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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Αριθμός Φύλλου 280 - 22 Απριλίου 2019 

H Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απέστειλε στις 17 Απριλίου 2019 αίτημα προς την Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου Έφη, τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Καλογήρου 
Μιχαήλ, την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Κατερίνα και τον Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο στο οποίο αναγράφεται: 

Όπως γνωρίζετε η προθεσμία υποβολής και πληρωμής των περισσότερων 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων λήγει στις 30 Απριλίου. 

Στα παραπάνω περιλαμβάνονται επίσης οι δηλώσεις πόθεν έσχες (η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε 
προτείνει από την αρχή, 6μηνη παράταση), οι ηλεκτρονικές δηλώσεις 
επαγγελματικών λογαριασμών, καθώς και άλλες υποχρεώσεις δηλώσεων και 
πληρωμών όπως ΦΠΑ, ΕΦΚΑ, ρυθμίσεων, διάφορων τελών κ.α. 

Για τον λόγο ότι υπάρχει μία μόνο εργάσιμη ημέρα, η 30/4, μετά το Πάσχα, θα είναι 
πολύ δύσκολο και αδύνατο να ολοκληρωθούν ομαλά τόσο οι υποβολές των 
υποχρεώσεων όπως επίσης και οι πληρωμές αυτών. 

Για τον λόγο αυτό και για την ομαλή διεξαγωγή των υποβολών και των πληρωμών 
των υποχρεώσεων αυτών, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει απαραίτητη την παράταση μέχρι και την 
Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 όλων των υποβολών και των πληρωμών των φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30η 
Απριλίου 2019 καθώς και του πόθεν έσχες. 

Λόγω των εορτών του Πάσχα, θα επιθυμούσαμε όπως ανακοινώσετε την πρόθεση 
σας έγκαιρα. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• ΑΙΤΗΜΑ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ 
ΕΣΧΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ 30Η 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

• ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ 
ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ 

• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

Αίτημα Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για μεταφορά προθεσμιών 
φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πόθεν 

έσχες με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου 2019  

http://pofee.gr/
https://pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1102:pofee-aitima-metaforas-prothesmias-ilektronikis-ypovolis-pothen-esxes&catid=25&Itemid=132
https://pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1102:pofee-aitima-metaforas-prothesmias-ilektronikis-ypovolis-pothen-esxes&catid=25&Itemid=132
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Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 3 του 

ν.4156/20131 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της 

προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου 

Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΦΕΚ Α' 122/31-05-2013) θεσπίστηκε η κατάρ-

γηση της υποχρέωσης για την ύπαρξη και χρήση εταιρικής 

σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και δια-

χείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.  

Η εν λόγω διάταξη εισήλθε προκειμένου να συμβάλλει 

στην απλοποίηση της λειτουργίας του επιχειρηματικού πε-

ριβάλλοντος δεδομένου ότι, από τις σχετικές μετρήσεις 

που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας η ύπαρξη και μόνο 

της εταιρικής σφραγίδας δημιουργούσε οικονομικό και 

διοικητικό βάρος. Επιπλέον η χρήση της σφραγίδας εγκυ-

μονούσε κινδύνους γιατί νομιμοποιούσε έμμεσα ή άμεσα 

τον κάτοχο αυτής.  

Την 15/6/2016 παρέστη η ανάγκη για έκδοση σχετικών 

οδηγιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας από την 

Υπηρεσία μας και δελτίου τύπου, γιατί παρατηρήθηκε ότι 

εξακολουθούσαν να ζητούν από τις υπόχρεες εταιρείες – 

ακόμη και μετά από 3 έτη εφαρμογής του ν. 4156/2013 – 

στις πράξεις ή τα στοιχεία που κατατίθεντο σε αυτά αλλά 

και στις διμερείς συμβάσεις να σφραγίζονται με την σφρα-

γίδα του νομικού πρόσωπου της εταιρείας και να υπογρά-

φονται από τον εξουσιοδοτημένο/νόμιμο εκπρόσωπο με 

την υπογραφή τιθέμενη υπό την εταιρική σφραγίδα.  

Τρία έτη μετά, παρόλο που έχει υπάρξει βελτίωση της κα-

τάστασης, διαπιστώνουμε ότι η σχετική διάταξη δεν έχει 

γίνει κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα να 

υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι 

η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση 

της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη 

διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νό-

μιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας 

χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο.  

