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Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.
- Αρ. πρωτ.: 21026/25.2.2015
Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων
και πιστοποιητικών από το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο
- Αρ. πρωτ.: Δ12 1027881
ΕΞ 2015/27.2.2015 Μεταβολή
επαγγελματικής
εγκατάστασης
φυσικών προσώπων που παρέχουν
υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ . στ΄ παρ άρθρου 12
του ν. 4172/2013
-ΠΟΛ.1015/14.1.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015
απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων
- ΠΟΛ.1022/21.1.2015
Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων
- ΠΟΛ.1023/21.1.2015
Συμπλήρωση− Τροποποίηση των
διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ
1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015)
«Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων
στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων
κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών.
Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος

Aριθμ. οικ. 7896/2344/26.2.2015

Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’
αριθμ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ
Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή του (ΦΕΚ
Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για
το έτος 2015.
Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου
Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 30 Απριλίου
2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αν ενδιαφέρεστε να
προβάλετε την
επιχείρηση σας
επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Αρ. πρωτ.: 21026/25.2.2015
Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 8 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297
Α')1 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών,
αντιγράφων και αποσπασμάτων από
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο στην κατά περίπτωση αρμόδιο
Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ενώ και η έκδοση
αυτών γίνεται επίσης αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή.
Με την Υπουργική Απόφαση Κ24946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β') η
οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της
διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
3419/2005 ρυθμίστηκε μεταξύ άλλων ο
τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με
την με Α.Π. 79760/30.12.2014 (ΦΕΚ Β'
3623) ΚΥΑ η προθεσμία υλοποίησης του
πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καταχώρισης
στο ΓΕΜΗ και έκδοσης πιστοποιητικών
ΓΕΜΗ με ηλεκτρονικά μέσα μετατίθεται για την 28-2-2015 (από 30-12-2014
που προβλεπόταν αρχικά).
Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω αποφάσεις
έχουν αναρτηθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ 660ΝΦ-7ΛΦ και ΒΧΟΕΦ-Γ40
αντίστοιχα.
Συνεπώς από 1η Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία
καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνονται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μοναδική
εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα για χορήγηση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης
Ανωνύμου Εταιρείας είτε από παραστάντα στην Γενική Συνέλευση μέτοχο είτε
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση με την
επίκληση έννομου συμφέροντος, οπότε
η σχετική αίτηση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά μόνο ενώπιον της αρμόδιας για την τήρηση του φακέλου της

ανώνυμης εταιρίας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν
κατά περίπτωση το ειδικό έννομο συμφέρον. Επίσης από 1ης Μαρτίου 2015
τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αντίγραφα τα οποία θα εκδίδονται από το
Γ.Ε.ΜΗ.
Θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Πιο αναλυτικά:
1. Κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει πιστοποιητικό, βεβαίωση ή αντίγραφο πράξεων ή στοιχείων καταχωρισμένων στο
ΓΕΜΗ οφείλει να εγγραφεί στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων μέσω του διαδικτυακού τόπου
του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr),
οπότε και δημιουργείται προσωπικός
του λογαριασμός στο εν λόγω σύστημα
και του χορηγείται κωδικό όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικά που αφορούν είτε τον ίδιο (εφόσον
είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΜΗ) είτε
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ. Οι διαδικασίες
απόκτησης κωδικού πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και
αντιγράφων περιγράφονται στο άρθρο 6
της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.20142.
2. Η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων προϋποθέτει την καταβολή σχετικού τέλους όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ
Κ2-4946/15.10.2014. Δε θα είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η ολοκλήρωση
αιτήματος χορήγησης πιστοποιητικών

εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σχετικό
τέλος. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η
περίπτωση όπου το αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου υποβάλλεται από δημόσια υπηρεσία ή δικαστική αρχή στο πλαίσιο διερεύνησης για
πιθανή τέλεση αδικημάτων σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση
αυτή το αιτηθέν αντίγραφο ή πιστοποιητικό αποστέλλεται είτε με ψηφιακή υπογραφή σε ηλεκτρονική διεύθυνση της
απούσας Υπηρεσίας που θα υποδείξει
η ίδια είτε με τηλεομοιοτυπία, όχι όμως
ταχυδρομικά.
Τα αιτηθέντα πιστοποιητικά ή αντίγραφα εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια για την καταχώριση των
πράξεων στοιχείων Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
(Υ.Γ.Ε.ΜΗ) είτε πλήρως αυτοματοποιημένα εφόσον το είδος της αίτησης και
τα καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων
του Γ.Ε.ΜΗ στοιχεία το επιτρέπουν,
είτε, στην αντίθετη περίπτωση, με παρέμβαση της εκάστοτε Υ.Γ.Ε.ΜΗ στο
σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών
και αντιγράφων. Σε κάθε περίπτωση, η
διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά
ρε την αποστολή απάντησης εντός 10
ημερών από την υποβολή του αιτήματος
του ενδιαφερομένου. Μετά την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού
ή αντιγράφου, η διαδικασία έκδοσης
αυτού ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά με
την αποστολή μηνύματος από την κατά
περίπτωση αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προς τον
ενδιαφερόμενο για την ηλεκτρονική
λήψη εκ μέρους του των εκδοθέντων
αντιγράφων ή πιστοποιητικών σε ψηφι-

