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έκδοση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Παράταση προθεσμίας εξόφλησης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σ

χετ.:

τα

Γ32/182/4.4.13,

Γ32/196/15.4.2013,

Γ32/200/18.4.13& Γ32/332/18.7.13 έγγραφα μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε το με
αρ. πρωτ. Οικ.2/44472/ΔΠΓΚ΄3-6-2014 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία
αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν λάβει ειδική χρημα-

- Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133
ΕΞ 1.7.2014
Χρονικό σημείο συνδρομής
προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της
υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13

τοδότηση με την αριθμ.2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 Απόφαση

- Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του
Προσωρινού προσδιορισμού
προστίμου.

φλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

- Διευκρινήσεις σχετικά με την
καταχώρηση ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. οχήματος

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται έως
31/12/2014.
Κατόπιν αυτών παρακαλείσθε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξό-

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡ. ΣΚΙΑΔΑΣ
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Φορολογικά | Οικονομικά
Αριθμ. Φ3497.3/ΑΠ24245/28.5.2014
Καθορισμός γενικών δικαιολογητικών και διαδικασία χορήγησης
εθνικών χορηγήσεων εισόδου μακρά διάρκειας (VISA− Τύπου D)
Αριθμ. Φ3497.3/
ΑΠ24245/28.5.2014
Καθορισμός γενικών δικαιολογητικών και διαδικασία χορήγησης
εθνικών χορηγήσεων εισόδου
μακρά διάρκειας (VISA− Τύπου D)
Άρθρο 1
Ορισμός
Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση−Visa D) είναι η εξουσιοδότηση
που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις
90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365
ημέρες, βάσει των αντίστοιχων εθνικών
νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό
δίκαιο για το καθεστώς διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών.
Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή
Αρμόδια αρχή για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου είναι η Ελληνική διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή.
Άρθρο 3
Υποβολή και εξέταση της αίτησης
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί
να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας οφείλει να παρουσιασθεί
αυτοπροσώπως στην Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή εντός
της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει νομίμως και
• να καταθέσει τα προβλεπόμενα γενικά δικαιολογητικά που ορίζονται στην
παρούσα Απόφαση και τα ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται από την κοινή
υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014.
• να υποβληθεί σε συνέντευξη με σκοπό
τη διαπίστωση του σκοπού εισόδου και
παραμονής στην Ελλάδα,
• να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη
όπως ορίζονται στην κείμενη εθνική νο-

μοθεσία.
2. Οι Ελληνικές Διπλωματικές ή έμμισθες
Προξενικές Αρχές, που έχουν συνάψει
σύμβαση συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
43 και το παράρτημα Χ του Κώδικα Θεωρήσεων (Κανονισμός 810/2009/ΕΕ), μπορούν να του αναθέσουν, την εκτέλεση
ενός ή περισσότερων από τα καθήκοντα
που ορίζονται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 43 του Κανονισμού 810/2009/ΕΕ
για επιλεγμένες κατά την κρίση τους κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων εισόδου.
3. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν
συντρέχουν όροι άρνησης εισόδου της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.
4251/2014, η αρμόδια Διπλωματική και
Προξενική αρχή δύναται να απαιτεί την
προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
4. Η Εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται
ανεξάρτητα από το εάν ο αιτών αλλοδαπός υπόκειται ή όχι σε υποχρέωση θεώρησης εισόδου με βάση τον Κανονισμό
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 539/2001 του Συμβουλίου
της ΕΕ της 15ης Μαρτίου 2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεν παρέχει
στον κάτοχό της αμετάκλητο δικαίωμα
εισόδου.
5. Η συνδρομή των προϋποθέσεων του
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και
της κοινής υπουργικής απόφασης της
παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014
δεν προδικάζει τη χορήγηση εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας, η οποία ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής
Αρχής.
Άρθρο 4
Γενικά δικαιολογητικά εθνικής θεώρησης
μακράς διάρκειας
Η θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική
θεώρηση – Visa D) μπορεί να χορηγηθεί
υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις
και εφόσον o αιτών αλλοδαπός υπήκοος

