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 Λοιπά Θέματα





Εργατικά

 - Ασφαλιστικά



Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας δημοσίευσης του Ενημερωτικού Δελτίου της
«ΣΟΛ Α.Ε.», ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2121/93, όπως ισχύει, η εταιρεία δεν παρέχει την άδεια σε οποιονδήποτε να αναπαράγει το
σύνολο, μέρος ή αποσπάσματα της έκδοσης, χωρίς γραπτή άδεια των αρμοδίων οργάνων
της. Η χρήση των κειμένων χωρίς άδεια, επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο
και ιδρύει υποχρέωση αποζημίωσης της εταιρείας.
Οι απόψεις που περιέχονται, είναι απόψεις της συντακτικής επιτροπής ή των αρθρογράφων,
δεν είναι δεσμευτικές για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή
οποιοδήποτε Δικαστήριο και δεν δίδεται διασφάλιση σε οποιονδήποτε χρήστη ότι οι
παραπάνω Αρχές δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά από τις απόψεις που εκφράζονται στο
παρόν.
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Α. ΑΡΘΡΑ
Τα άρθρα των συναδέλφων που δημοσιεύονται, εκφράζουν τις προσωπικές
επιστημονικές απόψεις των συγγραφέων

Προαιρετική εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ)
Αριθ. 537/2014, για τη «Συμπληρωματική
Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου»
Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Επικεφαλής Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΛ Crowe

Η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στις οντότητες που
δεν νοούνται ως δημόσιου συμφέροντος, είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση προαιρετική.
Οι οντότητες δημόσιου συμφέροντος, ορίζονται ρητά
στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014 και το άρθρο 2
του ν. 4449/2017 και είναι:
α) εταιρείες των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές
αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού
1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) ασφαλιστικές και αντασφαλίστηκες επιχειρήσεις
των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,
γ) τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται
από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
και

δ) οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία
ως δημόσιου ενδιαφέροντος οντότητες, με βάση
τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το
μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολουμένων.
Το λογιστικό πλαίσιο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων των οντοτήτων του δημόσιου συμφέροντος είναι σε κάθε περίπτωση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Ωστόσο, εντοπίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες,
λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων συγκεκριμένων οντοτήτων, ή της ιδιαιτερότητας της ιδιοκτησίας
τους, αποφασίζεται η σύσταση επιτροπών ελέγχου
ως ανεξάρτητων επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται η επιτροπή ελέγχου να ζητήσει από τον ανεξάρτητο ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή λογιστή) τη σύνταξη και υποβολή «Συμπληρωματικής Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου», σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ.
537/2014.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής μέλος της ΣΟΛ Crowe, είναι σκόπιμο να εξηγεί
στις επιτροπές ελέγχου, ότι η σύνταξη και η υποβολή της «Συμπληρωματικής Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου», δεν μπορεί να τύχει χειρισμού, ο
οποίος δεν θα εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο
ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 537/2014, το
ν. 4449/2017 και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών.
Συγκεκριμένα:
Το πλαίσιο ελέγχου των οντοτήτων του δημόσιου
συμφέροντος διαμορφώνεται από:
α) το ν. 4449/2017, ο οποίος ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16.4.2014,

www.solcrowe.gr
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β) τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου,
της
14.4.2014,

κά με τις πληροφορίες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του ΔΠΕ 701 και συγκεκριμένα της παραγράφου 9 του προτύπου αυτού.

γ) τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν και

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Έκθεση Ελέγχου που θα εκδοθεί από τη ΣΟΛ Crowe
σε αυτή την περίπτωση θα συμμορφώνεται πλήρως
με την παράγραφο 10 περίπτωση 2 (ε) του άρθρου
10 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14.4.2014,
στην οποία προβλέπεται ρητά ότι, στην Έκθεση
Ελέγχου ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής «επιβεβαιώνει ότι η γνώμη ελέγχου συμφωνεί με τη συμπληρωματική έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου
που αναφέρεται στο άρθρο 11».

δ) τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC.
Oι διατάξεις σχετικά με τη «Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου», η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14.4.2014, μπορούν να εφαρμοστούν προαιρετικά και στην περίπτωση των οντοτήτων, οι οποίες δεν είναι δημόσιου
συμφέροντος, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά
πριν από την ανάληψη του ελέγχου και περιλαμβάνεται και στην έγγραφη «Συμφωνία επί των όρων
ανάθεσης του ελέγχου», σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΔΠΕ 210 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 9 (β).
Εφόσον, η έκδοση της ως άνω «Συμπληρωματικής
Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου» δεν έχει
συμφωνηθεί να συνταχθεί από τη ΣΟΛ Crowe κατά
την αρχική έγγραφη «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης του ελέγχου», σύμφωνα με το ΔΠΕ 210,
πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν οι διατάξεις
της παραγράφου 14 του προτύπου αυτού, σχετικά
με την αποδοχή «μίας αλλαγής στους όρους της
ανάθεσης του ελέγχου» και να υπογραφεί συμπληρωματική συμφωνία, στην οποία να περιλαμβάνονται οι νέοι όροι ανάθεσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι νέοι όροι της ανάθεσης δεν θα αφορούν μόνο στην παροχή της «Συμπληρωματικής Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου», η οποία θα συνταχθεί υποχρεωτικά σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του Κανονισμού
(ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 14.4.2014, αλλά και τη σύνταξη
της Έκθεσης Ελέγχου, η οποία υπό τις παρούσες
συνθήκες θα συνταχθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10, περίπτωση 2 (ε) του
ίδιου Κανονισμού.
Η ανωτέρω υποχρέωση, συνεπάγεται αυτόματα την
εφαρμογή των υποχρεωτικών οδηγιών των ΔΠΕ
700 και 701, για τη δομή και τα περιεχόμενα που
πρέπει να έχει η Έκθεση Ελέγχου που εκδίδεται
προς τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα των διατάξεων των περιπτώσεων (β) και (γ)
της παραγράφου 40 του ΔΠΕ 700, καθώς και σχετι-
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Η ως άνω «Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου», η οποία όπως ήδη επισημάνθηκε
θα συνταχθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 14.4.2014 συμμορφώνεται απολύτως με τις
απαιτήσεις του ΔΠΕ 260 «Επικοινωνία με τους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση» με ότι αυτό συνεπάγεται για την τεκμηρίωσή της στο φάκελο ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο αυτό και το ΔΠΕ 230
«Τεκμηρίωση Ελέγχου».
Όσον αφορά στη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ελέγχου τυχόν αδυναμιών στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες ενδέχεται να εντοπιστούν
στο πλαίσιο του ελέγχου μας επί των οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
από το ΔΠΕ 265 «Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση», αυτή μπορεί να ενσωματωθεί
σε ειδική παράγραφο της «Συμπληρωματικής Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου», σύμφωνα με
τις διατάξεις του11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.
Εφόσον υιοθετηθεί αυτή η πρακτική, δεν απαιτείται
η έκδοση άλλης σχετικής αναφοράς στο πλαίσιο της
εφαρμογής των διατάξεων του ΔΠΕ 265 «Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση». Αντίστοιχη θα είναι και η τεκμηρίωση στο φάκελο ελέγχου, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο και το
ΔΠΕ 230 «Τεκμηρίωση Ελέγχου».
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τα μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης
παγίων κατανέμονται λογιστικά και
φορολογικά ισόποσα στα έτη της
μίσθωσης

«18.6.1 Τα μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης
αναγνωρίζονται αναλόγως ως έσοδο ή έξοδο
στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε
ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός
εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή των μισθωμάτων στις περιόδους της
μίσθωσης. Για παράδειγμα, το μίσθωμα δύναται
να καθορίζεται ως συνάρτηση της χρήσης ή των
παραγόμενων ωφελειών από το πάγιο (π.χ. μίσθωση φωτοτυπικού όταν το μίσθωμα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των φωτοαντιγράφων).».

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ανώνυμη εταιρεία που εφαρμόζει τα ΕΛΠ, μίσθωσε
τον Δεκέμβριο 2019 με λειτουργική μίσθωση ένα
Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο για χρονικό διάστημα 4 ετών με
μηνιαίο μίσθωμα 350,00 € πλέον ΦΠΑ, εκτός του
πρώτου μισθώματος που τιμολογήθηκε με το ποσόν
των 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

-

Το πρώτο μίσθωμα των 4.000,00 ευρώ αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα στο
πρώτο έτος της μίσθωσης;

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
Στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
18 του Ν. 4308/2014 ορίζονται τα εξής:
«Λειτουργική μίσθωση
α) Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική
για την κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.
β) Ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής
μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως
έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή
μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,
εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος
είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για
την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.».

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του
Ν. 4172/2013 ορίζονται τα εξής:
«2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με
βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο
οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά
πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος
προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον
πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης».

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

-

Στο άρθρο 18 της Λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Ν. 4308/2014 αναφέρονται μεταξύ
άλλων και τα εξής:

-

Στην ΠΟΛ 1113/2015 αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής :
«Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.
4172/2013) καθιερώνει νέους κανόνες για την
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρηματικών δαπανών για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες. Ειδικότερα:
α) με τις διατάξεις του άρθρου 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών με την έννοια ότι κατ' αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης και επιπροσθέτως πληρούν τα λοιπά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο αυτό. Το εν λόγω άρθρο πρέπει να εξετάζεται συστηματικά
με το άρθρο 23 που αφορά τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και την παράγραφο 4 του άρθρου 48 σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες που
αφορούν τα ενδοομιλικά μερίσματα που
απαλλάσσονται από το φόρο. Κατά συνέπεια,
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ο κανόνας που εισάγεται είναι ότι όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και
συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό
κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του
άρθρου 23 εκπίπτει,
β) με τις διατάξεις του άρθρου 22Α, το οποίο
προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου
22 του ν. 4223/2013, ορίζεται ο τρόπος έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιούν οι
επιχειρήσεις, και
γ) με τις διατάξεις του άρθρου 23 ορίζονται περιοριστικά οι κατηγορίες δαπανών που δεν
εκπίπτουν. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που
λόγω του είδους τους δεν εκπίπτουν χωρίς να
απαιτείται η συνδρομή άλλου όρου ή προϋπόθεσης και σε αυτές που δεν εκπίπτουν μόνον κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το τιθέμενο στο άρθρο αυτό αριθμητικό όριο.
2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της
επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές
συναλλαγές της.
(…)
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η
αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων
που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή
ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη
που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε
συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως
προς το είδος ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών.
(…)
γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία)
της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να
έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία
του φορολογικού έτους που αυτές έχουν
πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα
δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που
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προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.
4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση
απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών
στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών
από τον εκδότη τους.
3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω
συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της
παραγράφου 4 του άρθρου 48.
Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του
φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ.
χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών,
κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά
εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την
κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον
κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή
περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.».
Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:
1. Η ομοιόμορφη κατανομή των μισθωμάτων
(ισόποσα σε 48 δόσεις) προβλέπεται από
τα ΕΛΠ και δεν αντίκειται στις διατάξεις
της φορολογικής νομοθεσίας.
2. Εφόσον η μίσθωση είναι λειτουργική, κατά τα
ΕΛΠ το συνολικό ποσό των μισθωμάτων,
περιλαμβανομένου και του πρώτου μισθώματος, θα κατανεμηθεί (λογιστικά και
φορολογικά) ισόποσα στα προβλεπόμενα
από την σύμβαση μίσθωσης μισθώματα.
Νομοθεσία - Νομολογία
Άρθρο 18 παρ. 5 Ν. 4308/2014
Λογιστική οδηγία ΕΛΠ
Άρθρο 21 Ν. 4172/2013
ΠΟΛ.1113/2015
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Φορολογικός χειρισμός των εξόδων
που καταβλήθηκαν κατά τον χρόνο
έκδοσης ομολογιακού δανείου
από Ανώνυμη Εταιρεία που τηρεί
τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα
με τα ΕΛΠ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ανώνυμη εταιρεία, που εφαρμόζει Ε.Λ.Π., εξέδωσε
το Δεκέμβριο 2019 ομολογιακό τραπεζικό δάνειο
ποσού ευρώ 30.000.000,00, 7ετούς διάρκειας.
Κατά την έκδοση του ομολογιακού δανείου επιβαρύνθηκε με έξοδα τραπέζης συνολικού ποσού ευρώ
270.000,00, καταβλητέα κατά την έκδοση των ομολογιών.
Τα έξοδα αυτά αφορούσαν εφάπαξ προμήθεια διοργάνωσης υπό την ιδιότητα της τράπεζας ως Πληρεξουσίου Καταβολών, για λογαριασμό των Ομολογιούχων και εφάπαξ προμήθεια συντονισμού υπό
την ιδιότητά της ως Συντονιστή Έκδοσης.
Η εταιρεία, θεωρώντας ότι τα ποσά αυτά έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματά της, κάνοντας
χρήση της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου
22 του Ν.4308/2014, επιβάρυνε με τα ποσά αυτά
τμηματικά τα αποτελέσματα των χρήσεων μέχρι την
λήξη/ αποπληρωμή του δανείου, με τη σταθερή μέθοδο.
Ερωτάται εάν είναι και φορολογικά αποδεκτή η
τμηματική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με την
σταθερή μέθοδο της παραγράφου 4 του άρθρου 22
Ν.4308/2014 ή εάν θα πρέπει να επιβαρυνθούν
εφάπαξ τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους
έκδοσης των ομολογιών, εντός του οποίου χρεώνονται και καταβάλλονται τα έξοδα αυτά.
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
- Στις διατάξεις του άρθρου 21 § 2 του
Ν. 4172/ 2013 ορίζεται ότι:
«2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση
το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος
συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα
που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε
περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται

αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών
αποτελεσμάτων χρήσης.»
- Στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4308/ 2014
ορίζεται ότι:
«1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά
στο οφειλόμενο ποσό τους.
2. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση,
καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με
την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία
οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.
3. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα
οφειλόμενα ποσά.
4. Αντί της εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 3
του παρόντος άρθρου, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο,
εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
5. Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η αρχική αναγνώριση
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται
στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή
υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος
που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών.
6. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα
αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων βάσει των προβλέψεων του
άρθρου 18 παράγραφος 2.δ και 20 παράγραφος 5
του παρόντος νόμου.
(…)»
- Στο άρθρο 22 «Υποχρεώσεις» της Λογιστικής
Οδηγίας εφαρμογής του νόμου 4308/2014,
εκτός των άλλων αναφέρονται και τα εξής:
«(…)
22.1.1 Με βάση τον ορισμό του Παραρτήματος Α,
χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι μια συμβατική
δέσμευση για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μπορεί να είναι έντοκες ή
άτοκες.
22.1.2 Συνήθη παραδείγματα χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων είναι οι δανειακές συμβάσεις ή οι
υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Άλλες πιο σύνθε-
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τες περιπτώσεις χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι οι υποχρεώσεις από παράγωγα, όπως τα
δικαιώματα προαίρεσης (options), τα συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), και τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards).
22.1.3 Τονίζεται ότι βασική προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μια υποχρέωση ως χρηματοοικονομική
είναι η ύπαρξη συμβατικής δέσμευσης, γραπτής ή
προφορικής. Συνεπώς, δεν είναι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι δεσμεύσεις για πληρωμές που
δεν απορρέουν από σύμβαση αλλά από νόμους,
όπως πληρωμές για φόρο εισοδήματος ή άλλους
φόρους (π.χ. ΦΠΑ), τα προεισπραγμένα έσοδα, οι
προβλέψεις, κλπ.
22.1.4 Όταν εφαρμόζεται το κόστος κτήσης, οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται
κατά την αρχική τους αναγνώριση στο οφειλόμενο
ποσό τους. Το αναφερόμενο ως οφειλόμενο ποσό
μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι το ονομαστικό ποσό της οφειλής στη λήξη.
22.2.1 Ποσά υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς και το κόστος που σχετίζεται με την ανάληψη μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου ως έσοδα ή έξοδα.
22.3.1 Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα
οφειλόμενα ποσά.
Παράδειγμα
Η επιχείρηση Α εξέδωσε στη χρήση 20Χ1 ομόλογο
πενταετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας 1.000.000
ευρώ. Το ομόλογο εκδόθηκε υπό το άρτιο στην τιμή
των 997.000 ευρώ και δίδει σταθερό επιτόκιο 3%
ετησίως. Η Α επιβαρύνθηκε με την αμοιβή χρηματοοικονομικού συμβούλου, που σχετίζεται άμεσα με
την έκδοση του ομολόγου, ποσού 2.000 ευρώ.
Το ποσό της υποχρέωσης που πρέπει να αναγνωρίσει η Α με τη μέθοδο του κόστους είναι 1.000.000
ευρώ, ενώ το ποσό του υπό το άρτιο (3.000 ευρώ)
και της προμήθειας (2.000 ευρώ) θα επιβαρύνει τα
αποτελέσματα της 20Χ1 ως έξοδο (σύνολο 5.000
ευρώ), καθώς δεν είναι σημαντικά. Στο τέλος κάθε
περιόδου και μέχρι τη λήξη της, η υποχρέωση θα
εμφανίζεται στο οφειλόμενο (ονομαστικό) ποσό των
1.000.000 ευρώ.
22.4.1 Η παράγραφος 4 προβλέπει ότι αντί της
εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου
22, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και επιμετρούνται
μεταγενέστερα, εφόσον είναι έντοκες, στο αποσβέσιμο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή την σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση
κατά την παράγραφο 4 έχει σημαντική επίπτω-
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ση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έναντι της επιμέτρησης στο οφειλόμενο
(ονομαστικό) ποσό των παραγράφων 1 έως 3.
22.4.2 Ως κόστος κτήσης μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης θεωρείται το ποσό που αναλήφθηκε
κατά την αρχική της αναγνώριση. Με την μέθοδο
του αποσβέσιμου κόστους (σταθερή ή βάσει του
πραγματικού επιτοκίου), αποσβένονται σταδιακά
ποσά που αφορούν υπό ή υπέρ το άρτιο και άμεσα κόστη που σχετίζονται ευθέως με την ανάληψη της υποχρέωσης.
22.4.3 Για το αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου ή την σταθερή μέθοδο ισχύουν αναλόγως τα αναφερθέντα στο άρθρο 19 περί
επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Παράδειγμα
Η επιχείρηση Α εξέδωσε στη χρήση 20Χ1 ομόλογο
πενταετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας 1.000.000
ευρώ. Το ομόλογο εκδόθηκε υπό το άρτιο στην τιμή
των 970.000 ευρώ και δίδει σταθερό επιτόκιο 2%
ετησίως. Η Α επιβαρύνθηκε με την αμοιβή χρηματοοικονομικού συμβούλου, ποσού 2.000 ευρώ.
Συζήτηση - Λύση
Το ποσό της υποχρέωσης που πρέπει να αναγνωρίσει αρχικά η Α είναι 968.000 ευρώ, ενώ το ποσό
των 32.000 ευρώ (άθροισμα του υπό το άρτιο και
της αμοιβής) θα κατανεμηθεί στις 5 περιόδους είτε
με την ευθεία μέθοδο (32.000 / 5 = 6.400 ευρώ ετησίως) είτε με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Λεπτομερέστερο παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου του αποσβέσιμου κόστους παρέχεται στην παρ.
19.3.2 της παρούσης, όταν η σχετική συναλλαγή
εξετάζεται από την πλευρά του επενδυτή (αγοραστής του ομολόγου).(…)».
Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά τα ανωτέρω
προκύπτει ότι, τα έξοδα τραπέζης, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, μπορούν να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της
εκδότριας εταιρείας, εφαρμόζοντας μία από τις μεθόδους που ορίζονται από το Ν. 4308/2014, εκπιπτόμενα ή στο σύνολο τους κατά το έτος αρχικής
αναγνώρισης του δανείου (αν δεν έχουν σημαντική
επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) ή σταδιακά με την μέθοδο του αποσβέσιμου κόστους (του πραγματικού επιτοκίου ή της
σταθερής μεθόδου).
Νομοθεσία - Νομολογία
Ν 4172/2013 άρθρο 21
Ν 4308/2014 άρθρα 22
Λογιστική Οδηγία Ν 4308/2014
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Φορολογικός χειρισμός των εξόδων
που καταβλήθηκαν κατά τον χρόνο
έκδοσης ομολογιακού δανείου
από Ανώνυμη Εταιρεία που τηρεί
τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.

- Στις διατάξεις του άρθρου 47 § 3
του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

Ανώνυμη εταιρεία, που εφαρμόζει Δ.Π.Χ.Α. εξέδωσε
το Σεπτέμβριο 2019 ομολογιακό τραπεζικό δάνειο
ποσού ευρώ 12.000.000,00, 5ετούς διάρκειας.

«3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά
μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εφαρμογή του Κανονισμού
1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.»

Για την έκδοση αυτή, επιβαρύνθηκε με τραπεζικά
έξοδα συνολικού ποσού ευρώ 100.000,00, που
αφορούσαν εφάπαξ προμήθεια διοργάνωσης υπό
την ιδιότητα της τράπεζας ως Πληρεξουσίου Καταβολών, για λογαριασμό των Ομολογιούχων και
εφάπαξ προμήθεια συντονισμού υπό την ιδιότητά
της ως Συντονιστή Έκδοσης.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, τα έξοδα τραπέζης
τα οποία καταβλήθηκαν κατά την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, κατανέμονται στα αποτελέσματα
της εκδότριας εταιρείας ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του Ομολογιακού δανείου, με την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου, σύμφωνα με οριζόμενα στο
Δ.Π.Χ.Α. 9.

Το ερώτημα είναι πως επιβαρύνουν τα έξοδα αυτά
τα φορολογητέα αποτελέσματα της εκδότριας εταιρείας.

Νομοθεσία - Νομολογία
Άρθρο 21 παρ. 2 Ν 4172/2013
Άρθρο 47 παρ.3 Ν. 4172/2013
Δ.Π.Χ.Α. 9

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
- Στις διατάξεις του άρθρου 21 § 2
του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
«2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που
προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά,
σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.»
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ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Λογιστική Αντιμετώπιση
του Μεταφορικού Ισοδύναμου
(Ν. 4551/2018)

ΕΡΩΤΗΜΑ
Με τον Ν. 4551/2018 θεσπίζεται ο μηχανισμός του
Μεταφορικού Ισοδύναμου προκειμένου να εξισωθεί
το κόστος μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα
προς τις νησιωτικές περιοχές. Δικαιούχοι του μέτρου
είναι μεταξύ άλλων και οι πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν.
4308/2014 που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί
που εφαρμόζεται το μέτρο. Από την 1 Ιουλίου 2018
είναι επιλέξιμες, οι δαπάνες μεταφοράς προϊόντων
για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που
δικαιούνται να λάβουν μέρος στην δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου του
TAXIS. Ειδικά για τις δαπάνες της χρήσης 2018, η
εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων τέθηκε σε
εφαρμογή τον Μάρτιο του 2019. Το 2019, μετά από
έλεγχο του αρμόδιου φορέα καταβάλλονται στους
δικαιούχους τα ποσά της ενίσχυσης από το μέτρο
του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σημειώνεται ότι το
μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου καταβάλλεται
με τη μορφή χρηματικής ενίσχυσης σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα και είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.
Ερωτάται:
Α) Εάν το ποσό της ενίσχυσης που εισπράττουν τα
νομικά πρόσωπα από την εφαρμογή του μέτρου
του Μεταφορικού Ισοδύναμου, θα πρέπει να
αναγνωριστεί ως αφορολόγητο έσοδο μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων ή εάν θα πρέπει να
καταχωρηθεί απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε
λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
Β) Εάν το ποσό που εισπράττουν τα νομικά πρόσωπα από την εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου θα πρέπει να αναγνωριστεί
στη χρήση την οποία αφορούν οι αντίστοιχες
δαπάνες (στην προκειμένη περίπτωση 2018) ή
στη χρήση εντός της οποίας γίνεται η αίτηση,
εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή και εισπράττεται (στην προκειμένη περίπτωση 2019).
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Σχετικά με το ερώτημα Α
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του
Ν. 4551/2018:
«2. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική
Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την είσπραξή του δεν
απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 (Α΄ 167). Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο
δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής
του.».
Στους ορισμούς του παραρτήματος Α του Νόμου
4308/2014 δίδεται ο ορισμός της κρατικής επιχορήγησης ως εξής:
«Επιχορηγήσεις, κρατικές (Government grants):
Ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς
πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες
συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της
δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές
επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης
στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία
καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν
μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές
συναλλαγές της οντότητας.».
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το Α.ΝΗ.ΚΟ.
(Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους) πρέπει να
αντιμετωπισθεί ως κρατική επιχορήγηση κάλυψης
εξόδων διότι αποτελεί ποσό που καταβάλλεται στην
επωφελούμενη οντότητα και προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της
επωφελούμενης οντότητας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (το ποσό που θα κατέβαλε για
μεταφορά στην ίδια απόσταση η επωφελούμενη
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οντότητα εάν
Ελλάδα).

είχε την έδρα της στην ηπειρωτική

Δεδομένου ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν
εισπράξεις που δεν προέρχονται από τους μετόχους, δεν πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα στις κατάλληλες περιόδους.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν
αποτελεί συναλλαγή με τους μετόχους της Εταιρίας
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. Αποτελεί έσοδο για την
επωφελούμενη οντότητα και συνεπώς πρέπει να
καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.
4551/2018, το A.NH.KO. είναι αφορολόγητο με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47
του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του. Άρα κατά
τη μεταφορά του στο υπόλοιπο εις νέο, μέσω των
αποτελεσμάτων, κρίνεται αναγκαίο να καταχωρηθεί
σε έναν ιδιαίτερο λογαριασμό του υπολοίπου εις
νέο, ώστε σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του να φορολογηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σχετικά με το ερώτημα Β
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4308/2014 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι:
«2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η
έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν
έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα
στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα
βαρύνουν τα αποτελέσματα.».

«Οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση εξόδων,
αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους, και με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν.
Συνήθως, η έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται
οριστική, όταν η οντότητα έχει τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν τη χορήγησή
τους. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά
που εισπράττονται ή εγκρίνονται, αναλόγως.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ληφθείσα επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών εξόδων της
Εταιρίας, θα πρέπει να καταχωρηθεί στη χρήση
2018, στην οποία καταχωρήθηκαν και τα σχετικά
έξοδα προκειμένου το έσοδο της επιχορήγησης να
αντισταθμίζει τα έξοδα αυτά. Επίσης, όπως προκύπτει από τη φύση της επιχορήγησης, δεν τίθεται θέμα μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους όρους
χορήγησής της και συνεπώς η έγκρισή της θεωρείται σχεδόν βέβαιη .
Εάν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 δεν είναι γνωστό το
εισπρακτέο ποσό του Α.ΝΗ.ΚΟ. ή δεν μπορεί να
προσδιορισθεί αξιόπιστα, τότε είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η παράγραφος 22 του ΔΛΠ 20, η οποία
έχει ως εξής: «Είναι δυνατό μια οικονομική οντότητα
να δικαιούται τη λήψη κρατικής επιχορήγησης για
την κάλυψη εξόδων ή ζημιών που τη βάρυναν σε
προηγούμενη περίοδο. Η επιχορήγηση αυτής της
μορφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την
περίοδο στην οποία καθίσταται εισπρακτέα, μαζί με
γνωστοποίηση που να διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των επιδράσεών της.».

Στη λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ για τον Ν.4308/2014
αναφέρεται ότι:
«23.2.1 Οι κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα (ή ως μειωτικό
στοιχείο του κόστους) στην περίοδο στην οποία οι
δαπάνες που επιχορηγήθηκαν βαρύνουν τα αποτελέσματα.».
Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 3382/2019
με θέμα «Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός»:
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Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.

ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

Α 1468/2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β’ 4/3.1.2014) Απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του
προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών
(άρθρ.19 Ν.4172/2013).»
17 Δεκέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
3. Το π.δ. 83/2019 (Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β' 2901).
5. Την 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο (B' 3051).
6. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την
αριθμ. 39/3/3.11.2017 (689/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και
41, όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α' 222),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν.
9. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β' 968/22.3.2017) Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους
με το άρθρο 77 του ν. 4646/2019 (Α' 201/12.12.2019), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Οικονομικών να ορίζει μεταξύ άλλων, τους φορείς προς τους οποίους τα ποσά των
καταβαλλόμενων δωρεών μειώνουν το φόρο φυσικού προσώπου που προκύπτει με βάση την ετήσια
δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
11. Την ΠΟΛ.1010/2014 (Β' 4/3.1.2014) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
12. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των φορολογουμένων για τους φορείς εκείνους προς τους οποίους οι
καταβαλλόμενες δωρεές τυγχάνουν μείωσης του φόρου που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση
φορολογίας εισοδήματος τους.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Η περίπτωση 4 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1010/2014 (Β' 4) αναριθμείται σε 5
και μετά την περίπτωση 3 προστίθεται νέα περίπτωση 4 ως εξής:
«4. Τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των
ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.».
2. Τα ως άνω οριζόμενα εφαρμόζονται για μειώσεις φόρων σε δωρεές που πραγματοποιούνται από
1.1.2020 και μετά.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε 2204/2019
Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν
στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση
πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
24 Δεκέμβριος 2019
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Για την έκπτωση παρακρατούμενων και προκαταβληθέντων φόρων καθώς και φόρων που
καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή για τα οικονομικά έτη έως και το 2014 ισχύουν οι διατάξεις του νόμου
2238/1994 και ειδικότερα τα άρθ. 9 (παρ. 9) και 10 (παρ. 3 και 4), για τα φυσικά πρόσωπα και τα πρόσωπα
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2238/1994, καθώς και το άρθ. 109 (παρ. 4) για τα νομικά
πρόσωπα.
Επιπλέον, στην παρ. 7 του άρθρου 84 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς
επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της
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δήλωσης ή, αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση
αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί.
Περαιτέρω, για την παραγραφή φορολογικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου που γεννήθηκαν ως τις
31.12.2013 εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995, η οποία ορίζει ότι η κατά του
Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σε αυτό χρηματικού
ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή. Η παραγραφή όμως που προβλέπεται στη διάταξη
αυτή αφορά μόνο απαίτηση προς επιστροφή αχρεώστητης ή παρά το νόμο καταβολής, προϋποθέσεις που
δεν ισχύουν στην περίπτωση του παρακρατηθέντος, και αποδοθέντος στο Δημόσιο, ή προκαταβληθέντος
φόρου, ή φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Κατά συνέπεια, ζήτημα παραγραφής δεν τίθεται για
παρακρατηθέντα / προκαταβληθέντα ποσά που εκπίπτουν από (συμψηφίζονται με) τη φορολογική
υποχρέωση βάσει δήλωσης, κατά το μέρος που δεν προκύπτει επιστροφή φόρου και η έκπτωση των
φόρων αυτών διενεργείται ανεξάρτητα από το γεγονός εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμη ή
εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Β. Για την έκπτωση παρακρατούμενων και προκαταβληθέντων φόρων καθώς και φόρων που
καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή για οικονομικά έτη μετά το 2014 ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4172/2013
(σχετικό το άρθρο 72 παρ. 25 αυτού και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθ. 67 (παρ. 6), για τα φυσικά
πρόσωπα, και αυτές του άρθρου 68 (παρ. 3) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες).
Επιπλέον για την παραγραφή αξιώσεων επιστροφής φόρου που έχει καταβληθεί αχρεώστητα εφαρμόζεται
η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής Κ.Φ.Δ.), η
οποία ορίζει ότι η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά
τον χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού
φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη
φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.
Γ. Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι εκπίπτει κατά τον υπολογισμό του φόρου κάθε
παρακρατούμενος ή προκαταβληθείς φόρος και φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ανεξάρτητα από
το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή
παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η διαφορά επιστρέφεται σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κ.Φ.Δ., ενώ η παραγραφή εξετάζεται μόνον για το
ποσό του οποίου αξιώνεται η επιστροφή.
Επομένως, σε κάθε πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που
εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει φορολογικής δήλωσης, καθώς και σε κάθε άμεσο
προσδιορισμό φόρου που διενεργείται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων, κατά τον υπολογισμό του φόρου εκπίπτουν ο φόρος που παρακρατήθηκε, ο φόρος
που προκαταβλήθηκε και ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή με τους εκάστοτε ισχύοντες
περιορισμούς στην περίπτωση του τελευταίου.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν και κατά την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Δ., σύμφωνα με τις οποίες, πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση, εκτός από τα στοιχεία που περιέχονται σε φορολογική δήλωση
του φορολογούμενου, κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (πχ. βεβαιώσεις
αποδοχών που οι υπόχρεοι φορείς - εργοδότες, ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά
στη Φορολογική Διοίκηση).
Κάθε εγκύκλιος ή οδηγία κατά το μέρος που αντιτίθεται στην παρούσα παύει εφεξής να ισχύει.
Τυχόν φόροι που αποδόθηκαν κατά την εφαρμογή αντίθετων οδηγιών ή εγκυκλίων, στο πλαίσιο εφαρμογής
του νόμου 2238/1994, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Α 1482/2019
«Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και
για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία»
30 Δεκέμβριος 2019
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.
2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17
του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 152 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α΄).
4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄), «περί του Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6.8.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964 Β΄)
«Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας
Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».
6. Την αριθμ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3051 Β΄)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».
7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 41
αυτού.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους
2020, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.
9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης
τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020, που λήγει την 31-122019, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 15-1-2020.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ε.2002/2019
Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και
επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν
τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του
άρθρου 72 του ν. 4172/2013
31 Δεκέμβριος 2019
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την
κατάργησή τους με τον ν.4172/2013, οριζόταν μεταξύ άλλων ότι η υπεραξία που προκύπτει από την
πώληση ακίνητου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα
συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί
σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή
διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο
πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης
λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση.
2. Με την ΠΟΛ.1022/2004 εγκύκλιό μας είχε διευκρινισθεί ότι σε περίπτωση που διακόπτεται η σύμβαση
μίσθωσης (leasing) ή υποκαθίσταται ο μισθωτής από νέο πρόσωπο, τότε αίρεται η χορηγηθείσα σύμφωνα
με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 απαλλαγή και η υπεραξία υπόκειται
σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στη χρήση που προέκυψε.
3. Επίσης, από τη Διοίκηση είχε διευκρινιστεί ότι η χορηγηθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της
παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, απαλλαγή για την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση του
ακινήτου προς την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αίρεται, όταν η μισθώτρια επιχείρηση
υπεκμισθώνει αυτό στη συνέχεια σε άλλη (σχετ. τα αριθ. πρωτ.1112525/11240πε/Β0012/14-10-2015 και
1127853/11791πε/Β0012/14-1-2009 έγγραφά μας).
4. Επιπλέον, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993 είχε
διευκρινισθεί ότι κατά την απορρόφηση εταιρείας από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές
διατάξεις του ν.2166/1993 το αποθεματικό που έχει σχηματισθεί με βάση τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3
του άρθρου 28 του ν.2238/1994 από την απορροφώσα εταιρεία θα εισφερθεί στη λειτουργούσα Α.Ε., χωρίς
την καταβολή φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του
ν.2166/1993 και με την προϋπόθεση της αποδοχής του εν λόγω όρου από την εταιρεία χρηματοδοτικής
μίσθωσης (σχετ. το αριθ. πρωτ.Δ12Β 1046268 ΕΞ2013/13-3-2013 έγγραφό μας).
5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι δεν
εμπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 τα αφορολόγητα
αποθεματικά της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση
ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια είχε συναφθεί
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας
επιχείρησης.
6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.δ.1297/1972 ορίζεται ότι οι αφορολόγητες
κρατήσεις αναπτυξιακών νόμων που έχουν σχηματίσει οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις,
εφόσον μεταφέρονται σε λογαριασμούς αποθεματικών στις προκύπτουσες από τη μετατροπή ή
συγχώνευση επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης.
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7. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 52 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι η λήπτρια μπορεί να
αναλάβει αποθεματικά και προβλέψεις που σχημάτισε η εισφέρουσα εταιρεία και τα οποία σχετίζονται με
τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που μεταβιβάζονται και τα οποία απολάμβαναν φορολογικές
απαλλαγές υπό τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία εάν δεν είχε γίνει η
μεταβίβαση. Τα υπόψη αποθεματικά και προβλέψεις θα μεταφέρονται αυτούσια στη λήπτρια εταιρεία και θα
εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της.
8. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 54 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι η λήπτρια εταιρεία μπορεί να
μεταφέρει τα αποθεματικά και τις προβλέψεις που σχηματίστηκαν από την εισφέρουσα εταιρεία, με τις
φορολογικές απαλλαγές και τους όρους που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν η μεταβίβαση δεν
είχε λάβει χώρα. Η λήπτρια εταιρεία αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας
εταιρείας ως προς τα εν λόγω αποθεματικά και προβλέψεις.
9. Στην υπηρεσία μας έχουν υποβληθεί ερωτήματα με τα οποία τίθεται το ζήτημα της φορολογικής
μεταχείρισης του αφορολόγητου αποθεματικού που έχουν σχηματίσει επιχειρήσεις από υπεραξία από
πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), με βάση τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3 του
άρθρου 28 του ν.2238/1994, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) κατά τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν.2166/1993 και
ν.δ.1297/1972) ή του ν.4172/2013 (άρθρα 52 και 54) και
β) κατά την υπεκμίσθωση ακινήτου που έχει αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
σύμβασης σε τρίτο.
10. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι η χορηγηθείσα, με βάση τις διατάξεις της
περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, απαλλαγή δεν αίρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) κατά τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν.2166/1993 και
ν.δ.1297/1972), καθώς και με τις διατάξεις του ν.4172/2013 (άρθρα 52 και 54), εφόσον το εν λόγω
αποθεματικό μεταφέρεται αυτούσιο στη λήπτρια εταιρεία και εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία
της και
β) όταν η μισθώτρια επιχείρηση υπεκμισθώνει ακίνητο για το οποίο έχει συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης σε άλλη επιχείρηση, καθόσον η υπεκμίσθωση ακινήτου δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις του
άρθρου 28 παρ. 3 περ. ζ' που θα είχαν ως συνέπεια τη φορολόγηση του αποθεματικού.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε 2005/2020
Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της
πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook
15 Ιανουάριος 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας και
λαμβανομένων υπόψη των συμβάσεων συνεργασίας που είχε συνάψει το βρετανικό tour operator «Thomas
Cook» με πολλές ημεδαπές τουριστικές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση
των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επί πιστώσει προς το υπόψη πρακτορείο, τη στέρηση της
δυνατότητας στις ημεδαπές επιχειρήσεις σχηματισμού προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών
απαιτήσεων για το σύνολο των οφειλών αυτού εντός του έτους 2019 και την πρόκληση μεγάλου
ύψους ζημιών στην ελληνική τουριστική αγορά από το οριστικό αυτό γεγονός, με την παρούσα γίνεται δεκτό
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ότι για τις επισφαλείς απαιτήσεις των τουριστικών ημεδαπών επιχειρήσεων μέσα στο φορολογικό έτος 2019
λόγω της πτώχευσης του εν λόγω βρετανικού πρακτορείου θα έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα
στην ΠΟΛ.1170/2015 εγκύκλιο.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
*******
ΠΟΛ.1170/30.7.2015
30 Ιούλιος 2015
ΘΕΜΑ: Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης
αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων το έτος 2014.
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το οποίο ετέθη στην υπηρεσία μας με το αριθ. πρωτ. 1980/16.02.2015
έγγραφο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα·
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα ποσά των
προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του ίδιου άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, με τις
προϋποθέσεις που τίθενται στην ίδια παράγραφο. Επιπλέον με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του
ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά
αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση·
α) καταστεί εισπράξιμη ή
β) διαγραφεί.
Η απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις·
α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
2. Από τα ανωτέρω και με βάση την ΠΟΛ.1056/2.3.2015 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για
την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 συνάγεται ότι
προκειμένου για τη διαγραφή της απαίτησης απαιτείται ο σχηματισμός της πρόβλεψης με βάση τις
προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού.
3. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας με το σχετικό έγγραφο του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, προκύπτει ότι το έτος 2014 πτώχευσε ο Ισπανικός διαδικτυακός tour operator
«TRANSOTEL», καθώς και πολλά Ρωσικά τουριστικά πρακτορεία, κατάλογος των οποίων (ως συνημμένο)
μας απεστάλη από το ως άνω Επιμελητήριο με τη μεσολάβηση του γραφείου του Ε.Ο.Τ. Ρωσίας. Με τους
ως άνω τουριστικούς πράκτορες είχαν συνάψει συμβάσεις συνεργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις κατ'
αποκλειστικότητα πολλές ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η
εξόφληση των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επί πιστώσει προς τα υπόψη πρακτορεία να καταστεί
πρακτικά αδύνατη. Από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος τονίσθηκε ιδιαίτερα, ότι προκειμένου
για την απόδειξη της αφερεγγυότητας των ρώσων και ισπανών οφειλετών, η προσκόμιση τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης σε βάρος των οφειλετών αυτών αποτελεί μία διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και
κοστοβόρα και επιπλέον δεν δημιουργεί καμία προσδοκία είσπραξης των οφειλομένων.
4. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι :
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αφενός μεν λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης δεν είναι δυνατόν να σχηματισθούν
προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το σύνολο των οφειλών των αλλοδαπών
τουριστικών πρακτορείων εντός του 2014
και
αφετέρου ότι οι ζημίες που υπέστησαν οι ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τη μη είσπραξη
των απαιτήσεών τους οφείλονται σε οριστικό γεγονός (πτώχευση αλλοδαπών οφειλετών), το
οποίο μάλιστα θέτει ζήτημα επιβίωσης των επιχειρήσεων αυτών λόγω του μεγάλου ύψους των υπόψη
ζημιών
με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι:
οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν επισφαλείς απαιτήσεις λόγω πτώχευσης των
ρωσικών πρακτορείων που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο καθώς και λόγω
πτώχευσης του Ισπανικού διαδικτυακού tour operator «TRANSOTEL»,
μπορούν να διαγράψουν οριστικά τις απαιτήσεις αυτές μέσα στο φορολογικό έτος 2014 και να
εκπέσουν τα σχετικά ποσά από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού αυτού έτους, τηρουμένων των
προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ν.4172/2013, αλλά και με την επιπλέον προϋπόθεση ότι η
ξενοδοχειακή επιχείρηση που ζημιώθηκε δεν έχει αποζημιωθεί με κανέναν τρόπο για το ποσό των
υπόψη οφειλών (ζήτημα πραγματικό).
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013)
Α.1476/2019
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2020
20 Δεκέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016
(Α’94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
3. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10.3.2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’2743), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Το έτος 2020 θα διενεργηθούν εικοσιπέντε χιλιάδες εκατό (25.100) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί
έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως.
2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα
αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν
καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
3. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, το έτος
2020 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δυόμισι χιλιάδες (2.500) έλεγχοι για τη
διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαγραφή/επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012
και εφεξής σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν κάνει
εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών
24 Δεκέμβριος 2019
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το
πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις ΠΟΛ.1149/2012 και ΠΟΛ.1149/2013 αποφάσεις έχει διευκρινιστεί ότι για τα οικονομικά έτη 2012
και μετά, σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομική ημερομηνία, το τέλος
επιτηδεύματος πρέπει να επιβάλλεται για τον χρόνο (μήνες) λειτουργίας και μέχρι την ημερομηνία διακοπής
των εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, στη Δ.Ο.Υ.. Άλλωστε, η μη άσκηση
δραστηριότητας αναγνωρίζεται μόνο με υποβληθείσα δήλωση διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ., ακόμη κι αν
αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.
2. Με το ΔΕΑΦ Α 1109267 ΕΞ 2016/15.7.2016 έγγραφο διευκρινίστηκε ότι από το οικονομικό έτος 2012 και
μετά στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών φυσικών προσώπων με αναδρομική ημερομηνία,
τα τέλη επιτηδεύματος που έχουν βεβαιωθεί από την ημερομηνία της αποδεδειγμένης διακοπής των
εργασιών που έγινε δεκτή από τη Δ.Ο.Υ. και μετά θα πρέπει να διαγράφονται, ενώ σε περίπτωση που έχει
καταβληθεί το τέλος επιτηδεύματος, για την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησης προς επιστροφή
αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος χρηματικού ποσού, για τα έτη 2012 και 2013 εφαρμόζονται οι
διατάξεις του δημόσιου λογιστικού και με το αριθ. ΔΕΑΦ Α 1019600 ΕΞ2018/1.2.2018 έγγραφο
διευκρινίστηκε ότι κατά τη διαδικασία της διαγραφής οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν νέα πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου που δεν περιλαμβάνει τέλος επιτηδεύματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
2 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Δ., χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Επίσης, με την ΠΟΛ.1068/2017 εγκύκλιο,
αναφορικά με τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που
έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, διευκρινίστηκε ότι εφαρμόζονται όσα έγιναν δεκτά με το αριθ.
ΔΕΑΦΒ 1145341 ΕΞ 2015/10.11.2015 έγγραφο, ενώ για τις περιπτώσεις όπου το τέλος επιτηδεύματος για
το διάστημα μετά την εκπρόθεσμη διακοπή έχει ενδεχομένως ήδη καταβληθεί, για όσα τέλη επιτηδεύματος
έχουν βεβαιωθεί και καταβληθεί για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η τριετής παραγραφή ξεκινά από τον
χρόνο καταβολής του, τότε δηλαδή που ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή του κατά του Δημοσίου, κατ'
εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού.
3. Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2014 και έπειτα για την επιστροφή του τέλους
επιτηδεύματος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 με τις οποίες
ορίζεται ότι η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το
χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού
φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη
φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι εφόσον με την υποβολή
τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά
φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή
εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα. Επομένως, όσον αφορά σε
ζητήματα επιστροφής τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων οποιουδήποτε
οικονομικού έτους, από το 2014 και προηγουμένως, κατόπιν εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με
αναδρομική ημερομηνία και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τέλος επιτηδεύματος για το διάστημα
μετά την εκπρόθεσμη διακοπή έχει καταβληθεί, εφαρμόζονται, τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1068/2017
εγκύκλιο, περί τριετούς παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή αυτού από τον χρόνο καταβολής του, με
βάση τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, η οποία εφαρμόζεται και για τα φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα.
4. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του τέλους επιτηδεύματος,
εξετάζονται και υπολογίζονται ξεχωριστά οι ως άνω προθεσμίες με βάση την ημερομηνία καταβολής του
κάθε επιμέρους ποσού.
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5. Κατόπιν των ανωτέρω όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες, εφόσον έχει γίνει
δεκτή από τη Φορολογική Διοίκηση εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, το νομικό πρόσωπο και η νομική
οντότητα έχουν πάψει να υφίστανται από την ημερομηνία διακοπής εργασιών και ως εκ τούτου δεν νοείται η
επιβολή τέλους επιτηδεύματος. Συνεπώς, στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με
αναδρομική ημερομηνία, το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να επιβάλλεται μόνο για τον χρόνο (μήνες)
άσκησης επιτηδεύματος και μέχρι την ημερομηνία της αποδεδειγμένης διακοπής εργασιών που έγινε
αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ. και τα τέλη επιτηδεύματος που έχουν βεβαιωθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά
θα πρέπει να διαγράφονται εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τα ως άνω ισχύουν και για τη διαγραφή τέλους επιτηδεύματος των φυσικών προσώπων, όπως άλλωστε
έχει ήδη γίνει δεκτό με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με τα έγγραφα ΔΕΑΦ Α 1109267 ΕΞ 2016/157¬2016 και ΔΕΑΦ Α 1019600 ΕΞ 2018/1-2-2018, πράγμα που ισχύει και για τα οικονομικά έτη 2014 και
προηγούμενα, καθώς δεν νοείται επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε μη επιτηδευματία.
6. Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, δεν έχουν γίνει αποδεκτά αιτήματα διαγραφής τέλους
επιτηδεύματος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου σχετικό αίτημα στις Δ.Ο.Υ.
Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται συνοπτικός συγκεντρωτικός πίνακας για κάθε περίπτωση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ στην
οποία ανάγεται η
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έως 31/12/2013

