
Ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παρατάσεις 
φορολογικών υποχρεώσεων 

Κατόπιν επίμονων ενεργειών του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την ανταπόκριση του 

υπουργείου, για την υλοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων του Κλά-

δου, έχουμε αυτή την στιγμή την εξής έγκυρη Υπηρεσιακή πληροφόρηση 

από το Υπουργείο Οικονομικών:

1.- η Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πωλήσεων και Αγορών και 

Ισοζυγίων που λήγει στις  30/09/2011, θα παραταθεί έως τις 10 ή 18 Οκτωβρί-

ου 2011.

Αναμένεται εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΠΟΛ.1189/6.9.2011
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλω-
σης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων 

(Ε9) έτους 2011

 Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011, παρατείνεται μέχρι και 

την 22α Δεκεμβρίου 2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Οποίος συνάδελφος έχει 
κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 
Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 
Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

-ΠΟΛ.1187/2.9.2011
Ρύθμιση διαδικασίας βεβαίωσης οφει-
λών και τρόπος καταβολής ποσών που 
προκύπτουν βάσει των  διατάξεων των 
άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 
του ν. 4002/2011

- ΠΟΛ.1201/26.9.2011
Αναστολή υποβολής των οριστικών δη-
λώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγ-
γέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές 
επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων 
βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, 
Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω δια-
δικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., 
για την χρήση 2010.

- Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 42/22.9.2011
Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας 
στους αστικούς μεταφορικούς συνε-
ταιρισμούς ιδιοκτητών ΔΧ επιβατικών 
αυτοκινήτων για τον εκτελωνισμό και-
νούργιων οχημάτων που προβλέπονται 
στο Ν. 3109/03

- Αριθμ. 16682/7.9.2011
Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακί-
νησης εφημερίδων και  περιοδικών στο 
εσωτερικό της χώρας  

- ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για το ειδικό τέλος 
ακινήτων



 
    
 

•	 ΠΟΛ.1204/28.9.2011	 	 Παράτα-
ση της προθεσμίας για υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α ) 

Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα για 
την επίλυση των φορολογικών 
διαφορών των ανέλεγκτων 

υποθέσεων που προβλέπεται από 
την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του 
ν.3888/2010 εκδίδεται από την αρμό-
δια για τη φορολογία εισοδήματος του 
επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερο-
μηνία έκδοσής του, εφόσον αυτό δεν 
έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 
του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δι-
ατάξεις της παραγράφου 1 της από-
φασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010 ισχύουν 
ανάλογα και εν προκειμένω.

2. Το κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα εκδίδεται με βάση τα διαθέσι-
μα δεδομένα που ήταν καταχωρημένα 
στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα 
της Γ.Γ.Π.Σ. κατά την 13.10.2010, κατό-
πιν σχετικής επιβεβαίωσης καθώς και 
περαιτέρω διόρθωσης ή συμπλήρωσης 
αυτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
από την κατά περίπτωση αρμόδια για 
την έκδοση του Σημειώματος αυτού 
Δ.Ο.Υ., με βάση τα υφιστάμενα δεδομέ-
να των φακέλων των αρχείων της κατά 
το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος, με εξαίρεση τα δεδομέ-
να των τυχόν δηλώσεων που υποβλή-
θηκαν μετά την 31.8.2010. Ειδικά στις 
περιπτώσεις επιτηδευματιών που για 
μία ή περισσότερες από τις υπαγόμε-
νες στην περαίωση χρήσεις ή και για 
όλες τις χρήσεις αυτές δεν υφίστανται 
διαθέσιμα δεδομένα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά 
τα ανωτέρω ή τα δεδομένα αυτά είναι 
ελλιπή, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εκ-
δίδεται με βάση κατ’ αρχήν τα τυχόν δι-
αθέσιμα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ. κατόπιν 
επιβεβαίωσης και τυχόν διόρθωσης ή 

ΠΟΛ.1187/2.9.2011
Ρύθμιση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών και τρόπος 

καταβολής ποσών που προκύπτουν βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 

