Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή Έ κδ ο σ η σ ε Λ ο γ ι σ τ ι κ ά & Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ά θ έ μ α τ α
•

Α ρ ι θ μ ό ς

Φ ύ λ λ ο υ

2 3 9

•

1 1

Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ

2 0 1 5

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: info@pofee.gr web site: www.pofee.gr

Φορολογικά | Οικονομικά

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

.:: επιγραμματικά::.
- Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ
2015/8.8.2015
Διευκρινίσεις
επί
της
ΠΟΛ.1047/12.2.2015
Κ.Υ.Α.
αρ.
ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/180086/20.8.2015
Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης
κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή
εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων
- Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων
για την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας και πινακίδων ΦΙΧ
- Διαδικασία αναστολής Α.Φ.Μ.
για ενδοκοινοτικές συναλλαγές
- ΠΟΛ.1197/1.9.2015
Χορήγηση απαλλαγών από τέλη
κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους

Aρ. πρωτ.: οικ. 36557/980/11.8.2015
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης
εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους

Σ

την με αριθμ. 10520/213/16.3.2015 απόφαση «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄

κατηγορίας – Προγράμματα 2015» (ΦΕΚ 453/Β/24-03-2015), προβλεπόταν ότι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο ΕΡΓΑΝΗ - πριν από
την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω απόφασης – υποχρεούνταν να
είχαν ολοκληρώσει την επιμόρφωση μέχρι 30-06-2015.

Με το 30057/871/1.7.2015 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι 30-10-2015.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε
την επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015

Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015
ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 517/16.7.2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σ

ε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε
τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περ.β' παρ.2
άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται,
ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα
φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης, προφορικής ή
έγγραφης, με την οποία το φυσικό
πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το
οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και
να ελέγχει.τον τρόπο, το. χρόνο και
τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.
2. Με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015, μεταξύ άλλων, έγινε δεκτό, ότι και τα
εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές,
μεταπτυχιακοί φοιτητές υποψήφιοι
διδάκτορες κ.λπ. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρ.1 του παρόντος. Διευκρινίζεται,

ότι οι περιπτώσεις αυτές αφορούν
εισοδήματα που αποκτούν τα ανωτέρω πρόσωπα κατόπιν συμβάσεων
έργου με εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα
εποπτευόμενα από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.,
Πανεπιστήμια κ λπ) και τα οποία δεν
έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας
και δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Παρά το γεγονός ότι συνάπτονται
συμβάσεις έργου μεταξύ των προσώπων αυτών και των ανωτέρω φορέων, η ένταξη της φορολόγησης των
εισοδημάτων αυτών σαν εισοδήματα
από μισθωτή εργασία, έγινε διότι οι
περιπτώσεις αυτές προσιδιάζουν με
εξαρτημένη εργασιακή σχέση (οι
αντισυμβαλλόμενοι φορείς ελέγχουν
τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ανωτέρω πρόσωπα).
3. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε, ότι στις διατάξεις της
περ.στ' παρ.2 άρθ. 12 ν.4172/2013

υπάγονται φυσικά πρόσωπα που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων από τις
κείμενες διατάξεις εφόσον βέβαια
συγκεντρώνουν και τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ίδιες
διατάξεις.
Βάσει των οριζομένων από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
περ.στ' παρ.2 του ίδιου άρθρου και
νόμου, με την παραπάνω εγκύκλιο
διευκρινίστηκε επίσης, ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος
αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου
12 του ν.4172/2013 και παράλληλα
αποκτά εισόδημα από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας για
την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του
ίδιου νόμου, φορολογείται για το μεν
εισόδημα από μισθωτή εργασία των
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015

Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015
περ.α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου
12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, ενώ για το
εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της περ.στ'
της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 του
νόμου αυτού.
4. Από τα αναφερόμενα
στο ανωτέρω σχετικό προκύπτει, ότι κατά το πρώτο
διάστημα του 2014. μεταπτυχιακοί
ερευνητές
απασχολήθηκαν με σύμβαση εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα των
εποπτευόμενων από το
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ερευνητικών κέντρων. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο
μισό του ιδίου έτους, οι
ανωτέρω ερευνητές απασχολήθηκαν με σύμβαση έργου στα
ίδια ερευνητικά κέντρα με το ίδιο
αντικείμενο και εργοδότη χωρίς να
υπάρχει επικάλυψη των δύο χρονικών περιόδων απασχόλησης τους.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι
οι υπόχρεοι για την υποβολή του
σχετικού αρχείου βεβαιώσεων με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
(ΠΟΛ.1051/19.2.2015), αποστέλλουν τις αμοιβές των μεταπτυχιακών
ερευνητών ως εξής:
i) για το πρώτο μισό του 2014 ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με τον
κωδικό 1 (τακτικές αποδοχές), καθόσον οι αμοιβές αυτές αποκτώνται
στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας,
ii) για το δεύτερο μισό του 2014 ή ως
εισόδημα από μισθωτή εργασία με
τον κωδικό 4 (αμοιβές ασκούμενων
δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοι-

τητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα
σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ.) εφόσον οι ανωτέρω
ερευνητές δεν έχουν κάνει έναρξη
δραστηριότητας και δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις ή ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότη-

τα (είτε με τον κωδικό 1 βάσει του
άρθρου 64 παρ.1 περ.δ' εδάφιο 1 του
ν.4172/2013 είτε με τον κωδικό 10
για αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ)
εφόσον οι ανωτέρω ερευνητές έχουν
κάνει έναρξη δραστηριότητας και
τηρούν βιβλία και στοιχεία σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
6. Τέλος, διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:
α) στην περίπτωση που οι ανωτέρω
ερευνητές έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας της ως άνω περ.(i)
και εφόσον βέβαια τηρούνται και οι
υπόλοιπες προϋποθέσεις της περ.στ'
της παρ.2 του άρθ.12 ν.4172/2013,
τότε δεν υπάρχει παράλληλη απόκτηση εισοδήματος από μισθωτή
εργασία και από επιχειρηματική
δραστηριότητα και συνεπώς και το
εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω
ερευνητές κατά το δεύτερο μισό του

2014 φορολογείται με την κλίμακα
του εισοδήματος από .μισθωτή εργασία της παρ.1 του άρθρου 15 του
νόμου αυτού. Λόγω του ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των
εν λόγω προσώπων δεν μπορεί να
διακρίνει την μη
επικάλυψη
των
χρονικών διαστημάτων που αντίστοιχα αποκτήθηκαν τα παραπάνω
εισοδήματα, στην
περίπτωση αυτή
οι εν λόγω φορολογούμενοι πρέπει
να
υποβάλλουν
δήλωση με επιφύλαξη ούτως ώστε
να
διενεργηθεί
εκκαθάριση των
δηλώσεων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) στην περίπτωση που υπάρχει
έναρξη δραστηριότητας από τους
ανωτέρω ερευνητές κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας της ως
άνω περ.(i), τότε το εισόδημα που
αποκτούν οι εν λόγω ερευνητές από
επιχειρηματική δραστηριότητα της
περ.(ii) φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ.1
του άρθρου 29 ανεξάρτητα από το
αν τηρούνται ή όχι και οι υπόλοιπες
προϋποθέσεις της περ.στ' παρ.2 αρθ.
12 ν.4172/2013, καθόσον στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος.

Η Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου
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Κ.Υ.Α. αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/180086/20.8.2015
Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή εγγυητικής
επιστολής για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

Τ

ο ποσό της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης ββ΄
του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 6 του Ν.3054/2002 καθορίζεται, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων πετρελαιοειδών της εταιρείας
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό
έτος, ως εξής:
2. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 25 του
Π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150).
3. Η εγγυητική επιστολή είναι αόριστης διάρκειας και επιστρέφεται
στον εκδότη της ένα έτος μετά την
με οποιονδήποτε τρόπο παύση της
ισχύος της άδειας εμπορίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατά το χρόνο αυτό
εκκρεμούς δίκης σχετικά με το κύρος διοικητικού προστίμου, το οποίο
δεν έχει εξοφληθεί, η ισχύς της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται έως
ένα έτος μετά την έκδοση σχετικής
αμετάκλητης απόφασης.
4. Η εγγυητική επιστολή καλύπτει
τις απαιτήσεις υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση άδειας εμπορίας
από την επιβολή των διοικητικών
προστίμων που προβλέπονται στον
Ν.3054/2002 και στις εκδοθείσες
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, κατά το κεφάλαιο
και τις τυχόν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τους.
5. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ζητείται μετά την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας άσκησης
ενδίκου βοηθήματος κατά του διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση
άσκησης ενδίκου βοηθήματος, μετά

