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Οδηγίες για την εφαρμογή της
ΚΥΑ 79752/2014 για τις Ατομικές Επιχειρήσεις
- ΠΟΛ.1200/2.9.2015
Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για
διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- ΠΟΛ.1213/22.9.2015
Φορολογική μεταχείριση του
εισοδήματος από εκμίσθωση
του
δικαιώματος
περιπτέρου

εκμετάλλευσης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 441/23.9.2015
Ενιαία αντιμετώπιση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και I.K.E.
Θέμα: Ενιαία Αντιμετώπιση της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των Οικονομικών
καταστάσεων ΕΠΕ και IKE.
Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι:
1. Με το άρθρο 22 του Νόμου 3190/1955 για ΕΠΕ και με το άρθρο 98 του
Ν.4072/2012 για IKE, ορίζεται ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των
ΕΠΕ και IKE αντίστοιχα καταρτίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Νόμου 2190/1920.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη
Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του/ων Διαχειριστού/στων και των Ελεγκτών (όπου απαιτείται) της εταιρείας, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ για δημοσιότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή έχει παρατηρηθεί ότι, κατά την υποβολή
στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων, δεν υποβάλλονται όλα τα από το
νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (όπως αναφέρονται ανωτέρω),
αλλά υποβάλλεται μόνο ο ισολογισμός, εφιστάται η προσοχή στις Υπηρεσίες
ΓΕΜΗ, όπως αντιμετωπίζουν ενιαία τα σχετικά αιτήματα και εφόσον, κατά
τον σχετικό έλεγχο (νομιμότητας και πληρότητας των δικ/κών), διαπιστώνουν ελλείψεις, θα πρέπει να επιστρέφουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις στις εταιρείες και να ζητούν πλήρη υποβολή όλων των απαιτούμενων
δικ/κών.
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

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

Δ

εδομένου ότι η Υπηρεσία μας γίνεται καθημερινά δέκτης ερωτημάτων σχετικά με την εγγραφή των
ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ και
την καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
αυτών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή,
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1
του v. 3419/20051. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει πάντα να
έχετε υπόψη σας τον ορισμό του εμπόρου
όπως έχει προκύψει από τη νομοθεσία,
τη νομολογία και τις γνωμοδοτήσεις του
ΝΣΚ, σύμφωνα με τον οποίο:
1.1. «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται
πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα
έχουν την εμπορία» (Εμπορικός Νόμος,
άρθρο 1ο)
1.2. Ο νόμος ορίζει κατ' αρχήν μια σειρά
από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού»
εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμοδιότητος των Εμποροδικείων2)
1.3. Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο
κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο
εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που
περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία
των οικονομικών αγαθών, φέρει να στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου,
αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην
οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης3.
1.4. Πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη
οι διατάξεις ειδικών νόμων οι οποίοι εξαιρούν ρητά συγκεκριμένες δραστηριότητες
φυσικών προσώπων οπό την ιδιότητα του
εμπόρου (π.χ. δικηγόροι)
2. Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της
παρ. 4 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου
εκδόθηκε η ΥΑ Κ1-941 οικ./27.4.2012
(ΦΕΚ 1468 Β') για τον καθορισμό της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» με
την οποία ρυθμίστηκε η «απογραφή» στο

ΓΕΜΗ των εμπορικών επιχειρήσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) τα οποία είχαν
ιδρυθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του
στις 4-4-2011. Ωστόσο, ενώ για τα νομικό
πρόσωπα η ως άνω ΥΑ όριζε με λεπτομέρειες τον τρόπο και την προθεσμία ολοκλήρωσης της «απογραφής», η διάταξη
για τις ατομικές επιχειρήσεις ήταν πιο γενική και δυνητική4 με αποτέλεσμα να μην
είναι σήμερα εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ
όλες οι υπόχρεες ατομικές επιχειρήσεις.
Εξαιτίας αυτού, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:
2.1. Ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες μετέπεσαν στο ΓΕΜΗ από το Μητρώα των
Επιμελητηρίων και έκτοτε έχει γίνει κάποια επικαιροποίηση ή τροποποίηση των
καταχωρισθέντων στοιχείων στη Μερίδα
τους.
2.2. Ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες μετέπεσαν στο ΓΕΜΗ από τα Μητρώα των
Επιμελητηρίων χωρίς με οποιονδήποτε
τρόπο να γίνει έκτοτε κάποια επικαιροποίηση ή τροποποίηση των καταχωρισθέντων
στοιχειών στη Μερίδα τους
2.3. Ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν
συμπεριλαμβάνονταν στα Μητρώα των
Επιμελητηρίων κατά τη χρονική περίοδο
της απογραφής και ως εκ τούτου δεν μετέπεσαν στο ΓΕΜΗ και συνεπώς δε διαθέτουν Μερίδα
3. Με την ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ
3623 Β') εισήχθη η υποχρέωση των ατομικών επιχειρήσεων να καταχωρίζουν στο

