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ΠΟΛ.1129/25.6.2015 
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015) 

Σχετ.: Το αριθμ .ΔΕΛΒ 1084812ΕΞ2015 /22-6-2015 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι δια-
τάξεις του άρθρου 4 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015) παρέχουμε τις 
ακόλουθες οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή.

1.Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. θα επαναπροσδιοριστούν τα καθαρά 
κέρδη για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων και θα γίνει νέα εκκαθάριση 
του φόρου εισοδήματος από την Υπηρεσία που εξέδωσε την αρχική πράξη και σε 
περίπτωση Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία 
της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., ΔΕΚ) η Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότη-
τα ελέγχου σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
2. Για τον επαναπροσδιορισμό των καθαρών κερδών και την νέα εκκαθάριση των 
υποθέσεων (πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων ) κάθε υπόθεση θα χρεώνεται 
από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε συγκεκριμένο ελεγκτή.
3. Ο επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών και η νέα εκκαθάριση του φόρου 
εισοδήματος θα υπογράφεται από τον ελεγκτή και τους Προϊσταμένους του.
4. Η νέα εκκαθάριση θα διενεργείται επί του σώματος της σχετικής καταλογιστικής 
πράξης ή σε χωριστό φύλλο το οποίο θα επισυνάπτεται στη σχετική καταλογιστική 
πράξη.
Ευνόητο είναι ότι θα συσχετίζεται με τη σχετική καταλογιστική πράξη και ο επανα-
προσδιορισμός των καθαρών κερδών.
5.Στις περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων με μέ-
ριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. που προέβησαν στον επαναπροσδιορισμό των 
καθαρών κερδών και διενήργησαν τη νέα εκκαθάριση θα ενημερώνεται το αρμόδιο 
Δικαστήριο ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έγινε εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 
4330/2015.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ
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-  ΠΟΛ.1126/17.6.2015 

Κοινοποίηση των 

διατάξεων του άρθρου 

251 του ν.4281/2014 

σχετικά με την απαλλαγή 

των μικρών 

επιχειρήσεων και παροχή 

σχετικών διευκρινίσεων 

- ΠΟΛ.1128/15.6.2015 

Κοινοποίηση των

διατάξεων του άρθρου 

29 του ν.4313/2014 (ΦΕΚ 

261 Α’/17.12.2014) 



συνέχεια στην επομένη σελίδα

Κοινοποιούνται οι διατά-
ξεις του άρθρου 251 του 
ν.4281/2014 «Μέτρα στή-

ριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 160/08.08.2014), 
με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή 
από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρή-
σεων, και παρέχονται οι ακόλουθες 
οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορ-
φη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 251 
του ν.4281/2014 αντικαθίσταται το 
άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τις 
νέες διατάξεις του άρθρου 39 προ-
βλέπεται απαλλαγή από την υπο-
χρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ 
και καταβολής του φόρου αυτού για 
τους υποκειμένους οι οποίοι κατά 
την προηγούμενη διαχειριστική πε-
ρίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα 
έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να πε-
ριλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης 
αξίας (μικρές επιχειρήσεις).

2. Με την ανωτέρω ρύθμιση μει-
ώνεται το διοικητικό κόστος που 
προκύπτει τόσο για τη Φορολογική 
Διοίκηση όσο και για τις μικρές επι-
χειρήσεις όσον αφορά στη συμμόρ-
φωση των τελευταίων και την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεών τους με 
το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Επίσης, ευνοείται, συγκριτικά με τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η αντα-
γωνιστικότητα των μικρών επιχει-
ρήσεων, καθώς δεν υποχρεούνται να 
επιβάλλουν ΦΠΑ στις παραδόσεις 
αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών 
που πραγματοποιούν.

3. Η προβλεπόμενη από τις διατά-
ξεις αυτές απαλλαγή ισχύει από την 
έναρξη της διαχειριστικής περιό-

δου και μέχρι τη λήξη αυτής, είναι 
προαιρετική και εφαρμόζεται κατ' 
επιλογή των υποκειμένων, υπό τον 
όρο ότι πληρούται το κριτήριο των 
ακαθάριστων εσόδων. Οι επιχειρή-
σεις που επιλέγουν την απαλλαγή 
τους από το ΦΠΑ κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 39 δεν επιβαρύνουν με 
ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και τις 
παροχές υπηρεσιών που πραγματο-
ποιούν καθ' όλη τη διάρκεια της δια-
χειριστικής περιόδου και δεν ασκούν 
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των 
εισροών τους. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση που εντός της χρήσης η 
απαλλασσόμενη επιχείρηση ξεκινή-
σει και άλλη δραστηριότητα ή επε-
κτείνει τις δραστηριότητες της κατά 
τρόπο που εκτιμάται ότι θα τις απο-
φέρει αυξημένα έσοδα. 