του ν. 4002/2011
συμπλήρωσης αυτών σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα και περαιτέρω, κατά 
το μέρος που δεν υφίστανται διαθέσι-
μα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ., με βάση τα 
υφιστάμενα δεδομένα των φακέλων 
των αρχείων της ως άνω Δ.Ο.Υ. κατά 
το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος, με εξαίρεση τα δεδομέ-
να των τυχόν δηλώσεων που υποβλή-
θηκαν μετά την 31.8.2010. Εάν για την 
επιβεβαίωση των ως άνω διαθέσιμων 
δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. ή για την έκδο-
ση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, 
κατά περίπτωση, απαιτείται η παροχή 
στοιχείων από άλλες Δ.Ο.Υ. ή Υπηρε-
σίες, αποστέλλονται από αυτές άμεσα 
με τηλεομοιοτυπία (FAX) στην ως άνω 
Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία 
από τους οικείους φακέλους τους, με 
βάση τα οποία η εν λόγω Δ.Ο.Υ. προ-
βαίνει στη διόρθωση ή συμπλήρωση 
των διαθέσιμων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., 
εφόσον τελικά συντρέχει περίπτωση, ή 
στην έκδοση του Εκκαθαριστικού Ση-
μειώματος, αντίστοιχα.

3. Περαιτέρω, το Εκκαθαριστικό Ση-
μείωμα κοινοποιείται επί αποδείξει 
στον επιτηδευματία, με ταυτόχρονη 
ηλεκτρονική ενημέρωση και των τυχόν 
άλλων Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για τη 
φορολογία εισοδήματος του επιτηδευ-
ματία για ένα ή περισσότερα οικονομι-
κά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθα-
ριστικό Σημείωμα.

4. Η αποδοχή των εν λόγω Εκκαθαριστι-
κών Σημειωμάτων από τους επιτηδευ-
ματίες, κατά τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, 
γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίησή του. Τυ-

Αρ.Πρωτ 5040793/2011 
(30/09/2011) - Διαμόρφωση δα-
σμολογητέας αξίας ορισμένων ευ-
παθών εμπορευμάτων που εισά-
γονται με το εμπορικό καθεστώς 
της πώλησης επί παρακαταθήκη.

ΠΟΛ. 1206/2011 (29/09/2011) - 
Παράταση χρόνου υποβολής συ-
γκεντρωτικών καταστάσεων και 
ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 
και 6) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 
για τις συναλλαγές του ημερολογι-
ακού έτους 2010.

Αρ.Πρωτ 1135771/2011 
(28/09/2011) - Τρόπος δήλωσης 
δικαιούχων καταβολής μειωμένου 
έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων 
(0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής 
κατά την παρ. 6.

ΠΟΛ. 1202/2011 (28/09/2011) - 
Παράταση της προθεσμίας για 
υποβολή συμπληρωματικών δη-
λώσεων από τους υπαλλήλους της 
«Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέ-
πραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική 
παροχή βάσει ομαδικού ασφαλι-
στηρίου συμβολαίου.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 51/2011 
(30/09/2011) - Περί της χορήγη-
σης βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενημερότητας ως δικαιολογητικό 
τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 45/2011 (29/09/2011) 
- -Απαλλαγή από την ασφάλιση του 
ΟΑΕΕ των υπαλλήλων των Οργάνων της 
Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών. -Ανά-
κληση της αρ. 44/16-5-07 εγκυκλίου του 
Τμ. Ασφάλισης της Δ/νσης Ασφάλισης.
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ΠΟΛ.1187/2.9.2011
Ρύθμιση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής ποσών που προ-
κύπτουν βάσει των  διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 του ν. 

4002/2011

χόν επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία, 
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 
3 και 4 του άρθρου 2 του παραπάνω 
νόμου, που περιέρχονται ή υφίστανται 
στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Εκκαθαρι-
στικό Σημείωμα από το χρόνο έκδοσης 
αυτού μέχρι το χρόνο αποδοχής του, 
λαμβάνονται υπόψη με σχετική τροπο-
ποίηση του Εκκαθαριστικού Σημειώμα-
τος κατά το χρόνο αποδοχής του.

