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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕ

ΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς 
τους φορολογούμενους, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα 
Σαββαΐδου υπέγραψε απόφαση, με την οποία τα συμφωνητικά μεταξύ των 

επιτηδευματιών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω TaxisNet μέχρι το τέλος των 
μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου για το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο. Με την απόφαση αυτή καταλαμβάνονται όλα τα συμφωνητικά που υπογρά-
φονται από 1/1/2015 και εφεξής.

- Αριθμ. 4200/08/15/14.1.2015 
Καθορισμός των απαιτου-
μένων δικαιολογητικών, 
καθώς και των ειδικότερων 
τεχνικών και λεπτομερεια-
κών κριτηρίων για τον χαρα-
κτηρισμό επαγγελματικού ή 
ιδιωτικού πλοίου αναψυχής 
ως παραδοσιακού και κάθε 
άλλου σχετικού θέματος 

- Αριθμ. Β/7/
οικ.621/26/9.1.2015 
Εφαρμογή της ρύθμισης του 
Ν. 4305/2014 στους υπαχθέ-
ντες στις διατάξεις της υπο-
παραγράφου ΙΑ.2 της παρ. 
ΙΑ΄ του Ν. 4152/2013

- ΠΟΛ.1007/9.1.2015 
Απαλλαγή από την υπο-
χρέωση τήρησης λογιστι-
κών αρχείων (βιβλίων) των 
αγροτών και λοιπών περι-
πτώσεων

- ΠΟΛ.1024/21.1.2015 
Παροχή συμπληρωματικών 
οδηγιών και διευκρινίσεων 
για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 251) περί των «Ελληνικών
 Λογιστικών Προτύπων, συ-
ναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις



συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Άρθρο 1
1. Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό 
επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου 

αναψυχής ως παραδοσιακού καθορίζονται 
ως εξής:
α. Να έχει ναυπηγηθεί, ανεξάρτητα από το 
χρόνο και τη μέθοδο κατασκευής του, σύμ-
φωνα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός 
από τους τεκμηριωμένους, στην ελληνική 
και διεθνή βιβλιογραφία, τύπους ελληνικών 
και ευρωπαϊκών παραδοσιακών σκαφών.
β. Να έχει κατασκευαστεί, ανεξάρτητα από 
το χρόνο και τη μέθοδο κατασκευής, κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του και, ειδικότερα, η 
βασική κατασκευή του που συμπεριλαμ-
βάνει τη γάστρα μετά των φρακτών και 
ενισχύσεών της, το κατάστρωμα, τις υπερ-
κατασκευές και τους ιστούς, εφόσον υπάρ-
χουν, με υλικά που χρησιμοποιούνται στην 
ελληνική και ευρωπαϊκή παραδοσιακή 
ναυπηγική, με εξαίρεση τα υλικά των εσω-
τερικών επενδύσεων και διαμορφώσεων 
που δεν αλλοιώνουν την όψη του σκάφους, 
τα οποία επιτρέπεται να είναι διαφορετικά. 
Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να τοποθε-
τούνται επί του σκάφους διατάξεις, συστή-
ματα, υλικά και εξοπλισμός διαφορετικά 
από τα ανωτέρω, εφόσον επιβάλλεται από 
τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του σκάφους 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νο-
μοθεσίας περί ναυτικής ασφάλειας, ασφά-
λειας ναυσιπλοΐας, πρόληψης ρύπανσης 
και ενδιαίτησης.
γ. Εφόσον φέρει ιστιοφορία, πρέπει να 
τεκμηριώνεται από την ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία ότι η ιστιοφορία που φέρει 
ανταποκρίνεται στα είδη ιστιοφορίας που 
έφερε ο συγκεκριμένος τύπος σκάφους 
σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊ-
κή ναυπηγική παράδοση, ενώ το μέγεθος 
των υπερκατασκευών πρέπει να διατηρεί 
αναλογίες που δεν παρεμποδίζουν την λει-
τουργία της.
δ. Το ολικό μήκος του σκάφους να μετριέ-
ται από το σημείο τομής της γραμμής του 
καταστρώματος, όπως αυτό ορίζεται από 
τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν 
τα θέματα γραμμής φόρτωσης των πλοίων, 
ή της νοητής προέκτασής της με την εσω-
τερική όψη της στείρας (κόρακος) μέχρι το 