την απόρριψη της σχετικής αίτησης αναστολής ή, επί αποδοχής της,
μετά την έκδοση σχετικής οριστικής
απορριπτικής απόφασης.
6. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης, η εγγυητική επιστολή εξακολουθεί να ισχύει για το υπολειπόμενο ποσό και η εταιρία εμπορίας
υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης
της χορηγηθείσας άδειας εμπορίας,
σε προσκόμιση, εντός τριών μηνών
από την κατάπτωση, συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής ποσού
ίσου προς αυτό, κατά το οποίο απομειώθηκε η αρχική εγγυητική επιστολή.
7. Η ασφαλιστική κάλυψη της περ.
ββ΄ του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 6 του Ν.3054/2002, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 1 της παρούσας.
8. Ως ασφαλισμένο πρόσωπο στη
σχετική σύμβαση ασφάλισης θα
αναφέρεται το Ελληνικό Δημόσιο.
9. Η αδειοδοτηθείσα εταιρεία εμπο-

ρίας υποχρεούται να διατηρεί την
ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη έως
ένα έτος μετά την με οποιονδήποτε
τρόπο παύση της ισχύος της άδειας
εμπορίας. Σε περίπτωση ύπαρξης
κατά το χρόνο αυτό εκκρεμούς δίκης σχετικά με το κύρος διοικητικού
προστίμου, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί, η υποχρέωση παρατείνεται
έως ένα έτος μετά την έκδοση σχετικής αμετάκλητης απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης
αρχίζει από τη δημοσίευση του
Ν.4172/2013, σύμφωνα με το άρθρο
104 παρ. 2 τούτου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης
ακαθάριστων εσόδων για την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας και πινακίδων ΦΙΧ

Σ

ύμφωνα με την εγκύκλιο Α1/
οικ. 53147/2702/1.9.15:

"Με την υποπαράγραφο Α.2 του άρθρου 2 - Μέρος Β' του ν. 4336/2015
με την οποία τροποποιείται το ν.δ.
49/68 (ΦΕΚ Α'294), για την έκδοση
άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης (ΦΙΧ):
i. Δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη πραγματοποίησης ακαθάριστων
εσόδων (τζίρος).
ii. Υποβάλλεται, μεταξύ άλλων, στην
αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία
Μεταφορών οποιοδήποτε νομίμως
εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείας
Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει εκδοθεί εντός
των τελευταίων 30 ημερών από την
υποβολή της σχετικής αίτησης, από
το οποίο να προκύπτει η λειτουργία της επιχείρησης καθώς και το
αντικείμενο αυτής. Επίσης γίνονται
αποδεκτές για το ίδιο θέμα σχετικές
εκτυπώσεις από το TAXISNET.
iii. Υποβάλλεται, επιπρόσθετα,
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό
στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών, εφόσον απαιτείται για την άσκηση συγκεκριμένης
επαγγελματικής
δραστηριότητας

σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί
νομοθεσίας ΦΙΧ αυτοκινήτων (πχ
βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος για την ταξινόμηση
ΦΙΧ αυτοκινήτων Οδικής Βοήθειας,
άδεια εμπορίας της Εταιρίας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, για
την ταξινόμηση ΦΙΧ Βυτιοφόρων
αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, άδεια συλλογής - μεταφοράς
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή - μεταφορά
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων).
iv. Κατά τα λοιπά, πέραν της κατάργησης της προϋπόθεσης του τζίρου
κατά τα ανωτέρω, εξακολουθούν να
ισχύουν οι προβλεπόμενες γενικές ή
ειδικές προϋποθέσεις για την ταξινόμηση συγκεκριμένων κατηγοριών
ΦΙΧ αυτοκινήτων.
v. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Μέρος Γ' του νόμου 4336/2015 οι
ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Α.2
του άρθρου 2 - Μέρος Β' του νόμου
εφαρμόζονται πλέον άμεσα."
http://taxheaven.gr

Διαδικασία αναστολής
Α.Φ.Μ. για ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Η

Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου υπέγραψε απόφαση
με την οποία ορίζεται η διαδικασία
αναστολής της χρήσης Α.Φ.Μ. για
ενδοκοινοτικές συναλλαγές (VIES).
Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε σειρά δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει
με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής από κυκλώματα που εμπλέκονται σε απάτη τύπου carousel.
Η αντιμετώπιση του είδους αυτού
της φοροδιαφυγής αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
λόγω, μεταξύ άλλων και του ύψους
της, το οποίο στην περίπτωση της
Ελλάδας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Με την εν λόγω απόφαση εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις αναστολής
της χρήσης Α.Φ.Μ. στη βάση VIES
για την διενέργεια ενδοκοινοτικών
συναλλαγών, περιγράφονται οι ενέργειες της φορολογικής διοίκησης
προς τον σκοπό αυτό καθώς και οι
συνέπειες της αναστολής.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων θα συνεχίσει με εντατικούς
ρυθμούς τις ενέργειες για την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων από
την φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή και ειδικότερα την απάτη στον
Φ.Π.Α.
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ΠΟΛ.1197/1.9.2015
Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που
ανήκουν σε αναπήρους

