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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)

- ΠΟΛ.1126/17.6.2015

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

Κοινοποίηση των

ε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις 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 αρμοδιότητα 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 επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών.
5.Στις περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων με μέριμνα 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.

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)

Σ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε την
επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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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

Κ

οινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 251 του
ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης 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 επιχειρήσεων, και παρέχονται οι ακόλουθες
οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη 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 προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
και καταβολής του φόρου αυτού για
τους υποκειμένους οι οποίοι κατά
την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα
έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης
αξίας (μικρές επιχειρήσεις).
2. Με την ανωτέρω ρύθμιση μειώνεται το διοικητικό κόστος που
προκύπτει τόσο για τη Φορολογική
Διοίκηση όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά στη συμμόρφωση των τελευταίων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με
το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Επίσης, ευνοείται, συγκριτικά με τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς δεν υποχρεούνται να
επιβάλλουν ΦΠΑ στις παραδόσεις
αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών
που πραγματοποιούν.
3. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις 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 επιχειρήσεις 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 πραγματοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν ασκούν
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των
εισροών τους. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση που εντός της χρήσης η
απαλλασσόμενη επιχείρηση ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή επεκτείνει τις δραστηριότητες της κατά
τρόπο που εκτιμάται ότι θα τις αποφέρει αυξημένα έσοδα.
Σημειώνεται ότι η υπέρβαση του
ορίου εντός της χρήσης καθιστά
υποχρεωτική τη μετάταξη της επιχείρησης 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 πραγματοποιούν 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 επόμενη διαχειριστική περίοδο μπορούν
να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο
απαλλασσόμενο καθεστώς, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων. Στις
περιπτώσεις που η διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη του δωδεκάμηνου, για να κριθεί αν πληρούται το
κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων,
πρέπει να γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποίησε 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 εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας
υποκειμένους στο φόρο (περ. β'), καθώς και για τις παραδόσεις καινούρσυνέχεια στην επομένη σελίδα
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Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την
απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων
γιων μεταφορικών μέσων σύμφωνα
με τις διατάξεις της περίπτωσης β'
της παραγράφου 1 του άρθρου 28
(περ. γ'). Κατά περίπτωση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και
όχι στις διατάξεις του νέου άρθρου
39.
β) Μία επιχείρηση μπορεί να είναι
απαλλασσόμενη
κατά την έννοια του
άρθρου 39 μόνο αν
είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό
της χώρας, ενώ οι
μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό
της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι
οποίοι καθίστανται
υπόχρεοι στο ΦΠΑ
στην Ελλάδα για
παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών 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 φορολογικού αντιπροσώπου κατά περίπτωση.
γ) Στην περίπτωση που επιχειρήσεις
που εντάσσονται στην απαλλαγή του
άρθρου 39 πραγματοποιούν παράδοση 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 επιχείρηση 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 υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε περίπτωση
μετάταξης από το κανονικό καθεστώς 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 ολόκληρη 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 διαχειριστικής περιόδου). Μετάταξη σε ημερομηνία διαφορετική από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δεν
προβλέπεται. Σε περίπτωση όμως
που η μετάταξη πραγματοποιήθηκε
την προβλεπόμενη ημερομηνία (εκπληρώνονται δηλαδή ορθά από την
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου
οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου
καθεστώτος) αλλά υποβάλλεται εκ-