ΓΕΜΗ ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
αυτών εντός δύο μηνών από την υποβολή της εν λόγω δήλωσης. Εννοείται ότι η
υποχρέωση αυτή αφορά τους υπόχρεους
εγγραφής στο ΓΕΜΗ και μόνο (εμπόρους όπως αναλυτικό εξηγείται στο υπό
1. ανωτέρω). Συνεπώς, βάσει των υπό 2.
ανωτέρω διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
3.1. Για τις ατομικές επιχειρήσεις των
περιπτώσεων 2.1 και 2.2 ανωτέρω δεν
υπάρχει πρόβλημα για την καταχώριση,
δεδομένου ότι υπάρχει ήδη Μερίδα στο
ΓΕΜΗ. Ο υπόχρεος εγγράφεται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο www.
businessportal.gr και στη συνέχεια προχωρά στην ηλεκτρονική καταχώριση. Η
απαίτηση της ανωτέρω ΚΥΑ υλοποιήθηκε
στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ
με την καταχώριση του αριθμού του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης και μόνο,
ενώ προαιρετικά μπορεί να συνυποβληθεί
εκτύπωση του ίδιου του αποδεικτικού.
Σημειωτέον ότι, όπως προβλέπεται στο
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει τα τέλη, αυτά αποστέλλονται στη Φορολογική Διοίκηση για
βεβαίωση και είσπραξη βάσει του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
3.2. Για τις ατομικές επιχειρήσεις της περίπτωσης 2.3 ανωτέρω, οι οποίες δεν έχουν
Μερίδα στο ΓΕΜΗ, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
πρέπει να προηγηθεί της καταχώρισης του
αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορο-

συνέχεια στην επομένη σελίδα

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 240 • 30 Σεπτεμβρίου 2015 • σελίδα 3 •

Φορολογικά | Οικονομικά
Αρ. πρωτ.: 97333/23.9.2015

Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014 για
τις Ατομικές Επιχειρήσεις
λογίας εισοδήματος. Ο υπόχρεος πρέπει
να προσέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, να
εγγραφεί στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια να
εγγραφεί στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο www.businessportal.gr και να
κάνει την καταχώριση του αποδεικτικού
υποβολής φορολογικής δήλωσης.
3.3. Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω
ότι οι υπόχρεοι πρέπει να ελέγχουν πρώτα
μέσω της ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ του ΓΕΜΗ
https://www.businessregistry.gr/Publicity.
aspx) κατά πόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι
στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια να ακολουθείται η κατά περίπτωση κατάλληλη διαδικασία.
4. Σημειώνουμε ότι βάσει της διάταξης
της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 485
του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α') όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, η εγγραφή των
υπόχρεων ατομικών επιχειρήσεων στο
ΓΕΜΗ επιφέρει την εγγραφή τους και στα
Μητρώα των Επιμελητηρίων, εκτός αν ειδική διάταξη νόμου τους εξαιρεί από την
εγγραφή στα εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
1Στην παρ. 1 του άρθρου 1 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης» του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') ορίζεται μεταξύ
άλλων ότι:
"1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής «οι υπόχρεοι»).
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και
διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία
μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης
στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία,
εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός
συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται
ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός
συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
και η ανώνυμη εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας

κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926
προεδρικού διατάγματος. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί
συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ.
53/1987 (Α΄ 52), οι ναυτικές εταιρείες που
συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α΄ 192)
και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003
(Α΄ 220).........."
2Παραθέτουμε σχετικά άρθρα του ΒΔ της
2/14-5-1835 «περί της αρμοδιότητας των
Εμποροδικείων»
«Άρθρον 2. Ο νόμος θεωρεί πράξεις εμπορικάς τας αγοράς προϊόντων γης ή τέχνης, τας
οποίας ήθελε κάμει τις, είτε διά να μεταπωλήση ταύτα ακατέργαστα, ως τα ηγόρασεν,
ή κατειργασμένα και μεταποιημένα εις χειροτεχνήματα, είτε επί σκοπώ να μισθώση
απλώς την χρήσιν αυτών• πάσαν επιχείρησιν
χειροτεχνιών, παραγγελίας ή μετακομίσεως διά γης ή δι' ύδατος• πάσαν επιχείρησιν
προμηθείας, πρακτορείας, πλειστηριάσεως
και δημοσίων θεαμάτων• όλας τας κολλυβιστικάς, τραπεζιτικάς και μεσιτικάς εργασίας•
όλας τας εργασίας των δημοσίων Τραπεζών•
όλας τας μεταξύ εμπόρων και τραπεζιτών
υποχρεώσεις• τας συναλλαγματικάς και τας
από τόπου εις τόπον αποστολάς χρημάτων,
οποιοιδήποτε και αν είναι οι συναλλαττόμενοι.
Άρθρον 3. Ο νόμος θεωρεί επίσης πράξεις
εμπορικάς πάσαν επιχείρησιν κατασκευής
και πάσαν αγοράν, πώλησιν ή μεταπώλησιν
πλοίων, προς την εντός ή εκτός του Κράτους ναυτιλίαν χρησίμων• όλας τας θαλασσίας αποστολάς• πάσαν αγοράν ή πώλησιν
αρμένων, εξαρτίων και ζωοτροφών• πάσαν
ναύλωσιν, παν ναυτικόν δάνειον, όλα τα περί
ασφαλειών συναλλάγματα και όσα άλλα
αφορώσι την ναυτικήν εμπορίαν• όλας τας
περί μισθώσεως του πληρώματος συμφωνίας και συμβάσεις• όλας τας προς υπηρεσίαν
εμπορικών πλοίων μισθώσεις ναυτικών..»
3βλ. Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 774/1999 Γ'
Τμήματος, 368/2005 (Ατομική), 90/2008
Ολομέλειας, 200/2010 Στ' Τμήματος και
391/2010 Δ' Τμήματος, οι οποίες μπορούν
να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisignomodoteseon.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα παροχών
υπηρεσιών που είναι εκ του νόμου υπόχρεοι
εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι οι μεσίτες και οι
πράκτορες ασφαλίσεων, οι μεσίτες αστικών
συμβάσεων κλπ. Παραδείγματα μη υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ αποτελούν οι λο-

γοθεραπευτές, οι καθηγητές που παραδίδουν
ιδιαίτερα μαθήματα από το σπίτι τους ή επισκεπτόμενοι τα σπίτια των μαθητών τους,
ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός Ε.Δ.Χ., ο αγρότης
που εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκά μέχρι
100 KW, ο ηθοποιός, ο φαρμακοποιός κ.ο.κ.
Αντίθετα, περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να
κρίνονται κατά περίπτωση, είναι π.χ. αυτή
του ηλεκτρολόγου ή του λογιστή (εξαρτάται
από το αν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες του
ή τις προσφέρει στο ευρύ κοινό μέσω οργανωμένης επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό)
4Συγκεκριμένα, η παρ. 5 του άρθρου 1 της
ΥΑ Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζει ότι:
«5. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3
του παρόντος άρθρου, εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
2. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να τους καλεί, εντός 5 μηνών από την παρέλευση των προθεσμιών της
παραγράφου 3 του άρθρου 2, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί
στη μερίδα τους. Παράλειψη τους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας
υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον δεν έχουν ήδη
προβεί στις σχετικές ενέργειες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, θεωρείται, παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και
επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν.
3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί,
θεωρούνται ξεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από
την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.
3419/2005.»
5Στο άρθρο 6 «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» του άρθρου 48
του ν. 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 94 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α')
ορίζεται ότι «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015
καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των
μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας,
όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α'
154), όπως ισχύει. Τα μητρώα των Επιμελητηρίων ενημερώνονται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα και για κάθε
άλλη οριστική πράξη...»
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ΠΟΛ.1200/2.9.2015
Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Κ

αθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις
συνέπειες της αναστολής
χρήσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις αναστολής χρήσης
Α.Φ.Μ.
Η Φορολογική Διοίκηση αναστέλλει
τη χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στις περιπτώσεις που:
α) υφίστανται στοιχεία, τα οποία
υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος
έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή. Ως στοιχεία τέτοια νοούνται:
i. η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, επί
ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που
δεν υποβλήθηκε,
ii. η υποβολή μηδενικών δηλώσεων
Φ.Π.Α. επί ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. για την εφαρμογή της
παρούσας, θεωρείται η δήλωση στην
οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε
ποσό,
iii. η διαπίστωση μετά από επιτόπιο
έλεγχο και έρευνα αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, ότι ο φορολογούμενος
δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει
δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή
έχει αναστείλει την οικονομική του
δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή,
με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων,
iv. η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον
αφορά Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου

55 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'
26.07.2013),
v. η διαπίστωση ότι ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.
μη εγκατεστημένου κοινοτικού υποκείμενου, στον οποίο έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. στη
χώρα μας, έχει καταστεί μη έγκυρος,
λόγω του ότι έχει κριθεί «εξαφανισμένος έμπορος» στο Κράτος Μέλος
εγκατάστασής του. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε μέσω της
αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής
μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε.
είτε από κάθε άλλη πληροφορία που
προέρχεται από τα κοινοτικά Δίκτυα
Ανταλλαγής Δεδομένων,
vi. η άρνηση του φορολογουμένου
να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση
σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα
οποία ζητούνται από την Φορολογική
Διοίκηση.
β) Α.Φ.Μ. για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται από τη Φορολογική Διοίκηση «απενεργοποιημένος» και φέρει
τη σχετική ένδειξη στο Υποσύστημα
Μητρώου των Φορολογουμένων στο
ΤΑΧ^.
Άρθρο 2
Διαδικασία αναστολής χρήσης
Α.Φ.Μ.
1. Τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της υποπερίπτωσης i και ii της περί-

πτωσης α του άρθρου 1 της παρούσας, διαπιστώνει κεντρικά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της ΓΓΔΕ, η οποία αναστέλλει και τη
χρήση των Α.Φ.Μ. Η αναστολή καταχωρείται ένα έτος μετά την εκπνοή
της καταληκτικής προθεσμίας που
ίσχυε για την υποβολή της πρώτης
δήλωσης ή του ανακεφαλαιωτικού
πίνακα που δεν υποβλήθηκε. Ημερομηνία αναστολής της χρήσης του
Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία της καταχώρησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της ΓΓΔΕ με την πάροδο μηνός από
την έναρξη ισχύος της παρούσας,
διαπιστώνει και καταχωρεί την αναστολή χρήσης των Α.Φ.Μ. φορολογουμένων για τους οποίους δεν έχουν
υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους
από τη λήξη της προθεσμίας για την
υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα που δεν
υποβλήθηκε.
Της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ.
προηγείται ενημέρωση του φορολογουμένου με e-mail στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.
2. Στην περίπτωση φορολογουμένου
για τον οποίο συντρέχουν τα προβλε-

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
πόμενα από τις διατάξεις των λοιπών
υποπεριπτώσεων της περίπτωσης
α, πλην της υποπερίπτωσης v του
άρθρου 1, η Φορολογική Διοίκηση
κοινοποιεί σε αυτόν εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'/
26.07.2013), την πρόθεσή της, για
αναστολή χρήσης του Α.Φ.Μ. για
διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα
τους λόγους αναστολής και τον καλεί
να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις
του εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση.
Η Φορολογική Διοίκηση αξιολογεί
τις απόψεις του φορολογουμένου και
αποφασίζει για την αναστολή ή μη
χρήσης του Α.Φ.Μ. εκδίδοντας άμεσα και πάντως όχι πέραν των πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των απόψεων του φορολογουμένου σχετική απόφαση.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του
φορολογουμένου, με τη λήξη της
προβλεπόμενης προθεσμίας η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει απόφαση
αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. και
ενημερώνεται άμεσα το Μητρώο
Φορολογουμένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
TAXIS).
Ημερομηνία αναστολής είναι η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Κατ' εξαίρεση, όταν η χρήση
Α.Φ.Μ. αναστέλλεται λόγω συνδρομής της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης α του άρθρου 1, ημερομηνία
αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. είναι
η ημερομηνία διακοπής του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. από το σύστημα
V.I.E.S. Της αναστολής χρήσης του
Α.Φ.Μ. προηγείται έγγραφη πληροφόρηση που παρέχει στη Δ.Ο.Υ. το
ΣΤ' Τμήμα της Διεύθυνσης Ελέγχων.