Μ

ε αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα ενδιαφερομένων που απευθύνονται στην
υπηρεσία μας, σχετικά με τη διαδικασία
χορήγησης απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των αναπήρων του αρ. 1 του ν.
490/1976 (ΦΕΚ.331΄Α΄)και του άρθρου
16 του ν.1798/1988 (166 Α΄) όπως ισχύει, συνοψίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του
ν. 490/76 (331 Α΄) και του άρθρου 16
του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, χορηγείται απαλλαγή, μεταξύ άλλων, και από τα
τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες αναπήρων
πολιτών οι οποίες ορίζονται περιοριστικά
στις ως άνω διατάξεις μετά από γνωμάτευση αρμοδίων οργάνων.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (17 Α΄) όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4141/2013 (81 Α΄) , από
1-1-2013, αρμόδια όργανα για τη γνωμάτευση των παθήσεων και τον καθορισμό των ποσοστών αναπηρίας σε κάθε
περίπτωση είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή η Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή
(Α.Σ.Υ.Ε.) καθώς και οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010,
οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν
έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την
01-09-2011.
Επίσης, για την χορήγηση της ανωτέρω
απαλλαγής, θα πρέπει το όχημα να είναι
εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία του αναπήρου (ΠΟΛ.1172/25.11.2010).

1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω
άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών
2. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός
ή και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό
αναπηρίας συνολικά 67%
3. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή
και των δυο κάτω άκρων με συμμετοχή
του ενός ή και των δυο άνω άκρων , με
ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο το 67 % από το οποίο το 40% τουλάχιστο από το ένα κάτω άκρο
4. Ολική και από τους δυο οφθαλμού τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%
5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%
6. Αυτισμός, εφόσον αυτός συνοδεύεται
από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική
καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας
7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)
8. Δρεπανοκυτταρική αναιμία ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού
Β. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα
μέχρι και 2650κ.εκ. και 3650κ.εκ.:

Περαιτέρω, η πάθηση από την οποία
πάσχει ο ανάπηρος πρέπει να εμπίπτει
στις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 1798/88,
όπως ισχύει (πίνακας απαλλαγών
ΠΟΛ.1214/31.10.2011):

Πλήρης παράλυση των κάτω άκρων ή
αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών,
με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
κατ΄εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών
κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650
κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100%
μέχρι 3650κ.εκ.

Α. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα
μέχρι 1650κ.εκ.:

Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, η
γνωμάτευση της πάθησης συνοδεύεται

υποχρεωτικά και από συμπληρωματική
ιατρική βεβαίωση ( δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης) αναφορικά με την υπαγωγή ή
μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις
του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με βάση
τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της
ΚΥΑ Δ18Α 5038263/23.10.2013 (ΦΕΚ
2710Β΄/24-10-2013) για την αντιστοίχιση της πάθησης του άρθρου 16 του ν.
1798/88 με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
Εξάλλου, με την αριθμ. Μ. 2311/323/1977
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
δόθηκε εξουσιοδότηση στους κατά τόπους αρμόδιους Οικον. Εφόρους, μετά
τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, να εγκρίνουν την
απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των
επιβατικών ΙΧ που ανήκουν κατά πλήρη
κυριότητα σε αναπήρους.
Σημειώνουμε ότι, η απαλλαγή των τελών
κυκλοφορίας χορηγείται μόνο με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Φορολογικής αρχής.
και αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα
οποία δικαιούνται απαλλαγής και για το
πρώτο έτος ταξινόμησης.
Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις ταξινόμησης αναπηρικού οχήματος, απαιτείται
και έκδοση Απόφασης Προϊσταμένου της
αρμόδιας Φορολογικής Αρχής για την χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας.
Τέλος, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου,
στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από
τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ επιβατικό
αυτοκίνητο , λόγω της αναπηρίας του, οι
κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται
αυτό, οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα (έως 31-12) τα τέλη κυκλοφορίας
για το συγκεκριμένο όχημα για το επόμενο έτος από εκείνο του θανάτου του κληρονομουμένου. (άρθρο 20 ν.2948/2001)
Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