πρόθεσμα μόνο η δήλωση μεταβολών, επιβάλλεται για την εκπρόθεσμη αυτή δήλωση το πρόστιμο του
άρθρου 54 του ΚΦΔ.
Στην περίπτωση που η μετάταξη γίνεται από το κανονικό προς το απαλλασσόμενο καθεστώς, πρόκειται σε
κάθε περίπτωση για προαιρετική
μετάταξη και υπάρχει υποχρέωση
παραμονής στο απαλλασσόμενο καθεστώς για μια διετία, με την προϋπόθεση ότι συνεχίζει να πληρούται
το κριτήριο των
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων.
Αντίθετα, σε περίπτωση μετάταξης, είτε προαιρετικά,
είτε
υποχρεωτικά
λόγω υπέρβασης
του ορίου των
ακαθάριστων
εσόδων, από το
καθεστώς των
απαλλασσομένων στο κανονικό καθεστώς, δεν υφίσταται κάποιος χρονικός περιορισμός για υποχρεωτική
παραμονή στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ, πέραν της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, και από την έναρξη
της επόμενης διαχειριστικής περιόδου ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει τη μετάταξή του στο
απαλλασσόμενο καθεστώς, εφόσον
δεν έχει υπερβεί το όριο των ακαθάριστων εσόδων.
8. Δεδομένου ότι η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ των
εισροών εξαρτάται από το καθεστώς
ΦΠΑ στο οποίο εντάσσεται μία
επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση μετάταξης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απογράφουν, ανά ισχύοντα
συντελεστή φόρου, τα αποθέματα
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την
απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων
των εμπορεύσιμων αγαθών τους τα
οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου που προηγείται του χρόνου της μετάταξης
και να τα αποτιμούν σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Επίσης, απογράφονται υποχρεωτικά τα αγαθά επένδυσης 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 υποβάλλεται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του δεύτερου
μήνα από τη μετάταξη, δήλωση αποθεμάτων μετάταξης
που περιλαμβάνει
την αξία τους κατά
συντελεστή ΦΠΑ και το φόρο που
αναλογεί.
Σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υπάρχει υποχρέωση απόδοσης
του ΦΠΑ που έχει εκπεσθεί για τα
αποθέματα και υποχρέωση διακανονισμού 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 δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης.
Αντίθετα, σε περίπτωση μετάταξης
από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς, υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης 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 καταχώρηση στη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης ή ο υποκείμενος δεν επιθυμεί
να συμψηφίσει το φόρο των εισροών που δικαιούται, δεν υποβάλλεται
δήλωση αποθεμάτων μετάταξης.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην πε-

ρίπτωση επιχειρήσεων που εντάσσονται από το κανονικό καθεστώς
στο απαλλασσόμενο καθεστώς δεν
υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής έκτακτης δήλωσης, ενώ τυχόν
χρεωστικό ποσό της έκτακτης δήλωσης δεν δύναται να συμψηφιστεί με
πιστωτικό υπόλοιπο της τελευταίας
φορολογικής περιόδου ένταξης στο
κανονικό καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, η μικρή επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του
εν λόγω πιστωτικού υπολοίπου.
9. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του νέου άρθρου 39, οι
απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις, κατά την έκδοση φορολογικών
στοιχείων, υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς
φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή 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 χρηστής διοίκησης, γίνονται δεκτά τα
ακόλουθα:
α. ειδικά για την πρώτη φορά εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης
και σε περίπτωση που, από πρόσωπα που νομίμως
έχουν ενταχθεί στο
καθεστώς των απαλλασσομένων, εκ παραδρομής ή λόγω μη
έγκαιρης προσαρμογής των ταμειακών
μηχανών, έχουν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά με χρέωση
ΦΠΑ, ο φόρος αυτός
που χρεώθηκε πρέπει να αποδοθεί στο
Ελληνικό Δημόσιο
(κατ' εφαρμογή του άρ. 35 παρ. 2
ν.2859/2000) με την υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ. Σημειώνεται
ότι τα εν λόγω πρόσωπα παραμένουν
στο καθεστώς του άρθρου 39 τουλάχιστον 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 εφαρμόζεται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, εφεξής όσοι
δεν προσαρμόζουν εγκαίρως τις
ταμειακές μηχανές τους, μπορούν
να εκδίδουν χειρόγραφα τα παραστατικά για την είσπραξη της αμοιβής τους (σχετ. απόφαση ΓΓΔΕ
ΠΟΛ.1002/31.12.2014, ΦΕΚ Β'
3/05.01.2015).
β. Όσον αφορά στους εκμεταλλευτές
επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοσυνέχεια στην επομένη σελίδα
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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 περιορισμός ως προς την ένταξή τους
στο καθεστώς των απαλλασσομένων, εφόσον πληρούν το κριτήριο
του ορίου των ετήσιων ακαθάριστων
εσόδων.
Στην πράξη έχει προκύψει, ότι αρκετοί εκμεταλλευτές, ενώ υπέβαλαν
δήλωση μεταβολών για τη μετάταξή
τους σε απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να χρεώνουν
ΦΠΑ στα παραστατικά που εκδίδουν 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 διορθωθεί η εικόνα τους στο μητρώο και να
τους επιτραπεί η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ.

Εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ που εντάχθηκαν στο απαλλασσόμενο καθεστώς
και δεν εισέπραξαν ΦΠΑ με την
αμοιβή τους παραμένουν στο καθεστώς του άρθρου 39.
Το ίδιο ισχύει και για τυχόν άλλες
περιπτώσεις επαγγελματιών που λειτούργησαν συστηματικά με αυτόν
τον τρόπο από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.
γ. Η αναγραφή ΦΠΑ επί των γραμματίων 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 εκδίδουν 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 περιόδου εντάχθηκαν στο καθεστώς των
απαλλασσομένων εκ παραδρομής,
λόγω λανθασμένου υπολογισμού
των ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου,
υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Προς το σκοπό
αυτό οφείλουν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών με δηλούμενη ημερομηνία 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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ΠΟΛ.1128/15.6.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4313/2014
(ΦΕΚ 261 Α'/17.12.2014)

Σ

ας κοινοποιούμε τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες
διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή εφαρμογή τους στις
σχετικές περιπτώσεις:
1. Με τις εν λόγω διατάξεις η οριζόμενη προθεσμία στο τελευταίο εδάφιο των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του
ν.2579/1998, σχετικά με τη
φορολογία μεταβίβασης των
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα
σε ΚΤΕΛ, λεωφορεία που ανήκουν στον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης),
παρατάθηκε έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Κατά συνέπεια, σε
κάθε μεταβίβαση των πιο πάνω
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής τους, καταβάλλονται, πριν από τη μεταβίβασή
τους, τα εφάπαξ πάγια ποσά φόρου που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 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 κατισχύουν, ως ειδικότερες, σε σχέση με τις
διατάξεις του ν. 4172/2013 (Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος), προκύπτει
ότι με την καταβολή των πιο πάνω ποσών φόρου δεν έχουν περαιτέρω εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4172/2013 στις
πωλήτριες επιχειρήσεις για την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση
της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου.
Κατά συνέπεια, η κατά τα ανωτέρω υπεραξία που προκύπτει από τα βιβλία των
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013
κατά την πώληση αυτοκινήτου δημόσι-

ας χρήσης θα αφαιρεθεί, προκειμένου
για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους, από τα κέρδη
των εν λόγω προσώπων και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 465 του εντύπου
Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων). Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των εν λόγω
ποσών (υπεραξία) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 και όσα σχετικά

αναφέρονται στην ΠΟΛ.1059/18.3.2015
εγκύκλιό μας και τα υπόψη ποσά δηλώνονται στους κωδικούς 382 ή 385, κατά
περίπτωση. Είναι αυτονόητο ότι από τον
οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
του ν. 2579/1998 και αναλογεί στα διανεμόμενα 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 πώληση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης,
έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης και έχει ληφθεί υπόψη
για τον προσδιορισμό του λογιστικού
αποτελέσματος, αναγράφεται στον κωδ.
325 του Πίνακα Ζ' του Εντύπου Ε3, προκειμένου να αφαιρεθεί από τα λογιστικά
κέρδη αυτής και να μη συμπεριληφθεί
στα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα που θα μεταφερθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), κατ'

εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω.
3. Διευκρινίζεται ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα σχετικά με τη μη περαιτέρω
φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος, αντίστοιχα, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ποσά
φόρου του άρθρου 10 του ν.2579/1998,
εφαρμόζονται και για την υπεραξία που
προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ανώνυμων εταιρειών
ΚΤΕΛ, όταν η μετοχική
ιδιότητα
μεταβιβάζεται
ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του λεωφορείου δημόσιας χρήσης, κυριότητας
του μεταβιβάζοντος μετόχου (φυσικού ή νομικού
προσώπου), σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 3 του ν.2963/2001,
καθώς και για την υπεραξία που προκύπτει όταν η
μεταβίβαση του οχήματος
δημόσιας χρήσης και της άδειας κυκλοφορίας του συνεπάγεται τη μεταβίβαση
ολόκληρης της ατομικής επιχείρησης.
4. Τέλος, επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός πως οι διατάξεις του άρθρου 29
του ν.4313/2014 ψηφίστηκαν το Δεκέμβριο 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 αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μέσα στο έτος
2014, χωρίς να καταβάλουν τα ποσά
του εν λόγω νόμου, καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. και να
υποβάλουν την προβλεπόμενη από τις
διατάξεις του άρθρου 10 δήλωση, καταβάλλοντας τα σχετικά αναλογούντα
ποσά έως τις 30.09.2015, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