της τρίτης χώρας προσκομίσει στην αρμόδια Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική
Αρχή:
• πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας, συνοδευόμενο από
μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία
του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO. Το έντυπο της αίτησης ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986
ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή
και τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν είναι
πλαστά ή παραποιημένα.
• διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από
τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικό
έγγραφο που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον
τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών−μελών της ενισχυμένης
συνεργασίας Schengen ή, σε περίπτωση
περισσότερων επισκέψεων, μετά την
τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία
αναχώρησης από την επικράτεια των
κρατών−μελών· ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση
αυτή δύναται να αίρεται,
β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες,
γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του ταξιδιωτικού εγγράφου από την Ελλάδα η αρμόδια Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική
Αρχή δύναται, να χορηγήσει στον πολίτη
τρίτης χώρας εθνική θεώρηση μακράς
εισόδου σε φύλλο ενιαίου τύπου όπως
καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αριθμ. Φ3497.3/ΑΠ24245/28.5.2014
Καθορισμός γενικών δικαιολογητικών και διαδικασία χορήγησης
εθνικών χορηγήσεων εισόδου μακρά διάρκειας (VISA− Τύπου D)
φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα
κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από
το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο
[Άρθρο 2 στοιχείο 8 του Κανονισμού (ΕΚ)
810/2009 (Κώδικας Θεωρήσεων/Επίσημη
Εφημερίδα L 53, 23.02.2002].
• πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου των
αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος
στην χώρα διαμονής του. Σε περιπτώσεις
όπου ο αιτών αποδεδειγμένα διαμένει σε
χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής του, για διάστημα μεγαλύτερο του
έτους προ της υποβολής της αίτησης θεώρησης εισόδου, η Προξενική Αρχή δύναται, να ζητήσει επιπλέον, την προσκόμιση ποινικού Μητρώου από την χώρα
υπηκοότητας του αλλοδαπού, εφ’ όσον η
χώρα διαμονής δεν απαιτεί ποινικό Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας για να
χορηγήσει άδεια διαμονής.

Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται
η συνάφεια του αδικήματος με λόγους
που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική
αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης
χώρας.
• ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από
νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για
τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή
δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας (ΠΟΥ) και του ενωσιακού κεκτημένου, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας,

• δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια
τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις και δεν
είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος
στις εθνικές βάσεις δεδομένων,
• διαθέτει ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού
για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/ και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αριθμ. B1/οικ 38810/3156/25.6.2014
Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων
Άρθρο 1
Ορισμοί
Οι όροι της παρούσας έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται στο
άρθρο 2 του Κανονισμού αριθ.
1071/2009 και στο άρθρο 2 του ν.
3887/2010, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, η μεταφορική
επιχείρηση αποδεικνύει ότι πληροί, πέραν των λοιπών νομίμων

προϋποθέσεων, την απαίτηση της
οικονομικής επιφάνειας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 7 του Κανονισμού αριθ. 1071/2009.
Άρθρο 3
Οικονομική επιφάνεια νέων μεταφορέων
Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της
οικονομικής επιφάνειας των νέων
μεταφορέων ορίζονται ως εξής:
(α) Νέοι μεταφορείς με μορφή ανώνυμης εταιρείας: εννέα χιλιάδες
(9.000) ευρώ για το πρώτο όχημα

και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για
κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Η οικονομική επιφάνεια
αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική
επιστολή υπέρ του Δημοσίου από
μια ή περισσότερες τράπεζες που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
(β) Νέοι μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών: δεκαοκτώ χιλιάδες
(18.000) ευρώ για το πρώτο όχημα
και εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αριθμ. B1/οικ 38810/3156/25.6.2014
Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων
κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Η οικονομική επιφάνεια
αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική
επιστολή υπέρ του Δημοσίου από
μια ή περισσότερες τράπεζες που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα ανωτέρω ποσά και ο τρόπος απόδειξης ισχύουν για όλα τα οχήματα
που χρησιμοποιεί ο νέος μεταφορέας, δηλαδή τόσο για τα φορτηγά
δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) που κυκλοφορούσαν πριν τις 27−1−2012
("παλαιές άδειες") όσο και για τις
νέες άδειες ΦΔΧ που χορηγούνται
στο νέο μεταφορέα με την διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.
3887/2010 όπως ισχύει ("αρχική χορήγηση").
Άρθρο 4
Οικονομική επιφάνεια παλαιών μεταφορέων
Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της
οικονομικής επιφάνειας των παλαιών μεταφορέων ορίζονται ως εξής:
(α) Για τις παλαιές άδειες ΦΔΧ: εννέα
χιλιάδες (9000) ευρώ για την πρώτη
παλαιά άδεια ΦΔΧ και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε επιπλέον
χρησιμοποιούμενη παλαιά άδεια
ΦΔΧ. Η οικονομική επιφάνεια για
τις παλαιές άδειες αποδεικνύεται με
βεβαίωση τραπεζικού υπόλοιπου ή
με αντίγραφο κίνησης τραπεζικού
λογαριασμού στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι
μια εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας
άσκησης επαγγέλματος και στην