Για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφό-

ρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες 

κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοι-

κητικά και οικονομικά, η σχετική πληροφορία για την ισχύ-

ουσα διάταξη θα εμπεριέχεται πλέον στην ανακοίνωση 

σύστασης της εταιρείας και θα έχει την κάτωθι μορφή:  

«Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 

12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκ-

προσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της 

ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική 

ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της 

εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώ-

πων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».  

Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το 

νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της 

εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παρο-

χή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τρα-

πεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παρά-

νομη.»  

Παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για 

την τεχνική υλοποίηση της νέας μορφής ανακοίνωσης έως 

30/4/2019 με σύνδεσμο προς την παρούσα εγκύκλιο κά-

τω από το ανωτέρω κείμενο. 

 

1 Άρθρο 3 παρ.12 ν.4156/2013 :«12. Για κάθε πράξη εκπρο-
σώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προ-
σώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατά-
ξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής 
σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρι-
σης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται». 

 

Το παραπάνω κείμενο είναι αναρτημέ-
νο στην Δι@ύγεια στον σύνδεσμο:  

https://diavgeia.gov.gr/decision/
view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%

CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98  

Απουσία νομικής 
υποχρέωσης δημιουργίας 
μηχανικής σφραγίδας από 
τις επιχειρήσεις και νέα 
μορφή ανακοίνωσης 
σύστασης εταιρειών  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕ-
ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2019 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Άρθρο 55 ν.4509/17 
Δ.15/Γ’/67695/1825/31-12-2018 Υπουργική Απόφαση 
Δ.15/Γ’/οικ.4624/106/5-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 
 

Τι είναι ο Τίτλος Κτήσης; 

Ο Τίτλος Κτήσης είναι ένας τρόπος συναλλαγής μεταξύ 
προσώπων που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη 
Δ.Ο.Υ. για δραστηριότητα ή δραστηριότητες που ασκούν 
(ελεύθεροι επαγγελματίες) και προσώπων που δεν έχουν 
υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη Δ.Ο.Υ. (ιδιώτες) 
οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά-ως πα-
ρεπόμενη δραστηριότητα στους πρώτους., με την προϋπό-
θεση ότι το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές 
αυτές δεν υπερβαίνει τα 10000€ ετησίως. 

 

Ποιοι ασφαλίζονται με Τίτλο Κτήσης; 

Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία νομίμως 
εκδίδεται ο Τίτλος Κτήσης ανεξάρτητα εάν γι’ αυτά προκύ-
πτει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης 
άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συ-
ναφούς προς τις αμειβόμενες με Τίτλο Κτήσης υπηρεσίες. 

 

Ποιοι δεν μπορούν να ασφαλιστούν με Τίτλο Κτήσης; 

Τα πρόσωπα που αμείβονται και ασφαλίζονται με παρα-
κράτηση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της διαδικα-
σίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου του 
ν.3863/10.(εργόσημο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ.ΟΓΑ) 

 

Ποιοι είναι οι κλάδοι ασφάλισης με τον Τίτλο Κτήσης; 

Τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων 
υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 
ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη (13,33%) και για υγειονομική πε-
ρίθαλψη (6,95%) 

 

Που υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές; 

Στη καθαρή αξία του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει 
μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων 
τυχόν επιβαρύνσεων. 

 

Ποιος επιβαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές; 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που αμείβονται 
με Τίτλο Κτήσης επιβαρύνουν τους ίδιους τους αμειβόμε-
νους. 

Ποιος αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ; 

Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται κατά την 
έκδοση και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη του 
Τίτλου Κτήσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου 
της έκδοσης του παραστατικού μήνα. 

 

Τι ισχύει στην περίπτωση που τα πρόσωπα που αμείβονται 
με Τίτλο Κτήσης ασκούν ταυτόχρονα και άλλη επαγγελματι-
κή δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή; 

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης. 

Τι ισχύει σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης για υγειο-
νομική περίθαλψη σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ; 

 

Έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ.8 του άρθρου 36 
του ν.4387/16 (σχετ. 5/2019 εγκύκλιος ΕΦΚΑ) περί εξαί-
ρεσης της υγειονομικής περίθαλψης. 