Σημειώνεται ότι η υπέρβαση του 
ορίου εντός της χρήσης καθιστά 
υποχρεωτική τη μετάταξη της επι-
χείρησης στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης 
διαχειριστικής περιόδου.

4. Το όριο των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ αφορά στα συνολικά 
ακαθάριστα έσοδα τα οποία πραγ-
ματοποιούν οι υποκείμενοι εντός της 
διαχειριστικής περιόδου από το σύ-

νολο των δραστηριοτήτων τους και 
τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη 
φορολογία εισοδήματος.

5. Οι νέες επιχειρήσεις εντάσσονται 
με την έναρξή τους στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ και από την επόμε-
νη διαχειριστική περίοδο μπορούν 
να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο 
απαλλασσόμενο καθεστώς, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτή-
ριο των ακαθάριστων εσόδων. Στις 
περιπτώσεις που η διαχειριστική πε-
ρίοδος είναι μικρότερη του δωδεκά-
μηνου, για να κριθεί αν πληρούται το 
κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων, 
πρέπει να γίνεται αναγωγή των ακα-
θάριστων εσόδων που πραγματοποί-
ησε η επιχείρηση, κατά τη διάρκεια 
που άσκησε τη δραστηριότητά της, 
σε ετήσια βάση.

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 
αναφέρονται ρητά οι περιπτώσεις 
που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου αυτού. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
ΦΠΑ (περ. α'), για τους μη εγκατε-
στημένους στο εσωτερικό της χώρας 
υποκειμένους στο φόρο (περ. β'), κα-
θώς και για τις παραδόσεις καινούρ-
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γιων μεταφορικών μέσων σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περίπτωσης β' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 28 
(περ. γ'). Κατά περίπτωση διευκρινί-
ζονται τα ακόλουθα:

α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώ-
τος ΦΠΑ υπάγονται στις διατάξεις 
του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και 
όχι στις διατάξεις του νέου άρθρου 
39.

β) Μία επιχείρη-
ση μπορεί να είναι 
απαλλασσόμενη 
κατά την έννοια του 
άρθρου 39 μόνο αν 
είναι εγκατεστημέ-
νη στο εσωτερικό 
της χώρας, ενώ οι 
μη εγκατεστημέ-
νοι στο εσωτερικό 
της χώρας υποκεί-
μενοι στο φόρο, οι 
οποίοι καθίστανται 
υπόχρεοι στο ΦΠΑ 
στην Ελλάδα για 
παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπη-
ρεσιών που πραγματοποιούν, δεν 
δύνανται να απαλλάσσονται από το 
φόρο κατ' εφαρμογή του άρθρου 39, 
αλλά υποχρεούνται να εκπληρώνουν 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
στο εσωτερικό της χώρας με τη λήψη 
ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον ορισμό φορολογι-
κού αντιπροσώπου κατά περίπτωση.

γ) Στην περίπτωση που επιχειρήσεις 
που εντάσσονται στην απαλλαγή του 
άρθρου 39 πραγματοποιούν παράδο-
ση καινούργιου μεταφορικού μέσου 
προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε 
άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, 
η πράξη αυτή δεν εντάσσεται στο 
άρθρο 39. 

Η εν λόγω παράδοση απαλλάσσεται 
από το φόρο σύμφωνα με το άρθρο 

28.1.β και κατά συνέπεια η επιχεί-
ρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης και 
επιστροφής του φόρου εισροών, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 
φόρο που αναλογεί στην αξία της 
παράδοσης.