οποία φαίνονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα
ποσά αυτής της περίπτωσης.
(β) Για τα ΦΔΧ με αρχική χορήγηση:
− εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ για το
πρώτο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση
και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για
κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο
ΦΔΧ με αρχική χορήγηση, όταν η
μεταφορική επιχείρηση είναι ανώνυμη εταιρεία
− δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ
για το πρώτο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση και εννέα χιλιάδες (9.000)
ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση, για όλες τις άλλες μεταφορικές
επιχειρήσεις.
Η οικονομική επιφάνεια για τα ΦΔΧ
με αρχική χορήγηση αποδεικνύεται
μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ
του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.
Άρθρο 5
Η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας αφορά τόσο τα ιδιόκτητα
όσο και τα μισθωμένα οχήματα της
επιχείρησης και πρέπει να πληρούται διαρκώς, για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εγγυητικές επιστολές τραπέζης
και γραμμάτια παρακαταθήκης
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, που έχουν κατατεθεί από

μεταφορικές επιχειρήσεις για την
απόδειξη της οικονομικής τους επιφάνειας για την έκδοση της Άδειας
Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012 (Β΄ 888),
εξακολουθούν να ισχύουν με τους
όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας
της επιχείρησης.
2. Μεταφορική επιχείρηση που
έχει αποδείξει την οικονομική
της επιφάνεια για την έκδοση της
ΑΟΜ με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
Β1/13082/1410/2012 (Β΄ 888) αλλά
δεν υποχρεούται πλέον να αποδεικνύει την οικονομική της επιφάνεια
με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας και του
ν. 3887/2010, όπως ισχύει, επειδή
θεωρείται παλαιός μεταφορέας,
μπορεί, εφ’ όσον επιθυμεί, να ζητήσει με αίτησή της την επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής από την
αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία
μεταφορών, υποβάλλοντας ταυτόχρονα στην αρμόδια υπηρεσία
τα δικαιολογητικά της οικονομικής
επιφάνειας σύμφωνα με το άρθρο
4.
Άρθρο 7
Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας
καταργείται η υπουργική απόφαση
αριθμ. B1/9061/647/7.2.2014 (ΦΕΚ
Β΄346).
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 25 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ 1.7.2014
Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της
υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13

Σ

ε απάντηση του α΄ σχετικού και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα
τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση
μέρη, αναφορικά με το ανωτέρω
θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. 3 της υποπαραγράφου Α7
της παρ. Α του πρώτου άρθρου
του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α),
υποκείμενο του ΕΕΤΑ είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου,
κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας
αυτού, την 1η Μαΐου 2013, ενώ,
σύμφωνα με την περ. 5 το ΕΕΤΑ
υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για
τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας της 1ης Μαΐου
2013. Επομένως, η ημερομηνία
1-5-2013 είναι η ημερομηνία βάσης υπολογισμού του ΕΕΤΑ, κατά
την οποία κρίνεται, κατά κανόνα,
η πλήρωση των προϋποθέσεων
για την επιβολή του ή για την
εξαίρεση από αυτό.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.11 της ίδιας υποπαραγράφου, δεν οφείλεται το
ΕΕΤΑ για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό
αυτών σε άνεργο που πληροί τις

προϋποθέσεις ανεργίας κατά το
νόμο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΟΛ.1101/13.5.2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στις περιπτώσεις
που ακίνητο απαλλάσσεται από
ΕΕΤΑ, η εν λόγω απαλλαγή διενεργείται από την αρμόδια για
τη φορολογία του εισοδήματος
του δικαιούχου Δ.Ο.Υ., εφόσον ο
δικαιούχος προσκομίσει, εκτός
των άλλων, φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
οικονομικού έτους 2013, από
την οποία να προκύπτει η κύρια
κατοικία του φορολογούμενου.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, για την πλήρωση των
προϋποθέσεων απαλλαγής από
το ΕΕΤΑ έτους 2013, κρίσιμη
ημερομηνία ως προς την ιδιοκατοίκηση είναι αυτή της 1-5-2013.
Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, αλλά και των Δ.Ο.Υ.,
το πραγματικό αυτό γεγονός της
ιδιοκατοίκησης τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τεκμαίρεται ότι
υφίσταται, εάν οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει ως κύρια
κατοικία το ακίνητο, για το οποίο
αιτούνται την απαλλαγή, στη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικούς έτους 2013,
όπως προβλέπεται και από την
ΠΟΛ.1101/13.5.2013. Η εν λόγω