Από 1/1/2014

ΔΙΑΓΡΑΦΗ (σε περίπτωση που ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (σε περίπτωση που το τέλος
έχει βεβαιωθεί αλλά δεν έχει
επιτηδεύματος έχει καταβληθεί)
καταβληθεί)
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ, εφόσον δεν έχει παρέλθει
τριετία από την ημερομηνία καταβολής του
(διατάξεις Δημοσίου Λογιστικού). Σε περίπτωση
τμηματικής καταβολής, η τριετία εξετάζεται και
υπολογίζεται ξεχωριστά με βάση την ημερομηνία
καταβολής του κάθε επιμέρους ποσού.
ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ με βάση την
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ, με βάση την {start}παρ. 4 του
ΠΟΛ.1068/2017 εγκύκλιο για τα άρθρου 42{end} του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).
νομικά πρόσωπα και το ΔΕΑΦ Α
1019600 ΕΞ 2018/1-2-2018 για
τα φυσικά πρόσωπα.
ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ με βάση την
ΠΟΛ.1068/2017 εγκύκλιο για τα
νομικά πρόσωπα και το ΔΕΑΦ Α
1019600 ΕΞ 2018/1-2-2018 για
τα φυσικά πρόσωπα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 2019
Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε
οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές
αγωνιστικές διακρίσεις
27 Δεκέμβριος 2019
Προς το σκοπό της αντιμετώπισης πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει στις περιπτώσεις για τις
οποίες τυγχάνουν εφαρμογής τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019
οδηγία της υπηρεσίας μας, η σχετική διαδικασία επιστροφής του φόρου στους δικαιούχους αθλητές /
προπονητές που προβλέπεται στην παρ. 5 της εν λόγω οδηγίας, αναδιατυπώνεται ως εξής:
Προκειμένου για την επιστροφή του παραπάνω παρακρατηθέντος φόρου, οι δικαιούχοι αθλητές /
προπονητές θα πρέπει να υποβάλλουν χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής τους, αναγράφοντας στους κωδ.611-
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612 («Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση») της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1) το πόσο του φόρου που τους παρακρατήθηκε εκ
παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις που έλαβαν κατά το φορολογικό έτος 2017 για την επίτευξη
εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων κατά τα έτη 2014 και 2015. Η συμπλήρωση των ως άνω κωδικών θα
γίνεται βάσει της σχετικής βεβαίωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει χορηγηθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία και θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από
τους δικαιούχους αθλητές / προπονητές. Το ακαθάριστο χρηματικό ποσό που τους καταβλήθηκε ως
οικονομική επιβράβευση, το οποίο όπως έχει διευκρινιστεί με αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ
2019/3.3.2019 έγγραφό μας δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος, εφόσον
δεν έχει ήδη αναγραφεί στην ατομική τους φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017,
συμπληρώνεται στους κωδ.781 – 782 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών
στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ» του Εντύπου Ε1. Οι εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις, που υποβάλλονται
λόγω μη υπαιτιότητας των δικαιούχων αθλητών / προπονητών, θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις. Η
αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει ήδη γίνει επιστροφή ή
συμψηφισμός του παραπάνω φόρου στην ατομική δήλωση του δικαιούχου αθλητή / προπονητή για το
φορολογικό έτος 2017, θα προβαίνει στη σχετική επιστροφή.
Τα ως άνω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία βάσει της αριθ. πρωτ. Ο
ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019 οδηγίας της υπηρεσίας μας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε. ΣΑΪΤΗΣ
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)
Α.1470/2019
Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο,
Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
18 Δεκέμβριος 2019
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α 1470/2019
ΘΕΜΑ: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο,
Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (Α’/
221), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4592/2019 (Α’ 20).
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019 (2901 Β’) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών».
9. Την 339/18-07-2019 (3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο», καθώς και την
340/18.7.2019 (Β’3051), όμοια απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
10. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
11. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών των αυξημένων προσφυγικών ροών
στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
12. Το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των
προαναφερόμενων νησιών κατά το χρονικό διάστημα 1.12.2018 έως 30.11.2019 υπερβαίνει τη
δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 50 εκατ. ευρώ,
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αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2020 έως και 30.6.2020,τη μείωση κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο,
Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4
και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.2200/2019
Οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό
που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 ΚΦΠΑ).
20 Δεκέμβριος 2019
Αναφορικά με την υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού
αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός 5ετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή
κατασκευή αυτού και σε συμμόρφωση με την απόφασης ΣτΕ 1862/2019, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ εάν εντός της πενταετίας από την
πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της
χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και
ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου.
Για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1.1.2014 έως 18.8.2015, οι διακανονισμοί των εκπτώσεων,
που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο, περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το
αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από
το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος (σχετ. Εγκύκλιος ΠΟΛ.1149/2015).
Για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 19.8.2015 και εφεξής, οι διακανονισμοί περιλαμβάνονται σε
δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το
τέλος της διαχειριστικής περιόδου. (σχετ. Εγκύκλιος ΠΟΛ.1205/2015).
2. Με τη με αριθμό 1862/2019 απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών που επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό εξακολουθεί κατ’ αρχήν να
υφίσταται ακόμη και αν τελικώς ο υποκείμενος στο φόρο δεν το χρησιμοποιεί λόγω περιστάσεων
ανεξαρτήτων της βουλήσεώς του, κατ’ εξοχήν δε τέτοια περίσταση που αποκλείει το διακανονισμό
είναι όταν η χρήση του αγαθού καθίσταται νόμω αδύνατος συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων της
διοικήσεως, και δη παρανόμων.
3. Επομένως σε περιπτώσεις που προκύπτει με ασφάλεια, είτε από νόμο είτε από δικαστική απόφαση, ότι
η μη χρησιμοποίηση του επενδυτικού αγαθού εντός πενταετίας οφείλεται σε περιστάσεις ανεξάρτητες της
βουλήσεως του υποκειμένου, η υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών δεν
γεννάται.
4. Ενδεικτικά μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η μη ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν
ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και τα οποία επενδυτικά σχέδια,
όπως μας γνώρισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν πάρει παράταση ολοκλήρωσης με συγκεκριμένους
νόμους.
Ειδικότερα, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 έλαβαν παρατάσεις ολοκλήρωσης
με τους ν.4013/2011, ν.4072/2012, ν.4146/2013, ν.4242/2014 και ν.4399/2016, ν.4582/2018, ν.4635/2019,
με τελευταία ημερομηνία παράτασής τους την 31.12.2020. Ωστόσο, η τελευταία αυτή οριζόντια παράταση,
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περιλαμβάνει τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έληγαν την 31.12.2016 και τα οποία μέχρι την 31.03.2017
είχαν αποδεδειγμένα υλοποιηθεί σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου κόστους τους.
Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011 έλαβαν οριζόντιες παρατάσεις
ολοκλήρωσής τους με τους ν. 4399/2016, ν.4508/2017, ν.4582/2018, και ν.4635/2019, με τελευταία
ημερομηνία παράτασής τους την 31.12.2020.
Εφόσον οι υποκείμενοι αποδεικνύουν ότι έχουν δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή, ότι τα επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί στους
συγκεκριμένους αναπτυξιακούς νόμους έχουν πάρει παράταση ολοκλήρωσης, δεν οφείλουν να
διακανονίσουν τον φόρο εισροών που αντιστοιχεί σε αυτά τα επενδυτικά αγαθά, για όσο χρόνο διαρκεί η
παράταση ολοκλήρωσης, παρότι τα επενδυτικά αυτά αγαθά δεν ετέθησαν σε λειτουργία εντός πενταετίας
από την απόκτησή τους.
5. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις
προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ώστε να
μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου είναι τα παρακάτω:
i. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 προκειμένου να διαπιστώνεται το
δικαίωμα παράτασης της υλοποίησης της επένδυσης απαιτείται η σχετική απόφαση υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ως άνω νόμου, καθώς και σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο
φορέα υποδοχής του επενδυτικού σχεδίου, ότι το επενδυτικό σχέδιο δικαιούται παράτασης (μέχρι 31-122020). Επισημαίνεται ότι ο φορέας που έχει εκδώσει την αρχική απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου είναι και αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης
περί δικαιώματος παράτασης του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου.
ii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011 προκειμένου να διαπιστώνεται το
δικαίωμα παράτασης της υλοποίησης της επένδυσης απαιτείται μόνο η σχετική απόφαση υπαγωγής της
επιχείρησης στις διατάξεις του ως άνω νόμου, καθώς μόνο από τους ως άνω νόμους αποδεικνύεται
αυτοδίκαια, η οριζόντια παράτασή τους (όλα τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011 έχουν παράταση
υλοποίησης της επένδυσής τους μέχρι την 31-12-2020).
iii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016, οι
πρώτες αποφάσεις υπαγωγής έχουν εκδοθεί το έτος 2018 οπότε δεν τίθεται ζήτημα παρατάσεων την
παρούσα χρονική περίοδο.
iv. Σε περίπτωση εξατομικευμένης παράτασης που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, απαιτείται η σχετική
απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του εκάστοτε αναπτυξιακού νόμου, καθώς και σχετική βεβαίωση από
τον αρμόδιο φορέα υποδοχής του επενδυτικού σχεδίου, ότι το σχετικό επενδυτικό σχέδιο δικαιούται
παράτασης.
6. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει, ότι οι υποκείμενοι που δεν προέβησαν στους σχετικούς
διακανονισμούς του φόρου εισροών λόγω παρόδου 5ετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για το
επενδυτικό αγαθό μέχρι τη θέση του σε λειτουργία και σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γεννήθηκε γι’ αυτούς
η υποχρέωση διακανονισμού, δεν οφείλουν να προβούν στους διακανονισμούς αυτούς για όσο χρόνο
διαρκεί η παράταση ολοκλήρωσης.
7. Όσοι προέβησαν στους διακανονισμούς αυτούς για επενδυτικά σχέδια που έχουν πάρει παράταση
ολοκλήρωσης, μπορούν να ζητούν την επιστροφή των σχετικών ποσών, με την επιφύλαξη των περί
παραγραφής διατάξεων, τροποποιώντας τις αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ στις οποίες έχουν συμπεριληφθεί
τα σχετικά προς διακανονισμό ποσά φόρου. Σημειώνεται ότι εφόσον η δήλωση τροποποιείται για τον
σκοπό αυτό, για το συγκεκριμένο ποσό υποβάλλεται αίτηση επιστροφής και δεν μεταφέρεται προς
συμψηφισμό σε επόμενη περίοδο.
Παράδειγμα: Δαπάνες για επενδυτικό αγαθό εντασσόμενο σε επενδυτικό σχέδιο που πήρε παράταση
ολοκλήρωσης βάσει των ανωτέρω, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2008 και η πενταετία από την
πραγματοποίηση της δαπάνης συμπληρωνόταν εντός του 2013, έπρεπε καταρχάς να διακανονιστούν με
την εκκαθαριστική δήλωση του 2013 η υποβολή της οποίας όφειλε να γίνει εντός του 2014. Επομένως
τυχόν ποσό που καταβλήθηκε στο Δημόσιο εντός του 2014 μπορεί να ζητηθεί προς επιστροφή ως
αχρεωστήτως καταβληθέν έως 31/12/2019 (άρθρο 36 ΚΦΔ) με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.
8. Πράξεις προσδιορισμού του φόρου που οριστικοποιήθηκαν καθοιονδήποτε τρόπο δεν ανατρέπονται και
ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί δυνάμει πράξεων καταλογισμού που έγιναν οριστικές δεν
αναζητούνται.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Δ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ.
ΣΛΟΤ 2276/2019
«Μετατροπή» ατομικής επιχείρησης βάσει του ΝΔ 1297/1972
19 Νοέμβριος 2019
ΕΡΩΤΗΜΑ
Επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να ″μετατρέψει″ την Ατομική του Επιχείρηση, η οποία τηρεί διπλογραφικά
βιβλία αρκετά έτη, σε ″Μονοπρόσωπη ΙΚΕ″ στην ίδια έδρα. Έχοντας σήμερα την εφαρμογή του Ν.
4601/2019 περί ″εταιρικών μετασχηματισμών″, τα ερωτήματα που θέτουμε και θα θέλαμε την βοήθειά σας
είναι τα εξής:
Α) Μπορεί, σήμερα, η Ατομική επιχείρηση να εισφέρει τα καθαρά περιουσιακά της στοιχεία (περιουσιακά
στοιχεία μείον υποχρεώσεις) σε νεοσύστατο νομικό πρόσωπο (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) σε εφαρμογή του
Αναπτυξιακού Νόμου 1297/1972; (Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζεται ως ″μετατροπή″
).
B) Εάν δεν δυνάμεθα στην ανωτέρω ″μετατροπή″, τότε δυνάμεθα να ιδρύσουμε μια Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με
ταυτόχρονη εισφορά σε είδος ″στο Κεφάλαιο″ της ΙΚΕ, τα στοιχεία μόνο του Ενεργητικού της Ατομικής
επιχείρησης, ήτοι:
― Πάγια (Δεν υπάρχουν ακίνητα)
― Αποθέματα
― Απαιτήσεις (Πελάτες κ.λπ.)
― Χρηματικά διαθέσιμα (Ταμείο – Καταθέσεις όψεως)
και σε αυτήν την περίπτωση να εφαρμόσουμε τον Αναπτυξιακό Νόμο 1297/1972 για τα φορολογικά
ευεργετήματα του;
Κύριοι, όσον αφορά ειδικότερα διαδικαστικά θέματα δεν χρειάζεται να σας απασχολήσουμε. Είμαστε
προβληματισμένοι μόνο στα δυο βασικά ερωτήματά μας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε IKE δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4601/2019, η οποία
αποτελεί κατ’ ουσίαν σύσταση νέου νομικού προσώπου με εισφορά σε είδος και όχι μετατροπή κατά την
έννοια των διατάξεων των άρθρων 118-133 του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν.
4601/2019, βλ. και ΑΑΔΕ/Ε.2048/2019).
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4601/2019 αναφέρεται ότι: «Εφόσον στις διατάξεις των νόμων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπονται μορφές ή υποκείμενα μετασχηματισμών που δεν
αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 ή δεν καταλαμβάνονται από αυτά, οι μετασχηματισμοί αυτοί διέπονται,
όσον αφορά ιδίως το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσματά τους, από τις
διατάξεις της οικείας εταιρικής νομοθεσίας».
Συνεπώς, για την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του
ν.δ. 1297/1972, εάν βέβαια συντρέχουν οι ειδικότερα οριζόμενες στον νόμο αυτό προϋποθέσεις (π.χ
ελάχιστο ύψος κεφαλαίου κ.λπ.).
Κατά την ημερομηνία της καταχρηστικά αποκαλούμενης «μετατροπής» απαιτείται εξακρίβωση της αξίας
των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ατομικής επιχείρησης από τα πρόσωπα
της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.4548/2018.
Η υποχρέωση εξακρίβωσης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΙΚΕ
προκύπτει από την συνδυαστική εξέταση της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ν.4072/2012 που
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προβλέπει ότι: «Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο
ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν.
2190/1920. Η αποτίμηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920» και του άρθρου
188 του ν.4548/2018 που προβλέπει ότι: «Όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 ή του ν. 3156/2003, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189, με την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος
νόμου».
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ 2363/2019
Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του N. 3299/2004 και
διανομή του ποσού της επιχορήγησης
26 Νοέμβριος 2019
ΕΡΩΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3299/2004 Άρθρο 8 παρ. 6: Λογιστική απεικόνιση των ποσών των
ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το
οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 10. Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα
παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο
του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα,
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με τον. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 20, παράγραφοι 24 και 26, η επιχορήγηση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται ως έσοδο
επομένων περιόδων και μέσω του λογαριασμού αυτού να προσαυξάνει τα έσοδα κάθε περιόδου κατ’
αναλογία της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και συνεπώς μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης
να μετέχει στη διανομή κερδών. Από τα παραπάνω προκύπτει τα εξής:
1. Η λογιστική απεικόνιση του ανωτέρω νόμου είναι σε πλήρη αντίθεση των ΔΠΧΠ. Επομένως η
ενδεδειγμένη λογιστική αντιμετώπιση είναι, το ποσό της απόσβεσης της επιχορήγησης που αναγνωρίζεται
στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, και μέσω αυτής οδηγείται στα Αποτελέσματα εις Νέον, στον Πίνακα
