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία. 

 

   Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. 

 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ.3842/2010 πξνζηέζεθε 

ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2523/1997 λέν δεχηεξν εδάθην θαη νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ηνπ πξνζηίκνπ γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο παξαβάζεσλ πνπ είλαη νπζηψδεηο ή ηδηαίηεξα επαρζείο. 

 

   Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε αθνξά ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη γηα ηηο: 

 

   - Απηνηειείο παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 

5. 

 

   - Παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 

αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο 

θαηαρψξεζεο. 

 

   Γηα ηηο αλσηέξσ παξαβάζεηο ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν κεηψλεηαη θαηά ηε 

δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζην έλα δεχηεξν (1/2) κε ηελ πξνυπφζεζε: 

 

   - Όηαλ ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη κέρξη 1.200 επξψ, ε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ ελφο 

δεχηεξνπ απηνχ 

 

   - θαη φηαλ ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη άλσ ησλ 1.200 επξψ ε θαηαβνιή ηνπ 30% 

ηνπ ελφο δεπηέξνπ ηνπ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ. 

 

   Σν πην πάλσ πνζφ πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ πξάμεσλ 

ή εληφο ησλ δχν επφκελσλ εξγάζηκσλ γηα ηηο Γ.Ο.Τ. εκεξψλ νπφηε ζηελ πεξίπησζε 

απηή γίλεηαη κλεία γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο ζην πξαθηηθφ ζπκβηβαζκνχ. 



 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ην ελ ιφγσ πνζφ δελ επηηπγράλεηαη δηνηθεηηθφο 

ζπκβηβαζκφο θαη ην πξφζηηκν βεβαηψλεηαη νιφθιεξν ρσξίο θακία κείσζε. 

 

   Ο σο άλσ πεξηγξαθφκελνο ηξφπνο δηνηθεηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ηζρχεη γηα ηηο ελ ιφγσ 

παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηελ 1/6/2010 θαη εθεμήο. 

 

   Σν πνζφ πνπ απνκέλεη θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ θ.λ.2238/1994. 

 

   Δάλ θαηαβιεζεί νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ πξνζηίκνπ γηα ηηο 

πξναλαθεξζείζεο παξαβάζεηο, παξέρεηαη έθπησζε 5% επί ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

   ΔΚΓΗΓΟΝΣΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ, ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ Ο.Δ., ΟΣΑΝ 

ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΣΑΗ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ; 

 

   Μεηαηξνπή Ο.Δ. ζε αηνκηθή επηρείξεζε δελ λνείηαη, θαζφζνλ ζηελ Ο.Δ. 

ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξφζσπα. Δπνκέλσο γηα λα κεηαβηβαζηνχλ ηα 

απνζέκαηα ηεο Ο.Δ. ζε αηνκηθή επηρείξεζε πνπ ηδξχεη π.ρ. έλαο εθ ησλ εηαίξσλ, είηε 

ιχεηαη ε Ο.Δ. θαη αλαιακβάλεηαη ε εηαηξηθή κεξίδα ζε είδνο (απνζέκαηα), νπφηε 

εθδίδεηαη ζηνηρείν απηνπαξάδνζεο, είηε κεηαβηβάδνληαη, δηαξθνχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Ο.Δ., ζηελ λεντδξπζείζα αηνκηθή επηρείξεζε, κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ (Γειηίν 

Απνζηνιήο θαη Σηκνιφγην ή Σηκνιφγην - Γειηίν Απνζηνιήο). 

 

   ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ Κ.Β.. 

 

   Σξφπνο δηαθχιαμεο 

 

   χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.. φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3842/2010 

παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο επηηεδεπκαηίεο λα 

δηαθπιάηηνπλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδφζεψο ηνπο, πιελ ησλ ζπλνδεπηηθψλ, ζε 

κηθξνθίικο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθνί δίζθνη CD-ROM ηερλνινγίαο WORM), 

κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. 

 

   Υξφλνο δηαθχιαμεο 

 

   χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 

ηνπ Κ.Β.., φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ λ.3296/2004, ηα βηβιία, νη νπηηθνί δίζθνη θαη γεληθά φια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά 

κέζα ζηα νπνία απνζεθεχνληαη δεδνκέλα βηβιίσλ, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε εθηχπσζήο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.., θαζψο θαη 

ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία δηαηεξνχληαη ζηνλ εθάζηνηε 

νξηδφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ, θαη πιένλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη ζην κεγαιχηεξν 

ρξφλν παξαγξαθήο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 

   Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ.3296/2004 γηα ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο κέρξη 14/12/2004 (ρξφλνο δεκνζίεπζεο 

ηνπ λ.3296/2004) δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ, ησλ 



 

 

 ειεθηξνκαγλεηηθψλ κέζσλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξαθψλ ζηα βηβιία κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

   Μπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ ηα ζηνηρεία κεηά ηνλ έιεγρν; 

 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3296/2004 θαηαξγήζεθε 

ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.. πνπ αθνξνχζε ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξήζεσλ πνπ είραλ πεξαησζεί νξηζηηθά. Μεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ εδαθίνπ απηνχ ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ 

εγγξαθψλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη θαη κεηά ηνλ έιεγρν θαη κέρξη ηνλ εθάζηνηε 

νξηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ρξφλν γηα ηε δηαθχιαμή ηνπο. Γελ παξέρεηαη δειαδή 

πιένλ δπλαηφηεηα θαηαζηξνθήο ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηηο ρξήζεηο ησλ νπνίσλ νη 

ζρεηηθέο εγγξαθέο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηέζηεζαλ ακεηάθιεηεο. 

 

   Δμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ λ. 3296/2004 ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο νη ζρεηηθέο 

εγγξαθέο θαηέζηεζαλ ακεηάθιεηεο (κεηά απφ ηαθηηθφ έιεγρν, απφ πεξαίσζε 

ππνζέζεσλ θαη εθφζνλ έρνπλ εθπιεξσζεί νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θαη΄ 

ηδίαλ δηαηάμεηο πεξί πεξαίσζεο ππνζέζεσλ) κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

λφκνπ απηνχ (14/12/2004), ηα νπνία κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ αλεμάξηεηα απφ ην 

πφηε ιήγεη ν ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.. εκεηψλεηαη φηη άξζε ηεο ππνρξέσζεο 

δηαθχιαμεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005 πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12§5 ηνπ λ.3888/2010 (ΦΔΚ Α΄ 175) κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζε απηέο (ρεη. ε Δγθ. ΠΟΛ.1147/27.10.2010).  

 

   ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΑΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΘΔΩΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ ΣΗ 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ (θεξδνζθνπηθνχο) 

 

   α) Κνηλνπξαμίεο: 

 

   Γηα ηα κέιε απηψλ απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην επηκειεηήξην θαη βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

 

   Όηαλ ηα κέιε ησλ θνηλνπξαμηψλ είλαη λνκηθά πξφζσπα, απαηηείηαη βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηα κέιε απηψλ σο θπζηθά πξφζσπα. 

 

   β) πλεηαηξηζκνί: 

 

   Απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δπηκειεηήξην θαη βεβαίσζε απφ ην ΗΚΑ γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. 

 

   Γηα ηνπο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην ΗΚΑ γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ θαη βεβαίσζε απφ ην Σακείν χληαμεο θαη Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

 

   Οη πξσηνβάζκηεο Α..Ο. δελ ππνρξενχληαη λα εγγξάθνληαη ζηα Δκπνξηθά 

Δπηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο (Ν.2810/2000 - ΦΔΚ 61 Α/2000). 

 



 

 

    ΠΟΗΑ ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΤΝ ΟΗ 

ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΔ ΓΗΑ ΑΚΤΡΩΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

ΣΟΤ; 

 

   Σα βηβιία δελ αθπξψλνληαη θαηά ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη ζε θακία άιιε 

πεξίπησζε. 

 

   Καηά πάγηα δηνηθεηηθή ζέζε (εγθχθιηνη ΠΟΛ.194/1987 θαη ΠΟΛ.1264/6.11.2000) 

κφλν ηα ζεσξεκέλα αρξεζηκνπνίεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη φρη ηα αζεψξεηα 

ζηνηρεία πξνζθνκίδνληαη γηα αθχξσζε ζηε Γ.Ο.Τ., φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε (π.ρ. 

δηαθνπή εξγαζηψλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ ζεσξεζεί κέρξη 

31.12.96 θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, έζησ θαη αλ ε έθδνζή ηνπο κεηά ηελ 1-1-

1998 ινγίδεηαη σο έθδνζε αζεψξεησλ. 

 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ εθ ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζεί φηη ν επηηεδεπκαηίαο έρεη 

παχζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ζην παξειζφλ θαη γίλεη 

απνδεθηή ε εθπξφζεζκε δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

έρεη ήδε επέιζεη παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ λα επηβάιεη θφξν θαη 

έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ππνρξεσηηθήο δηαθχιαμεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, δελ 

κπνξεί λα θαηαινγηζζνχλ παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. θαη λα επηβιεζνχλ πξφζηηκα γηα 

απψιεηα βηβιίσλ, ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ 

κεραλψλ θ.ιπ. κε αλαγσγή ζηελ ελ ιφγσ ρξήζε. 

 

   ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ Γ' ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΗ Β' 

 

   χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Β.. ν 

επηηεδεπκαηίαο ν ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίσλ Β΄ θαηεγνξίαο κπνξεί πξναηξεηηθά λα 

ηεξήζεη βηβιία Γ' θαηεγνξίαο απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ, ρσξίο 

λα ππνρξεψλεηαη λα ηα ηεξήζεη γηα 5 έηε, φπσο ηζρχεη επί πξναηξεηηθήο ηήξεζεο 

βηβιίσλ Β' θαηεγνξίαο. Έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα, φπνηε ην ζειήζεη θαη απφ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ (κέρξη ηέινο Ηαλνπαξίνπ), λα επαλέιζεη ζηε 

Β' θαηεγνξία, εθφζνλ βέβαηα ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε δελ 

μεπέξαζαλ ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ Γ' θαηεγνξίαο (1.500.000 ΔΤΡΩ γηα ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2007). 

 

   ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΔ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

   χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Β.. ζην βηβιίν 

απνγξαθψλ πνπ ηεξείηαη απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

θαηαρσξνχληαη κφλν ηα εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, 

νπνπδήπνηε θαη εάλ βξίζθνληαη απηά. 

 

   Δκπνξεχζηκα αγαζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ είλαη: α)ηα 

εκπνξεχκαηα, β)νη πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, γ)ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, δ)ηα έηνηκα 

πξντφληα, ε)ηα εκηηειή πξντφληα, ζη)ηα ππνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα (Δγθ. 

ΠΟΛ.1321/6.12.1996). Έηζη δελ θαηαρσξνχληαη ηα ινηπά εκπνξεχζηκα αγαζά ηεο 

νκάδαο 2 ηνπ Δ.Γ.Λ.. (είδε ζπζθεπαζίαο, θ.ιπ.), ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

θαζψο θαη ηα εκπνξεχζηκα θαη πάγηα ηξίησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηρείξεζε θαηά 

ηελ 31/12. 



 

 

  
   ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΛΖΞΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

 

   Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο δχλαηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. θαη γηα εηδηθνχο ιφγνπο λα δεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ ρξφλνπ 

ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ (απφ 31/12 ζε 30/6 θαη αληίζηξνθα) κε 

ζκίθξπλζε ή επηκήθπλζε απηήο (άξζξν 26 παξάγξαθνο 3 ηνπ Κ.Β.., φπσο ηζρχεη). 

 

   Δηδηθνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αιιαγή ηνπ ρξφλνπ ιήμεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ: ε αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, ε έλαξμε λένπ 

θιάδνπ εξγαζηψλ, ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε 

κεραλνξγάλσζή ηεο θαη άιινη ιφγνη, νη νπνίνη βέβαηα θξίλνληαη πάληνηε απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. 

 

   Απφ 1.1.2003 νη επηηεδεπκαηίεο γηα ηελ αιιαγή γηα πξψηε θνξά (απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο) ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ ππνβάιινπλ 

ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. θαη δελ απαηηείηαη πιένλ 

έγθξηζε, (άξζξ. 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3052/2002). 