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος για να ασφαλιστεί με 
Τίτλο Κτήσης; 

 

Τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης πρέπει να 
απογραφούν, αν δεν είναι ήδη απογεγραμμένοι, στο Ενιαίο 
Μητρώο ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους και να δηλωθούν 
με την ιδιότητα «αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων 
υπηρεσιών», ώστε να τους χορηγηθεί η απαραίτητη βεβαί-
ωση, η οποία χορηγείται άπαξ και αντίγραφο της οποίας 
προσκομίζεται στον εργοδότη για την παρακράτηση των 
ασφαλιστικών εισφορών. 

 

Τι πρέπει να κάνει ο εκδότης του Τίτλου Κτήσης; 

Εάν δεν έχει απογραφεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στην 
υπηρεσία ΕΦΚΑ της έδρας του για τη συνήθη διαδικασία 
απογραφής εργοδότη. 

 

Συνταξιούχος για τον οποίον εκδίδεται Τίτλος Κτήσης α-
σφαλίζεται; 

Ναι, θα πρέπει να γίνονται κρατήσεις υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. και να 
ασφαλίζεται. 

 

Εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 20 του ν.4387/16;
(περί αναστολής-περικοπής της σύνταξης); 

Ναι, εφόσον υπάρχει ασφάλιση. Εξαίρεση είναι μόνο για 
την ασφάλιση που προέρχεται από Πνευματικά Δικαιώματα. 

 
από τον Ιστότοπο του ΕΦΚΑ 

https://www.efka.gov.gr/el/titlos-kteses  

Πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των 
προσώπων που αμείβονται 
με τίτλο κτήσης 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-03/egkyklios%2014.pdf
https://www.efka.gov.gr/el/titlos-kteses
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Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με επιστολή της στις 15 Απριλίου 2019 κοι-

νοποίησε στην Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου 

Κατερίνα και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο 

το αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Νομού Καστοριάς, με 

το οποίο ζητείται η διόρθωση του υπολογισμού της προ-

θεσμίας υποβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας που 

αφορά τις πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν εντός της 

χώρας, αλλά οριστικοποιούνται αργότερα ως εξαγωγές. 

Συγκεκριμένα στο αίτημά του ο Σύλλογος αναφέρει: 

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στις 

περιοχές της Καστοριάς και της Σιάτιστας, η πλειοψηφία 

των φορολογουμένων απασχολείται στον γουνοποιητικό 

τομέα. Μεγάλο μέρος των πωλήσεων των γουνοποιητικών 

προϊόντων γίνονται προς πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια 

στην ΠΟΛ.1338/30-12-1996, στην οποία ορίζεται ότι ο 

αγοραστής οφείλει να θεωρήσει  στην Τελωνειακή Αρχή 

εξόδου από την κοινότητα το πρωτότυπο φορολογικό 

στοιχείο αγοράς και μετά την θεώρηση από την παραπάνω 

αρχή να επιστρέψει αυτό στον πωλητή εντός προθεσμίας 

τεσσάρων (4) μηνών από την αγορά των αγαθών. Με αυ-

τόν τον τρόπο η πώληση, αν και λιανική στο εσωτερικό 

της χώρας, εξομοιώνεται με εξαγωγή και αποδεικνύεται με 

την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από 

την αρμόδια τελωνειακή αρχή της Ελλάδας ή του Κ-Μ εξό-

δου των αγαθών από την Κοινότητα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν..3833/2010, 

«Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας 

αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 

του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) για τα ενδοκοινοτικώς απο-

κτούμενα και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της 

τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα, 

στα παρακάτω είδη: 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

α) Δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και αγρί-

ων ζώων γενικά καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλασσί-

ων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη. Κωδικός Σ.Ο. 

41.06.40, 41.13.30, ΕΧ41.14.10.90 4103.20, ΕΧ 

4103.90, ΕΧ 4106.91, ΕΧ 4106.92    10% 

β) Τεχνουργήματα από δέρμα της περίπτωσης α). Κωδικός 

Σ.Ο. 42.02.21.00, 42.02.31.00, 42.03.30.30 10% 

γ) Υποδήματα από δέρμα της περίπτωσης α). Δ.Κ. ΕΧ 

64.03 10% 

δ) Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και, άλλα είδη από 

γουνοδέρματα. Δ.Κ. 43.03 10%....» 