Μεταβολών Kαθαρής Θέσης, αποχωρίζεται από τον λογαριασμό αυτό και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο
λογαριασμό Αφορολόγητου Αποθεματικού, έτσι ώστε, σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές
καταστάσεις, το άθροισμα του υπολοίπου του αποθεματικού αυτού και του αναπόσβεστου υπολοίπου της
επιχορήγησης στις κατά τα Δ.Π.X.Π. οικονομικές καταστάσεις, να ισούται με το ποσό της επιχορήγησης,
όπως αυτό εμφανίζεται στον λογαριασμό που τηρείται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Παρακαλώ
όπως επιβεβαιώστε.
2. Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος νόμος να έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένη επιχείρηση και να επιτρέπει
την άμεση μεταφορά της επιχορήγησης από τα έσοδα επομένων χρήσεων, απευθείας στα αποθεματικά
χωρίς την σταδιακή απόσβεση του γι’ αυτή την συγκεκριμένη επιχείρηση και κατά παράβαση του ΔΛΠ 20;
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3. Με βάση την πρόνοια του ως άνω άρθρου 8 παρ. 6, τα ποσά των επιχορηγήσεων θα μπορούσαν να
διανεμηθούν μετά την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης. Κατά συνέπεια , θα μπορούσε σε κάποια χρήση (μετά την παρέλευση 5 ετών), να
διανεμηθεί ως μέρισμα μέρος της αναπόσβεστης επιχορήγησης που θα εμφανιστεί σε λογαριασμό εσόδων
επομένων χρήσεων, χωρίς την σταδιακή ή την απευθείας μεταφορά του, στα αποθεματικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν λογιστικά τις κρατικές
επιχορηγήσεις με βάση τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και
γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».
Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
(ν. 4308/2014), αντιμετωπίζουν λογιστικά τις κρατικές επιχορηγήσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23
«Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι» του ν. 4308/2014, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται από
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 20, εκτός από την περίπτωση καταχώρισης των κρατικών επιχορηγήσεων
αφαιρετικά της αξίας των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων, η οποία είναι αποδεκτή από το ΔΛΠ 20 όχι
όμως από τα Ε.Λ.Π.
Ο ν. 3299/2004 είναι φορολογικός νόμος με αναπτυξιακό περιεχόμενο, δεδομένου ότι θεσπίζει φορολογικά
κίνητρα για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, των οποίων χρήση μπορούν να κάνουν όλες οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού οι
λαμβανόμενες επιχορηγήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ως «αφορολόγητο
αποθεματικό», δεν υπόκεινται σε απόσβεση και δεν επιτρέπεται η διανομή τους πριν την παρέλευση
πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 «Πρώτη εφαρμογή» του ν. 4308/2014 παρασχέθηκε η δυνατότητα,
επιχορηγήσεις που είχαν ληφθεί πριν την 1.1.2015 (ημερομηνία πρώτης εφαρμογής των Ε.Λ.Π.), να
συνεχίσουν να παρακολουθούνται στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας.
Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α. ή σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και εφαρμόζουν το άρθρο 23 του ν. 4308/2014, θα παρακολουθούν τις
κρατικές επιχορηγήσεις ως υποχρέωση (αναβαλλόμενο έσοδο) στη λογιστική βάση και ως «αφορολόγητο
αποθεματικό» στη φορολογική βάση. Με την τμηματική απόσβεση της υποχρέωσης (αναβαλλόμενου
εσόδου) θα ανασυστήνεται το «αφορολόγητο αποθεματικό» και στη λογιστική βάση.
Θέματα διανομής, ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες, ρυθμίζονται από τον ν. 4548/2018, ο οποίος επιτρέπει
την διανομή μόνο πραγματοποιημένων λογιστικών κερδών της περιόδου ή σωρευμένων ποσών μη
διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων περιόδων.
Επομένως οι οικονομικές οντότητες της προηγούμενης παραγράφου, κατά τη γνώμη μας, μπορούν, μετά
παρέλευση πενταετίας, να διανείμουν το ποσό του «αφορολόγητου αποθεματικού» που έχει ανασυσταθεί
στη λογιστική βάση, αποκλειόμενης της διανομής του ποσού που παραμένει ως υποχρέωση
(αναβαλλόμενο έσοδο).
Για οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
Ε.Λ.Π. και εφαρμόζουν την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα
να αποφανθεί, κατά πόσο η διανομή ολόκληρου του «αφορολόγητου αποθεματικού» μετά παρέλευση
πενταετίας συνάδει με τις «περί διανομής» διατάξεις του ν.4548/2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΣΛΟΤ 2469/2019
Λογιστική απεικόνιση της αξίας δωρεάς ακινήτου με δωρεοδόχο μη κερδοσκοπικό νομικό
πρόσωπο (σωματείο)
26 Νοέμβριος 2019
ΕΡΩΤΗΜΑ
Μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (σωματείο) είναι δωρεοδόχος ενός ακινήτου. Σε παλαιότερη
γνωμοδότηση του 1997, είχε προταθεί τα ακίνητα που προέρχονται από δωρεά να επιμετρούνται στην
αντικειμενική αξία του έτους κτήσης και να απεικονίζονται έτσι στο ενεργητικό της οντότητας. Είναι δυνατός
αυτός ο χειρισμός με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα;
Εν τέλει, πώς μπορούμε να απεικονίσουμε τα ακίνητα αυτά και με ποια αξία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που δωρίζονται σε μια οικονομική μονάδα πάγια περιουσιακά στοιχεία
από τρίτα πρόσωπα, διαφορετικά από τους ιδιοκτήτες της.
Το θέμα της αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων με δωρεά δεν αντιμετωπιζόταν στο παρελθόν από το
Ε.Γ.Λ.Σ. και δεν αντιμετωπίζεται ούτε από τα Ε.Λ.Π. ούτε από τα Δ.Π.Χ.Α.
Σύμφωνα με το άρθρο 496 του Α.Κ., δωρεά είναι η παροχή αντικειμένου περιουσίας σε κάποιον με
συμφωνία των μερών και χωρίς αντάλλαγμα.
Για σκοπούς επιβολής φόρου δωρεάς, η αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται με δωρεά
καθορίζεται από το νόμο περί φορολογίας κληρονομιών και δωρεών και, εφόσον πρόκειται περί ακινήτων,
αυτή είναι η προκύπτουσα με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.
Η κατά τα ανωτέρω προκύπτουσα αξία χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν και για σκοπούς λογιστικής (βλέπε
Γνωμ. 292/2355/1997 Ε.ΣΥ.Λ.).
Υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. τα αποκτηθέντα με δωρεά πάγια περιουσιακά
στοιχεία πρέπει να καταχωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία θα προσδιορίζεται, σε κάθε περίπτωση,
με εκτίμηση επαγγελματιών εκτιμητών.
Αν η δωρεά δεν τελεί υπό την αίρεση συμμορφώσεως του λήπτη της δωρεάς με διάφορους όρους, η αξία
των αποκτηθέντων με δωρεά πάγιων περιουσιακών στοιχείων θα καταχωρίζεται στην χρέωση των οικείων
λογαριασμών της ομάδας 1 με πίστωση λογαριασμού μη συνήθων εσόδων, όπως για παράδειγμα, του
λογαριασμού 81.01.99 «λοιπά έκτακτα έσοδα».
Αν η δωρεά τελεί υπό την αίρεση συμμορφώσεως του λήπτη της δωρεάς με διάφορους όρους, εκτιμούμε
ότι, ο ενδεδειγμένος λογιστικός χειρισμός των αποκτηθέντων με δωρεά πάγιων περιουσιακών στοιχείων
πρέπει να είναι παρόμοιος με εκείνον που προβλέπεται για τα πάγια στοιχεία που αποκτώνται με κρατική
επιχορήγηση. Ειδικότερα:
(α) Η αξία των αποκτηθέντων με δωρεά πάγιων περιουσιακών στοιχείων θα καταχωρίζεται στην χρέωση
των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, με πίστωση λογαριασμού αναβαλλόμενου εσόδου
(υποχρεώσεως), όπως του λογαριασμού 45.60 «αξία πάγιων στοιχείων αποκτηθέντων με δωρεά».
(β) Η αξία των αποκτηθέντων με δωρεά αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων πρέπει να αποσβεστεί στα έτη της
ωφέλιμης ζωής. Το αναβαλλόμενο έσοδο θα μεταφέρεται στα αποτελέσματα ως έσοδο (αποσβένεται), όταν
οι όροι που διέπουν τη δωρεά εκπληρώνονται από τον λήπτη και το σχετικό κόστος εκπληρώσεως
καταχωρίζεται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Ειδικότερα, το αναβαλλόμενο έσοδο, με χρέωση του
λογαριασμού 45.60, θα μεταφέρεται, εφάπαξ ή τμηματικά, κατά τον λόγο πραγματοποιήσεως του κόστους
εκπληρώσεως των όρων της δωρεάς, στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.90 «αποσβέσεις αξίας πάγιων
στοιχείων αποκτηθέντων με δωρεά».
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(γ) Η αξία των αποκτηθέντων με δωρεά μη αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων (π.χ. οικοπέδων) δεν υπόκειται
σε απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή, το αναβαλλόμενο έσοδο θα μεταφέρεται στα αποτελέσματα ως έσοδο
(αποσβένεται), όπως και στην περίπτωση (β), δηλαδή όταν οι όροι που διέπουν τη δωρεά εκπληρώνονται
από τον λήπτη και το σχετικό κόστος εκπληρώσεως καταχωρίζεται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Εφόσον
όρος της δωρεάς είναι επί του δωρηθέντος οικοπέδου να ανεγερθεί κτήριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για
συγκεκριμένους σκοπούς, το αναβαλλόμενο έσοδο πρέπει να αποσβεστεί στα έτη της ωφέλιμης ζωής του
κτηρίου που θα ανεγερθεί.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ 2502/2019
Αποθεματικό από διαγραφή χρέους
3 Δεκέμβριος 2019
ΕΡΩΤΗΜΑ
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εγγραφή σχετικά με την δημιουργία ειδικού αποθεματικού που
πρέπει να γίνει σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Α, η οποία διακανόνισε εξωδικαστικά με τράπεζα μέρος
πόσου δάνειου της, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η τράπεζα να της διαγράψει από απαίτηση, πόσο
159.000 ευρώ.
Βάσει του άρθρου 62,παραγρ 1, ν. 4389/2016 η ωφέλεια νομικού προσώπου, η οποία προκύπτει από την
διαγραφή χρέους μέρους ή συνόλου του προς πιστωτικό ίδρυμα, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται
του φόρου εισοδήματος. Με την Ε.2021/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, παράγραφος 2,
δίνονται οδηγίες για την αντιμετώπιση του πόσου αυτού στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν)
και επιπλέον αναφέρεται ότι το πόσο αυτό παρακολουθείται σε ειδικό αποθεματικό, καθόσον σε περίπτωση
διανομής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.
Το θέμα για την εγγραφή του αποθεματικού προκύπτει στην περίπτωση της εταιρείας Α, η οποία στον
ισολογισμό της 31/12/2018, όπου πρέπει να γίνει και ο παραπάνω απαιτούμενος σχηματισμός
αποθεματικού, εμφανίζει σωρευμένες λογιστικές ζημίες 600.000 ευρώ, όταν το ποσό που διαγράφηκε από
την τράπεζα ήταν 159.000 ευρώ. Αφού δεν έχω να μοιράσω κέρδη με ποιον τρόπο θα σχηματίσω λογιστικά
το ειδικό αποθεματικό που μου ζητεί ο φορολογικός νομοθέτης;
Περισσότερο δε που η εταιρεία θα μπει σε λύση και εκκαθάριση μέσα στο 2019.
Πως θα διαγράψω αυτό το αποθεματικό λογιστικά;
Πιστώνοντας τις ζημίες που φαίνονται στον ισολογισμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στις παραγράφους 22.8.1 και 22.8.2 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014
αναφέρεται ότι, η, για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση όρων μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης
αντιμετωπίζεται ως παύση καταχώρισης (διαγραφή) της αρχικής και καταχώριση νέας υποχρέωσης, εάν οι
όροι της αρχικής και της νέας υποχρέωσης διαφέρουν ουσιωδώς.
Επειδή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) δεν παρέχουν καθοδήγηση, αναφορικά με την
διαπίστωση του ουσιώδους της διαφοράς των όρων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ως άνω
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νόμου, δύναται να αναζητηθεί ερμηνευτική καθοδήγηση από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
Στην παράγραφο Β3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ορίζεται ότι «οι όροι διαφέρουν ουσιωδώς εάν η προεξοφλημένη
παρούσα αξία των ταμειακών ροών, βάσει των νέων όρων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αμοιβών
έχουν καταβληθεί και αφαιρουμένων οποιωνδήποτε αμοιβών ελήφθησαν και προεξοφλήθηκαν με τη χρήση
του αρχικού πραγματικού επιτοκίου, διαφέρει κατά τουλάχιστον 10 τοις εκατό από την προεξοφλημένη
παρούσα αξία των ταμειακών ροών που απομένουν από την αρχική χρηματοοικονομική υποχρέωση».
Στην παράγραφο 22.9.1 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 αναφέρεται
ότι «σε περιπτώσεις σημαντικών έντοκων υποχρεώσεων, τόσο από πλευράς αξίας όσο και από πλευράς
τροποποίησης των όρων, ενδεχομένως να απαιτείται προεξόφληση των νέων χρηματορροών που
προκύπτουν από την τροποποίηση με το επιτόκιο της υποχρέωσης, προκειμένου να προσδιορισθεί
ακριβέστερα το ποσό του προκύπτοντος αποτελέσματος με στόχο την εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων».
Από την φορολογική νομοθεσία προβλέπεται ότι το κέρδος από την διαγραφή μέρους του δανείου
καταχωρίζεται στην καθαρή θέση ως «ειδικό αποθεματικό». Το εν λόγω αποθεματικό θα σχηματιστεί στην
φορολογική βάση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη λογιστικών κερδών στην περίοδο ή μεταφερόμενων
λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων.
Σχετική είναι και η γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ 1367/2016, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «τα
αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται με βάση τα φορολογητέα αποτελέσματα της περιόδου, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη».
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Το λογιστικό σύστημα της οντότητας
απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα
της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων,
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση
με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.». Επομένως, στα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα γίνεται σαφής διαχωρισμός της λογιστικής από την φορολογική βάση των στοιχείων
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Με βάση τα ανωτέρω:
• Στην λογιστική βάση, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του δανείου προ της διαγραφής και της
λογιστικής αξίας του νέου δανείου, υπολογιζόμενης σύμφωνα με τις οδηγίες της προαναφερόμενης
παραγράφου Β3.3.6 του ΔΠΧΑ 9, θα καταχωριστεί στα αποτελέσματα.
• Στην φορολογική βάση, το ποσό του δανείου που διαγράφηκε θα καταχωριστεί απευθείας στην καθαρή
θέση ως «ειδικό αποθεματικό».
Κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, με την διανομή του καθαρού προϊόντος της
εκκαθάρισης στους μετόχους, όλα τα στοιχεία της καθαρής θέσης, τόσο της λογιστικής, όσο και της
φορολογικής βάσης θα διαγραφούν.
Όσον αφορά τις φορολογικές επιδράσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο
Οικονομικών.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
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ΣΛΟΤ 2601/2019
Λογιστική παρακολούθηση χρηματικών διαθέσιμων υποκαταστημάτων
10 Δεκέμβριος 2019
ΕΡΩΤΗΜΑ
Παρακαλώ ενημερώστε με, αν είναι δυνατόν, σε μια επιχείρηση εμπορίας κρεάτων με πώληση χονδρική και
λιανική και με υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, να τηρείται το ταμείο σε έναν λογαριασμό και κάποιοι
από τους άλλους λογαριασμούς όπως για παράδειγμα οι πωλήσεις, οι αγορές και κάποια από τα πιο κύρια
έξοδα να τηρούνται κατά υποκατάστημα. Συνοπτικά δηλαδή θα μπορούν οι εγγραφές από όλες τις
εισπράξεις από τα μαγαζιά - υποκαταστήματα να καταγράφονται σε έναν λογαριασμό, για να αποφύγω
κινήσεις μεταφοράς χρημάτων, μέσω δοσοληπτικών λογαριασμών, από το ένα υποκατάστημα στο άλλο ή
από το κεντρικό προς τα υποκαταστήματα και το αντίθετο;
Θέτω το ερώτημα γιατί υπάρχει περίπτωση να φανεί λογιστικό έλλειμμα ταμείου κάποια ημέρα, σε κάποιο
υποκατάστημα, το οποίο όμως ουσιαστικά δεν θα υφίσταται αφού το ενιαίο ταμείο (από το κεντρικό και τα
υποκαταστήματα) θα είναι θετικό και το ένα μαγαζί τροφοδοτεί χρηματικά το άλλο. Όσον αφορά τους
λογαριασμούς τραπεζών, θα έχω έναν τραπεζικό λογαριασμό, από τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές
προς προμηθευτές και εργαζόμενους και αντίστοιχα οι καταθέσεις από τους πελάτες ή θα πρέπει να
ανοιχτούν ξεχωριστοί λογαριασμοί για κάθε υποκατάστημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ως υποκατάστημα ορίζεται μια διαφορετική από την έδρα, επαγγελματική εγκατάσταση της οικονομικής
οντότητας, όπου διενεργούνται συναλλαγές, δηλαδή πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, ή
πραγματοποιείται παραγωγική δραστηριότητα.
Από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών
αρχείων για τα υποκαταστήματα. Ωστόσο, η λογιστική παρακολούθησή τους, μπορεί να διενεργείται από το
λογιστικό σύστημα της οικονομικής οντότητας, «σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές» (παρ.
3.1, Λογιστικής Οδηγίας ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014). Ως «καθιερωμένες λογιστικές
πρακτικές», νοείται η λογιστική οργάνωση των υποκαταστημάτων, είτε μέσω της εξαρτημένης λογιστικής
παρακολούθησης, είτε στο πλαίσιο της αυτοτελούς λογιστικής.
Εφόσον επιλεγεί από την διοίκηση της οικονομικής οντότητας η τήρηση αυτοτελούς λογιστικής των
υποκαταστημάτων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστημάτων,
τηρούνται οι λογαριασμοί 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου με υποκαταστήματα» στο σχέδιο λογαριασμών του
ΕΓΛΣ ή οι λογαριασμοί 81 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης»
στο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ (βλέπε και Γνωμ. ΣΛΟΤ ΑΠ 55/20.3.2018).
Εφόσον επιλεγεί από την διοίκηση της οικονομικής οντότητας η τήρηση εξαρτημένης λογιστικής των
υποκαταστημάτων, δημιουργούνται ιδιαίτεροι υπολογαριασμοί στο λογιστικό σύστημα της έδρας, όπου
παρακολουθούνται διακεκριμένα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, ανά
υποκατάστημα, με στόχο να αντληθούν χρήσιμες οικονομικές πληροφορίες, σχετικά με τον βαθμό
συμμετοχής τους στα συνολικά αποτελέσματα της οικονομικής οντότητας, ώστε να διαφανεί η αναγκαιότητα
διατήρησης της λειτουργίας τους.
Παρόλο που το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να υποδεικνύει τον τρόπο οργάνωσης του λογιστηρίου μιας
επιχείρησης, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της διοίκησής της, κατά την γνώμη μας,