 

   Ζ αίηεζε ή ε γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηεο νπνίαο δεηείηαη ή γλσζηνπνηείηαη ε επηκήθπλζε ή 

έλα κήλα πξηλ ηελ αηηνχκελε ή γλσζηνπνηνχκελε ιήμε ηεο ππφ ζχληκεζε 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

   ΠΩ ΘΑ ΔΞΟΦΛΖΔΗ ΣΖΝ ΟΦΔΗΛΖ ΣΟΤ Ο ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΑ - ΛΖΠΣΖ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ 3.000 ΔΤΡΩ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΤ ΦΠΑ; 

 

   Ζ ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγή κεηαμχ 

επηηεδεπκαηηψλ κε αμία άλσ ησλ 3.000 επξψ γίλεηαη κφλν κε επηηαγή ή κέζσ 

θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο επηηαγψλ ηξίησλ, 

εθδίδεηαη άκεζα ινγηζηηθφ παξαζηαηηθφ (απφδεημε εθρψξεζεο αμηνγξάθσλ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν νθεηιέηεο δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ζπκςεθηζκφ ζε πεξίπησζε 

πνπ έρεη αληαπαίηεζε πξνο ηνλ εθδφηε ηνπ ηηκνινγίνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ζπκςεθηζκνχ ακνηβαίσλ αληαπαηηήζεσλ κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθψλ 

εηαηξηψλ. 

 

   Ζ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΖΜΑΗΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΑΦΓ ΑΠΟΚΛΔΗΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΔΚΓΟΖ 

ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ; 

 

   Όρη, ε παξάιιειε έθδνζε ρεηξφγξαθσλ ζηνηρείσλ (ζεσξεκέλσλ ή αζεψξεησλ θαηά 

πεξίπησζε) δελ απαγνξεχεηαη. 

 

   ΜΔΥΡΗ ΠΟΣΔ ΔΚΓΗΓΟΝΣΑΗ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΜΔ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟΤ; 

 

   Σν αξγφηεξν κέρξη 20/1 ηεο επφκελεο ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν έθδνζεο 

ησλ ζηνηρείσλ, ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά. 



 

 

  
    

 

   o ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

   1) Σα ιεμηπξφζεζκα ρξέε επηβαξχλνληαη ή φρη κε πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο, α) θαηά ηελ ππαγσγή ηνπο ζε ξχζκηζε λφκνπ β) θαηά ηελ ππαγσγή ηνπο 

ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ; 

 

   α) Δμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ ( ην νξίδεη ε ίδηα ε 

δηάηαμε ). Γηα παξάδεηγκα νη βεβαησκέλεο νθεηιέο κέρξη 30.09.2010 ξπζκίδνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 λ.3888/2010 ζε κεληαίεο δφζεηο απφ δχν έσο ζαξάληα 

πέληε κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζε πνζνζηφ απφ 

95% έσο 50%, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ 

νθεηιέηε. 

 

   Οη νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο απφ 01.10.2010 θαη κεηά, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ 

ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 21 

λ.2648/1998 φπσο ηζρχνπλ. 

 

   β) Οη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πνπ ππάγνληαη ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο, εμαθνινπζνχλ λα επηβαξχλνληαη κε πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο κε κεησκέλν σζηφζν πνζνζηφ, έλαληη ηεο ηζρχνπζαο θαηά 30% θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ζπλέπεηαο ηνπ νθεηιέηε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ κεληαίσλ 

δφζεσλ. 

 

   Δπίζεο, παξέρεηαη έθπησζε ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, πνπ 

αλαινγνχλ ζηελ ηειεπηαία δφζε ηεο δηεπθφιπλζεο κέρξη πνζνζηνχ 40% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνζαπμήζεσλ ηεο νθεηιήο, πνπ ππάγεηαη ζε απηή. 

 

   Αθφκε, νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαινγηζκφ ζπληάμεσλ, απνδνρψλ θαη 

ινηπψλ βνεζεκάησλ, πνπ έρνπλ ιεθζεί ρσξίο δφιν αρξεσζηήησο, δελ επηβαξχλνληαη 

κε πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο απφ ην ρξφλν έθδνζεο ηεο απφθαζεο 

δηεπθφιπλζεο θαη εληεχζελ. 

 

   γ) Ζ απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ηνπ 30% ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ νθεηιή απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο 

δηεπθφιπλζεο θαη κεηά, θαζψο θαη ε απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο δηεπθφιπλζεο 

εθφζνλ ν ππφρξενο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο, παξέρνληαη κφλν ζηελ πξψηε 

δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε επαλεμέηαζε 

απηήο γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ". 

 

   2) ε πεξίπησζε απψιεηαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, κπνξεί λα εληαρζεί θάπνηνο εθ 

λένπ; 

 

   Ζ επαλέληαμε ζε απνιεζζείζα ξχζκηζε είλαη δπλαηή κφλνλ εάλ ην πξνβιέπεη ε 

δηάηαμε ηνπ λφκνπ. 

 



 

 

    ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο πξψηεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο δχν αθφκε δηεπθνιχλζεσλ. 

 

   ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 14 λ.3888/2010 πξνβιέπεηαη ε επαλέληαμε κε 

πξνυπνζέζεηο ζε ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο. 

 

   3) ε πνηα πεξίπησζε δελ απνδίδνληαη ηπρφλ επηζηξνθέο θφξσλ θ.ι.π. ζηνπο 

δηθαηνχρνπο; 

 

   α) Όηαλ νη δηθαηνχρνη νθείινπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζην Γεκφζην, νη ηπρφλ 

απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ, απηεπάγγειηα. 

 

   Ο ζπκςεθηζκφο ζπληειείηαη κε ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζπλάληεζεο ησλ αληαπαηηήζεσλ. 

 

   β) φηαλ ην επηζηξεπηέν πνζφ είλαη θάησ ησλ πέληε (5) Δπξψ, εθηφο θαη αλ απφ 

εηδηθή δηάηαμε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

   4) ε πνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο; 

 

   Σν απνδεηθηφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απαηηείηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

   α) Γηα ηελ είζπξαμε ρξεκάησλ ή ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο, γηα πνζά χςνπο 

άλσ ησλ 1.500 ΔΤΡΩ. 

 

   β) Γηα ηε ζχλαςε θαη αλαλέσζε ζπκβάζεσλ δαλείσλ, πηζηψζεσλ θαη 

ρξεκαηνδνηήζεσλ γεληθά κε ηηο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδεο θαη ινηπά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, εθφζνλ ρνξεγνχληαη κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

εθηφο απφ εθείλεο πνπ ρνξεγνχληαη γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

έθηαθηα γεγνλφηα. 

 

   γ) Γηα ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα, γηα ηελ κεηαβίβαζε ιφγσ 

γνληθήο παξνρήο ή δσξεάο απφ ηνλ παξέρνληα ηε γνληθή παξνρή ή ηε δσξεά. 

 

   δ) Γηα ηε ζχζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ απφ ηνλ παξέρνληα ην 

εκπξάγκαην δηθαίσκα. Γελ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

   ε) Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπκβαηηθψο εθρσξεκέλσλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, ηφζν 

απφ ηνλ εθρσξεηή ή ηνλ ελερπξάζαληα, φζν θαη απφ ηνλ εθδνρέα ή ελερπξνχρν 

δαλεηζηή. 

 

   ζη) γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάιεςε εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. , Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ή επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγαληζκψλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ άιισλ Τπεξεζηψλ. 

 

   5) Πνηνη απαιιάζζνληαη ή εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 

απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο; 



 

 

  
   α) νη δηθαηνχρνη ακνηβψλ απφ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζπληάμεσλ, 

δηαηξνθήο, εμφδσλ παξάζηαζεο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, εμφδσλ λνζειείαο θαη 

θεδείαο, εθφζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη απεπζείαο ζην δηθαηνχρν κηζζσηφ ή ζπληαμηνχρν 

ή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή ζe πξφζσπν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν. 

 

   β) To Διιεληθφ Γεκφζην, ην Γεκφζην άιισλ Κξαηψλ, νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδνίθεζεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα ηδξχκαηα πνπ ζπληζηψληαη κε ην 

λ. 2039/1939, νη αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Σξάπεδεο, ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ζιεθηξηζκνχ, ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδαο θαη ν Οξγαληζκφο 

ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο 

 

   γ) νη αγξφηεο γηα ηελ είζπξαμε απνδεκηψζεσλ, ιφγσ θαηαζηξνθήο ηεο εζνδείαο 

ηνπο θαη νη παξαγσγνί θπηηθψλ ή δστθψλ πξντφλησλ γηα ηελ είζπξαμε επηδνηήζεσλ ή 

επηρνξεγήζεσλ επί ηεο παξαγσγήο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), δπλάκεη θαζεζηψησλ ζηήξημεο θαη νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π). 

 

   δ) ν ζχλδηθνο ηεο πηψρεπζεο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα πξάμεηο ή 

ζπλαιιαγέο, πνπ αθνξνχλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία, ν εθθαζαξηζηήο επηρείξεζεο 

γηα ηηο πξάμεηο ηεο εθθαζάξηζεο, ν θεδεκφλαο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο φηαλ 

ελεξγεί απνδεδεηγκέλα γηα πξάμεηο εθθαζάξηζεο ηεο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο, 

θαζψο θαη ν εθθαζαξηζηήο θιεξνλνκηάο γηα πξάμεηο ή ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θιεξνλνκηά. 

 

   ε) νη νκνγελείο πνπ κεηνηθνχλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ είζπξαμε θάζε είδνπο 

επηδνκάησλ πεξίζαιςεο θαη ζηέγαζεο απηψλ. 

 

   ζη) νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ δελ έρνπλ κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

 

   δ) νη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, είηε αιινδαπνί, είηε νκνγελείο, πνπ έρνπλ 

γελλεζεί ζην εμσηεξηθφ θαη δηαηεξνχλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα, εθφζνλ δελ 

απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα. 

 

   ε) Οη δηθαηνχρνη ησλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αθαηάζρεησλ ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ 

εθθαζάξηζε. 

 

   ζ) νη δηθαηνχρνη αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ απφ αδηθνπξαμία, 

πνπ επηδηθάδνληαη κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

   η) νη δηθαηνχρνη ακνηβψλ κε πάγηα αληηκηζζία 

 

   ηα) νη δηθαηνχρνη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα ηελ παξνρή ππνζήθεο πξνο εμαζθάιηζε 

ησλ δαλείσλ απηψλ. 

 

   ηβ) νη ζπκβαιιφκελνη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξάμεσλ πιεξψζεσο, ή καηαηψζεσο 

αηξέζεσλ ή πξνζεζκηψλ. 



 

 

  
   ηγ) νη δηθαηνχρνη έθηαθησλ επηρνξεγήζεσλ θαη δαλείσλ απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, πνπ 

πιήηηνληαη απφ έθηαθηα θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα. 

 

   ηδ) νη δηθαηνχρνη ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, θαηά ηελ εμφθιεζε 

ινγαξηαζκψλ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (εγθ. 18898/19-12-03). 

 

   ηε) εμαηξνχληαη απφ ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ηα δάλεηα πνπ 

ρνξεγνχληαη κε ηελ εγγχεζε ηεο ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. θαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

θάιπςε θαη εμφθιεζε θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ πξφγξακκα εηδηθνχ ζθνπνχ ηεο ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. 

 

   6) Απφ πνχ, πσο θαη πφηε κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο 

Δλεκεξφηεηαο; 

 

   Σν Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, κε ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ηειενκνηνηππίαο, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα ζπλαιιαζζνκέλνπ κε πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο, Τπεξεζίεο θαη πξφζσπα 

θαη απφ ηα θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ ( Κ. Δ. Π. ). 

 

   Γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε: 

 

   o oη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αηνκηθά ρξέε αιιά θαη απηέο γηα 

ηηο νπνίεο ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο. 

 

   o Ζ ππνβνιή ηεο ηειεπηαίαο δήισζεο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 

 

   o Ζ ππνβνιή ηεο ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Απφδνζεο Φ.Π.Α. 

 

   o ε δηαπίζησζε ππνβνιήο φισλ ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ (Φ.Π.Α.) πνπ έπνληαη 

ηεο ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο θαη πνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έρεη ιήμεη έλα 

κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο έθδνζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο 

 

   Σν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ην 

εμέδσζε, ζηνλ νπνίν έρεη εθρσξεζεί ε ππνγξαθή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. γηα 

ην ζέκα απηφ. Δμαηξνχληαη ηα απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο κεληαίαο ηζρχνο. 

 

   7) Μέρξη πφηε ηζρχεη ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο; 

 

   1. H ηζρχο ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο, 

αλεμαξηήησο ηεο αηηίαο γηα ηε λ νπνία δεηείηαη απηφ. 