σημείο τομής της με την εσωτερική όψη του 
ποδοστήματος ή του καθρέπτη (παπαδιάς), 
παράλληλα προς την ίσαλο σχεδίασης.
2. Λαμβανομένων υπόψη των κριτηρί-
ων της παραγράφου 1, ως παραδοσιακά 
πλοία νοούνται, ιδίως, οι ακόλουθοι τύποι 
παραδοσιακών πλοίων: τρεχαντήρι, τσερ-
νίκι, βαρκαλάς, υδραίικος βαρκαλάς, γαΐ-
τα, κορίτα (μικρή γαΐτα), χανιώτικη γαΐτα, 
καραβόσκαρο, αιγυπτιακό καραβόσκαρο, 
πέραμα, περαματάκι Καλλονής, λίμπερτυ, 
λέμβος (σκάφη), συμιακή σκάφη, γα(ν)
τζάο, μπότης (κούτουλο), μούλος, παπαδιά, 
τάκος, πριάρι, γούτσος, πλάβα, σκάφος 
δυτών (βουτηχτάδικο), πάσαρι, γυαλάδι-
κο, πλάκα, φρεγάτα, φρεγαντίνι, μαρτήγος 
(μαρτηγάνα), μύστικο, σεμπέκ, ζάμπεκο, 
τσαμπέκο, γαλιότα, φούστα, καραβέλα, 
γαλιόνι, καράκα, γαλέρα, γαλεάσσα, κιρ-
λαγίτσι, clipper, ταρτάνα, τραμπάκολο, 
μπαρκέτο, σκιεράτσα, σαχίνι, μαρσιλιά-
να, πιελέγκο, πίγκος, ραγιάδο (ραζοβάσε-
λο), σακτούρα (σαχτούρι), σαΐτα (σάικα), 
σλουπ (sloop), γαυλίς (μπρατσέρα), κέρ-
κουρος (κότερο μπούμα), σακκολαίφη (σα-
κολέβα, μπελλού α λα μαλτέζα), δρόμων 
(κορβέτο), νάβα, δρόμων ημιολικός (μπάρ-
κο μπέστια), πολάκ(κ)α, βριγαντίνο, βρίκι-
ον (μπρίκι, πάρων), βρικογόλετο, ημιολία 
(σκούνα), μυοπάρων (γολέτα), επιδρομίς 
(λόβερ), λιβυρνίς (μπομπάρδα), γαυλολι-
βυρνίς (μπομπάρδα σαμπατιέρα), γαβάρα 

(μυοδρόμων), λεύκα, γκαφ, λατίνι, πένα, 
ψάθα (διψίαθος).
3. Σκάφος χαρακτηρισμένο ως νεότερο κι-
νητό μνημείο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 (Α΄ 
153), λόγω του τεχνικού, εθνολογικού και 
λαογραφικού ενδιαφέροντός του ως δείγμα 
της νεότερης ξυλοναυπηγικής τέχνης του 
ελλαδικού χώρου, χαρακτηρίζεται «παρα-
δοσιακό» εφόσον συμμορφώνεται με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.

Άρθρο 2 
1. Επαγγελματικό ή ιδιωτικό πλοίο χαρα-
κτηρίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών 
Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) του Κλάδου Ελέγχου 
Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου ως «Παραδοσιακό Κατηγορίας 1» 
εφόσον πληροί τα κριτήρια της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 1, και ως «Παραδοσιακό 
Κατηγορίας 2» εφόσον πέραν αυτών έχει 
κατασκευαστεί εξολοκλήρου με κατάλληλη 
παραδοσιακή μέθοδο ναυπήγησης, συ-
μπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών 
επενδύσεων και διαμορφώσεων, με υλικά 
ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνταν στην 
παραδοσιακή ναυπηγική για την κατα-
σκευή του συγκεκριμένου τύπου σκάφους. 
Επίσης, ως «Παραδοσιακό Κατηγορίας 2» 
χαρακτηρίζεται και κάθε επαγγελματικό ή 

Αριθμ. 4200/08/15/14.1.2015 
Καθορισμός των απαιτουμένων δικαιολογητικών, καθώς και των ειδικότερων 

τεχνικών και λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή 
ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού και κάθε άλλου σχετικού θέματος 



Στα στοιχεία του Μη-
τρώου , για τα σκάφη 
που έχουν χαρακτηρι-
στεί ως «παραδοσια-
κά,  περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά το όνομα 
του σκάφους και του 
πλοιοκτήτη, τα στοι-
χεία εγγραφής στο 

Νηολόγιο ή στο Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών 

Σκαφών αντίστοιχα, ο 
τύπος του σκάφους, το 
είδος της ιστιοφορίας, 
ο χαρακτηρισμός του 
, το ολικό μήκος του 