7. Περαιτέρω, με τις παραγράφους 
5 έως 8, ρυθμίζονται οι υποχρεώ-
σεις των επιχειρήσεων σε περίπτωση 
μετάταξης από το κανονικό καθε-
στώς στο απαλλασσόμενο και αντί-

στροφα. Συγκεκριμένα, η μετάταξη 
επιχείρησης από το ένα καθεστώς 
στο άλλο πραγματοποιείται από την 
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 
και ισχύει τουλάχιστον για ολόκλη-
ρη την διαχειριστική περίοδο. Για το 
γεγονός αυτό υποβάλλεται δήλωση 
μεταβολών μέσα στις προθεσμίες 
που ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του ΚΦΔ (εντός δέκα 
ημερών από την έναρξη της διαχειρι-
στικής περιόδου). Μετάταξη σε ημε-
ρομηνία διαφορετική από την έναρ-
ξη της διαχειριστικής περιόδου δεν 
προβλέπεται. Σε περίπτωση όμως 
που η μετάταξη πραγματοποιήθηκε 
την προβλεπόμενη ημερομηνία (εκ-
πληρώνονται δηλαδή ορθά από την 
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 
οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου 
καθεστώτος) αλλά υποβάλλεται εκ-

πρόθεσμα μόνο η δήλωση μεταβο-
λών, επιβάλλεται για την εκπρόθε-
σμη αυτή δήλωση το πρόστιμο του 
άρθρου 54 του ΚΦΔ.

Στην περίπτωση που η μετάταξη γί-
νεται από το κανονικό προς το απαλ-
λασσόμενο καθεστώς, πρόκειται σε 
κάθε περίπτωση για προαιρετική 
μετάταξη και υπάρχει υποχρέωση 
παραμονής στο απαλλασσόμενο κα-
θεστώς για μια διετία, με την προϋπό-

θεση ότι συνεχί-
ζει να πληρούται 
το κριτήριο των 
ετήσιων ακαθά-
ριστων εσόδων. 
Αντίθετα, σε πε-
ρίπτωση μετά-
ταξης, είτε προ-
αιρετικά, είτε 
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά 
λόγω υπέρβασης 
του ορίου των 
α κ α θ ά ρ ι σ τ ω ν 
εσόδων, από το 
καθεστώς των 

απαλλασσομένων στο κανονικό κα-
θεστώς, δεν υφίσταται κάποιος χρο-
νικός περιορισμός για υποχρεωτική 
παραμονή στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ, πέραν της τρέχουσας διαχειρι-
στικής περιόδου, και από την έναρξη 
της επόμενης διαχειριστικής περι-
όδου ο υποκείμενος στο φόρο μπο-
ρεί να επιλέξει τη μετάταξή του στο 
απαλλασσόμενο καθεστώς, εφόσον 
δεν έχει υπερβεί το όριο των ακαθά-
ριστων εσόδων.

8. Δεδομένου ότι η άσκηση του δι-
καιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ των 
εισροών εξαρτάται από το καθεστώς 
ΦΠΑ στο οποίο εντάσσεται μία 
επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση με-
τάταξης οι επιχειρήσεις υποχρεού-
νται να απογράφουν, ανά ισχύοντα 
συντελεστή φόρου, τα αποθέματα 
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των εμπορεύσιμων αγαθών τους τα 
οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου που προ-
ηγείται του χρόνου της μετάταξης 
και να τα αποτιμούν σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Επίσης, απογρά-
φονται υποχρεωτικά τα αγαθά επέν-
δυσης για τα οποία δεν έχει παρέλθει 
ο χρόνος διακανονισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις 
του άρθρου 33 του 
Κώδικα ΦΠΑ. Για 
τα απογραφόμενα, 
κατά τα ανωτέρω, 
αγαθά υποβάλλε-
ται, μέχρι την τε-
λευταία εργάσιμη 
ημέρα του δεύτερου 
μήνα από τη μετά-
ταξη, δήλωση απο-
θεμάτων μετάταξης 
που περιλαμβάνει 
την αξία τους κατά 
συντελεστή ΦΠΑ και το φόρο που 
αναλογεί.

Σε περίπτωση μετάταξης από το κα-
νονικό στο απαλλασσόμενο καθε-
στώς, υπάρχει υποχρέωση απόδοσης 
του ΦΠΑ που έχει εκπεσθεί για τα 
αποθέματα και υποχρέωση διακανο-
νισμού και απόδοσης του φόρου που 
οφείλεται για τα αγαθά επένδυσης. 
Για την απόδοση του φόρου αυτού 
υποβάλλεται έκτακτη δήλωση εντός 
ενός μηνός από την υποβολή της δή-
λωσης αποθεμάτων μετάταξης.