5. Η καταβολή του ποσού που προβλέ-
πεται από τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 
για την αποδοχή του Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος κατά τις διατάξεις αυτές, 
πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ. έκδοσης 
αυτού, η οποία αναγράφεται επί του Εκ-
καθαριστικού Σημειώματος. Το σύνολο 
της προκύπτουσας οφειλής που αφορά 
τα οικονομικά έτη για τα οποία το Εκκα-
θαριστικό Σημείωμα γίνεται αποδεκτό 
βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της 
ανωτέρω Δ.Ο.Υ. στο όνομα του υπόχρε-
ου με τη σύνταξη σχετικών χρηματικών 
καταλόγων κατά τις κείμενες διατάξεις, 
τα υπόλοιπα δε προς καταβολή ποσά 
φόρου εισοδήματος και φόρου προστι-
θέμενης αξίας καταβάλλονται σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του 
ν. 3888/2010.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών 
σφαλμάτων εκδοθέντος κατά τα ανω-
τέρω Εκκαθαριστικού Σημειώματος, 
ο επιτηδευματίας προσέρχεται στη 
Δ.Ο.Υ. έκδοσης αυτού, όπου γίνεται 
οίκοθεν άμεση διόρθωσή του, εφαρ-
μοζόμενων ανάλογα των οριζόμενων 
στην παράγραφο 7 της απόφασης 
ΠΟΛ.1137/11.10.2010.

7. Εφόσον κατά την αποδοχή του Εκκα-
θαριστικού Σημειώματος υφίστανται 

στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Σημείωμα 
αυτό εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις 
οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες 
αποφάσεις επιβολής προστίμου, προ-
ηγείται υποχρεωτικά η έκδοση των 
αποφάσεων αυτών κατά τις κείμενες 
διατάξεις και ακολουθεί περαιτέρω η 
αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώ-
ματος. Με την αποδοχή του Εκκαθαρι-
στικού Σημειώματος ο επιτηδευματίας 
δύναται κατόπιν σχετικής αίτησής του 
να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς 
του επιβληθέντος προστίμου με ανά-
λογη εφαρμογή των διατάξεων των 
παραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 11 
του ν. 3888/2010, καθώς και του δεύτε-
ρου εδαφίου των παραγράφων 5 και 6 
της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010. 
Η επίλυση της διαφοράς κατά τα ορι-
ζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο διε-
νεργείται ταυτόχρονα με την αποδοχή 
του πιο πάνω Σημειώματος ή το αργό-
τερο εντός δέκα (10) ημερών από την 
αποδοχή του. Σε περίπτωση που για 
ένα ή περισσότερα οικονομικά έτη που 
αναγράφονται στο Εκκαθαριστικό Ση-
μείωμα είναι αρμόδιες άλλες Δ.Ο.Υ., η 
Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Σημείωμα αυτό 
ζητεί, πριν από την αποδοχή του από 
τον επιτηδευματία, την αποστολή από 
τις άλλες Δ.Ο.Υ. των τυχόν υφιστάμε-
νων σε αυτές εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. 
για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οι-
κείες αποφάσεις επιβολής προστίμου, 
προκειμένου, πριν από την αποδοχή 
του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, να 
εκδώσει τις πιο πάνω αποφάσεις, για τις 
οποίες περαιτέρω έχουν επίσης εφαρ-
μογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα 
εδάφια.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 9 του ν. 3888/2010 καθώς και 

των παραγράφων 5 και 6 της απόφασης 
ΠΟΛ.1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλο-
γα και για τα Εκκαθαριστικά Σημειώμα-
τα που εκδίδονται κατά τα οριζόμενα 
στις προηγούμενες παραγράφους.