σκάφους, το έτος κατα-
σκευής και τα στοιχεία 
της βεβαίωσης χαρα-

κτηρισμού
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Καθορισμός των απαιτουμένων δικαιολογητικών, καθώς και των ειδικότερων 
τεχνικών και λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή 
ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού και κάθε άλλου σχετικού θέματος 

ιδιωτικό πλοίο που εμπίπτει στις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
2. α. Για τον ως άνω χαρακτηρισμό διενερ-
γείται επιτόπιος έλεγχος και εξέταση των 
στοιχείων τεκμηρίωσης τα οποία αναφέρο-
νται στις υποπεριπτώσεις (ββ) και (γγ) της 
περίπτωσης γ και στην περίπτωση δ και 
εκδίδεται βεβαίωση χαρακτηρισμού του 
πλοίου ως παραδοσιακού, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα βεβαίωσης που επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. Η βεβαίωση 
ισχύει για πέντε (05) έτη και 
ανανεώνεται μετά από επιτό-
πιο έλεγχο, προκειμένου να 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
επέλθει, κατά παρέκκλιση 
των οριζομένων στην πα-
ρούσα, τροποποιήσεις στην 
κατασκευή του.
β. Ο επιτόπιος έλεγχος διε-
νεργείται από τριμελή ομάδα 
ελεγκτών η οποία ορίζεται 
από τον Προϊστάμενο της 
ΔΙΜΕΚΑΠ. Την ανωτέρω 
ομάδα ελεγκτών μπορεί να 
υποστηρίζει στο έργο της, 
με συμβουλευτικό ρόλο, εκ-
πρόσωπος επισήμως ανα-
γνωρισμένων συλλόγων 
ή συνδέσμων ή ενώσεων 
παραδοσιακών σκαφών, 
ναυτικών μουσείων ή λοι-
πών φορέων σχετικών με τα 
παραδοσιακά σκάφη και τη 
ναυτική παράδοση, ο οποίος 
ορίζεται με απόφαση του ως 
άνω Προϊσταμένου. 
γ. Για τον χαρακτηρισμό πλοίου ως «Παρα-
δοσιακό Κατηγορίας 1» υποβάλλονται στη 
ΔΙΜΕΚΑΠ τα ακόλουθα: 
αα) Αίτηση του πλοιοκτήτη
ββ) Φωτογραφίες όψεων του πλοίου και 
περιγραφή της κατασκευής του, σχέδια ή 
φωτογραφίες του συγκεκριμένου τύπου 
σκάφους και της ιστιοφορίας του –εφόσον 
φέρει−, όπως αυτά απαντώνται στην ελ-
ληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και 

σχέδια γενικής διάταξης και κατασκευής 
του συγκεκριμένου σκάφους, υπογεγραμ-
μένα, κατά τις κείμενες διατάξεις, από δι-
πλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό ή εξου-
σιοδοτημένο Οργανισμό (νηογνώμονα).
γγ) Ευκρινή αντίγραφα του πιστοποιητι-
κού καταμέτρησης χωρητικότητας και του 
εγγράφου εθνικότητας του πλοίου ή της 
άδειας εκτέλεσης πλόων αντίστοιχα.
δ. Για τον χαρακτηρισμό πλοίου ως «Πα-
ραδοσιακό Κατηγορίας 2» υποβάλλεται 