 

   2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηνπ απνδεηθηηθνχ νξίδεηαη ζε έλα (1) κήλα, φηαλ πθίζηαληαη 

βεβαησκέλεο νθεηιέο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ιεμηπξφζεζκεο, ηεινχλ ππφ 

αλαζηνιή, έρνπλ ππαρζεί ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ή ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο . 

 

   8) Δάλ ε έθζεζε θαηάζρεζεο ζεκαίλεη θαη πιεηζηεξηαζκφο 

 



 

 

    Όρη. Μεηά ηελ επηβνιή ηεο θαηάζρεζεο θηλεηνχ ή αθηλήηνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο 

Γ.Ο.Τ. εθδίδεη πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ, ζην νπνίν νξίδεηαη ε εκεξνκελία 

δηελέξγεηάο ηνπ, εληφο ζπγθεθξηκέλεο ζπληφκνπ πξνζεζκίαο. 

 

   Δλ ησ κεηαμχ ν νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ κπνξεί, κεηά απφ αίηεζή ηνπ λα ππαρζεί 

ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ επηηπγράλνληαο θαη ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

   Ζ θπξηφηεηα πιεηζηεξηαζζέληνο αθηλήηνπ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ ππεξζεκαηηζηή κεηά 

ηε κεηαγξαθή ηεο πεξίιεςεο ηεο έθζεζεο θαηαθχξσζεο ζην νηθείν ππνζεθνθπιαθείν 

ή θηεκαηνινγηθφ γξαθείν φπνπ πθίζηαηαη. Μέρξη ηφηε ε θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ 

παξακέλεη ζηνλ έσο ηφηε θχξην ηνπ αθηλήηνπ. 

 

   9) Πνηα κέηξα εθηέιεζεο ιακβάλνληαη γηα ην κε ξπζκηζκέλν ιεμηπξφζεζκν ρξένο; 

 

   Γηα ηελ είζπξαμε ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε κπνξεί λα ιεθζνχλ, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 

ηνπ Ν.Γ. 356/1974 (ΚΔΓΔ) θαη είλαη: 

 

   α) Καηάζρεζε θηλεηψλ, είηε ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε, είηε θηλεηψλ θαη απαηηήζεσλ 

γεληθψο θπξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηξίηνπ. 

 

   β) Καηάζρεζε αθηλήησλ, 

 

   Δθηφο ησλ αλσηέξσ είλαη δπλαηή, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε ιήςε ζε 

βάξνο ηνπ νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ δηνηθεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ 

κέηξσλ, φπσο ε πνηληθή δίσμε ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

 

   10) Μεηά ηελ επηβνιή απφ ην Γεκφζην ή απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηάζρεζεο ζε 

αθίλεην, κπνξεί λα επηβιεζεί άιιε θαηάζρεζε γηα νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην ζην ίδην 

αθίλεην ; 

 

   Nαη. 

 

   11) Δίλαη δπλαηή ε άξζε θαηάζρεζεο θαη ε εμάιεηςε ππνζήθεο επί αθηλήηνπ γηα 

ρξέε πξνο ην Γεκφζην; 

 

   Ναη, κεηά ηελ εμφθιεζε ή ηε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ην 

κέηξν ή κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν κε ζπγθεθξηκέλνπο, θαηά 

πεξίπησζε, φξνπο απνδέζκεπζεο. 

 

   12) Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ; 

 

   Σα δηθαηνινγεηηθά νξίδνληαη ζηελ ΑΤΟ 

1109228/8434/Γ0016/ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΔΚ 1862/Β/22.12.2006) 

"Γηθαηνινγεηηθά εμφθιεζεο ηίηισλ πιεξσκήο ή επηζηξνθήο-εμφθιεζε κε εληνιή 

κεηαθνξάο-ξπζκίζεηο ζεκάησλ εμφθιεζεο ηίηισλ πιεξσκήο ή επηζηξνθήο". 

 



 

 

    13) Πφηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα επηζηξνθήο αμίσζεο θαηά ηνπ δεκνζίνπ; 

 

   α) Ζ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ απαίηεζε πξνο επηζηξνθή αρξεσζηήησο ή παξά ην λφκν 

θαηαβιεζέληνο ζε απηφ ρξεκαηηθνχ πνζνχ παξαγξάθεηαη κεηά ηξία έηε απφ ηεο 

θαηαβνιήο . 

 

   β) Υξεκαηηθή απαίηεζε γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ηίηινο πιεξσκήο ππφθεηηαη ζε 

παξαγξαθή πέληε έηε απφ ηελ έθδνζε απηνχ. 

 

   14) Οη Γ.Ο.Τ. κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ νθεηιέο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ηξίησλ; 

 

   Ναη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ 

είζπξαμε ησλ νθεηιψλ ηξίησλ. 

 

   15) Λακβάλνληαη ππφςε γηα ρνξήγεζε ΑΦΔ νθεηιέο πξνο ηξίηνπο; 

 

   Nαη, ιακβάλνληαη ππφςε νη νθεηιέο πξνο Γήκνπο, Κνηλφηεηεο θαη Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο. Γελ ιακβάλνληαη φκσο νη νθεηιέο πξνο ηνπο ινηπνχο ηξίηνπο θαη ηα 

Ννκηθά Πξφζσπα. 

 

   16) Ρπζκίδνληαη νθεηιέο ππέξ ηξίησλ βεβαησκέλεο ζηηο Γ.Ο.Τ. ; 

 

   Eίλαη δπλαηή ε ξχζκηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο, 

βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην. 

 

   17) Μπνξνχλ νη Γ.Ο.Τ. λα εηζπξάμνπλ νθεηιέο πξνο άιια θξάηε; 

 

   Ναη θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο νθεηιέο απφ: 

 

   α) ΦΠΑ, Δηζφδεκα, Φφξνπο Πεξηνπζίαο, πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε 

ηελ 76/308 νδεγία ηεο ΔΟΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

 

   β) φζεο πξνβιέπνληαη απφ δηαθξαηηθέο ζπκβάζεηο, θπξίσο θφξν εηζνδήκαηνο θαη 

θφξν θεθαιαίνπ. 

 

   18) Μπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΔΓΔ κέηξα γηα ηελ είζπξαμε 

νθεηιψλ ππέξ ηξίησλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ.; 

 

   Ναη, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΔΓΔ κέηξα γηα είζπξαμε ησλ 

νθεηιψλ ππέξ ηξίησλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, εθηφο απφ θαηάζρεζε ζε κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο. 

 

   19) Μπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ρξέε πησρψλ νθεηιεηψλ πξνο ην Γεκφζην; 

 

   Ναη, κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

   α) κέζσ ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 λ.2386/1996, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 62 Α ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 19 λ.3522/2006 εθφζνλ ην 

ζπλνιηθφ βαζηθφ ρξένο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 600.000 επξψ (ζρεη. εγθχθιηφο 



 

 

 καο 1065481/5617/0016/ΠΟΛ.1118/13.11.2003 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθχθιην 

1114305/8860/0016/ΠΟΛ.1148/28.12.2006). 

 

   β) κέζσ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο σο άλσ 

δηαηάμεηο φηαλ ην ζχλνιν ηεο βαζηθήο νθεηιήο είλαη κεγαιχηεξν ησλ 600.000 επξψ 

θαη 

 

   γ) κέζσ ηεο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 

λ.2648/1998 θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθ. β' ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 λ.2648/1998, 

φπσο ηζρχεη κεηά ηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ 

3888/2010. 

 

   Ζ αίηεζε θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ή 

Σεισλεία. 

 

   20) Μπνξεί έλαο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο κε 

δηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηα άξζξα 99 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (Ν.3588/2007) 

λα ζπλδηαιιαγεί κε ην Γεκφζην; 

 

   Ναη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.6 εδ. α ηνπ λ. 

3808/2009 (ΦΔΚ 227 Α'/10-12-2009). Οη αηηήζεηο γηα ζπλδηαιιαγή κε ην Γεκφζην 

θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. ή ζηα Σεισλεία, φπνπ 

είλαη βεβαησκέλα ηα ρξέε. 

 

   21) Τπάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε πξφβιεςε γηα ξχζκηζε ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην ζηελ 

εηδηθή πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο έρεη πεηχρεη, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ, 

ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο κε πηζησηέο ηνπ θαη ε ζπκθσλία απηή 

επηθπξψζεθε απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην; 

 

   Ναη, κέζσ ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ 2386/1996 (ΦΔΚ 43Α'), ε νπνία 

είλαη αξκφδηα λα γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, αλεμαξηήησο χςνπο 

νθεηιήο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62Α 

ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (Ν.Γ. 356/1974 ΦΔΚ 90 Α', φπσο ηζρχεη). Ζ αίηεζε ξχζκηζεο θαη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. ή ζηα Σεισλεία, φπνπ είλαη 

βεβαησκέλα ηα ρξέε. 

 

   22) Πνην είλαη ην ειάρηζην πνζφ νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην, γηα ην νπνίν κπνξεί λα 

αζθεζεί πνηληθή δίσμε νθεηιέηε; 

 

   Πνηληθή δίσμε κπνξεί λα αζθεζεί εθφζνλ ην ζπλνιηθφ ιεμηπξφζεζκν ρξένο πξνο ην 

Γεκφζην απφ θάζε αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηφθσλ ε 

πξνζαπμήζεσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.000 Δπξψ. 

 

   23) Πνην είλαη ην ειάρηζην πνζφ νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην, λνκηθά πξφζσπα θαη 

ηξίηνπο γηα ην νπνίν δελ ιακβάλνληαη αλαγθαζηηθά κέηξα θαηά ησλ νθεηιεηψλ; 

 

   Γελ ιακβάλνληαη αλαγθαζηηθά κέηξα είζπξαμεο θαηά νθεηιεηψλ πνπ έρνπλ 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο βεβαησκέλεο ζηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ππέξ ηνπ 



 

 

 Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηξίησλ χςνπο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, πιελ ηνπ 

κέηξνπ ηεο θαηάζρεζεο απαηηήζεσλ ησλ νθεηιεηψλ ζηα ρέξηα ηξίησλ. 

 

   Ζ πην πάλσ ξχζκηζε δελ ηζρχεη γηα πξφζηηκα ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

θαζψο θαη γηα νθεηιέο ππέξ Ο.Σ.Α. 

 

   Αλαγθαζηηθά κέηξα είζπξαμεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη θαη 31.12.2006 γηα 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαηά ην ρξφλν ηεο επηβνιήο ηνπο κηθξφηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, αίξνληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε θαη εθφζνλ 

εμνθιεζνχλ ηα έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο. 

 

   24) Πνην είλαη ην ειάρηζην πνζφ γηα ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή 

θαηάζρεζεο επί κηζζψλ, ζπληάμεσλ ή αζθαιηζηηθψλ βνεζεκάησλ νθεηιεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ; 

 

   Γελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή θαηάζρεζεο επί κηζζψλ, ζπληάμεσλ ή αζθαιηζηηθψλ 

βνεζεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη πεξηνδηθψο ζε βάξνο νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

εθφζνλ ην πνζφ απηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ, είλαη κέρξη ησλ 

ρηιίσλ (1.000) επξψ, κεληαίσο. 

 

   Αλ ν κηζζφο, ε ζχληαμε ή ην βνήζεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, 

ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο πεξίπησζεο πνπ ν νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ ιακβάλεη 

ηα αλσηέξσ απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ 

απηψλ θαη επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηνπ 25% απηψλ, φκσο ην ελαπνκέλνλ πνζφ απφ 

ην ζχλνιφ ηνπο λα κελ είλαη θαηψηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ. 

 

   Καηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη 6.11..2008 ζε βάξνο νθεηιεηψλ θαη 

εκπίπηνπλ ζην θαηά ηα αλσηέξσ αθαηάζρεην πνζφ, αίξνληαη ή πεξηνξίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ. 