1 της παρούσας, η Φορολογική Διοίκηση αναστέλλει άμεσα την χρήση
του Α.Φ.Μ., με την έκδοση σχετικής
απόφασης. Η ημερομηνία αναστολής
χρήσης του Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

3. Σε περίπτωση φορολογουμένου
για τον οποίο συντρέχουν τα προβλεπόμενα της περίπτωσης β του άρθρου

Άρθρο 4
Διαδικασία άρσης αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.

4. Σε κάθε περίπτωση καταχώρησης
αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων
του Μητρώου Φορολογουμένων, τα
στοιχεία της σχετικής απόφασης, ο
λόγος ή οι λόγοι και η ημερομηνία
αναστολής. Η ένδειξη αναστολής
χρήσης του Α.Φ.Μ. και τα λοιπά καταχωρηθέντα στοιχεία διατίθενται
ως πληροφορία σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής
Διοίκησης που έχουν πρόσβαση στο
Μητρώο Φορολογουμένων.
Άρθρο 3
Συνέπειες
αναστολής
χρήσης
Α.Φ.Μ.
1. Ο φορολογούμενος του οποίου
έχει ανασταλεί η χρήση Α.Φ.Μ. για
διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δεν μπορεί από την καταχώρηση
της αναστολής να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και
ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Κατ' εξαίρεση, οι προαναφερόμενες
συνέπειες δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που η χρήση του Α.Φ.Μ.
αναστέλλεται λόγω συνδρομής της
υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α
του άρθρου 1 της παρούσας.
2. Ο Α.Φ.Μ. φορολογουμένου δεν
επαληθεύεται ως έγκυρος Α.Φ.Μ./
Φ.Π.Α. στο σύστημα V.I.E.S., σε
κάθε περίπτωση αναστολής της χρήσης του, καθώς και σε περίπτωση που
η επιχείρηση εμφανίζεται σε αδράνεια.

Η Φορολογική Διοίκηση αίρει την
αναστολή χρήσης του Α.Φ.Μ. μετά
από αίτηση του φορολογουμένου
με την οποία θα προσκομίζονται τα
αναγκαία στοιχεία από τα οποία θα
αποδεικνύεται ότι εξέλιπαν οι λόγοι
αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. εκδίδοντας σχετική απόφαση στις υποπεριπτώσεις iii, iv, v, vi της περίπτωσης
α του άρθρου 1 και της περίπτωσης β
του ιδίου άρθρου.
Άρθρο 5
Α.Φ.Μ. που βρίσκονται ήδη σε
αναστολή
Τυχόν Α.Φ.Μ. φορολογουμένων των
οποίων έχει ανασταλεί η χρήση τους
στο σύστημα V.I.E.S., παραμένουν
σε αναστολή και μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσης.
Άρθρο 6
Εξουσιοδότηση υπογραφής
Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή
των αποφάσεων αναστολής χρήσης
Α.Φ.Μ. και άρσης της αναστολής
τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η οποία
προβλέπεται στην περίπτωση 115
του πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ.
Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014
(ΦΕΚ 478 Β'/26.02.2014 και 558
Β'/06.03.2014) απόφασής μας, όπως
ισχύει.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευσή της παύει η ισχύς
της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1160/22.7.2011
(ΦΕΚ 1778 Β'/05.08.2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του
δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