κατά περίπτωση στη 
ΔΙΜΕΚΑΠ, επιπλέον 
των δικαιολογητικών 
της περίπτωσης 
γ, είτε αντίγραφο της 
απόφασης με την 
οποία αυτό χαρακτηρί-
ζεται ως νεότερο κινητό 
μνημείο είτε τεκμηρι-
ωμένη περιγραφή της 
παραδοσιακής μεθό-
δου ναυπήγησης του 
σκάφους, υπογεγραμ-
μένη, κατά τις κείμενες 
διατάξεις, από διπλω-
ματούχο ή πτυχιούχο, 
ναυπηγό ή εξουσιοδο-
τημένο Οργανισμό (νη-
ογνώμονα).
3. Ενστάσεις επί απο-
φάσεων περί μη απο-
δοχής χαρακτηρισμού 
πλοίων ως παραδο-
σιακών εξετάζονται 
από πενταμελή άμισθη 
επιτροπή που συγκρο-
τείται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
στην οποία συμμετέχουν ο Προϊστάμενος 
του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του ΥΝΑ, ως 
πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της ΔΙΜΕΚΑΠ, 
ένας εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελη-
τηρίου της Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του 
Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος και ένας 
εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ιστορίας της 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο 3
Στοιχεία των σκαφών που έχουν χαρακτη-
ριστεί ως «παραδοσιακά», καταχωρούνται 
σε Μητρώο που τηρείται από τη ΔΙΜΕΚΑΠ, 
σε μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, 
η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
Στα στοιχεία του Μητρώου περιλαμβάνο-
νται υποχρεωτικά το όνομα του σκάφους 
και του πλοιοκτήτη, τα στοιχεία εγγραφής 
στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μι-
κρών Σκαφών αντίστοιχα, ο τύπος του 
σκάφους, το είδος της ιστιοφορίας (εφόσον 
φέρει), ο χαρακτηρισμός του («Παραδοσι-
ακό Κατηγορίας 1» ή «Παραδοσιακό Κατη-
γορίας 2»), το ολικό μήκος του σκάφους, το 
έτος κατασκευής και τα στοιχεία (αριθμός 
πρωτοκόλλου, ημερομηνία κλπ.) της βε-
βαίωσης χαρακτηρισμού που έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 4 
1. Από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας απόφασης καταργείται η αριθμ. 
4113.203/1.9.2005 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας (Β΄ 1281/13.9.2005).
2. Πλοία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως 
παραδοσιακά, σύμφωνα με την ανωτέρω 
απόφαση, διατηρούν το χαρακτηρισμό 
τους για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο 
των πέντε (05) ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας. Μετά την παρέλευση της 
ανωτέρω προθεσμίας τα ως άνω πλοία 
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως πα-
ραδοσιακά εφόσον είναι εφοδιασμένα με 
τη βεβαίωση του άρθρου 2.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ



ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αργής

Στην προκειμένη περίπτωση θα επανυπολογίζεται το 
συνολικό ύψος της αρχικά ενταχθείσας οφειλής στη 
ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ΄ 
υποπαρ. ΙΑ2, σύμφωνα με το σχήμα δόσεων που 
είχε επιλεγεί και διατηρείται, με:

− επιτόκιο επί της κύριας οφειλής 4,56%

− εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέ-
ρησης και επιβαρύνσεων του Ν. 4305/2014 ανάλογα 
με τον αριθμό των δόσεων που αρχικά είχε επιλεγεί 
και με επιπλέον μείωση 20%, ως ακολούθως:

Από τα επανυπολογιζόμενα ποσά κύριας οφειλής 
και προσαυξήσεων, αφαιρούνται τα αντίστοιχα που 
έχουν ήδη καταβληθεί και επανυπολογίζονται οι ενα-
πομείνασες μηνιαίες δόσεις. Κατά τα λοιπά έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ, 
υποπαρ. ΙΑ2.

2. Η εφαρμογή των ανωτέρω ευεργετημάτων σε κα-
μία περίπτωση δεν συνεπάγεται την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρηματικών 
ποσών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφά-
λισης.

3. Τα ανωτέρω ευεργετήματα δεν έχουν εφαρμογή 
στους οφειλέτες που έχουν ολοκληρώσει το πρό-
γραμμα ρύθμισης της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Στους οφειλέτες που:

α) έχουν υπαχθεί μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 στη ρύθμιση της 
Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ΄, υποπαρ. 
ΙΑ2, και

β) η ρύθμισή τους είναι ενεργή, παρέχεται η δυ-
νατότητα:

Ι) μετάπτωση/υπαγωγής στη νέα ρύθμιση του Ν. 
4305/2014 ή

ΙΙ) διατήρηση της ρύθμισης της Nέας Αρχής, με 
πρόσθετο ευεργέτημα, ως ακολούθως:

Ι) Μετάπτωση/Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
4305/2014

Οι οφειλέτες, κατόπιν αίτησής τους για υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 4305/2014, θα εντάσσονται 
στο νέο σχήμα δόσεων, που θα επιλέγουν, με το 
υπόλοιπο της οφειλής τους.

Τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί 
με επιτόκιο και εκπτώσεις βάσει του Ν. 4152/2013, 
θα επανυπολογίζονται με επιτόκιο 4,56% και τις 
προβλεπόμενες εκπτώσεις του ν. 4305/2014, οι 
οποίες αντιστοιχούν στις δόσεις που είχαν αρχι-
κώς επιλεγεί, ως ακολούθως:

Η διαφορά του επιτοκίου και των εκπτώσεων 
που θα προκύπτει κατά την υποβολή της αίτη-
σης, θα συνυπολογίζονται στη νέα ρύθμιση του Ν. 
4305/2014, στην οποία θα εντάσσεται ο οφειλέτης.