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αρ. πρωτ.: 21026/25.2.2015
Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο
ακή μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένων.
Πιο συγκεκριμένα,
3.1 Στην περίπτωση πλήρως αυτοματοποιημένου πιστοποιητικού ή αντίγραφου στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή
αντίγραφο τίθεται ψηφιακό πιστοποιητικό του φορέα (ήτοι της εκάστοτε αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ).
3.2 Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρως αυτοματοποιημένη έκδοση, ήτοι έχει παρεμβληθεί υπάλληλος
της Υ.Γ.Ε.ΜΗ, το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα φέρει ψηφιακό
πιστοποιητικό του αρμοδίου να υπογράφει φυσικού προσώπου στελέχους της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Σημειώνεται εδώ ότι είναι δυνατόν ο
ενδιαφερόμενος να επιλέξει την ταχυδρομική αποστολή του ηλεκτρονικά
εκδοθέντος πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση επιβαρύνεται
με το κόστος των ταχυδρομικών τελών
όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο 10 της
ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημέρα
της ταχυδρόμησης του αντιγράφου ή
του πιστοποιητικού.
Τονίζουμε ότι, όπως ρητά ορίζεται στην
περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ
Κ2-4946/15.10.2014, η εκτύπωση του
πιστοποιητικού, που αποστέλλεται από
την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, λογίζεται ως
επίσημο αντίγραφο.
Σημειώνουμε δε ότι κάθε ψηφιακό πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα φέρει ειδική σήμανση η οποία θα επιτρέπει
την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας
του μέσω του διαδικτυακού τόπου του
ΓΕΜΗ www.businessportal.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

1 Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του Άρθρο 8 «Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής,
τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και
πιστοποιητικών» του ν. 3419/2005 όπως
ισχύει
«2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που
εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση,
στην αρμόδια για την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα
να ζητήσει την ταχυδρομική αποστολή
των ανωτέρω αντιγράφων και αποσπασμάτων, καθώς και των πιστοποιητικών
ιστορικότητας ή των πιστοποιητικών για
τα οποία απαιτείται να γίνει σύνθετη
αναζήτηση στοιχείων εκτός του πληροφορικού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.. Με
τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει
αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που
τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας».
3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα
ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30ή
Ιουνίου 2014 και έκτοτε αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή.»
2 Όπως περιγράφεται στις παρ 1-3 του

άρθρου 6 «Διαδικασία ηλεκτρονικής
αίτησης» της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014
(ΦΕΚ 2919 Β'):
«1. Ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται
στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.
businessportal.gr). Η εγγραφή γίνεται
άπαξ με αίτηση του ενδιαφερομένου.
Στο όνομα του ενδιαφερομένου δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός στο
σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών
και αντιγράφων. Στον ενδιαφερόμενο
χορηγείται μέσω του συστήματος κωδικό όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε κάθε αίτηση του ενδιαφερομένου για
χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων.
2. Ειδικά όταν ο ενδιαφερόμενος είναι
υπόχρεος, χρησιμοποιεί για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο
σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών
και αντιγράφων το ζεύγος κωδικών πρόσβασης και χρήστη που έχει λάβει βάσει
του Άρθρου 2 της παρούσας.
3. Ειδικά όταν ο ενδιαφερόμενος δεν
είναι υπόχρεος, προκειμένου για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο
σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών
και αντιγράφων τα στοιχεία τα οποία
υποχρεωτικά καταχωρίζει είναι τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου (ήτοι
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)
καθώς και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»
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Αρ. πρωτ.: Δ12 1027881
ΕΞ 2015/27.2.2015
Μεταβολή επαγγελματικής
εγκατάστασης
φυσικών
προσώπων που παρέχουν
υπηρεσίες και υπάγονται
στις διατάξεις της περ.
στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του
ν.4172/2013