www.solcrowe.gr

/// 35

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

για λόγους ορθής διαχείρισης, επιβάλλεται η, ανά υποκατάστημα, παρακολούθηση, τουλάχιστον, των
λογαριασμών των αποθεμάτων και των ταμειακών διαθεσίμων. Εφόσον από τα υποκαταστήματα της
οικονομικής οντότητας του ερωτήματος διενεργούνται λιανικές πωλήσεις με μετρητά, αλλά και πληρωμές
εξόδων λειτουργίας τους, δεν μπορεί να αποφευχθεί η ύπαρξη και η παρακολούθηση των κινήσεων ταμείου
(μετρητά) σε κάθε υποκατάστημα.
Αν οι επί μέρους εισπράξεις – πληρωμές των υποκαταστημάτων καταχωρίζονται απευθείας στον κεντρικό
λογαριασμό του ταμείου (έδρα), εκτός από το γεγονός ότι το λογιστικό υπόλοιπό του δεν θα συμφωνεί, σε
ενδεχόμενη φυσική καταμέτρηση, με τα πραγματικά χρηματικά ποσά, εγκυμονούνται κίνδυνοι
διαχειριστικών ανωμαλιών και, εκ των πραγμάτων, μειώνεται η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος της
οικονομικής οντότητας.
Όσον αφορά τους λογαριασμούς των τραπεζών, σημειώνεται ότι, δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται
ιδιαίτεροι λογαριασμοί για κάθε υποκατάστημα.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
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Ε. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΔ 2223/2019
Λογιστικές διαφορές - Εισφορά ανακύκλωσης - Λογιστική αντιμετώπιση
8 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ 2759Β/01-09-2016) με θέμα «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής»
4. Την με ημερομηνία και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία « » με ΑΦΜ με διεύθυνση έδρας στις, επί της οδού , Τ.Κ και δραστηριότητα
νομίμως εκπροσωπούμενης κατά: α) της με αριθμό οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος-επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ και τα
προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
6. Τής ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, της οποίας ζητείται η ακύρωση
7. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α7'- Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο απόφασης.
Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας εταιρίας, η οποία
κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα
ακόλουθα:
- Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος-επιβολής προστίμου,
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, φορολογικού έτους 2015, δεν προέκυψε σε βάρος της
προσφεύγουσας επιχείρησης διαφορά φόρου για καταβολή. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο μειώθηκαν οι
συσσωρευμένες ζημίες για την ελεγχόμενη χρήση 2015 κατά 49.421,66 € (από 60.080,19 € σε 10.658,53
€).
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Η διαφορά προέκυψε κατόπιν α) προσθήκης λογιστικών διαφορών ελέγχου ύψους 46.656,61€ στα
αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) των τηρούμενων βιβλίων της προσφεύγουσας και β) μείωσης του ποσού της
μεταφερόμενης ζημίας παρελθουσών χρήσεων στο ελεγχόμενο φορολογικό έτος κατά 2.765,05 ευρώ .
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε κατόπιν της διενέργειας μερικού ελέγχου φόρου εισοδήματος στο φορολογικό
έτος 1/01/2015-31/12/2015 από τη Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, με βάση τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που
διενεργήθηκαν, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»,
του ν. 4174/2013 «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» καθώς και τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1124/2015 και
ΠΟΛ.1036/2017 δυνάμει της υπ' αριθμ. 638 /11-10-2018 σχετικής εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Η εταιρία « Ε.Π.Ε.» έχει σαν αντικείμενο εργασιών το ο σκοπός της δε, όπως περιγράφεται στο καταστατικό
της (ΦΕΚ 1588/17/03/2008), είναι η προμήθεια με την μορφή της εμπορίας προς τις ατομικές, προσωπικές
ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν , ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, φωτιστικά, υλικά
κατασκευής, κτιριακού, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των
ειδών
αυτών. Η εταιρεία Ε.Π.Ε. χρεώνει ένα περιθώριο κέρδους (mark-up) πάνω στο κόστος πωληθέντων των
εμπορευμάτων (0,50%) το οποίο αντιπροσωπεύει την προμήθεια της εταιρείας για την χρήση του δικτύου
των προμηθευτών για την επίτευξη καλύτερων τιμών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, ενώ με την
τροποποίηση του καταστατικού της ορίζεται ότι τα προϊόντα που προμηθεύεται από εισαγωγές και
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις θα τα πουλά, αφού προσαυξήσει το τελικό κόστος τους με περιθώριο μεικτού
κέρδους μεταξύ 3% και 7% (Ειδικά για το 2015 το ποσοστό αυτό ορίστηκε στο 5%) . Επίσης η εταιρεία
χρεώνει τα μέλη της με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών σχετικά με την αμοιβή της για τις υπηρεσίες που
προσφέρει προς τους πελάτες - μέλη της σε θέματα συμβουλών, οργάνωσης και διαχείρισης του δικτύου
προμηθειών και διανομής προϊόντων, η οποία αμοιβή θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των
εταίρων.
Οι εταίροι υποχρεούνται να προμηθεύονται για κάθε επιχείρηση - πελάτη της Ε.Π.Ε. που ελέγχουν, το
(95%) των εγχώριων αγορών τους οπωσδήποτε μέσω αυτής, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης αυτής θα επιβάλλεται στον εταίρο που αθετεί την υποχρέωση ποινική ρήτρα ως πρόστιμο
αξίας (100.000,00) ευρώ.
Όπως αναγράφεται στον φάκελο τεκμηρίωσης της ελεγχόμενης: "H εταιρεία Ε.Π.Ε. συστήθηκε με στόχο την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την ομογενοποίηση τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
Προτεραιότητα της εταιρείας είναι η καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των μελών της με υλικά και
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και στις καλύτερες δυνατές τιμές που κυκλοφορούν στην ελληνική και
παγκόσμια αγορά.
Η εταιρεία Ε.Π.Ε. είναι σε θέση να πετύχει καλύτερες τιμές και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών για τους
συνεργάτες της, καθώς πραγματοποιεί μεγάλες ποσότητες αγορών από τους προμηθευτές σε σχέση με τις
αγορές που θα πραγματοποιούσαν μεμονωμένα μέλη της Ε.Π.Ε."
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψαν οι ακόλουθες λογιστικές διαφορές
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2015 (1/1/ - 31/12/2015)
Λογιστική
Διαφορά
Ελέγχου

Α/Α

Στοιχεία λογαριασμού

1

Στοιχεία λογαριασμού: "64-02-0006 Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας" 656,82€
O παραπάνω λογαριασμός δεν εκπίπτει στο σύνολό του από τα ακαθάριστα
έσοδα της ελεγχόμενης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. ια «οι δαπάνες
ψυχαγωγίας.», δεν εκπίπτουν δεδομένου ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα του
ελεγχόμενου δεν έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 656,82€
ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 96,42€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 560,40€

2

Στοιχεία λογαριασμού: "81.00.00.00 Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις"
54,43 €
O παραπάνω λογαριασμός δεν εκπίπτει στο σύνολό του από τα ακαθάριστα
έσοδα της ελεγχόμενης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 23 περ.έ «πρόστιμα και
ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων», δεν εκπίπτουν.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:54,43€ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

3

Στοιχεία λογαριασμού: "82.00.0004 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ" 1.568,38 €
O παραπάνω λογαριασμός δεν εκπίπτει στο σύνολό του από τα ακαθάριστα
έσοδα της ελεγχόμενης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. ζ « ) ο φόρος
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων
εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα,
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που
αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α.
εισροών », δεν εκπίπτουν.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 1.568,38€ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

4

62.00.00001 ΔΕΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ €
62.03.00001 ΟΤΕ τέλη τηλεφώνων €
62.03.00001 ΟΤΕ τέλη τηλεφώνων €
Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διατάξεις του ν. 4172/2013, και ειδικότερα τις γενικές
αρχές που καθιερώνονται από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 8, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21-28 και 47 (Κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα), η βάση για τον υπολογισμό των φορολογητέων
κερδών μιας οντότητας είναι η αρχή του δεδουλευμένου, όπως αυτή εξειδικεύεται
κατά τους λογιστικούς κανόνες. Ειδικότερα, η περ. (γ) του άρθρου 22 ορίζει ότι
εκπίπτουν οι δαπάνες που «εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των
συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται
με κατάλληλα δικαιολογητικά.Συνεπώς, οι δαπάνες που βαρύνουν προγενέστερες
ή μεταγενέστερες χρήσεις δεν είναι εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα ενώ στις
περιπτώσεις που αφορούν δύο φορολογικές περιόδους θα πρέπει να γίνει
μερισμός σ'αυτές.