 

    

 

   o ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ 

 

   Α. ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΣΟΤ 2011 

 

   1) Πσο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

ηδησηηθήο ρξήζεο; 

 

   Δπηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα θαη δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο: 

 

   α) Σα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2011 θαη επνκέλσλ εηψλ γηα ηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έσο ηελ 31/10/2010 

θαη ηηο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο πξψηεο 

ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ 

θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα, σο εμήο: 

 

    

 



 

 

    Καηεγνξία Κηλεηήξαο ζε θπβηθά εθαηνζηά Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ)  

 

   Α΄ Έσο 300   20 

 

   Β΄ 301 - 785   50 

 

   Γ΄ 786 - 1.071   110 

 

   Γ΄ 1.072 - 1.357   120 

 

   Δ΄ 1,358 - 1.548   220 

 

   Σ΄ 1.549 - 1.738   240 

 

   Ε' 1.739 - 1.928   270 

 

   Ζ' 1.929 - 2.357   600 

 

    

 

   Θ' 2.358 3.000   800 

 

   Η' 3.001 4.000   1.000 

 

   Κ' 4.001 θαη άλσ   1.200 

 

    

 

   β) Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα 

απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, ηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2011 θαη επνκέλσλ 

ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν), σο εμήο: 

 

     

 

    ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (γξκ. CO2 αλά 

ρηιηφκεηξν)  ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ 

CO2 (ζε επξψ) 

 

   0 - 100 0 

 

   101 - 120 0,80 

 

   121 - 140 1,00 

 

   141 - 160 1,50 

 

   161 - 180 2,00 

 

   181 - 200 2,25 



 

 

  
   201 - 250 2,50 

 

   Άλσ ησλ 251 3,00 

 

   Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2010 θαη επνκέλσλ εηψλ 

πνπ επηβάιινληαη ζηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά 

κε θιίκαθα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν). Ζ 

ζχλδεζε απηή ηζρχεη γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα απηνθίλεηα, άζρεηα απφ ηελ 

ηερλνινγία πνπ απηά ελζσκαηψλνπλ (βελδηλνθίλεηα, πβξηδηθά, πεηξειαηνθίλεηα 

θ.ι.π.). 

 

   Γηα παξάδεηγκα έλα απηνθίλεην κε εθπνκπέο 160 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν 

θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 160 x 1,5 = 240 επξψ. Οκνίσο έλα απηνθίλεην 

κε εθπνκπέο 190 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 190 x 

2,25 = 427,5 επξψ ελψ έλα απηνθίλεην κε εθπνκπέο 89 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν 

απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, δηφηη νη εθπνκπέο ηνπ είλαη θάησ απφ 100 

γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα ηνπ λφκνπ, θαη 

παξαιακβάλεη ζήκα κε ηελ θαηαβνιή ηξηψλ (3) επξψ. 

 

   Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα κεηαρεηξηζκέλα 

επηβαηηθά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο θαη ηελ δηεπθξίληζε επηκέξνπο ζεκάησλ, έρνπλ 

δνζεί νδεγίεο κε ηηο αξηζκ. ΠΟΛ.1168/1.12.2010, ΠΟΛ.1170/30.11.2010 θαη 

ΠΟΛ.1171/25.11.2010 Δγθπθιίνπο.  

 

   εκεηψλεηαη φηη, εηδηθά γηα ηηο ηδησηηθήο ρξήζεο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο 

κνηνζηθιέηεο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ζπλερίδνπλ λα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ 

θπιηλδξηζκφ ηνπο θαη κε ηελ θιίκαθα πνπ ηζρχεη γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ ζα 

ηαμηλνκεζνχλ έσο ηελ 31/10/2010. Σνχην δηφηη δελ πθίζηαηαη νδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηε 

κέηξεζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηα δίθπθια θαη ηξίθπθια νρήκαηα.. 

 

   o Γηα ηα Δ.Η.Υ. ξπκνπιθνχκελα, εκηξπκνπιθνχκελα (ηξνρφζπηηα): 125 επξψ. 

 

   o Γηα ηα απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη φπσο 

ηζρχνπλ γηα ηα απηνθίλεηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο. 

 

   Δηδηθά, γηα ηα ηχπνπ JEEP θνξηεγά Η.Υ. απηνθίλεηα δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 

   Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ηα νρήκαηα απηά εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πεξίπησζεο Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3888/2010, σο απηνθίλεηα 

νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο .  

 

   Δθφζνλ, ν θάηνρνο απηνθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ακθηζβεηεί ηελ ππνρξέσζή 

ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηειψλ θπθινθνξίαο, σο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη 

ππνζηεξίδεη φηη, ην απηνθίλεην απηφ δελ είλαη ηχπνπ Jeep ή ηνχην είλαη θνξηεγφ ( 

επαγγεικαηηθφ ), , ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζα απνθαίλεηαη γηα ην ζέκα, εθδίδνληαο θαη ηε 

ζρεηηθή βεβαίσζε, φπνπ απαηηείηαη θαη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζα απνθαίλνληαη ηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα (ΥΔΣ:1015436/147/Σ.& Δ.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997). 



 

 

  
   2) Πσο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαη ινηπψλ απηνθηλήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο.  

 

   α) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 

 

   Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ζε 

ρηιηφγξακκα, σο εμήο: 

 

     

 

   Καηεγνξία Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα Σέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ) 

 

   Α΄   έσο 1.500 70 επξψ 

 

   Β΄ 1.501 - 3.500 95 επξψ 

 

   Γ΄ 3.501 - 10.000 270 επξψ 

 

   Γ΄ 10.001 - 20.000 540 επξψ 

 

   Δ΄ 20.001 - 30.000 850 επξψ 

 

   Σ΄ 30.001 - 40.000 1.200 επξψ 

 

   Ε΄ 40.001 θαη άλσ   1.350 επξψ 

 

   β) Ρπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 270 επξψ. 

 

   γ) Λεσθνξεία 

 

   Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο ησλ 

θαζεκέλσλ, σο εμήο: 

 

     

 

   Καηεγνξία Θέζεηο θαζεκέλσλ Σέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ) 

 

   Α΄    έσο 33 190 επξψ 

 

   Β΄ 34 -  50 370 επξψ 

 

   Γ΄ 51 θαη άλσ   465 επξψ 

 

   δ) Απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο : 485 επξψ 

 

   3) Πσο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

δεκφζηαο ρξήζεο; 

 



 

 

    α) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Διιάδα έσο ηελ 31/10/2010 : 260 επξψ. 

 

   β) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) ηαμηλνκνχκελα γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα 

απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (γξακκάξηα CO2 αλά ρηιηφκεηξν). Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο 

εμήο: 

 

     

 

    ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (γξκ. CO2 αλά 

ρηιηφκεηξν)  ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ 

CO2 (ζε επξψ) 

 

   0 - 100 0 

 

   101 - 150 2,00 

 

   Άλσ ησλ 151 2,50 

 

    

 

   Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ( 2010, 2011 θαη επνκέλσλ) 

πνπ επηβάιινληαη ζηα επαγγεικαηηθά (δεκφζηαο ρξήζεο) απηνθίλεηα πνπ 

ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά, 

ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηδηαίηεξε θιίκαθα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(γξκ. CO2 αλά ρηιηφκεηξν). 

 

   Γηα παξάδεηγκα έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 140 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιεη 

ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 140 x 2 = 280 επξψ. Οκνίσο έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 160 

γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο ίζα κε 160 x 2,5 = 400 επξψ 

ελψ έλα ΣΑΞΗ κε εθπνκπέο 89 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο, δηφηη νη εθπνκπέο ηνπ είλαη θάησ απφ 100 γξκ CO2 αλά ρηιηφκεηξν, 

φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα ηνπ λφκνπ, θαη παξαιακβάλεη ζήκα κε ηελ θαηαβνιή 

ηξηψλ (3) επξψ.  

 

   γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 

 

     

 

   Καηεγνξία Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα Σέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ) 

 

   Α΄   έσο  3.500 115 επξψ 

 

   Β΄  3.501 - 10.000 175 επξψ 

 

   Γ΄ 10.001 - 19.000 310 επξψ 

 

   Γ΄ 19.001 - 26.000 450 επξψ 



 

 

  
   Δ΄ 26.001 - 33.000 590 επξψ 

 

   Σ΄ 33.001 - 40.000 840 επξψ 

 

   Ε΄ 40.001 θαη άλσ   1.320 επξψ 

 

   δ) Ρπκνπιθά (ηξάθηνξ) : 270 επξψ. 

 

   ΖΜΔΗΩΖ: 

 

   Ρπκνπιθνχκελα ή εκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα θάζε θαηεγνξίαο, πνπ αλήθνπλ ζε 

κεκνλσκέλνπο απηνθηλεηηζηέο ή ζε κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο αλεμάξηεηεο θπθινθνξηαθέο κνλάδεο κε αληίζηνηρε άδεηα 

θπθινθνξίαο, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. Καηαβάιινληαη ηέιε 

θπθινθνξίαο γηα ην φρεκα, γηα ην νπνίν πξνβιέπνληαη ηα πςειφηεξα πνζά ηειψλ 

θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο ε απαιιαγή ηζρχεη γηα ηα πέξαλ ηνπ ελφο 

ξπκνπιθνχκελνπ ή εκηξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ρνξεγείηαη κφλν έλα ζήκα ην νπνίν επηθνιιάηαη ζηνλ ηξάθηνξα.  

 

   ε) Λεσθνξεία 

 

   ΑΣΗΚΑ Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ Σέιε θπθινθνξίαο 

 

   Α΄ έσο 50 190 επξψ 

 

   Β΄ 51 θαη άλσ 350 επξψ 

 

   ΤΠΔΡΑΣΗΚΑ Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ Σέιε θπθινθνξίαο 

 

   Α΄ έσο 50 195 επξψ 

 

   Β΄ 51 θαη άλσ 270 επξψ 

 

    

 

   ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ Θέζεηο θαζεκέλσλ Σέιε θπθινθνξίαο 

 

     έσο 40 390 επξψ 

 

     41 θαη άλσ 540 επξψ 

 

   ζη) Απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο : 270 επξψ 

 

   δ) Γηα ηα αιινδαπά θνξηεγά απηνθίλεηα, γηα θάζε ηαμίδη, εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηηο εηδηθέο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο καο κε άιια θξάηε: 25 επξψ. 

 

   ε) Γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ νρεκάησλ: 3 

επξψ αλά εκέξα. 

 



 

 

    ζ) Γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ: 

 

   - Γηα κνηνζηθιέηεο: 25 επξψ. 

 

   - Γηα ινηπά νρήκαηα: 125 επξψ. 

 

   η) Γηα ηα κνηνπνδήιαηα (κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κηθξφηεξν ησλ 51 θπβ. εθαη.), 

γηα ηα νπνία ε άδεηα θπθινθνξίαο εθδίδεηαη απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή, ηα εηήζηα 

ηέιε θπθινθνξίαο αλέξρνληαη ζε 10 επξψ. 

 

   4) Πσο ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα πβξηδηθά, πδξνγφλνπ θαη 

ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα; 

 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3888/2010 πξνβιέπνληαη 

ηα αθφινπζα: 

 

   α) Σα πβξηδηθά θαη πδξνγφλνπ επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο 

ρξήζεο (ΣΑΞΗ), θαζψο θαη νη δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη 

δεκφζηαο ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα έσο 1.929 θ.εθ. πνπ 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 31/10/2010, απαιιάζζνληαη 

ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. 

 

   β) Σα επηβαηηθά ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα, θαζψο θαη νη επηβαηηθέο 

ειεθηξνθίλεηεο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο, 

πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 31/10/2010, 

απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. 

 

   γ) ηα πβξηδηθά θαη πδξνγφλνπ επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο 

ρξήζεο, θαζψο θαη ζηηο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο 

ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ. πνπ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 31/10/2010, ηα ηέιε θπθινθνξίαο 

πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ 

νρεκάησλ. 

 

   Όπσο πξναλαθέξζεθε, απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηα απηνθίλεηα 

νρήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηηο πην πάλσ α) θαη β) πεξηπηψζεηο, εθφζνλ απηά έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα έσο ηελ 31/10/2010. 

 

   Γηα ηα νρήκαηα απηά ε απαιιαγή απηή είλαη δηαξθήο θαη αθνξά ζηα ηέιε 

θπθινθνξίαο έηνπο 2011 θαη επνκέλσλ εηψλ. 

 

   πλεπψο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2010 θαη επνκέλσλ 

εηψλ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο 

α) θαη β) θαη ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 

1/11/2010 έσο ηελ 31/12/2010, απηά πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη ηδησηηθήο ή δεκφζηαο 

ρξήζεο νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

3888/2010. 

 



 

 

    Πεξαηηέξσ, εηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηα απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

πην πάλσ πεξίπησζε γ), εθφζνλ απηά έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Διιάδα έσο ηελ 31/10/2010, ηα επηβαιιφκελα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2011 θαη 

επνκέλσλ εηψλ, αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ 

νρεκάησλ.  

 

   πλεπψο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2010 θαη επνκέλσλ 

εηψλ ησλ αληίζηνηρσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή, 

θαη ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 έσο ηελ 

31/12/2010, απηά πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο νρήκαηα, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3888/2010. 