Αντίθετα, σε περίπτωση μετάταξης 
από το απαλλασσόμενο στο κανονι-
κό καθεστώς, υπάρχει δικαίωμα έκ-
πτωσης του φόρου που αναλογεί στα 
απογραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, 
αγαθά. Ο φόρος αυτός εκπίπτεται με 
την προβλεπόμενη από το άρθρο 38 
δήλωση ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη 
φορολογική περίοδο κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν στοιχεία προς καταχώ-
ρηση στη δήλωση αποθεμάτων μετά-
ταξης ή ο υποκείμενος δεν επιθυμεί 
να συμψηφίσει το φόρο των εισρο-
ών που δικαιούται, δεν υποβάλλεται 
δήλωση αποθεμάτων μετάταξης. 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην πε-

ρίπτωση επιχειρήσεων που εντάσ-
σονται από το κανονικό καθεστώς 
στο απαλλασσόμενο καθεστώς δεν 
υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδε-
νικής έκτακτης δήλωσης, ενώ τυχόν 
χρεωστικό ποσό της έκτακτης δήλω-
σης δεν δύναται να συμψηφιστεί με 
πιστωτικό υπόλοιπο της τελευταίας 
φορολογικής περιόδου ένταξης στο 
κανονικό καθεστώς. Στην περίπτω-
ση αυτή, η μικρή επιχείρηση δικαι-
ούται να ζητήσει την επιστροφή του 
εν λόγω πιστωτικού υπολοίπου.

9. Περαιτέρω, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 9 του νέου άρθρου 39, οι 
απαλλασσόμενες μικρές επιχειρή-
σεις, κατά την έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, υποχρεούνται να αναγρά-
φουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς 
φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλ-
λαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 
ν. 2859/2000».

10. Για την αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων που προέκυψαν λόγω της 
πρώτης εφαρμογής των διατάξεων 
του νέου άρθρου 39, για λόγους χρη-
στής διοίκησης, γίνονται δεκτά τα 
ακόλουθα:

α. ειδικά για την πρώτη φορά εφαρ-
μογής της συγκεκριμένης διάταξης 
και σε περίπτωση που, από πρό-

σωπα που νομίμως 
έχουν ενταχθεί στο 
καθεστώς των απαλ-
λασσομένων, εκ πα-
ραδρομής ή λόγω μη 
έγκαιρης προσαρμο-
γής των ταμειακών 
μηχανών, έχουν εκ-
δοθεί φορολογικά πα-
ραστατικά με χρέωση 
ΦΠΑ, ο φόρος αυτός 
που χρεώθηκε πρέ-
πει να αποδοθεί στο 
Ελληνικό Δημόσιο 

(κατ' εφαρμογή του άρ. 35 παρ. 2 
ν.2859/2000) με την υποβολή έκτα-
κτης δήλωσης ΦΠΑ. Σημειώνεται 
ότι τα εν λόγω πρόσωπα παραμένουν 
στο καθεστώς του άρθρου 39 τουλά-
χιστον μέχρι τη λήξη της τρέχουσας 
διαχειριστικής περιόδου και δεν τους 
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του 
ΦΠΑ των εισροών τους.

Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι 
η απαλλαγή που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 39 εφαρ-
μόζεται από την έναρξη της δια-
χειριστικής περιόδου, εφεξής όσοι 
δεν προσαρμόζουν εγκαίρως τις 
ταμειακές μηχανές τους, μπορούν 
να εκδίδουν χειρόγραφα τα παρα-
στατικά για την είσπραξη της αμοι-
βής τους (σχετ. απόφαση ΓΓΔΕ 
ΠΟΛ.1002/31.12.2014, ΦΕΚ Β' 
3/05.01.2015).

β. Όσον αφορά στους εκμεταλλευτές 
επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτο-
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ΠΟΛ.1126/17.6.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την 

απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων 

κινήτων (ΤΑΞΙ), από τις διατάξεις 
του άρθρου 39 δεν προκύπτει περι-
ορισμός ως προς την ένταξή τους 
στο καθεστώς των απαλλασσομέ-
νων, εφόσον πληρούν το κριτήριο 
του ορίου των ετήσιων ακαθάριστων 
εσόδων.