πρόβλεψη σε καμία περίπτωση
δε σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει,
με κάθε πρόσφορο μέσο, το γεγονός της ιδιοκατοίκησης κατά
την 1-5-2013, σε περίπτωση που
υπάρχει διάσταση με όσα προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση
της
φορολογουμένης
………………………. προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι, σε ανύποπτο
χρόνο, είχε υποβάλει δήλωση
μεταβολής ατομικών στοιχείων
για αλλαγή διεύθυνσης (την 123-2013), ημερομηνία πριν την
1-5-2013 και πριν την έκδοση
του νόμου 4152/2013.
Για τους παραπάνω λόγους, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι,
εφόσον κρίνετε πως πληρούνται
και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις
για απαλλαγή του συγκεκριμένου ακινήτου από το ΕΕΤΑ λόγω
ανεργίας, δεν αποτελεί λόγο
απόρριψης του αιτήματος της
φορολογούμενης το γεγονός
της αναγραφής διαφορετικής διεύθυνσης κύριας κατοικίας στη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013
(χρήση 2012).
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Απόδοση
αρίθμησης
Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του
φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού
προστίμου.

Μ

ε το παραπάνω σχετικό,
δόθηκαν οδηγίες για
την καταχώρηση των
Σημειωμάτων Διαπιστώσεων και
των Προσωρινών Προσδιορισμών του φόρου - Προσωρινών
Προσδιορισμών των προστίμων
σε χειρόγραφη κατάσταση.
Μετά την αναβάθμιση των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. Elenxis στο
παραγωγικό περιβάλλον την
01.07.2014, στην παραπάνω
αναφερόμενη χειρόγραφη κατάσταση θα καταχωρούνται και θα
παίρνουν αρίθμηση μόνο τα Σημειώματα Διαπιστώσεων.
Ο αριθμός του Σημειώματος Διαπιστώσεων που θα λαμβάνεται
από τη χειρόγραφη κατάσταση
θα καταχωρείται στο υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (Case
Management), και η αρίθμηση
στον Προσωρινό διορθωτικό
προσδιορισμό του φόρου και
στον Προσωρινό προσδιορισμό
προστίμου, θα αποδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα.
Οδηγίες σχετικά με το παραπάνω θέμα έχουν αναρτηθεί στους ιστοτόπους: http://
elenxis.ggps.gsis/ELENXIS/tax/
E S KO R T / Ca s e M a n a g e m e nt /
WebStart_GR/ ή http://elenxis.
ggps.gsis/ELENXIS/tax/ESKORT/
AuditSupport/WebStart_GR/.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Χ.

Διευκρινήσεις σχετικά με την καταχώρηση
ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ.
οχήματος

Ύ

στερα από πολυάριθμα ερωτήματα πολιτών προς την
Υπηρεσία μας, σας ενηρώνουμε ότι σε περίπτωση που
πολίτης επιθυμεί την αναγραφή της ημερομηνίας της

πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. αυτοκινήτου οχήματος επί της άδειας
κυκλοφορίας οχήματος οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν νέο
έντυπο άδειας κυκλοφορίας όπου θα αναγράφεται και το στοιχείο αυτό στο κατάλληλο πεδίο σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ
23784/2891/14-04-2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου μας.
Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας ε.ι.χ. οχήματος θα προκύπτει είτε από το φάκελο του οχήματος είτε από
το on-line μηχανογραφικό σύστημα είτε από το αντίγραφο της
ξένης άδειας κυκλοφορίας.
Ειδικά για τα προερχόμενα ε.ι.χ. από το Ο.Δ.Δ.Υ. θα αναγράφεται
ως πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας αυτή της πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Εάν το ε.ι.χ. όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. προέρχεται
από άλλη χώρα το πεδίο της ημερομηνίας πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μπορεί να συμπληρώνεται εφόσον προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από την επίσημη αντιπροσωπεία για
την ημερομηνία κυκλοφορίας στο εξωτερικό.
Καταργείται το σημείο δ της παρ. 3 της υπ΄ αριθμ. Α 58787/5638/0412-2001 ως προς την καταχωρούμενη ημερομηνία πρώτης άδειας
κυκλοφορίας. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ι . Τζανέτος
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