 

    

 

   5) Πνηεο ππνρξεψζεηο πξνθχπηνπλ γηα ηα νρήκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ 

θπθινθνξίαο; 

 

   α) Ορήκαηα γηα ηα νπνία δελ θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο, φπνπ έρεη 

ρνξεγεζεί απαιιαγή, ππνρξενχληαη ζηελ πξνκήζεηα εηδηθνχ ζήκαηνο έλαληη πνζνχ 3 

επξψ πνπ απνηειεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο απηνχ (επηζπλάπηεηαη 

ζρεηηθφο πίλαθαο). 

 

   β) Γηα φζα νρήκαηα πξνθχπηεη απφ ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπο, φηη αλήθνπλ ζε 

πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, (π.ρ. Κξαηηθέο Τπεξεζίεο, 

Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο θ.ι.π.), δελ ππάξρεη ππνρξέσζε πξνκήζεηαο εηδηθνχ ζήκαηνο. 

 

   γ) Γηα ηα απηνθίλεηα νρήκαηα Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο θαη 

Ξέλσλ Απνζηνιψλ, πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη έρνπλ 

ζπκβαηηθέο πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο, ρνξεγνχληαη δσξεάλ ζήκαηα. 

 

   - ΛΟΗΠΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

 

   α) Σα ηέιε θπθινθνξίαο γηα φια ηα νρήκαηα εθηφο απφ ηα επηβαηηθά, ηηο δίθπθιεο-

ηξίθπθιεο κνηνζπθιέηεο ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα θνξηεγά ηχπνπ Jeep θαη ηα ηξνρφζπηηα 

θαζψο θαη ηα ηέιε γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 

ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ δίηξνρσλ-ηξίηξνρσλ κνηνπνδειάησλ, πεξηνξίδνληαη θαηά 

50%, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξ.2 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ.2948/2001 (ΦΔΚ Α΄ 242), εθφζνλ ηα νρήκαηα δελ θπθινθφξεζαλ γηα 

νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ εμάκελν: i) ιφγσ δηαγξαθήο ηνπο θαηά ην πξψην 

εκεξνινγηαθφ εμάκελν, ii) ιφγσ ζέζεο ζε θπθινθνξία ηνπο θαηά ην δεχηεξν 

εκεξνινγηαθφ εμάκελν, iii) ιφγσ ζέζεο ζε αθηλεζία γηα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ 

εμάκελν. (ΥΔΣ:1112289/1513/ Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ.1277/4.12.2001). 

 

   β) Γηα φζα επηβαηηθά απηνθίλεηα ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο δελ αλαγξάθεηαη ν 

θπιηλδξηζκφο θηλεηήξα (θπβηθά εθαηνζηά), αιιά κφλν θνξνινγήζηκνη ίππνη, ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε εμήο αληηζηνηρία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν "θπβηθά x 

0,007 = θνξνινγήζηκνη ίππνη", κεηά απφ ηελ αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε (άξζξν 4, 

λ.722/1977, ΦΔΚ Α΄ 299). Ο ζπληειεζηήο απηφο γηα ηα κνηνπνδήιαηα ηζνχηαη κε 

0,013. 



 

 

  
   6) Πνηνο ν ρξφλνο δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ; 

 

   Σα εηδηθά ζήκαηα ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2011 φισλ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ 

θαη κνηνζηθιεηψλ ζα δηαηεζνχλ κέρξη ηελ 31.12.2010. 

 

   7) Πνηεο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο πξνκήζεηαο ηνπ 

εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο; 

 

   Οη θάηνρνη ησλ νρεκάησλ φισλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ 

ην εηδηθφ ζήκα κέρξη ηελ 31.12.2010. 

 

   Απφ ηελ 1.1.2011 θαη κεηά ηα νρήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ρσξίο ην 

εηδηθφ ζήκα ηνπ έηνπο 2011. 

 

   Τπελζπκίδεηαη φηη, εθφζνλ θάπνην φρεκα δελ θπθινθνξήζεη θαζφινπ κέζα ζην 

2011, ιφγσ ζέζεο ηνπ ζε αθηλεζία (εθνχζηα ή αλαγθαζηηθή), θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξ.1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2367/1953, πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ 2011, ν ηδηνθηήηεο ηνπ δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηέιε θπθινθνξίαο 

θαη λα εθνδηαζζεί κε εηδηθφ ζήκα. 

 

   ε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ δειαδή θπθινθνξήζεη έζησ θαη γηα ειάρηζην ρξφλν 

ρσξίο ην εηδηθφ ζήκα, νη πηλαθίδεο θαη ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο 

αθαηξνχληαη κε πξάμε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία επηζηξέθνληαη κφλν 

εάλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη ην ζήκα θαη ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηνπ θαηά 

πεξίπησζε πξνζηίκνπ. 

 

   ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο (κεηά δειαδή ηελ 31.12.2010) πξνκήζεηαο ηνπ εηδηθνχ 

ζήκαηνο (έηνπο 2011), θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο κεησκέλσλ ηειψλ 

θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν σο εμήο: 

 

   - Γηα ηα Η.Υ. επηβαηηθά θαη κνηνζηθιέηεο, θαζψο θαη ηα ηχπνπ Jeep: 

 

   α) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο θαηψηεξα ησλ 30 επξψ, ην 

πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 30 επξψ (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ 28 θαη παξάγξαθνο 6 άξζξνπ 

31 λ. 2873/2000 (ΦΔΚ 285 Α')). 

 

   β) Γηα νρήκαηα ζηα νπνία αλαινγνχλ ηέιε θπθινθνξίαο αλψηεξα ησλ 30 επξψ, ην 

πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο ή ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2), ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 

   γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ην φρεκα απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο, ην 

πξφζηηκν γηα ηελ εθπξφζεζκε πξνκήζεηα ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο είλαη ίζν κε ην έλα 

δεχηεξν (1/2) ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ζηνλ θπιηλδξηζκφ 

ηνπ θηλεηήξα ή ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ηνπ νρήκαηνο, πιελ ηεο 

πεξίπησζεο πνπ ηα αλαινγνχληα ηέιε είλαη θαηψηεξα ησλ 30 επξψ, νπφηε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε 30 επξψ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο. 

 



 

 

    ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο, γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη ην ηπρφλ πξφζηηκν 

επζχλνληαη εηο νιφθιεξν φινη νη ζπληδηνθηήηεο. 

 

   8) Πνηεο απαιιαγέο παξέρνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο; 

 

   Απαιιαγέο ηειψλ θπθινθνξίαο ιφγσ αλαπεξίαο. 

 

   1. Ορήκαηα κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κέρξη 1.650 θ.εθ. , πνπ αλήθνπλ: 

 

   α) ζηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο. 

 

   β) ζηνπο αλάπεξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ 

δπλάκεσλ, ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη άλδξεο ησλ σκάησλ αζθαιείαο, ζηνπο 

αμησκαηηθνχο θαη άλδξεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ζψκαηνο, ζηνπο άλδξεο 

ηεο Αγξνθπιαθήο θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπο 

εληεηαικέλνπο ζηε δίσμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 

 

   γ) ζηνπο πνιίηεο πνπ θαηέζηεζαλ αλάπεξνη θαηά ην απφ 21/4/67 έσο 23/7/74 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλεπεία ηεο δξάζεψο ηνπο θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο. 

 

   εκείσζε 

 

   Καη` εμαίξεζε, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 

παξαπιεγηθψλ αλάπεξσλ θαη ησλ αλάπεξσλ κε αλαπεξία 100%, δχλαληαη λα έρνπλ 

θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα αλψηεξν ησλ 1.650 θπβηθψλ εθαηνζηψλ. 

 

   δ) ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. 

 

   ε) ζηνπο αλάπεξνπο αγσληζηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ. 

 

     

 

   2. ηνπο αλάπεξνπο έιιελεο πνιίηεο άλσ ησλ 4 εηψλ θαη έσο 70 εηψλ, νη νπνίνη: 

 

   α) έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή ακθνηεξφπιεπξν 

αθξσηεξηαζκφ απηψλ ή 

 

   β) εκθαλίδνπλ ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία: 

 

   βα) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη 

κηθξφηεξν ηνπ 67%. 

 

   ββ) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε ζπκκεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ 

ελφο ή θαη ησλ δχν άλσ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 

67%, απφ ην νπνίν ην 40% ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα θάησ άθξν. 

 

   γ) έρνπλ νιηθή θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο ηχθισζε κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

100%. 

 

   δ) είλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 40% ή 



 

 

  
   ε) πάζρνπλ απφ απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή 

πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν, νη νπνίνη εμαηηίαο ησλ 

παζήζεσλ απηψλ έρνπλ θαηαζηεί αλάπεξνη κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% 

θαη άλσ, είλαη αλίθαλνη γηα εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνήζεηαο 

 

   ζη) πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία 

 

   δ) πάζρνπλ απφ δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία 

 

   ε) πάζρνπλ απφ ζπγγελή αηκνξξαγηθή δηάζεζε (αηκνξξνθηιία). 

 

   ζ) πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή 

 

   η) έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ, 

 

     

 

   3. Ορήκαηα κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κέρξη θαη 2650 θ.εθ. θαη 3650 θ.εθ. πνπ 

αλήθνπλ: 

 

   ε αλάπεξνπο πνιίηεο ειηθίαο άλσ ησλ 4 εηψλ, νη νπνίνη έρνπλ πιήξε παξάιπζε 

ησλ θάησ άθξσλ ή ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

80% θαη άλσ θαη'εμαίξεζε απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο γηα απηνθίλεην 

κέρξη 2650 θ.εθ. θαη γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 100% κέρξη 3650 θ.εθ. 

 

     

 

   εκεηψζεηο: 

 

   1. Οη σο άλσ απαιιαγέο ησλ αλαπήξσλ ρνξεγνχληαη εθφζνλ : 

 

   o Ο αλάπεξνο είλαη ειηθίαο απφ 4 κέρξη θαη 70 εηψλ θαηά ηελ πξψηε ρνξήγεζε ηεο 

απαιιαγήο . 

 

   o H θπξηφηεηα ηνπ νρήκαηνο αλήθεη 100% ζηνλ αλάπεξν, φπσο απηή πξνθχπηεη 

απφ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

 

   o Ζ πάζεζε απφ ηελ νπνία πάζρεη ν αλάπεξνο λα εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

δηαηάμεηο θαη λα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ή 

Γεπηεξνβάζκηαο Ννκαξρηαθήο επηηξνπήο. 

 

   o Ο αλάπεξνο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ άιιν φρεκα ζην νπνίν λα έρεη ρνξεγεζεί 

απαιιαγή απφ ηέιε θπθινθνξίαο (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή ππεχζπλε 

δήισζε). 

 

   Ζ απαιιαγή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ρνξεγείηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαη αθνξά ζηα επφκελα έηε απφ 

ηελ έθδνζή ηεο, κε εμαίξεζε ηα λέα νρήκαηα ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ απαιιαγή θαη 

γηα ην πξψην έηνο ηαμηλφκεζεο. 



 

 

  
   2. ηνπο αλήιηθνπο αλάπεξνπο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη 

αηέιεηαο, ην δηθαίσκα απηφ παξαρσξείηαη, γηα έλα (1) κφλν απηνθίλεην, ζε εθείλνλ 

πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν έρεη ηελ επηηξνπεία ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο αλήιηθνπο αλάπεξνπο.  

 

   o Γηα απηνθίλεην πνπ αλήθε ζε ζαλφληα αλάπεξν, ζηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί 

απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, νη θιεξνλφκνη, ζηνπο 

νπνίνπο πεξηέξρεηαη απηφ νθείινπλ ηέιε θπθινθνξίαο απφ ην επφκελν ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 

   9) Πνηα πξφζσπα - θνξείο δηαζέηνπλ ηα εηδηθά ζήκαηα ηειψλ θπθινθνξίαο; 

 

   α) Γηα ηα Η.Υ. απηνθίλεηα: 

 

   - Οη Σξάπεδεο, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδνο, ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία 

(ΔΛ.ΣΑ.) θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ φπνπ αλαηίζεηαη θαη' έηνο ε 

δηάζεζε, κε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. 

 

   - Οη Γ.Ο.Τ. γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη γηα φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο εθπξφζεζκεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη γηα ηα απηνθίλεηα πνπ 

ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία. 

 

    β) Γηα ηα Γ.Υ. απηνθίλεηα: ε θάζε πεξίπησζε νη Γ.Ο.Τ. 