Στην πράξη έχει προκύψει, ότι αρ-
κετοί εκμεταλλευτές, ενώ υπέβαλαν 
δήλωση μεταβολών για τη μετάταξή 
τους σε απαλλασσόμενες επιχειρή-
σεις, εξακολουθούν να χρεώνουν 
ΦΠΑ στα παραστατικά που εκδί-
δουν για τις υπηρεσίες τους. Οι εν 
λόγω εκμεταλλευτές υπάγονται στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την 
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 
και οφείλουν να υποβάλουν δήλωση 
μεταβολών, προκειμένου να διορθω-
θεί η εικόνα τους στο μητρώο και να 
τους επιτραπεί η υποβολή των δηλώ-
σεων ΦΠΑ.

Εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ που εντάχθη-
καν στο απαλλασσόμενο καθεστώς 
και δεν εισέπραξαν ΦΠΑ με την 
αμοιβή τους παραμένουν στο καθε-
στώς του άρθρου 39.

Το ίδιο ισχύει και για τυχόν άλλες 
περιπτώσεις επαγγελματιών που λει-
τούργησαν συστηματικά με αυτόν 
τον τρόπο από την έναρξη της δια-
χειριστικής περιόδου.

γ. Η αναγραφή ΦΠΑ επί των γραμμα-
τίων προείσπραξης που εκδίδονται 
από δικηγόρους που έχουν ενταχθεί 
στο καθεστώς των απαλλασσομένων 
δεν καθιστά τα εν λόγω πρόσωπα 
υπόχρεα στο φόρο αυτό, εφόσον στα 
φορολογικά παραστατικά που εκ-
δίδουν για τη σχετική αμοιβή τους 
δεν χρεώνουν και δεν εισπράττουν 
ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 39.

δ. Υποκείμενοι στο φόρο που από 
την έναρξη της διαχειριστικής περι-
όδου εντάχθηκαν στο καθεστώς των 
απαλλασσομένων εκ παραδρομής, 
λόγω λανθασμένου υπολογισμού 
των ακαθάριστων εσόδων της προ-
ηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, 
υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονι-
κό καθεστώς ΦΠΑ. Προς το σκοπό 
αυτό οφείλουν να υποβάλουν δήλω-
ση μεταβολών με δηλούμενη ημερο-
μηνία μεταβολής από την έναρξη της 
διαχειριστικής περιόδου, χωρίς την 
επιβολή προστίμου του άρ. 54 παρ. 
1 περ. α' του ΚΦΔ.

Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων

Αικ. Σαββαΐδου
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Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 
4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α') «Ρυθ-

μίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοι-
νωνιών και δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακό-
λουθα για την ορθή εφαρμογή τους στις 
σχετικές περιπτώσεις:

1. Με τις εν λόγω διατάξεις η οριζόμε-
νη προθεσμία στο τελευταίο εδάφιο των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του 
ν.2579/1998, σχετικά με τη 
φορολογία μεταβίβασης των 
αυτοκινήτων δημόσιας χρή-
σης (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεω-
φορεία, λεωφορεία ενταγμένα 
σε ΚΤΕΛ, λεωφορεία που ανή-
κουν στον Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης), 
παρατάθηκε έως 31 Δεκεμβρί-
ου 2016. Κατά συνέπεια, σε 
κάθε μεταβίβαση των πιο πάνω 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
από επαχθή αιτία, περιλαμβα-
νομένης και της ανταλλαγής τους, κα-
ταβάλλονται, πριν από τη μεταβίβασή 
τους, τα εφάπαξ πάγια ποσά φόρου που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 10 του ν.2579/1998, για την άδεια 
κυκλοφορίας και το όχημα, αντίστοιχα.