ΠΟΛ.1015/14.1.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα,
σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με το με αρ. πρωτ. Δ12Α 1002763
ΕΞ 2015/9.1.2015 έγγραφό μας, τα
πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12
του ν.4172/2013, και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς
να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή
στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούσαν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής
εγκατάστασης μέχρι και 20.02.2015
χωρίς την επιβολή κυρώσεων του
ν.4174/2013.
2. Με την παρούσα η ανωτέρω
προθεσμία
παρατείνεται
μέχρι
31.3.2015.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της
ΠΟΛ.1004/2.1.2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν οικόπεδο ή γήπεδο ή κτίσμα έχει αναγραφεί στις δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων για όλα ή κάποια από τα έτη με επιφάνεια μεγαλύτερη του τίτλου
του ή, αν δεν υπάρχει τίτλος, με επιφάνεια μεγαλύτερη της πραγματικής του
κατάστασης, δεν απαιτείται, για τη λήψη πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τροποποίηση των δηλώσεων των αντίστοιχων ετών και ως εκ τούτου, στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το ακίνητο περιγράφεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οικείες δηλώσεις.»
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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Φορολογικά | Οικονομικά
ΠΟΛ.1022/21.1.2015
Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14
του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014
(ΦΕΚ 251Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.γ
του άρθρου 1 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014
(ΦΕΚ 251Α΄).
3. Το Π.Δ. 111/2014
(ΦΕΚ 178Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

για τις υπό (6) κατηγορίες οντοτήτων
και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο
να παρασχεθεί σ’ αυτές ο απαραίτητος
χρόνος για την προσαρμογή τους στις
απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
8. Ότι επιστημονικοί σύλλογοι της
χώρας ή πανελλήνιες ενώσεις αυτών
(δικηγορικοί, ιατρικοί, οδοντιατρικοί,

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου
άρθρου του Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
5.
Την
Πράξη
20/25−6−2014
του
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ),
περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι οι πρατηριούχοι
υγρών καυσίμων (βενζίνη−πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή
υγραέριο κίνησης) καθώς και οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων τόσο με τις
προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΦΑΣ
όσο και του ΚΒΣ εντάσσονταν σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων.
7. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την τήρηση βιβλίων

φαρμακευτικοί, κλπ.) έχουν μεν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, έχουν όμως ίδια περιουσία,
έσοδα προερχόμενα από συνδρομές
των μελών τους, υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την
απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη
υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας
τους, και δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης του ν.
4270/2014.
9. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

1. Η οντότητα της παραγράφου 2γ του
άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, η οποία
έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας:
α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη−πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο
θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) του
Νόμου 3054/2002, ή β) την χονδρική
πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, εντάσσεται αποκλειστικά και
μόνο για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 στην κατηγορία
των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως κύκλου
εργασιών.
2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας οι οποίοι έχουν συσταθεί ως
Ν.Π.Δ.Δ., έχουν ίδια περιουσία και έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των
μελών τους, υπόκεινται στις
διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση
δικαιωμάτων, την ανάληψη
υποχρεώσεων και την εν
γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους,
όταν δεν εμπίπτουν στις
οντότητες της γενικής κυβέρνησης του
Ν. 4270/2014, εμπίπτουν στις οντότητες της παραγράφου 2.δ του άρθρου 1
του Ν. 4308/2014.
Για τους σκοπούς του Νόμου
4308/2014 οι εν λόγω οντότητες έχουν
τις λογιστικές υποχρεώσεις των πολύ
μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2γ
του άρθρου 1.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΠΟΛ.1023/21.1.2015
Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014
(ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων
στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών
υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 13
του άρθρου 12 του N. 4308/2014 (ΦΕΚ
251Α΄).
2. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2
της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου
του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄), όπως
ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
4. Την Πράξη 20/25−6−2014 του
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360
ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,
επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις
ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, και τήρηση βιβλίων
από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ’ αυτές τις κατηγορίες, οι αναγκαίες διευκολύνσεις για
την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
6. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων για την παροχή χρόνου
προσαρμογής μηχανογραφικών εφαρμογών.
7. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού

Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Το
άρθρο
3
της
απόφασης
ΠΟΛ.1002/31.12.2014
(ΦΕΚ
3Β΄/5.1.2015) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του
φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης
φορολογικής μνήμης, η έχουσα την τεχνική υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας κατασκευάστρια εταιρεία
ΦΗΜ, μετά την έκδοση της Τεχνικής
Αναφοράς Βλάβης Φορολογικής Μνήμης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10)
ημέρες να δηλώσει αυτήν, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω taxis net. Εξαιρετικά για τις
βλάβες που αφορούν το πρώτο τρίμηνο

2015 η σχετική δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. Οι
πληροφορίες που υποβάλλονται με την
δήλωση αυτή είναι:
α) Ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του
ΦΗΜ,
β) Ο χρόνος διακοπής,
γ) Τα στοιχεία της κατασκευάστριας
εταιρείας ΦΗΜ (ΑΦΜ ),
δ) Τα στοιχεία του κατόχου (ΑΦΜ),
ε) Τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και
ΦΠΑ ή η ΠΑΗΨΣ του τελευταίου Ζ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