9. Επί υποθέσεων της παραγράφου 13 
του άρθρου 6, της παραγράφου 3 του 
άρθρου 7, καθώς και του άρθρου 8 του 
ν. 3888/2010, για τις οποίες το οικείο Εκ-
καθαριστικό Σημείωμα εκδίδεται από 
τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 
κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους, η προβλεπόμενη αίτη-
ση προκειμένου να επιλυθούν οι σχε-
τικές διαφορές κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω 
νόμου καθώς και στις διατάξεις των 
αποφάσεων ΠΟΛ.1138/11.10.2010, 
Π Ο Λ . 1 1 4 3 / 2 0 . 1 0 . 2 0 1 0 , 
ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1795 Β΄), 
ΠΟΛ.1162/18.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1824 Β΄), 
ΠΟΛ.1169/24.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1851 Β΄), 
ΠΟΛ.1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1872 Β΄), 
ΠΟΛ.1180/13.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 1934 Β΄), 
ΠΟΛ.1199/28.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2031 Β΄) 
και ΠΟΛ.1023/7.2.2011 (Φ.Ε.Κ. 114 Β΄) 
υποβάλλεται εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από την αποδοχή του Εκκαθα-
ριστικού Σημειώματος. Ειδικά επί υπο-
θέσεων οι οποίες έχουν συζητηθεί στο 
αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο και 
δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικείες απο-
φάσεις η υποβολή της ως άνω προβλε-
πόμενης αίτησης γίνεται το αργότερο 
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 
εμπρόθεσμη άσκηση της σχετικής έφε-
σης και η περαίωση κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 11 του ν. 3888/2010 εντός 
δέκα (10) ημερών από την υποβολή της 
αίτησης.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και 
αντίγραφο της πράξης κατάθεσης της 
έφεσης.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 130 • 3 Οκτωβρίου 2011 • σελίδα 3 •  

Φορολογικά | Οικονομικά



Κατόπιν σχετικών αιτημάτων 
που τέθηκαν στην υπηρεσία 
μας, αναφορικά με το θέμα, 

θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως 
αυτές ισχύουν μετά την αντικατά-
στασή τους από τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
ν.3842/2010(ΦΕΚ Α'58)και ισχύουν 
για οριστικές δηλώσεις που υποβάλ-
λονται από το οικονομικό έτος 2011 
και μετά, προβλέπεται ότι, εκτός από 
τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι 
που έχουν υποχρέωση να παρακρα-
τούν φόρο σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
58 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσι-
ες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου 
κάθε έτους, στον προϊστάμενο της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
της έδρας τους, οριστική δήλωση 
η οποία περιλαμβάνει το ονοματε-
πώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας 
κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορο-
λογικού μητρώου του, το ποσό των 
αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλμα-
τα και το ποσό του φόρου που πα-
ρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.

Επίσης, εκτός από τις προσωρινές 
δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέ-
ωση να παρακρατούν φόρο σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 55 
οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη, για τις δημό-
σιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαίου 
κάθε έτους, στον προϊστάμενο της 

ΠΟΛ.1201/26.9.2011
Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, 

εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων απο-
δοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της 

Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2010.
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
της έδρας τους, οριστική δήλωση 
η οποία περιλαμβάνει το ονοματε-
πώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας 
κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορο-
λογικού μητρώου του, το ποσό του 
εισοδήματος από εμπορικές επιχει-
ρήσεις και το ποσό του φόρου που 
παρακρατήθηκε για κάθε δικαιού-
χο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών καθορίζεται ο τύπος και το 
περιεχόμενο των πιο πάνω οριστι-
κών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής 
τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2, Εξάλλου, με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 83 του 
ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους από τις διατά-
ξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
17 του ν.3842/2010(ΦΕΚ Α'58) προ-
βλέπεται ότι, αν πρόκειται για εισό-
δημα από ελευθέρια επαγγέλματα, 
ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαί-
ωση σε κάθε δικαιούχο στην οποία 
αναγράφει το σύνολο των αμοιβών. 
Αν πρόκειται για εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις, ο υπόχρεος 
χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε 
δικαιούχο, στην οποία αναγράφει το 
σύνολο του εισοδήματος από εμπο-
ρικές επιχειρήσεις. 

Τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβά-
νονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, 
υποβάλλονται στον προϊστάμενο 
της αρμόδιας δημόσιας οικονομι-
κής υπηρεσίας, μαζί με την ετήσια 

οριστική δήλωση μισθωτών υπηρε-
σιών, οριστική δήλωση ελευθέριων 
επαγγελμάτων, καθώς και οριστική 
δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις 
κατά περίπτωση.