 

     

 

   10) Πσο ρνξεγείηαη πξνζσξηλή άδεηα θπθινθνξίαο; 

 

   Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο πξνζσξηλήο άδεηαο θαη ηελ έθδνζε 

πηλαθίδαο "Μ" είλαη ε Γ.Ο.Τ. (απφ 1-3-2004, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 

1109354/1188/Σ&Δ.Φ./ΠΟΛ.1132/3.12.2003). 

 

   Ζ πξνζσξηλή άδεηα ρνξεγείηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη 

θαησηέξσ θαη κφλν γηα δχν (2) εκέξεο ην κήλα, κε ηελ θαηαβνιή 3,00 επξψ ηελ 

εκέξα: 

 

   α) Γηα ηα αλάξηζκα απηνθίλεηα κφλν γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν αγνξάο ή 

ηεισληζκνχ ζηνλ ηφπν ηαμηλφκεζεο, ή γηα έιεγρν απφ ην Κ.Σ.Δ.Ο. ή ζε εηδηθά 

ζπλεξγεία γηα κεηαηξνπή, πξνζζήθε ακαμσκάησλ ή άιισλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ. 

 

   β) Γηα ηα ελάξηζκα απηνθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε αθηλεζία κφλν γηα δνθηκή, 

επηζθεπή ή πψιεζε απηψλ. 

 

   11) Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε ζε αθηλεζία ησλ απηνθηλήησλ 

νρεκάησλ. 

 

   α) Δθνχζηα αθηλεζία 

 



 

 

    Γηα ηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο, θαηαηίζεληαη ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο: 

 

   - Γήισζε αθηλεζίαο. 

 

   - Σα ζηνηρεία θπθινθνξίαο (άδεηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο). 

 

   - Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο γίλεηαη ζε θιεηζηφ 

ηδησηηθφ ρψξν θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε απηνχ. 

 

   Γηα ηα Δπαγγεικαηηθά απηνθίλεηα Ηδησηηθήο ρξήζεο (Φ.Η.Υ.) νη αθηλεζίεο απηψλ 

γίλνληαη ζηηο αξκφδηεο Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. , ζα πξέπεη απηά λα δηαβηβαζζνχλ ζηηο αλσηέξσ 

Τπεξεζίεο. 

 

   α) Αλαγθαζηηθή αθηλεζία 

 

   Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

 

   α) Αλσηέξα βία: (Καηαζηξνθή, ππξθαγηά θ.ι.π.). 

 

   Απνδεηθηηθφ θαηαζηξνθήο. 

 

   β) Κινπή: 

 

   Βεβαίσζε Αζηπλνκίαο φηη έρεη θαηαγγειζεί ε θινπή θαη φηη ζρεκαηίζηεθε 

δηθνγξαθία θαη απεζηάιε ζηνλ Δηζαγγειέα. 

 

   γ) Τπεμαίξεζε, Καηάζρεζε θ.ι.π. 

 

   Καηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ. 

 

   δ) Κπθινθνξία ζην εμσηεξηθφ. 

 

   Βεβαίσζε ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, κε επίζεκε 

κεηάθξαζε απφ ηηο Διιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο.  

 

   12) Πνηεο ελέξγεηεο απαηηνχληαη γηα ηελ άξζε ηεο αθηλεζίαο επηβαηηθψλ ηδησηηθήο 

ρξήζεο απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ; 

 

   - Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

   - Καηαβάιιεη ηα ηέιε θπθινθνξίαο, κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο, 

θαζφζνλ δελ αίξεηαη ε αθηλεζία εάλ ν θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο δελ πξνκεζεπηεί 

πξνεγνπκέλσο ην εηδηθφ ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν γίλεηαη ε 

άξζε. 

 



 

 

    ηελ πεξίπησζε πνπ ε αθηλεζία έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, 

θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε άξζε, θαη ην φρεκα παξέκεηλε ζε αθηλεζία γηα φιν 

ην έηνο, ην εηδηθφ ζήκα ρνξεγείηαη ρσξίο πξφζηηκν. 

 

   13) Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ νρεκάησλ; 

 

   Ζ νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ νρεκάησλ, ζηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη αξρίζεη ε 

εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 116/2004, γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε απηψλ ζηηο αδεηνδνηεκέλεο 

απφ ηελ Δ.Γ.Ο.Δ.(ΣΖΛ 2106899039 ή www.edoe.gr) εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο 

νρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζηξνθήο θαη λα 

νινθιεξσζεί ε δηαγξαθή ηνπο. 

 

   ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αξκφδηεο γηα ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ νρεκάησλ 

είλαη νη Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ. 

 

   Β. ΣΔΛΟ ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

   1. Έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο (άξζξν 26 λ. 2873/2000, Τπ. Οηθ. 

1113309/1303/Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ.1300/13.12.2000). 

 

   - Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη κνηνζηθιέηαο, 

επηβάιιεηαη ηέινο άδεηαο νρήκαηνο, σο εμήο: 

 

   Α. Ηδησηηθήο ρξήζεο. 

 

   α) Μνηνζηθιέηεο 9 ΔΤΡΩ 

 

   β) Λνηπά νρήκαηα 75 " 

 

   Β. Γεκφζηαο ρξήζεο. 

 

   α) Μνηνζηθιέηεο 30 ΔΤΡΩ 

 

   β) Λνηπά νρήκαηα 100 " 

 

   Δπίζεο ην αλσηέξσ ηέινο επηβάιιεηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή 

αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο.  

 

   2. Μεηαβίβαζε απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ  

 

   2.1.Απφ επαρζή αηηία. 

 

    

 

   Γηα κεηαβίβαζε απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ απφ επαρζή αηηία (πψιεζε) 

επηβάιιεηαη ηέινο κεηαβίβαζεο νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ δηαθξίζεηο: 

 

   α) Δπηβαηηθά Η.Υ. απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 

 



 

 

     
 

    Καηεγνξία Κηλεηήξαο ζε θπβ. εθαη. Σέινο κεηαβίβαζεο 

 

    Α έσο - 400 30 ΔΤΡΩ 

 

    Β 401 - 800 45 " 

 

    Γ 801 - 1300 60 "  

 

    Γ 1301 - 1600 90 " 

 

    Δ 1601 - 1900 120 " 

 

    Σ 1901 - 2500 145 " 

 

    Ε 2501 θαη άλσ 205 " 

 

     

 

   β) Φνξηεγά Η.Υ. απηνθίλεηα: 

 

    Καηεγνξία Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα Σέινο κεηαβίβαζεο 

 

    Α έσο 3.500 30 ΔΤΡΩ  

 

    Β 3.501 - 10.000 45 " 

 

    Γ 10.001 - 20.000 75 " 

 

    Γ 20.001 - 30.000 120 " 

 

    Δ 30.001 - 40.000 145 " 

 

    Σ 40.001 θαη άλσ 175 " 

 

     

 

   γ) Λεσθνξεία Η.Υ. απηνθίλεηα: 

 

   Καηεγνξία Θέζεηο θαζήκελσλ Σέινο κεηαβίβαζεο 

 

    Α έσο 33 75 ΔΤΡΩ 

 

    Β 34 - 50 105 " 

 

    Γ 51 θαη άλσ 135 "  

 

   δ) Δπηβαηηθά Γ.Υ. απηνθίλεηα (κε ή ρσξίο κεηξεηή) καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο 

190 ΔΤΡΩ. 



 

 

  
   ε) Φνξηεγά Γ.Υ. απηνθίλεηα καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο: 

 

   Καηεγνξία Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα Σέινο κεηαβίβαζεο  

 

    Α κέρξη 3.500 75 ΔΤΡΩ 

 

    Β 3.501 - 10.000 160 "  

 

    Γ 10.001 - 20.000 235 "  

 

    Γ 20.001 - 30.000 350 " 

 

    Δ 30.001 - 40.000 455 " 

 

    Σ 40.001 θαη άλσ 560 "  

 

   ζη) Λεσθνξεία Γ.Υ. απηνθίλεηα καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο: 

 

   Καηεγνξία Θέζεηο θαζήκελσλ θαη νξζίσλ Σέινο κεηαβίβαζεο 

 

    Α έσο 50 350 ΔΤΡΩ  

 

    Β 51 θαη άλσ 530 " 

 

     

 

   - Σν πην πάλσ ηέινο δελ πξνζαπμάλεηαη κε εηζθνξά ΟΓΑ, γηαηί δελ είλαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 

     

 

   - Όηαλ κεηαβηβάδεηαη πνζνζηφ απηνθηλήηνπ ην ηέινο επηκεξίδεηαη αλαιφγσο. 

 

     

 

   - ην αλσηέξσ ηέινο δελ ππφθεηληαη νη κεηαβηβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο 

ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. ηηο κεηαβηβάζεηο απηέο δελ επηβάιιεηαη νχηε ν 

πφξνο ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. 

 

     

 

   - Σν ηέινο απηφ θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε κεηαβίβαζε. 

 

   δ) Γηα ηε κεηαβίβαζε απφ επαρζή αηηία κνηνπνδειάηνπ κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα 

κέρξη 50 θ.ε. επηβάιιεηαη ηέινο 15 ΔΤΡΩ, ρσξίο πξνζαχμεζε κε εηζθνξά ΟΓΑ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπ κνηνπνδειάηνπ. Δπίζεο δελ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 



 

 

    - ην πην πάλσ ηέινο δελ ππφθεηληαη νη κεηαβηβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο 

ηνπ Φ.Π.Α. 

 

    

 

   - Σν πην πάλσ ηέινο επηκεξίδεηαη αλαιφγσο φηαλ κεηαβηβάδεηαη πνζνζηφ. 

 

     

 

   - Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε κεηαβίβαζε.  

 

     

 

   2.2. Απφ ραξηζηηθή αηηία. 

 

   Γηα ηε κεηαβίβαζε απφ ραξηζηηθή αηηία (δσξεά - γνληθή παξνρή) δεκφζηαο ρξήζεο 

απηνθηλήηνπ επηβάιιεηαη εηζθνξά ππέξ ΣΑ 3% ζηε ζπλνιηθή αμία. 

 

   Ζ εηζθνξά απηή δελ επηβάιιεηαη ζηε κεηαβίβαζε απφ ραξηζηηθή αηηία άιισλ 

απηνθηλήησλ νρεκάησλ, κνηνζηθιεηψλ ή κνηνπνδειάησλ. 

 

   2.3. Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο. 

 

   Απφ 1.4.2004, ην ηέινο αδείαο νρήκαηνο θαη ην ηέινο κεηαβίβαζεο απηνθηλήηνπ 

νρήκαηνο εηζπξάηηνληαη ππέξ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (άξζξν 27, Ν. 

3220/2004). 

 

   Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΛΩΝ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 

 

   1. Βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά, αληίγξαθα θ.η.ι. 

 

   Οη βεβαηψζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη ηα αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα 

εγγξάθσλ, ηφζν απηά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία φζν θαη απηά πνπ 

πξνζθνκίδνληαη ζ' απηή δελ ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Δπίζεο δελ ππφθεηηαη 

ζε ηέινο ραξηνζήκνπ ε θχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

     

 

   2. Μηζζψκαηα αθηλήησλ. 

 

   Σα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ καδί κε ηελ 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3,6%. Σν ηέινο απηφ νθείιεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε αθφκα θη αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ. Σν ζέκα ηνπ βάξνπο 

ηνπ αλσηέξνπ ηέινπο είλαη ζέκα ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ (ηδηνθηήηε 

θαη ελνηθηαζηή). Δάλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία ην ηέινο βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε θαη 

ελνηθηαζηή εμ εκηζείαο. Όηαλ ν έλαο απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, απηά 

βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. 

 



 

 

    Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβεβαηψλνληαη θαη ζπλεηζπξάηηνληαη καδί κε ην θφξν 

εηζνδήκαηνο, πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απφ νηθνδνκέο, ζχκθσλα κε ηελ 

αθνινπζνχκελε γηα ην θφξν απηφ δηαδηθαζία. 

 

   Δμαηξεηηθά, απφ 1-1-2007 έσο 31-12-2007, ζηα κηζζψκαηα ησλ θαηνηθηψλ γεληθά 

θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3522/2006 ην ηέινο 

ραξηνζήκνπ απφ 3,6% (κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ) κεηψλεηαη ζην 1,8% (κε ηελ 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ) θαη απφ 1/1/2008 απηφ θαηαξγείηαη. ηα κηζζψκαηα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, γξαθείσλ, γεπέδσλ, απνζεθψλ θ.ι.π. ην ηέινο ραξηνζήκνπ 

δελ αιιάδεη, παξακέλεη δει ζην 3,6% ( κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ). 