560,40€

230,32

ΑΡ.ΠΑΡ
ΗΜΕΡ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΞΊΑ
937919
09/01/2015 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΕΗ 10/11/20149/1/2015
204,42
11802286 23/01/2015 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΤΕ 23/11/201422/1/2015
19,26
8099
13/01/2015 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ COSMOTE 13/12/2014-12/1/2015
73,98
Από το σύνολο των ως άνω λογαριασμών ποσό 230,32€ αντιστοιχεί στο
φορολογικό έτος 2014 μετά τον σχετικό μερισμό δαπανών
Λογιστικές διαφορές για καταλογισμό €230,32
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Σύμφωνα με την απόφαση 288-872008/8-7-2008 του ΣΛΟΤ:
Η εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης του Ν.2939/2001 αποτελεί τμήμα του κόστους
κτήσεως του εμπορεύματος και συνεπώς αναγνωρίζεται ως απόθεμα κατά την
αγορά και ως έσοδο κατά την πώληση με την επίρριψή της μέσω των τιμολογίων
στους πελάτες. Η εισπραττόμενη από τους πελάτες εισφορά επί των τιμολογίων
πώλησης ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών ειδών αναγνωρίζεται σε λογαριασμό
υποχρέωσης «Κ.Α. 53.98» από τον οποίο και αποδίδεται στην δικαιούχο εταιρεία.
Η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν ακολούθησε την ως άνω λογιστική αντιμετώπιση,
την παρακολούθηση δηλαδή του φόρου ανακύκλωσης στους λογαριασμούς 20 και
70 αλλά ,αν και λάμβανε και εξέδιδε τιμολόγια με φόρο ανακύκλωσης
παρακολουθούσε ξεχωριστά αυτόν σε υπολογαριασμούς της ομάδας 54(54.09)
χωρίς να συμπεριλαμβάνει αυτόν, τόσο στο κόστος κτήσεως (άρα και στην
απογραφή), όσο και στα έσοδα της.
Επομένως ποσό 28.652,10€ του λογαριασμού 54.09.070.23, το οποίο προέρχεται
από τις πωλήσεις του προϊόντων με φόρο ανακύκλωσης στο ελεγχόμενο
φορολογικό έτος το οποίο προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα ως λογιστική
διαφορά.

28.652,10€

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διατάξεις του ν. 4172/2013, και ειδικότερα τις γενικές
αρχές που καθιερώνονται από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 8, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21-28 και 47 (Κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα), η βάση για τον υπολογισμό των φορολογητέων
κερδών μιας οντότητας είναι η αρχή του δεδουλευμένου, όπως αυτή εξειδικεύεται
κατά τους λογιστικούς κανόνες. Ο Φόρος εισοδήματος επιβάλλεται βάσει των
εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί μέσα στο φορολογικό έτος .
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ακόλουθα πιστωτικά τιμολόγια λόγω τζίρου
που εκδόθηκαν από την ελεγχόμενη αφορούν εκπτώσεις λόγω τζίρου του
φορολογικού έτους 2014 και για αυτό δεν θα έπρεπε να μειώσουν τα ακαθάριστα
έσοδα της ελεγχόμενης χρήσης 2015

6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
1
22/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
2
22/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
3
22/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
6
23/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
7
23/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
8
23/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
9
23/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
10
23/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
11
23/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
13
31/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
14
31/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
15
31/01/2015
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Λογιστικές διαφορές για καταλογισμό €15.563,06
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ΠΟΣΟ
90,94
102,03
64,57
3749,66
3830,96
1768,17
305,10
205,11
373,11
1792,72
2293,04
987,65
15.563,06

€15.563,06
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Από τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών και εξαιτίας του γεγονότος ότι η
ελεγχόμενη επιχείρηση από το 2008 μέχρι το 2015 εμφανίζει κάθε χρόνο ζημίες
πλην του έτους 2011, χωρίς δηλαδή το ποσοστό επί του κόστους πωληθέντων
που ορίζεται στο καταστατικό της να αντιπροσωπεύει την κάλυψη των εξόδων της
διαχείρισης της...................... Ε.Π.Ε που πραγματοποιεί για την διαμεσολάβηση με
τους προμηθευτές ώστε να οδηγεί τουλάχιστον σε οριακό κέρδος καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εξαλειφτούν τουλάχιστον οι ζημίες προ τόκων και
φόρων (-1.650,73 €) της ελεγχόμενης χρήσης με την προσθήκη λογιστικών
διαφορών.
(Σχετικό κεφάλαιο ενδοομιλικών συναλλαγών της παρούσας έκθεσης)

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2015
ΜΕΙΟΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.650,73 €