Με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών καθορίζονται κατηγορίες 
υπόχρεων, για τους οποίους οι πιο 
πάνω πληροφορίες υποβάλλονται 
στον προϊστάμενο της αρμόδιας δη-
μόσιας οικονομικής υπηρεσίας με 
τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
μεθόδων και δικτυακών υποδομών 
ή σε μαγνητικά μέσα κατά περίπτω-
ση. 

Κατόπιν των προαναφερομένων 
νέων διατάξεων και των πολλών 
αιτημάτων περί αναστολής υποβο-
λής των πιο πάνω δηλώσεων, που 
υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, 
ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους 
υποβολής τους ο απαιτούμενος 
χρόνος προκειμένου να καταχωρη-
θούν όλες οι σχετικές συναλλαγές 
με νέα μηχανογραφική εφαρμογή 
και λαμβανομένης υπόψη της πρώ-
της εφαρμογής του μέτρου αυτού 
καθώς και ότι οι σχετικές κατασκευ-
ές των εφαρμογών υποβολής των εν 
θέματι οριστικών δηλώσεων και των 
αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδο-
χών, μέσω διαδικτύου στον δικτυ-
ακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., εντάσσονται 
στον προγραμματισμό υλοποίησης 
του έργου TAXISnet της 31ης Μαρ-
τίου 2012, αναστέλλεται η υποβολή 
τους για την χρήση 2010.
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Με τις διατάξεις του άρθρου 6 
Ν. 3109/2003, όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 10 του 

Ν. 3446/2006, επιτρέπεται η σύσταση 
και λειτουργία συνεταιρισμών από ιδι-
οκτήτες ΕΔΧ αυτοκινήτων με αποκλει-
στικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους. 

Με τη διάταξη δε της παρ. 10 του ίδιου 
άρθρου προβλέπεται η παραχώρηση 
σε συνεταιρισμούς του δικαιώματος 
θέσης σε κυκλοφορία νέου ΕΔΧ αυτο-
κινήτου για την εξυπηρέτηση των σκο-
πών τους.

Προϋποθέσεις για την παραχώρηση 
του δικαιώματος αυτού είναι:

- Τα αυτοκίνητα να είναι ιδιοκτησία του 
συνεταιρισμού.

- Οι άδειες να είναι αμεταβίβαστες.

- Οι άδειες να ανακαλούνται αυτοδί-
καια σε περίπτωση λύσης του συνεται-
ρισμού ή σε περίπτωση που εκλείψουν 
οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χο-
ρηγήθηκαν.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2α) του άρθρου 
1 του Π.Δ. 258/2005, στην ασφάλιση 
του ΟΑΕΕ υπάγονται, μεταξύ άλλων 
και τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, κοι-
νοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών, 
πλην των ανωνύμων (για τα μέλη των 
οποίων ισχύουν οι διατάξεις των εδαφί-
ων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 258/2005, όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 51 του Ν. 3996/2011), των 
οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριό-
τητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν 
πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΟΑΕΕ.

Ως εκ τούτου και στην περίπτωση των 
ιδιοκτητών επιβατικών ΔΧ αυτοκινήτων 
μελών αστικών μεταφορικών συνεται-

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 42/22.9.2011
Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους αστικούς μεταφορικούς συνεταιρισμούς 

ιδιοκτητών ΔΧ επιβατικών αυτοκινήτων για τον εκτελωνισμό καινούργιων οχημάτων που 
προβλέπονται στο Ν. 3109/03

ρισμών είναι υποχρεωτική η ασφάλισή 
τους στον ΟΑΕΕ.

3. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας 
του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-
9-06) και του άρθρου 13 του Π.Δ. 
258/2005, για τη χορήγηση κάθε βε-
βαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ 
απαραίτητη είναι η προηγούμενη εξό-
φληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βε-
βαίωσης για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου, 
για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται 
ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστι-
κών εισφορών.

4. Όπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις 
που ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσω-
πο, η βεβαίωση χορηγείται στον ίδιο. 
Αν ο ιδιοκτήτης είναι Νομικό Πρόσωπο 
χορηγείται επ’ ονόματι του προσώπου 
η βεβαίωση αφού ελεγχθούν και είναι 
ασφαλιστικά και Ταμειακά ενήμερα όλα 
τα μέλη του.