 

     

 

   3. Δξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο. 

 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3427/2005 πνπ ηζρχεη απφ 1/1/2006 (ΦΔΚ Α 

312/27-12-2005), ηα εξγνιαβηθά πξνζχκθσλα αλέγεξζεο νηθνδνκήο κε ην ζχζηεκα 

ηεο αληηπαξνρήο πνζνζηψλ νηθνπέδνπ πνπ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδίδεηαη κεηά ηελ 

1/1/2006, αλήθνπλ ζην πεδίν ηνπ Φ.Π.Α. 

 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3522/2006(ΦΔΚ Α276/22-12-2006) 

δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηα παξαπάλσ εξγνιαβηθά, φηαλ απηά θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ 

1/1/2006 αιιά ε άδεηα νηθνδνκήο έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, δειαδή 

κέρξη 31-12-2005, εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηα ηέιε ραξηνζήκνπ .  

 

   4. Καηάξγεζε ηειψλ ραξηνζήκνπ. 

 

   Α. Καηαξγήζεθαλ απφ 1-1-2002 ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαλ ζηηο 

θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

 

     

 

   α) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο απνδνρψλ απφ κίζζσζε εξγαζίαο γηα απαζρφιεζε 

κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νπσζδήπνηε ακεηβφκελε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθηφο έδξαο απνδεκηψζεσλ ή εμφδσλ θίλεζεο, 

 

     

 

   β) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ακνηβψλ γηα απαζρφιεζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή 

ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ή ηελ 

ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηφο 

έδξαο απνδεκηψζεσλ ή εμφδσλ θίλεζεο, 

 

     

 

   γ) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ή 

βνεζεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηνλ νηθείν θνξέα ή 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, 

 

     



 

 

  
   δ) ζηηο εμνθιήζεηο απνδεκηψζεσλ απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ή ιφγσ ιχζεο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο, 

 

     

 

   ε) ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ζηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή θαη ζηνπο ηφθνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηέο, 

 

     

 

   ζη) ζηηο βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

(Γ.Ο.Τ.) γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ή κεηαβνιήο εξγαζηψλ. 

 

     

 

   Β. Καηαξγήζεθε ε αμία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄).  

 

   Ζ δήισζε απηή ζπληάζζεηαη πιένλ ζε απιφ ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/25-9-2002 (ΦΔΚ 1276Β/1-10-

2002). Σα έληππα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο θαη ηεο αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο 

δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο 

ηνπο (παξ. 1 θαη 2). Δπίζεο ηα αλσηέξσ έληππα κπνξεί λα δηαηίζεληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη κέζσ δηαδηθηχνπ (παξ. 9). 

 

     

 

   Γ. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ αζθαιηζηηθψλ πξάμεσλ. 

 

    - Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄) θαηαξγήζεθε 

απφ 1-1-2003 ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο 

απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα αζθαιίζεηο θάζε 

θχζεο, θαζψο θαη ζηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδεκηψζεηο απηέο.  

 

   - Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3746/2009 (ΦΔΚ 27 Α΄), 

θαηαξγήζεθε απφ 1-1-2009, ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ ζηηο απνδείμεηο 

πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ γηα θιάδνπο αζθαιίζεσλ δσήο θαη θαηά δεκηψλ, ζηηο 

απνδείμεηο πιεξσκήο εμαγνξψλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο θαη ζηνπο ηπρφλ απνξξένληεο 

απφ αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο ηφθνπο. 

 

     

 

     

 

   Γ. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ επί νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ δαλείνπ. 

 

     

 



 

 

    α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ Α 31/9-2-

2004) θαηαξγήζεθε απφ 6 Φεβξνπαξίνπ 2004 ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ 

γηα ηηο ζπκβάζεηο δαλείσλ πνπ ρνξεγεί ν Ο.Δ.Κ. ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ θαη ζηνπο 

ηφθνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηά. 

 

   β) Mε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3470/2006(ΦΔΚ Α132/28-6-

2006) θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ ζηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζηνπο ηφθνπο θαη ζηα παξεπφκελα ζχκθσλα απηψλ. Ζ 

θαηάξγεζε ηζρχεη απφ 28-6-2006 , εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ. 

 

     

 

   Δ. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ Ο.Δ., Δ.Δ. θαη 

Δ.Π.Δ.  

 

     

 

   Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3296/2004 (ΦΔΚ Α253/14-12-2004) 

θαηαξγείηαη απφ 1/1/2005 ην ηέινο ραξηνζήκνπ 1% πνπ επηβαιιφηαλ ζηα θαζαξά 

θέξδε ησλ νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξεηψλ, ησλ 

θεξδνζθνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ θνηλνπξαμηψλ, ησλ αζηηθψλ εηαηξηψλ θαη 

θνηλσληψλ αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε θαη αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ 1-1-2005 θαη κεηά.  

 

    

 

   o ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 

 

   1. Πνηα είλαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ θαηάζεζε δηάθνξσλ εγγξάθσλ, φπσο 

ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ κίζζσζεο αθηλήησλ ή γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

ειεθηξνδφηεζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε; 

 

   Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο σο άλσ πεξηπηψζεηο αξκφδηα είλαη νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ ηδηνθηήηε ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε. 

 

   2. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ειεθηξνδφηεζεο νηθνδνκψλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ.;  

 

   Δίλαη λφκηκε ε δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ ΦΠΑ ζε ηδηψηε πνπ θηίδεη νηθνδνκή θαη 

δελ θαιχπηεηαη ην θφζηνο νηθνδνκήο κε παξαζηαηηθά; 

 

   Οη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πεξί ειεθηξνδφηεζεο ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. 

 

   Γηα ηηο νηθνδνκέο πνπ δεηείηαη ειεθηξνδφηεζε, κε εμαίξεζε εθείλεο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ θαη νη νπνίεο 

ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ, ππνβάιιεηαη ζρεηηθή δήισζε (αίηεζε) ηνπ ππφρξενπ ζηελ 

αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ Γ.Ο.Τ. κε φια ηα θαηά πεξίπησζε 

πξνβιεπφκελα ζηνηρεία, έληππα θαη πίλαθεο θαη ζεσξείηαη άκεζα ε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε ή ρνξεγείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 35 ηνπ 



 

 

 λ.2238/1994 βεβαίσζε, θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ βεβαίσο δηαπηζηψλεηαη ε πιεξφηεηα 

ηνπ θαθέινπ θαη πιεξνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο (ζρεη. παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

12 ηνπ λ. 3052/2002). Ο ζρεηηθφο έιεγρνο σο πξνο ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 

αλέγεξζεο θαη ηα νηθεία παξαζηαηηθά θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά δηελεξγείηαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο ππνζέζεσλ πξνο 

έιεγρν, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

1112981/2097/Α0012/25-11-05 θαη 1082475/1754/ΓΔ-Α'/ΠΟΛ.1115/30.7.2008 

(επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ, έηνο ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο ειεθηξνδφηεζεο ή 

ζεψξεζεο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε, ΑΦΜ ηνπ 

ππφρξενπ θιπ).  

 

   ε πεξηπηψζεηο ειεθηξνδφηεζεο απζαίξεησλ νηθνδνκψλ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λνκηκνπνίεζεο ηεο νηθνδνκήο ή έγθξηζεο ηεο 

ειεθηξνδφηεζήο ηεο, ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην ππεξεζίεο ή 

αξρέο. 

 

   Δηδηθφηεξα αλά θαηεγνξία νηθνδνκψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

   α. Γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο νη νηθείεο άδεηεο πνιενδνκίαο εθδφζεθαλ κέρξη 

31/12/94, θαζψο θαη γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν άδεηεο πνιενδνκίαο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν αλέγεξζήο ηνπο. 

 

   Γηα ηηο παξαπάλσ νηθνδνκέο πξέπεη λα απνδνζεί απφ ηνλ ππφρξεν κε έθηαθηε 

δήισζε ε ηπρφλ δηαθνξά ΦΠΑ ιφγσ κε θάιπςεο ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο κε 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο. Τπνρξέσζε θάιπςεο κε αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ππάξρεη γηα 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ απφ 23/3/90 θαη κεηά. 

 

   ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ην θφζηνο αλέγεξζεο ηεο 

νηθνδνκήο δελ θαιχπηεηαη κε αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ γηα ηελ 

αθάιππηε δηαθνξά δελ έρεη απνδνζεί ην πνζφ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ηφηε ην πνζφ απηφ θαηαινγίδεηαη κε ζρεηηθή πξάμε ζε βάξνο ηνπ 

ππνρξένπ θαη επηβάιινληαη νη λφκηκεο πξνζαπμήζεηο (νη νπνίεο ππνινγίδνληαη απφ ηε 

ιήμε ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ειεθηξνδφηεζεο), θαζψο θαη 

νη ινηπέο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

   Ο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο πνπ πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη απφ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ θαζψο θαη φιεο νη ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο (άξζξν 8 παξ. 2 λ.1882/1990 θαη 

53 λ.2065/1992) θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 

 

   Γηα εξγαζίεο πνπ απνδεδεηγκέλα έγηλαλ πξηλ απφ 23/3/90 δελ αλαδεηνχληαη 

δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ. 

 

   β. Γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο νη άδεηεο πνιενδνκίαο εθδφζεθαλ απφ 1/1/95 θαη 

κεηά. 

 

   Γηα ηηο παξαπάλσ νηθνδνκέο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απφ ηνλ ππφρξεν, 

καδί κε ηε δήισζε (αίηεζε) ειεθηξνδφηεζεο, ν ηειηθφο πίλαθαο αλάιπζεο ηνπ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο ζηηο επί κέξνπο εξγαζίεο ηεο νηθνδνκήο, κε ζπλεκκέλε ηε 



 

 

 δήισζε εξγαζηψλ πνπ έγηλαλ ζηελ νηθνδνκή θαη επηπιένλ ζεσξεκέλα αληίγξαθα ηνπ 

εληχπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ 

αξρηθνχ πίλαθα αλάιπζεο θφζηνπο θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ 

Πνιενδνκία, θαζψο θαη ε νηθνδνκηθή άδεηα κε ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

πνιενδνκίαο γηα ειεθηξνδφηεζε. 

 

   Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., εθφζνλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεη έιιεηςε ζηνηρείσλ 

αλέγεξζεο, θαηαινγίδεη ζηνλ ππφρξεν πξφζηηκν ηζφπνζν κε ην ΦΠΑ πνπ αλαινγεί 

ζηε δηαθνξά ηνπ κε ηζνζθειηζκέλνπ πίλαθα θαη επ' απηνχ 50% επηπιένλ πξφζηηκν. 

 

   Ο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο θαη νη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

1137140/2439/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, φπσο ηζρχεη. 

 

   3. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο; 

 

   Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε ησλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ, εθηφο αλ ν λνκηκνπνηνχκελνο γηα ηελ άζθεζή 

ηεο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, νπφηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο είλαη 

ελελήληα (90) εκέξεο. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη ηδηαίηεξε αίηεζε 

δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο θαη καηαηψλεηαη ε επίιπζε ή επηηπγράλεηαη 

κεξηθή κφλν επίιπζε απηήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, κε 

ππνινγηδφκελεο ηεο εκέξαο ππνβνιήο απηήο θαη ζπλερίδεη απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε 

γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηεο εκέξαο ππνγξαθήο ηεο πξάμεο καηαίσζεο ή 

κεξηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο (άξζξν 70, λ.2238/1994). 

 

   4. Δίλαη δπλαηή ε άζθεζε πεξηζζφηεξσλ πξνζθπγψλ θαηά ηεο ίδηαο πξάμεο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο; 

 

   Όρη, γηα θάζε θαηαινγηζηηθή πξάμε κπνξεί λα αζθεζεί κία κφλν πξνζθπγή απφ ηνλ 

ίδην πξνζθεχγνληα, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη νη ιφγνη. Ζ πξνζθπγή φκσο κπνξεί 

λα αθνξά νξηζκέλα ζεκεία ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο θαη φρη ην ζχλνιν ηεο. Απηφ 

γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε κεξηθνχ ζπκβηβαζκνχ, νπφηε 

αληηθείκελν ηεο πξνζθπγήο είλαη ην κέξνο γηα ην νπνίν δελ επήιζε ζπκβηβαζκφο. 