Α

ναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.
4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014
και μετά, ορίζεται ότι το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει σε
μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων,
τόκων και δικαιωμάτων θεωρείται γενικά εισόδημα από κεφάλαιο.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4172/2013, στον
όρο δικαιώματα (royalties) αναφέρεται μεταξύ άλλων και το εισόδημα που αποκτάται
ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα
χρήσης προνομίων, όπως επίσης και πληρωμές για την εκμίσθωση συναφών δικαιωμάτων.
3. Επιπλέον, στην ερμηνευτική εγκύκλιο
ΠΟΛ.1042/26.1.2015, διευκρινίστηκε ότι οι
διατάξεις αυτές δεν καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις που μεταβιβάζεται η κυριότητα
του άυλου στοιχείου και επέρχεται η πλήρης
αποξένωση του ιδιοκτήτη από αυτό, αλλά
μόνο τις περιπτώσεις που παρέχεται η χρήση
ή το δικαίωμα χρήσης του άυλου στοιχείου.
4. Το δικαίωμα της παραχώρησης εκμετάλλευσης των περιπτέρων από τους δήμους σε
δικαιούχους, καθορίστηκε αρχικά από τις
διατάξεις του ν.δ. 1044/1971 (Α'245), όπως
αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 1043/1980
(ΦΕΚ 87 Α') και ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α')
και οριζόταν ότι η παραχώρηση εκμετάλλευσης περιπτέρου σε τρίτους, δινόταν αποκλειστικά σε ανάπηρους και θύματα πολέμου, στους οποίους είχε χορηγηθεί σχετική
άδεια από τους δήμους και τις κοινότητες
της χώρας. Με τις διατάξεις της περιπτ.
6 της υποπαραγρ. ΣΤ3 του ν. 4254/2014
(ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014), καταργήθηκε το ν.δ.
1044/1971 και ήρθη ο περιορισμός της παραχώρησης της άδειας μόνο σε αυτές τις ειδικές
κατηγορίες πολιτών, με σκοπό την άρση των
εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του
λιανικού εμπορίου.
5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 76
του ν. 4257/2014, αντικαταστάθηκε η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθ. 1 του ν. 4093/2012
(ΦΕΚ Α' 222) και καθορίστηκαν εκ νέου
οι προϋποθέσεις παραχώρησης στο εξής,
έναντι ανταλλάγματος, των δικαιωμάτων
χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/1971,

καθώς και των κυλικείων, καφενείων και
κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
Ν.Π.Δ.Δ.
Οι θέσεις των περιπτέρων καθορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των
Δήμων, μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής και λαμβάνοντας
υπόψη διατάξεις που αφορούν στην προστασία περιβάλλοντος. Ο θέσεις αποτυπώνονται
σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα, στα
οποία απεικονίζονται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος
του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος περιβάλλον χώρος.
6. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 4 ορίζεται
ότι, ποσοστό 30% δίδεται κατόπιν δημόσιας
κλήρωσης σε αναπήρους (Α.με.Α.), πολυτέκνους και θύματα πολέμου στην Κύπρο και
το υπόλοιπο 70% των θέσεων δίδεται με δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης
της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης
αυτών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 5.α. και 7, απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
σε τρίτους, παρά μόνο για λόγους γήρατος ή
αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67%
και άνω. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια
της εκμίσθωσης του δικαιώματος δεν μπορεί
να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής
παραχώρησης (10 έτη).
7. Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του
πιο πάνω άρθρου και νόμου, οι υφιστάμενες
διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ, ενώ
περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται
μόνο άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών
στον /η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχων
ή στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν

στην κατηγορία των Α.με Α. με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
8. Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι το
εισόδημα από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε τρίτους
(είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε για νέες
άδειες), αποτελεί εισόδημα από δικαιώματα
του άρθρου 38 του ν. 4172/2013, καθόσον
φέρει όλα τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά
του δικαιώματος και φορολογείται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4172/2013 με ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%).
Το εισόδημα που αποκτά ο μισθωτής (ενοικιαστής) του δικαιώματος εκμετάλλευσης
περιπτέρου, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
9. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, της περ. γ' της παρ. 1
του άρθρου 62 και της περ. γ' της παρ. 1 του
άρθρου 64 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), το πρόσωπο που ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης περιπτέρου, υποχρεούται κατά την πληρωμή του δικαιώματος να
παρακρατεί φόρο είκοσι τοις εκατό (20%)
από τον δικαιούχο του δικαιώματος και κάτοχο της άδειας λειτουργίας περιπτέρου.
10. Όταν τα δικαιώματα εισπράττονται από
φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τα δικαιώματα, με την παρακράτηση αυτή του φόρου
20% εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα (σχετ.:
ΠΟΛ.1042/4.3.2013).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