5. Με αφορμή σχετικό υπόμνημα του 
συνεταιρισμού ΤΑΞΙ Κέρκυρας προς τη 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφά-
λισης εκφράστηκε η άποψη (αρ. πρωτ. 
22055/1698/2-9-2010 έγγραφο Γεν. 
Γραμματείας) ότι για τον εκτελωνισμό 
των οχημάτων που προβλέπονται από 
τον Ν. 3109/03, πρέπει να ζητούνται 
ασφαλιστικές ενημερότητες του ΟΑΕΕ 
μόνο των μελών του ΔΣ του Αστικού 
Συνεταιρισμού και όχι από το σύνολο 
των μελών του Συνεταιρισμού.

6. Με το αρ. πρωτ. 
Φ10035/22697/1277/29-9-2010 έγ-
γραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης 
Αυτ/νων Υ.Ε.Κ.Α. διατυπώνεται, επίσης, 
η άποψη ότι “η υποβολή σχετικής αί-
τησης για τη χορήγηση ασφαλιστικής 
ενημερότητας ατομικά από όλα τα 
μέλη του Συνεταιρισμού, ανεξαρτήτως 
αριθμού, αποτελεί πρόβλημα στην 

άσκηση των δραστηριοτήτων των Συ-
νεταιρισμών και των πρωτοβουλιών 
τους για την υλοποίηση των σκοπών 
για τους οποίους συστήθηκαν και ότι 
η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει 
να ζητείται από τα μέλη του ΔΣ και να 
χορηγείται σε αυτά για λογαριασμό του 
Συνεταιρισμού, καθόσον, σύμφωνα με 
το Νόμο, οι Συνεταιρισμοί αποτελούν 
νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται 
από το ΔΣ”.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το ΔΣ του 
ΟΑΕΕ με την αρ. 656/177/15-6-11 
απόφαση, συμφωνεί με την προ-
αναφερόμενη άποψη του Υ.Ε.Κ.Α. 
(Φ10035/22697/1277/29-9-2010) και 
αποφάσισε όπως για την περίπτωση 
του εκτελωνισμού καινούργιων οχημά-
των εν ονόματι Αστικών Μεταφορικών 
Συνεταιρισμών ιδιοκτητών ΕΔΧ Αυτ/
των, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 6 Ν. 3109/2003, όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3446/2006, 
θα ελέγχεται η ασφαλιστική ενημερό-
τητα μόνον των μελών του Δ.Σ. του Συ-
νεταιρισμού.

Ως εκ τούτου, για τη χορήγηση της ενη-
μερότητας στις περιπτώσεις αυτές θα 
πρέπει να ζητούνται:

Α. Αντίγραφο απόφασης του οικείου 
Νομάρχη με την οποία παραχωρείται 
το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία αυ-
τοκινήτου, σύμφωνα με τις προαναφε-
ρόμενες διατάξεις.

Β. Αντίγραφο καταστατικού ή συμφω-
νητικού τροποποίησης ή πρακτικού 
γενικής συνέλευσης από τα οποία να 
προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ.

Της παρούσης με ευθύνη του Προϊστα-
μένου να λάβει γνώση το προσωπικό 
της μονάδας σας.
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Πηγή: www.kathimerini.gr

Καθορίζουμε ειδικά τιμολόγια διακί-
νησης στο εσωτερικό της χώρας για 
τις εφημερίδες και τα περιοδικά που 

εκδίδονται στην Ελλάδα, τουλάχιστον μια 
φορά το μήνα και μια φορά το τρίμηνο, 
αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ως εξής:

1. Εφημερίδες οι οποίες περιλαμβάνονται 
στην υπουργική απόφαση που προβλέπε-
ται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3548/2007.