 

   5. Δίλαη απαηηεηφ άκεζα ην βεβαησζέλ πνζφ ιφγσ πξνζθπγήο ; 

 

   Δπί κε επίηεπμεο δηνηθεηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη άζθεζεο εκπξφζεζκεο πξνζθπγήο, 

ηφζν ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο ή αληηθείκελα πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο απηήο (π.ρ. πξφζηηκα ΚΒ) φζν θαη ζην 

ΦΠΑ, βεβαηψλεηαη άκεζα πνζνζηφ 25% ηνπ πνζνχ ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ην 

νπνίν θαη είλαη εθάπαμ θαηαβιεηέν κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ απφ ηε βεβαίσζε 

κήλα. 

 

   Δηδηθά επί πξνζσξηλνχ ειέγρνπ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαη ΦΠΑ είλαη εθάπαμ 

θαηαβιεηέν νιφθιεξν ην πνζφ ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

επφκελνπ απφ ηε βεβαίσζε κήλα, αλεμάξηεηα απφ ηελ άζθεζε ή κε πξνζθπγήο. 

 



 

 

    ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ επηβάιινληαη 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ ΚΔΓΔ ηακεηαθέο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο 

αλά κήλα θαζπζηέξεζεο. 

 

   6. Δίλαη δπλαηφλ κε ην ίδην δηθφγξαθν ηεο πξνζθπγήο ν πξνζθεχγσλ λα ζηξαθεί 

θαη θαηά άιισλ πξάμεσλ θαη θαηά πνίσλ ; 

 

   Γηα θάζε θαηαινγηζηηθή πξάμε κε ζπλαθή κε άιιε (κε άκεζα ζπλαξηψκελε) 

πξέπεη λα αζθείηαη ηδηαίηεξε πξνζθπγή. 

 

   7. Πνηα ε πξνζεζκία ζπκβηβαζκνχ γηα ηα πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.. θαη ζε πφζεο δφζεηο 

θαηαβάιινληαη; 

 

   Α. Ζ ζπδήηεζε γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο γίλεηαη ζε εκεξνκελία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε. Σν ζρεηηθφ 

φκσο αίηεκα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ππνβάιιεηαη απφ ην θνξνινγνχκελν 

εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο θαη εηδηθφηεξα εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο. 

 

   Γηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο επίζεο κπνξεί λα ελεξγείηαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε 

δηθαζηεξίνπ θαη ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο, κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. 

 

   Β. Γηα λα ζπληειεζηεί δηνηθεηηθφο ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, πξέπεη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα θαηαβιεζεί άκεζα ην 1/5 ηνπ βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζνχ ή ην αξγφηεξν 

εληφο ησλ δχν (2) επφκελσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπκβηβαζκνχ. 

Δηδηθά γηα νξηζκέλα πξφζηηκα πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεγαιχηεξνπ 

πνζνζηνχ ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ βάζεη ζπκβηβαζκνχ πνζνχ ππφ πξνυπνζέζεηο θαη κε 

κεγαιχηεξε κείσζε απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. 

Σν ππφινηπν πνζφ θαηαβάιιεηαη ζε έμη ίζεο κεληαίεο δφζεηο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη 

θάζε δφζε δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 300 επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. ε 

πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπ ππφινηπνπ απηνχ πνζνχ παξέρεηαη έθπησζε 5%. 

 

   Γ. Δπί ζπκβηβαζκνχ ζην πιαίζην εηδηθνχ ηξφπνπ πεξαίσζεο ππνζέζεσλ ηζρχεη ην 

εθάζηνηε ηζρχνλ εηδηθφ θαζεζηψο. Δηδηθά επί ππνζέζεσλ πνπ ειέγρνληαη κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 1021681/1120/ΓΔ-Α'/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 πξνβιέπεηαη, ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε θαηαβνιή ζε 18 ή 24 ίζεο κεληαίεο δφζεηο ηνπ βάζεη 

ζπκβηβαζκνχ πνζνχ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνχ πνζνχ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη θάζε δφζε δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε ησλ 300 επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. 

 

   (Γηα ην ζέκα απηφ, βιέπε θαη ελφηεηα "ΘΔΜΑΣΑ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ 

ΣΟΗΥΔΗΩΝ" ηνπ Δγρεηξηδίνπ). 

 

    o ΜΖΣΡΩΟΤ 

 

   1. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ; 

 



 

 

    - Ζ ρνξήγεζε ΑΦΜ είλαη εληαία γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα, δε γίλεηαη δηάθξηζε 

απηψλ αλάινγα κε ην επάγγεικά ηνπο. Απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί ην δειηίν 

ηαπηφηεηαο (αζηπλνκηθή, πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, πνιεκηθήο αεξνπνξίαο θ.ι.π.) 

 

   - Ζ ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηα κε θπζηθά πξφζσπα δηελεξγείηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

έλαξμεο εξγαζηψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

   2. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζε αιινδαπνχο; 

 

   - Σν δηαβαηήξηφ ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπο δελ έρνπλ γξαθεί κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαηαηίζεηαη θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ επίζεκα 

κεηαθξαζκέλε. 

 

    - Δθφζνλ νη αιινδαπνί είλαη θάηνηθνη Διιάδνο πξνζθνκίδεηαη θαη ε άδεηα 

παξακνλήο ηνπο. 

 

   3. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ΑΦΜ απφ θπζηθά πξφζσπα κε 

επηηεδεπκαηίεο; 

 

   Σν δειηίν ηαπηφηεηάο ηνπο. Αλ ε δήισζε γηα ηελ απφδνζε ΑΦΜ θαηαηίζεηαη απφ 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ππνβάιιεηαη ε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε θαη 

επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. 

 

   4. Δάλ φινη πξέπεη λα έρνπλ ΑΦΜ; 

 

   Τπνρξενχληαη λα έρνπλ ΑΦΜ, φινη φζνη ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο Γ.Ο.Τ. 

 

   5. Πνηεο νη ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο δηπινχ ΑΦΜ; 

 

   Δπηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2948/2001 ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο, φπνηνο θαηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ΑΦΜ 

ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν πνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (4.400) επξψ. 

 

   6. Δάλ ν ΑΦΜ κεηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη 

ή φρη; 

 

   Μεηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ΑΦΜ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο ελψ ζηελ πεξίπησζε 

δηαθνπήο εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ν ΑΦΜ παχεη λα πθίζηαηαη. 

 

   7. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα έλαξμε επαγγέικαηνο; 

 

   Α) Αηνκηθή Δπηρείξεζε 

 

   - Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα. 

 

   - Σίηινο θπξηφηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε λ. 1599/86 πεξί 

δσξεάλ παξαρψξεζεο ρψξνπ γηα θάζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε. 

 



 

 

    - Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο απφ αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Φνξέα . 

 

   - Βεβαίσζε ειέγρνπ ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, φπνπ απαηηείηαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

   - Δμνπζηνδφηεζε ηνπ ππφρξενπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ππνβάιινληαη απφ ηξίην πξφζσπν. 

 

   - Άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπ. 

Αλάπηπμεο, φπνπ απαηηείηαη (αξζξ. 3, 4, 5, 27 λ.3325/2005). 

 

   - Πξνέγθξηζε ίδξπζεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ Γήκνπο 

θαη Κνηλφηεηεο φπνπ απαηηείηαη (αξζξ. 80, 81 λ.3463/2006).  

 

   Σα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. εθηφο ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβάιινπλ ζηε Γ.Ο.Τ. θαη άδεηα δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

   Β) Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο (Ο.Δ. - Δ.Δ.) 

 

    

 

   - Καηαζηαηηθφ δεκνζηεπκέλν ζην νηθείν Πξσηνδηθείν. 

 

   - Σίηινο θπξηφηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε λ. 1599/86 πεξί 

δσξεάλ παξαρψξεζεο ρψξνπ γηα θάζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε. 

 

   - Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο ησλ κειψλ απφ αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. 

 

   - Δμνπζηνδφηεζε ηνπ ππφρξενπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηξίην πξφζσπν. 

 

   - ΑΦΜ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ). 

 

   - Άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπ. 

Αλάπηπμεο, φπνπ απαηηείηαη (αξζξ. 3, 4, 5, 27 λ.3325/2005). 

 

   - Πξνέγθξηζε ίδξπζεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ Γήκνπο 

θαη Κνηλφηεηεο φπνπ απαηηείηαη (αξζξ. 80, 81 λ.3463/2006). 

 

   Σα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, εθηφο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβάιινπλ ζηε 

Γ.Ο.Τ. θαη άδεηα δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

   Γ) Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ) 

 

   - Καηαζηαηηθφ δεκνζηεπκέλν ζην νηθείν Πξσηνδηθείν. 

 



 

 

    - Σν Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) ή ην ΣΑΠΔΣ εάλ δελ έρεη 

ηππσζεί ην ΦΔΚ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο φηη ζα πξνζθνκηζζεί ην ΦΔΚ κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ. 

 

   - Σίηινο θπξηφηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε λ. 1599/86 πεξί 

δσξεάλ παξαρψξεζεο ρψξνπ γηα θάζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε. 

 

   - Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο ησλ κειψλ απφ αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Φνξέα . 

 

   - Δμνπζηνδφηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ππνβάιινληαη απφ ηξίην πξφζσπν. 

 

   - Άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπ. 

Αλάπηπμεο, φπνπ απαηηείηαη (αξζξ. 3, 4, 5, 27 λ.3325/2005). 

 

   - Πξνέγθξηζε ίδξπζεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ Γήκνπο 

θαη Κνηλφηεηεο φπνπ απαηηείηαη (αξζξ. 80, 81 λ.3463/2006). 

 

   Σα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. θαη νξίδνληαη 

σο δηαρεηξηζηέο ζηελ ΔΠΔ ππνβάιινπλ ζηε Γ.Ο.Τ. άδεηα δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

   Γ) Αλψλπκε Δηαηξεία 

 

   - Καηαζηαηηθφ. 

 

   - Σν Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) ή ην ΣΑΠΔΣ εάλ δελ έρεη 

ηππσζεί ην ΦΔΚ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο φηη ζα πξνζθνκηζζεί ην ΦΔΚ κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ. 

 

   - Αλαθνίλσζε εγθξηηηθήο απφθαζεο νηθείαο Ννκαξρίαο. 

 

   - Σίηινο θπξηφηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε λ. 1599/86 πεξί 

δσξεάλ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα θάζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε. 

 

   - Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο ησλ κειψλ ηνπ Γ απφ αξκφδην Αζθαιηζηηθφ 

Φνξέα . 

 

   - Δμνπζηνδφηεζε ηνπ εθπξνζψπνπ, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ππνβάιινληαη απφ ηξίην πξφζσπν. 

 

   - Άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπ. 

Αλάπηπμεο, φπνπ απαηηείηαη (αξζξ.3,4,5,27 λ.3325/2005). 

 

   -Πξνέγθξηζε ίδξπζεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ Γήκνπο 

θαη Κνηλφηεηεο φπνπ απαηηείηαη (αξζξ.80,81 λ.3463/2006). 

 

   8. Πφηε είλαη εθπξφζεζκε ε έλαξμε ή ε δηαθνπή δξαζηεξηφηεηαο θαη πνηεο νη 

ζπλέπεηεο; 

 



 

 

    Κάζε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν ή Έλσζε Πξνζψπσλ φπσο απηά αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000) φπσο ηζρχεη, ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 

   Δηδηθά ηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη νη Δλψζεηο Πξνζψπσλ ππνβάιινπλ ηε δήισζε 

έλαξμεο εξγαζηψλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ή ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη 

δεκνζίεπζε. 

 

   Ζ δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. γηα κελ ηα Φπζηθά 

Πξφζσπα εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο γηα δε ηα 

Ννκηθά Πξφζσπα θαη ηηο Δλψζεηο Πξνζψπσλ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε λφκηκε ιχζε 

ηνπο. 

 

   Ζ πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ή δηαθνπήο 

εξγαζηψλ, ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη επηβάιινληαη πξφζηηκα απφ εθαηφλ δέθα επηά 

(117) έσο ρίιηα εθαηφλ εβδνκήληα (1.170) Δπξψ φπσο νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 φπσο ηζρχεη. 

 

   9. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηε δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ ζαλάηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ; 

 

   - Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. 

 

   - Πηζηνπνηεηηθφ εγγχηεξσλ ζπγγελψλ. 

 

   - Βεβαίσζε πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο ή απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο εθφζνλ 

 

    ππάξρεη δηαζήθε θαη αληίγξαθν απηήο. 

 

   10. Πφηε απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ε Δ.Π.Δ. (κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ζην Πξσηνδηθείν ή κεηά ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ); 

 

   Με ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ. 