Επιπλέον, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται πως «…Ο 

φόρος αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται 

ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρό-

νος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδο-

Απαραίτητη η διόρθωση 
υπολογισμού προθεσμίας 
υποβολής ειδικού φόρου 
πολυτελείας σε περιπτώσεις 
πωλήσεων που 
οριστικοποιούνται ως 
εξαγωγές  
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Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) 

Ιουλιανού 42-46,  
Αθήνα, Τ.Κ. 10434 

Τηλ: 210.82.53.445 

Φαξ: 210.82.53.446 

Email: info@pofee.gr 

Website: www.pofee.gr 

Facebook:  
www.fb.com/pofee.gr 

Δεν λαμβάνετε το newsletter στο email σας; 
Γραφτείτε στην λίστα παραληπτών μας για να λαμβάνετε τα  

ενημερωτικά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απευθείας στο email σας. 
 

 
 

 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
και εγγραφή πατήστε εδώ 

Μην ξεχάσετε να κάνετε 
like στην σελίδα της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Facebook 

κοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών 

από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά 

την πώληση αυτών από τον παραγωγό…» 

Σύμφωνα με την ΔΤΕΦ Β 1087166 ΕΞ2010, η δήλωση 

απόδοσης του φόρου πολυτελείας «…υποβάλλεται για κά-

θε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υπο-

χρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως 

φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός 

μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενερ-

γείται μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της 

φορολογικής περιόδου». 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4174/2013, το πρόστι-

μο της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου 

ανέρχεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) για τις 

επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και πεντακό-

σια ευρώ (500,00€) για τις επιχειρήσεις που τηρούν δι-

πλογραφικά βιβλία. 

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν όλα τα ανωτέρω, είναι φανερό πως 

ο πωλητής που πραγματοποιεί πωλήσεις σύμφωνα με την 

ΠΟΛ.1338/1992, έχει τετράμηνο περιθώριο για να ορι-

στικοποιήσει την συναλλαγή του ως εξαγωγή. Στην περί-

πτωση όμως, που εντός της προθεσμίας αυτής δεν παραλά-

βει θεωρημένο από Τελωνειακή Αρχή το πρωτότυπο φο-

ρολογικό παραστατικό της πώλησης, οφείλει να αποδώσει 

τον αναλογούντα φόρο πολυτελείας, τον οποίο, εκ των 

πραγμάτων, υποβάλλει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, με 

την επιβάρυνση του αναλογούντος προστίμου και των 

προσαυξήσεων, διότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβο-

λής και απόδοσης θα έχει παρέλθει. 

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρουσιάζουμε 

ένα παράδειγμα: 

• Πώληση αγαθού σύμφωνα μα την ΠΟΛ.1338/1992 με 

ημερομηνία: 9/4/2019 

• Προθεσμία απόδοσης φόρου πολυτελείας: 26/5/2019 

• Προθεσμία οριστικοποίησης της συναλλαγής ως εξα-

γωγή: 9/8/2019 

Ερχόμαστε σήμερα να σας ζητήσουμε την αποκατάσταση 

μιας αδικίας, θύματα της οποίας είναι οι φορολογούμενοι 

επαγγελματίες, οι οποίοι, όχι από δόλο, αλλά από κενό της 

νομοθεσίας καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτα πρό-

στιμα. Ζητούμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 της 

ΔΤΕΦ Β 1087166 ΕΞ2010 ως προς την προθεσμία υποβο-

λής της δήλωσης απόδοσης του φόρου πολυτελείας μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που ακολουθεί την 

παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται 

στην ΠΟΛ.1338/1992, αποκλειστικά για τα αγαθά που πω-

λούνται με αυτήν τη διαδικασία. Στο παραπάνω παράδειγ-

μα, η αιτούμενη ημερομηνία απόδοσης του φόρου πολυτε-

λείας, θα έπρεπε να είναι η 30/9/2019 

Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως το αίτημά μας θα γίνει απο-

δεκτό. 
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