 Αριθμ. Β/7/οικ.621/26/9.1.2015 
Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν. 4305/2014 στους υπαχθέντες στις 
διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του Ν. 4152/2013 
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Άρθρο 1

1. Παρέχεται η δυνατότητα, από 
το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 
και εφεξής, μη ενημέρωσης λογιστικών 
βιβλίων στους αγρότες − φυσικά πρό-
σωπα οι οποίοι λόγω υπέρβασης των 
ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 
41 του Ν. 2859/2000 εντάσσονται στο 
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και υποχρε-
ούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων 
(βιβλίων και στοιχείων), εφόσον:

α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώ-
ληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής 
τους και την παροχή αγροτικών υπηρε-
σιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκα-
τομμύριο (1.500.000) ευρώ,

β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με 
τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρού-
νται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες 
υποχρεώσεις του υπόχρεου και να δι-
ευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε 
ελέγχου, και

γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για 
την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης 
βιβλίων.

2. Όσοι αγρότες − φυσικά πρόσωπα 
του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν 
ασκήσουν την επόμενη διαχειριστική 
περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευ-
ση ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαι-
ώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρε-
ούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση 
στοιχείων.

Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της 
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου 
δεν προκύπτει το ύψος των δικαιω-
μάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται 
υπόψη το ποσό της προ−προηγούμενης 
διαχειριστικής περιόδου.

Επί μεταβίβασης δε, των δικαιωμάτων 

ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπό-
μενης προθεσμίας, η υποχρέωση για τή-
ρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 
στοιχείων) καταλαμβάνει τους αγρότες 
με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας 
ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόμενο 
όριο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Άρθρο 2

Απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος 
(περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την 
ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) 
οι πολύ μικρές οντότητες της παραγρά-
φου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 
οι οποίες:

1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά 
πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προ-
σφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από 
σταθερά σημεία μετά από άδεια των 
αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
λαϊκές αγορές και τα παζάρια.

Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής 
εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιορι-
στικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς 
και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων 
καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρ-

πών, καρύδας ή άλλων αγαθών, που 
πωλούνται ή προσφέρονται.

2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά 
πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το 
Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσό-
δων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) 
με εξαίρεσή τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα 
πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πω-
λητές πετρελαίου θέρμανσης.

3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά 
πρόσωπα) − πλανόδιοι λιανοπωλητές 
λαχείων.

4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο 
ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβο-
λής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 
του Ν. 2859/2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 ΠΟΛ.1007/9.1.2015 
Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) 

των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων 



Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014, παρέχο-
νται συμπληρωματικά οι ακό-

λουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251).

1. Στην περίπτωση (ζ) της παραγρά-
φου 3.10.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:
«Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεται-
ρισμοί, κλπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού 
τους νόμου ή του καταστατικού τους 
υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολο-
γισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφι-
κών βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον 
παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογρα-
φικού λογιστικού συστήματος, με την 
προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατη-
γορία των πολύ μικρών οντοτήτων της 

παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 
4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση 
βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 2 (κύκλος εργασιών 1.500.000 
ευρώ).»

2. Προστίθεται περίπτωση (η) στην πα-
ράγραφο 3.10.1 της ερμηνευτικής εγκυ-
κλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ως εξής:
«Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή 
των διατάξεων του νόμου 4308/2014 και 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι ετερόρρυθ-
μες κατά μετοχές εταιρείες, τόσο με τις 
προηγούμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 
όσο και του ΚΒΣ δεν υποχρεούνταν σε 
τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συ-
στήματος, παρέχεται η δυνατότητα, εφό-
σον μέχρι την προθεσμία ενημέρωσης 
των διπλογραφικών βιβλίων, δηλαδή μέ-
χρι τις 2.3.2015, μετατραπούν σε οντό-

τητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 
1 («απλές ετερόρρυθμες εταιρείες»), 
να τηρούν το λογιστικό τους σύστημα 
απλογραφικά. Η δυνατότητα αυτή παρέ-
χεται με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι 
οι εν λόγω οντότητες εντάσσονται στην 
κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων 
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ( κύ-
κλος εργασιών 1.500.000 ευρώ).»

3. Προστίθεται περίπτωση (κ) στο τέλος 
της παραγράφου 5.8.4 της ερμηνευτικής 
εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ως 
εξής:
«κ) διακίνηση κενών ειδών συσκευασί-
ας.»

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσό-
δων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 ΠΟΛ.1024/21.1.2015 
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών
 Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 
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