2. Επίσης, δεδομένου ότι οι διατάξεις 
του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 κατι-
σχύουν, ως ειδικότερες, σε σχέση με τις 
διατάξεις του ν. 4172/2013 (Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος), προκύπτει 
ότι με την καταβολή των πιο πάνω πο-
σών φόρου δεν έχουν περαιτέρω εφαρ-
μογή οι διατάξεις του ν. 4172/2013 στις 
πωλήτριες επιχειρήσεις για την υπερα-
ξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση 
της άδειας κυκλοφορίας και του οχήμα-
τος, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. 
Κατά συνέπεια, η κατά τα ανωτέρω υπε-
ραξία που προκύπτει από τα βιβλία των 
νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 
κατά την πώληση αυτοκινήτου δημόσι-

ας χρήσης θα αφαιρεθεί, προκειμένου 
για τον προσδιορισμό των φορολογητέ-
ων αποτελεσμάτων τους, από τα κέρδη 
των εν λόγω προσώπων και θα κατα-
χωρηθεί στον κωδικό 465 του εντύπου 
Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων). Περαιτέρω, σε περίπτωση δια-
νομής ή κεφαλαιοποίησης των εν λόγω 
ποσών (υπεραξία) έχουν εφαρμογή οι δι-
ατάξεις του άρθρου 47 και όσα σχετικά 

αναφέρονται στην ΠΟΛ.1059/18.3.2015 
εγκύκλιό μας και τα υπόψη ποσά δηλώ-
νονται στους κωδικούς 382 ή 385, κατά 
περίπτωση. Είναι αυτονόητο ότι από τον 
οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω φόρο εκ-
πίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του ν. 2579/1998 και αναλογεί στα δι-
ανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά. 
Το σχετικό ποσό δηλώνεται στον κωδικό 
009 του εντύπου Ν.

Επιπλέον, όσον αφορά στις ατομικές 
επιχειρήσεις, σε όσες περιπτώσεις η 
υπεραξία που προκύπτει, κατά την πώ-
ληση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, 
έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της ατομι-
κής επιχείρησης και έχει ληφθεί υπόψη 
για τον προσδιορισμό του λογιστικού 
αποτελέσματος, αναγράφεται στον κωδ. 
325 του Πίνακα Ζ' του Εντύπου Ε3, προ-
κειμένου να αφαιρεθεί από τα λογιστικά 
κέρδη αυτής και να μη συμπεριληφθεί 
στα καθαρά φορολογητέα αποτελέσμα-
τα που θα μεταφερθούν στη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), κατ' 

εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω.

3. Διευκρινίζεται ότι τα πιο πάνω ανα-
φερόμενα σχετικά με τη μη περαιτέρω 
φορολόγηση της υπεραξίας που προκύ-
πτει από τη μεταβίβαση της άδειας κυ-
κλοφορίας και του οχήματος, αντίστοι-
χα, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ποσά 
φόρου του άρθρου 10 του ν.2579/1998, 
εφαρμόζονται και για την υπεραξία που 
προκύπτει από τη μεταβίβαση μετο-

χών ανώνυμων εταιρειών 
ΚΤΕΛ, όταν η μετοχική 
ιδιότητα μεταβιβάζεται 
ταυτόχρονα με τη μεταβί-
βαση του λεωφορείου δη-
μόσιας χρήσης, κυριότητας 
του μεταβιβάζοντος μετό-
χου (φυσικού ή νομικού 
προσώπου), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 3 του ν.2963/2001, 
καθώς και για την υπερα-
ξία που προκύπτει όταν η 
μεταβίβαση του οχήματος 

δημόσιας χρήσης και της άδειας κυκλο-
φορίας του συνεπάγεται τη μεταβίβαση 
ολόκληρης της ατομικής επιχείρησης.

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι, παρά το γε-
γονός πως οι διατάξεις του άρθρου 29 
του ν.4313/2014 ψηφίστηκαν το Δεκέμ-
βριο του 2014, παρατάθηκε η προθεσμία 
ισχύος του άρθρου 10 του ν.2579/1998 
από τότε που έληξε και κατά συνέπεια, 
οι πωλήτριες επιχειρήσεις οι οποίες 
πραγματοποίησαν μεταβίβαση αυτοκι-
νήτου δημόσιας χρήσης μέσα στο έτος 
2014, χωρίς να καταβάλουν τα ποσά 
του εν λόγω νόμου, καλούνται να προ-
σέλθουν στην αρμόδια για τη φορολο-
γία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. και να 
υποβάλουν την προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις του άρθρου 10 δήλωση, κα-
ταβάλλοντας τα σχετικά αναλογούντα 
ποσά έως τις 30.09.2015, χωρίς την επι-
βολή κυρώσεων.

Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1128/15.6.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4313/2014 

(ΦΕΚ 261 Α'/17.12.2014) 
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