α) Ημερήσιες εφημερίδες
Κλιμάκια βάρους - Γραμμάρια Ειδι-
κό τιμολόγιο - ΕΥΡΩ
20 0,055
100 0,083
250 0,134
500 0,254
1000 0,524
2000 0,981

Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνη-
ση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ 
έκδοση.
Κλιμάκια βάρους - Γραμμάρια Ειδι-
κό τιμολόγιο - ΕΥΡΩ
20 0,062

Αριθμ. 16682/7.9.2011
Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και

 περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας  
100 0,095
250 0,164
500 0,313
1000 0,647
2000 1,245

Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνη-
ση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ 
έκδοση.

2. Λοιπές εφημερίδες − Περιοδικά

α) Εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες 
των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημο-
σιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου 
(Ε.Δ.Ι.Π.Τ.).

β) Άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιο-
κτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη 
της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 
Περιοδικού Τύπου, και ειδικότερα, εφημερί-
δες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχι-
στον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο 
χρονικό όριο περιοδικότητας το μήνα για 
τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περι-
οδικά, και κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλά-
χιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες 
τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και δια-
θέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

Κλιμάκια βάρους - Γραμμάρια Ειδι-
κό τιμολόγιο - ΕΥΡΩ
20 0,062
100 0,095
250 0,168
500 0,330
1000 0,751
2000 1,536

Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνη-
ση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ 
έκδοση.

ΙΙ. Οι εφημερίδες οι οποίες περιλαμβάνονται 
στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 
1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (περίπτω-
ση 1 α και β) και των οποίων οι ιδιοκτήτες 
ταυτόχρονα είναι ή δύνανται να είναι μέλη 
της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 
Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), υπάγονται 
στο εκάστοτε και κατά περίπτωση ευνοϊκό-
τερο γι’ αυτές ειδικό τιμολόγιο διακίνησης.
Από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 
3227/30.01.2008 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων δια-
κίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο 
εσωτερικό της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 148).

Με τις διατάξεις του Κώδικα για την 
Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων θα 
διεκδικήσει το Δημόσιο το ειδικό 

τέλος για τα ακίνητα από τους καταναλωτές 
που δεν θα το πληρώσουν μέσω των λογα-
ριασμών της ΔΕΗ, παρά τη διακοπή της ηλε-
κτροδότησης που θα έχει προηγηθεί. Αν η 
εταιρία (ΔΕΗ ή εναλλακτικός προμηθευτής) 
δεν κόψει το ρεύμα σε όσους δεν πληρώ-
σουν το τέλος, τότε θα κληθεί να πληρώσει 
πρόστιμο ίσο με το ύψος του τέλους προ-
σαυξημένο κατά 25%. 
Αυτά προκύπτουν από διευκρινιστική ανα-
κοίνωση της ΔΕΗ για το «Ειδικό Τέλος Ηλε-
κτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών», 
μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής 
ρύθμισης. 
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε η 
ΔΕΗ: 
- Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι 
εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύ-
ματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής 
διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή 

ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για το ειδικό τέλος ακινήτων
προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποί-
ος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και 
δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφλη-
θεί το οφειλόμενο τέλος. Αν δεν ζητηθεί η 
επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, 
η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές 
ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν 
τον υπόχρεο καταναλωτή γνωστοποιούν 
τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε 
να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφει-
λόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αν δεν εξοφληθεί προη-
γουμένως το ειδικό τέλος δεν επιτρέπεται η 
αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, με 
απόφαση του υπουργού Οικονομικών επι-
βάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του εναλλα-
κτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος 
και υπέρ του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το 
τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο 
κατά 25%. 
- Το ειδικό τέλος συνεισπράττεται, μέσω 

των λογαριασμών ρεύματος, από τη Δ.Ε.Η 
και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλε-
κτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο 
ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 
2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012. 
- Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράτ-
τονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς 
προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος απο-
δίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε 
διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του 
μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί 
λογαριασμοί. Η Δ.Ε.Η και οι εναλλακτικοί 
προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί 
να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματι-
κές προκαταβολές έναντι των ποσών που 
πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις 
του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπρα-
ξη ποσού. 
Για την αντιμετώπιση των δαπανών εί-
σπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και 
οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύματος, παρακρατούν από τις εισπράξεις 
ποσοστό 0,25%. 
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