48.375,84
1.719,23
46.656,61

Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, τα βιβλία της προσφεύγουσας κρίθηκαν από τον έλεγχο επαρκώς
ενημερωμένα και τα οικονομικά αποτελέσματα προσδιορίστηκαν με την προσθήκη των λογιστικών
διαφορών στα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) των βιβλίων.
Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων ο έλεγχος εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση η άλλως την τροποποίηση
της παραπάνω πράξεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, επικαλούμενη τους παρακάτω λόγους:
1. Από τον έλεγχο η συνολική αξία 28.652,10 ευρώ του ετήσιου φόρου ανακύκλωσης που προήλθε από τις
πωλήσεις της και καταχωρήθηκε στον λογαριασμό 54-09-7023, προστέθηκαν στα ακαθάριστα έσοδα ως
λογιστική διαφορά καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στα έσοδά της.
O έλεγχος όμως δεν έλαβε υπόψη πως αξία 27.637,85 ευρώ του ετήσιου Φόρου ανακύκλωσης που αφορά
τις αγορές της χρήσης 2015 και καταχωρήθηκε στον λογαριασμό 54- 09-2023 δεν προστέθηκε επίσης στις
αγορές. με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στα αποτελέσματα μειωμένο το κόστος κτήσης των εμπορεύσιμων
αγαθών. Η λανθασμένη αυτή διαχείριση οφείλεται σε μηχανογραφικό λάθος που τελικά είχε σαν
αποτέλεσμα την εμφάνιση κόστους κτήσης μειωμένου κατά 27.637.85 ευρώ και την εμφάνιση εσόδων
μειωμένων κατά 28.652,10 ευρώ. Εάν η διαχείριση γινόταν επακριβώς θα είχε μικτό και καθαρό
αποτέλεσμα αυξημένο κατά 28.652,10 - 27.637,85 = 1.014,25 ευρώ, ποσό που αποδέχεται να περιληφθεί
ως λογιστική διαφορά.
2. Από τον έλεγχο η συνολική αξία 15.563,06 ευρώ των Πιστωτικών Τιμολογίων Έκπτωσης που εξέδωσε
προς τους πελάτες της με 15 παραστατικά από 22/01/2015 έως 31/01/2015 καταλογίστηκε ως λογιστική
διαφορά, επειδή δεν θα έπρεπε να μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας για τη χρήση 2015, καθώς
αφορούν το έτος 2014 και θα 'έπρεπε να μειώσουν τα έσοδα της χρήσης 2014. Ισχυρίζεται δε πως τα
πιστωτικά αυτά εκδόθηκαν αμέσως αφού παρέλαβε εντός του Ιανουάριου 2015 πιστωτικά έκπτωσης
αγορών από 4 προμηθευτές της, συνολικής αξίας 15.300,00 ευρώ, και για τα οποία, με βάση τον σκοπό
που περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της και των συμφωνιών της, είχε υποχρέωση να εκδώσει,
επιβάλλοντας το συμφωνημένο περιθώριο 0,5%, αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης προς τους
πελάτες της που αφορούσαν, όπως και έπραξε. Ωστόσο, χρονικά ήταν αδύνατο να εκδώσει τα εν λόγω
πιστωτικά πριν ακόμα παραλάβει τα παραστατικά των προμηθευτών της.
Αναλυτικότερα, έλαβε 4 Πιστωτικά Τιμολόγια Έκπτωσης αξίας 15.485,62 ευρώ τα οποία είναι τα εξής: 1) Το
υπ'αριθμ 10/12-01-2015 Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης αξίας 9.302,27 ευρώ, 2) το υπ'αριθμ. 11/12-012015 Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης αξίας 878,92 ευρώ, 3) το υπ'αριθμ. 13/17¬01-2015 Πιστωτικό
Τιμολόγιο Έκπτωσης αξίας 256,26 ευρώ και 4) το υπ'αριθμ. 2015200005/14-01¬2015 Πιστωτικό Τιμολόγιο
Έκπτωσης αξίας 5.048,17 ευρώ. Με βάση τη συνήθη πρακτική της εταιρείας και με όσα προβλέπονται από
το καταστατικό της, για το κάθε Πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης η εταιρεία εξέδωσε 3 Πιστωτικά Τιμολόγια
προς τους τρείς πελάτες της (σύνολο 12 Πιστωτικά Τιμολόγια) συνυπολογίζοντας το συμφωνημένο
περιθώριο 0,5%.
Δεδομένου ότι το πρώτο Τιμολόγιο που αφορούσε τη χρήση του 2014 παρελήφθη στις 12/1/2015 και το
τελευταίο στις 17/1/2015, δεν θα μπορούσε να είχε εκδώσει εκ των προτέρων τα Πιστωτικά Τιμολόγια προς
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τους δικούς της πελάτες, ακόμη και αν αφορούσαν τη χρήση του 2014. Ακόμη, τα πιστωτικά τιμολόγια
έκπτωσης αξίας 15.563,06 ευρώ που εξέδωσε μείωσαν τις συνολικές πωλήσεις της, όπως μείωσαν και τις
συνολικές της αγορές της τα συνολικής αξίας 15.300,00 ευρώ πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης αγορών που
έλαβε από προμηθευτές της. Συνεπώς, εάν τα πιστωτικά αυτά πωλήσεων αλλά και αγορών επιβάρυναν τα
αποτελέσματα της χρήσης 2014 και όχι της χρήσης 2015, όπως και έγινε, θα είχε μικτό και καθαρό
αποτέλεσμα αυξημένο κατά 15.563,06 - 15.300,00 = 263,06 ευρώ, και τα αποτελέσματα της χρήσης 2015
θα εμφανιζόταν ισόποσα αυξημένα κατά το ποσό των 263,06 ευρώ, ποσό που αποδέχεται να περιληφθεί
ως λογιστική διαφορά.
3. Από τον έλεγχο καταλογίστηκε ως λογιστική διαφορά το ποσό των 1.650,73 ευρώ, που αφορά τις ζημίες
χρήσης 2015 προ τόκων και φόρων, καθώς σύμφωνα με το καταστατικό της και όπως περιγράφεται στο
σκοπό της εταιρείας (άρθρο 3), το επιρριπτόμενο ποσοστό 0,5% επί του κόστους ως περιθώριο μικτού
κέρδους, συμφωνήθηκε με την προϋπόθεση να οδηγεί τουλάχιστον σε οριακό κέρδος. Η συμφωνία αυτή
έγινε προ ετών όταν η επιχείρηση πραγματοποιούσε άνω των 10.000.000,00 ευρώ ετήσιες αγορές και
πωλήσεις, με αποτέλεσμα να ήταν ικανό να διαμορφώνει θετικό για την επιχείρηση μικτό και καθαρό
κέρδος. Ωστόσο, με τα χρόνια της κρίσης οι πωλήσεις της επιχείρησης μειώθηκαν σταδιακά από άνω των
13.000.000 προ του έτους 2008, σε άνω των 10.000.000 τα έτη 2009, 2010 & 2011, αλλά στη συνέχεια
μειώθηκαν σε 8.236.022,69 στο 2012, 4.813.424,32 στο 2013, 4.269.008,36 στο 2015, όπως προκύπτει
από τους επισυναπτόμενους ισολογισμούς περιόδων 2011-2016 Η συνεχόμενη αυτή μείωση των εσόδων,
είχε ως αποτέλεσμα να είναι δυσχερής και τελικά αδύνατη η επίτευξη οριακού κέρδους, κάτι που σε κάθε
περίπτωση ήταν και είναι πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης. Η εταιρία δανείστηκε για να ανταπεξέλθει
και στη συνέχεια με την αύξηση των πωλήσεων του 2017 και κυρίως του 2015 αποπλήρωσε το δάνειό της.
Καθώς όπως ήταν λογικό με την οικονομική κατάσταση που επικρατούσε την προαναφερόμενη περίοδο,
ήταν αδύνατο να επιτευχθεί ο σκοπός του οριακού κέρδους, παρά τις όποιες προσπάθειες που καταβάλαν
ώστε να μειωθούν τις δαπάνες της εταιρείας στο ελάχιστο και δεδομένου ότι το δικαίωμα πραγματοποίησης
ζημιών και μεταφοράς και συμψηφισμού αυτών στα επόμενα 5 έτη έχει κάθε επιχείρηση, δεν αποδέχεται ως
λογιστική διαφορά τα 1.650,73 ευρώ που για τον λόγο αυτό υπολογίστηκαν.
Ως προς τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας περί των εσφαλμένων λογιστικών διαφορών που της
καταλογίστηκαν από τον έλεγχο με την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος
Επειδή, στο άρθρο 23 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να
επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους
του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να
επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα,
λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον
φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και
χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα......
Επειδή, με τη με αριθ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με το άρθρο 23 του Κ.Φ.Δ.
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: « Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι εξουσίες της
Φορολογικής Διοίκησης με σκοπό τη διαπίστωση της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων εκ μέρους
του φορολογούμενου και την επαλήθευση του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων που
υποβάλλονται σ' αυτήν σε σχέση πάντοτε με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα
όπως αυτά προκύπτουν από οποιαδήποτε βιβλία και στοιχεία. Επίσης η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίζει
το ύψος του οφειλόμενου ποσού (φόρος - πρόστιμο - τέλος - εισφορά κλπ.) που πρέπει να καταβληθεί από
το φορολογούμενο».
Επειδή στο άρθρο 8 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό
έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος
μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες........
4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης
του ...........
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Επειδή στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι 1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική
δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει
τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής
της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής
δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από
τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο
της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.
Επειδή στο άρθρο 21 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των
επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα
από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του
ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη
διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα 2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε
φορολογικό έτος με «τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία».
Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται
αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
ει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται
αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης ».
Επειδή στο άρθρο 22 του ν. 4172/2013 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ορίζεται ότι:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών
δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική
δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι
οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από
τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή
συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη
βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή
κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως
αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική
αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ
1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές
συναλλαγές).
Επισημαίνεται ότι ως προς τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ισχύουν όσα ειδικότερα
αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα.
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της
αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι
εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιηθεί
αλλά έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως προς
το είδος ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών....
γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και
αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που
αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι η έννοια των
δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο
δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.),
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δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση
ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα
λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους..
3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν,
εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του
άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48.
Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους
το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών
εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα του έτους που αφορούν. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των
δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια
ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.
Επειδή, με την ΠΟΛ.1113/2015 παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του
άρθρου 22 του ν.4172/2013 και διευκρινίστηκε ότι: «1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθεται ο γενικός
κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον
προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων,
επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες
που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 2.
Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά
τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε
δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν
αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού
σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα
πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να
συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην
αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον
μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται
ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές)... β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η
αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η
Φορολογική Διοίκηση... γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που
πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να
έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με
βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά... 3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι
επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν
ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με το
χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο
αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών
εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα του έτους που αφορούν.».
Επειδή, σύμφωνα με την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής
δαπάνης πρέπει να σuντρέχοuν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από
διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει
από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. Στη φορολογία εισοδήματος ισχύει η
βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, γι' αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα
χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με
δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στην χρήση κατά
την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή
όχι (ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016/3.3.2016).
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Επειδή, στο άρθρο 58 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με
συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι
υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία
φορολογούνται με συντελεστή 29%
3. Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το
άρθρο 62 περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του
παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα
μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 και 5 του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ορίζεται ότι:
«1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος
αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης
φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων
και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 5. Το
λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των
εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το
λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των
εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό
τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων».
Επειδή, στην παρ 10 του άρθρου 4 του Ν.4308/2014, ορίζεται ότι: «10. Οι πληροφορίες που απαιτούνται
από το παρόν άρθρο δύναται να παρέχονται από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό
αρχείων».
Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι: «Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την
κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων
(ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό
τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή
συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών
(τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την
επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής».
Επειδή, με το άρθρο 11 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι 1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το
χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. 2. Ο χρόνος
έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής
αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
Επειδή, στο άρθρο 17 του Ν.4308/2014, ορίζεται ότι: «1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται
με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της
δραστηριότητας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές: α) ...β) ....γ) Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των
στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε
στοιχείο. Συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν
επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. δ) .ε) Όλα τα στοιχεία
του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο
αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. στ) ..ζ) η) .θ)
.8. Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά πριν από την
ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για
δημοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν
στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων.
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Επειδή, στο Παράρτημα Α- Ορισμοί του Ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: «Λογιστικό σύστημα (accounting
system): Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα λογιστικά αρχεία και τις διαδικασίες για την
καταχώρηση των συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία, αλλά και
τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά βιβλία», όσο και τα «λογιστικά στοιχεία»
(παραστατικά). Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων είναι: ...στ) μισθοδοτικές καταστάσεις και
λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, όπως παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριμένων
μισθών και παροχών ιβ) οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της
λειτουργίας της, ιγ) τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους,
περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, ιδ)
έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική (π.χ. δηλώσεις
Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία. 3.1.3 Τα λογιστικά βιβλία, άλλα πρωτογενή ή δευτερογενή αρχεία και
παραστατικά, όπου συντρέχει περίπτωση, υποστηρίζουν τις συντασσόμενες λογιστικές καταστάσεις.».
Επειδή, με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 της ΓΓΔΕ, στην παρ 5 του άρθρου 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά
λογιστικά αρχεία, ορίζεται ότι: «3.5.1 Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο
τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων,
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι
αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η
παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να
εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη
των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων.
3.5.2 Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε μόνιμες και προσωρινές.
Προσωρινή διαφορά βάσει του ορισμού του Παραρτήματος Α είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή αναστρέφεται στο μέλλον. Για παράδειγμα,
όταν ένα έξοδο ποσού 100 ευρώ αναγνωρίζεται λογιστικά στη χρήση 20Χ4 αλλά θα εκπεστεί για σκοπούς
φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 20Χ5, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως 20Χ4 είναι μικρότερο
κατά 100 ευρώ από το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής, ενώ στη χρήση 20Χ5 θα συμβεί το αντίστροφο».
Περαιτέρω στην παρ 12 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι: «3.4 Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο
και του διπλογραφικού συστήματος γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του
δεδουλευμένου (accrual assumption) κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. Δηλαδή,
αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των συναλλαγών και γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι
όταν διακανονίζονται ταμειακά».
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1036/2017 (ΦΕΚ 1023 Β'), κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που
τηρούν διπλογραφικά βιβλία του N.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης
Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της
ΠΟΛ.1124/2015.
Επειδή, στο άρθρο 58 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν
πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά
την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που
θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων
προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί
από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών
όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.»
Επειδή, στο άρθρο 21 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: 1. Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο
άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του
άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της
περίπτωσης ζ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο
Τεκμηρίωσης 2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου
Τεκμηρίωσης, εφόσον: α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει
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τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ «ανά φορολογικό έτος», ή β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά
λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος
εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ «ανά φορολογικό έτος».
3. «Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και
τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία».
«Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε
φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του
παρόντος.»
4. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ' όλο το χρονικό διάστημα, για το οποίο
υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο
Φάκελος Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή
εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο.
5. «Ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται
γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στους Φακέλους και που
οφείλονται σε οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει να
ενημερώνει το Φάκελο έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η παραπάνω μεταβολή
λαμβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικων Συναλλαγών της
παραγράφου 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν
ενσωματώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4)
μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη
επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είναι δυνατός ο καθορισμός των
επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες όσον αφορά το περιεχόμενο των Φακέλων Τεκμηρίωσης είτε
σε ετήσια είτε μόνιμη βάση.»
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόμενο και τα
στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο
Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι
θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών «και»
οι μέθοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους [και ο υπολογισμός του
κύκλου εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου
τεκμηρίωσης].
Επειδή, στο άρθρο 22 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: 1. Συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της
περίπτωσης ζ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπής
επιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους με το κεντρικό, καθώς και με τα «συνδεδεμένα
πρόσωπα», του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρεί στην
αλλοδαπή ελληνική επιχείρηση δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραμματέα αίτηση προέγκρισης της
μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με
«συνδεδεμένα πρόσωπα».
2. Αντικείμενο της προέγκρισης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο
κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια
μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη
μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις
κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές συνθήκες.
Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά
την τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
3. Ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση
εκδίδεται εντός «δεκαοκτώ (18) μηνών., από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας
ενδοομιλικής τιμολόγησης και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης
δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και η χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε
φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης προέγκρισης.
«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της
απόφασης του πρώτου εδαφίου και μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από την υποβολή της αίτησης».
4. Οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών της επιχείρησης, τις οποίες αφορά η απόφαση προέγκρισης,
θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων προσώπων,
εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών, οι οποίες
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αποτελούν αντικείμενο της προέγκρισης, περιορίζεται στην επαλήθευση, ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην
απόφαση προέγκρισης και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδοχές, οι περιστάσεις και οι όροι στις
οποίες αυτή βασίστηκε.
Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν
την απόφαση προέγκρισης για το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων
και στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το οποίο αφορά η απόφαση προέγκρισης.
5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης
από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον Γενικό Γραμματέα, στις εξής περιπτώσεις:
α) εφόσον οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης αποδειχθούν
εσφαλμένες,
β) εφόσον επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων παραδοχών ή συνθηκών που καθιστά αδύνατη την
τήρηση των οριζομένων στην απόφαση προέγκρισης,
γ) σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας διμερούς
σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη της
διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ίδιες
συναλλαγές του ίδιου φορολογουμένου.
Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει απόφαση για την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης, η οποία
κοινοποιείται στους αιτούντες και έχει τα αποτελέσματα που ορίζονται στην παράγραφο 4, αρχής γενομένης
από την έκδοση της.
6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση κατά τη διάρκεια ισχύος της
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιμες παραδοχές στα οποία βασίστηκε η απόφαση
προέγκρισης ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ή πλημμελειών που αποδίδονται στον
φορολογούμενο, β) εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη όρο ή υποχρέωση που
ορίζονται στην απόφαση προέγκρισης.
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων παραδοχών ή συνθηκών στις οποίες
βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης,
β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις που ορίζονται από την
απόφαση προέγκρισης,
γ) εφόσον επέλθει ουσιώδης μεταβολή των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων οι οποίες επηρεάζουν
ουσιωδώς την απόφαση προέγκρισης.
Δεν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρηση της σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.
Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει από το χρονικό σημείο που ορίζεται
με την απόφαση ακύρωσης.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την
εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και ειδικότερα η διαδικασία για την προέγκριση
μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωση της, το
ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης με τις
αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων της
Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
Επειδή, με το άρθρο 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να
παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που
θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».
Επειδή, στο άρθρο 65 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού
φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης
προσδιορισμού του φόρου».
Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αμφισβητεί τις
παρακάτω λογιστικές διαφορές του ελέγχου ως ακολούθως:
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Σχετικά με την λογιστική διαφορά συνολικής αξίας 28.652,10€ που αφορά εισφορά εναλλακτικής
διαχείρισης του Ν.2939/2001 λογ. 54.09.070.
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συνολική αξία 28.652,10 ευρώ του ετήσιου φόρου
ανακύκλωσης που προήλθε από τις πωλήσεις της και καταχωρήθηκε στον λογαριασμό 54-09-7023,
προστέθηκαν στα ακαθάριστα έσοδα ως λογιστική διαφορά καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στα έσοδά της. Η
σχετική λογιστική διαφορά επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των υποβλήθέντων ΜΥΦ της ελεγχόμενης
και των αντισυμβαλλόμενων για το φορολογικό έτος 2015.
Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η συνολική αξία 28.652,10 ευρώ του ετήσιου φόρου ανακύκλωσης που
προήλθε από τις πωλήσεις της χρήσης 2015, καταχωρήθηκε στον λογαριασμό 54-09-7023 και δεν
προστέθηκε στα έσοδα της κατά την κρινόμενη φορολογική περίοδο. Επίσης η συνολική αξία 27.637,85
ευρώ του ετήσιου Φόρου ανακύκλωσης που αφορά τις αγορές της χρήσης 2015 καταχωρήθηκε στον
λογαριασμό 54- 09-2023 και δεν προστέθηκε στις αγορές της με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στα
αποτελέσματα μειωμένο το κόστος κτήσης των εμπορεύσιμων αγαθών. Η λανθασμένη αυτή διαχείριση
οφείλεται σε μηχανογραφικό λάθος που τελικά είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση κόστους κτήσης
μειωμένου κατά 27.637.85 ευρώ και την εμφάνιση εσόδων μειωμένων κατά 28.652,10 ευρώ. Εάν η
διαχείριση γινόταν επακριβώς θα είχε μικτό και καθαρό αποτέλεσμα αυξημένο κατά 28.652,10 - 27.637,85 =
1.014,25 ευρώ.
Επειδή σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001 με τίτλο, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.» , προκύπτει ότι οι παραγωγοί Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού υποχρεούνται να οργανώνουν Ατομικά Συστήματα ή να συμμετέχουν σε
Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν την δραστηριότητά τους, κατ'
εφαρμογή του άρθρου 17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΔΙΑΝΟΜΩΝ Κάθε παραγωγός υποχρεούται να
προβεί στις εξής ενέργειες:
Να οργανώνει και να χρηματοδοτεί την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ από τα δικά του προϊόντα που
διαθέτει στην ελληνική αγορά. Οι παραγωγοί ΗΗΕ μπορούν να επιλέξουν αν θα εκπληρώνουν την
υποχρέωση τους αυτή ατομικά, μέσω δηλαδή του εγκεκριμένου συστήματος της ατομικής εναλλακτικής
διαχείρισης ή συλλογικά με την ένταξη τους σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
των ΑΗΗΕ.
Να επισημαίνει με το ειδικό σύμβολο τα προϊόντα που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Να είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του ΗΗΕ και να εμφανίζει τον αριθμό Μητρώου του σε όλα τα
νομιμοποιητικά και οικονομικά έγγραφα του (σφραγίδα της εταιρείας, Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια κλπ).
Πρέπει να ζητάει επιπλέον γραπτή Βεβαίωση από τον κατασκευαστή του ΗΗΕ, ώστε να διασφαλίζει ότι
πληροί τις υποχρεώσεις του. Ειδικά για τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες που δεν ανήκουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την γραπτή Βεβαίωση του κατασκευαστή τα προϊόντα θα πρέπει να
βεβαιώνονται και επί των Τιμολογίων Αγοράς κατά την εισαγωγή τους. Όσον αφορά τους διανομείς
υποχρεούνται:
Να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί να είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών
και ενταγμένοι σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Όταν παρέχουν νέο προϊόν, να παραλαμβάνουν από τους τελικούς χρήστες, με σχέση ένα προς ένα, χωρίς
επιβάρυνση, αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες
λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.
Να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες, στα καταστήματα λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης
ΗΗΕ εμβαδού 400 m2 ή πολύ κοντά σε αυτά τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ μικρών ΑΗΗΕ χωρίς
υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ και στη συνέχεια, να παραδίδουν τα ΑΗΗΕ σε νόμιμους συλλέκτες μεταφορείς ΑΗΗΕ που συνεργάζονται με εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ και να
λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των σημείων συλλογής που
βρίσκονται στο χώρο τους.
Να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών που
προβλέπεται στο άρθρο 17 και εντεταγμένοι σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Κάθε 3 χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης ενός Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης διενεργείται
έλεγχος από την αρμόδια αρχή ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του παραπάνω ελέγχου εκδίδεται Πιστοποιητικό Εναλλακτικής
Διαχείρισης (Π.Ε.Δ) στο όνομα του συστήματος. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Η χρηματική εισφορά βαρύνει τον υπόχρεο παραγωγό του κάθε προϊόντος. Το ποσό της χρηματικής
εισφοράς προσδιορίζεται από τα Συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης αναγράφεται ξεχωριστά στα
Τιμολόγια πώλησης σε όλα τα στάδια της πώλησης των προϊόντων, εκτός από τα τιμολόγια που
απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές γιατί εκεί η χρηματική εισφορά συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του
προϊόντος και τιμολογείται ενιαία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Το ύψος του Φόρου Ανακύκλωσης σε κάθε συσκευή εξαρτάται από το Βάρος, τον Τύπο και τον Όγκο του
προφανώς με κάποια κριτήρια του πόσο επιβαρύνει ή πόσο δύσκολα μπορεί να συλλεχθεί για να
ανακυκλωθεί.
Επειδή η απόφαση του Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 288 ΑΠ/8.7.2008 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναφέρει: Η εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποτελεί τμήμα του
κόστους κτήσεως του εμπορεύματος και συνεπώς αναγνωρίζεται ως απόθεμα κατά την αγορά και ως
έσοδο κατά την πώληση με την επίρριψη της μέσω των τιμολογίων στους πελάτες. Η εισπραττόμενη από
τους πελάτες εισφορά επί των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών ειδών αναγνωρίζεται σε
λογαριασμό υποχρέωσης «Κ.Α. 53.98» από τον οποίο και αποδίδεται στην δικαιούχο εταιρεία.
Επειδή με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας-Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, με
αριθμό 112145 της 16/12/2004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β' με αριθμό 1916/24¬12-2004, το ποσό της
χρηματικής εισφοράς (δηλαδή το τέλος ανακύκλωσης) αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων
πώλησης, σε όλα τα στάδια πώλησης των αγαθών που υπάγονται σε αυτήν, εκτός των τιμολογίων που
απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες- επιτηδευματίες.
Συνεπώς, υπόχρεος είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας, όταν εκδίδει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ προς τον
χονδροπωλητή. Περαιτέρω, η χρηματική εισφορά ανακύκλωσης, αποδίδεται στον Φορέα Ανακύκλωσης με
βάση την Σύμβαση που έχει υπογραφεί (από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα), ενώ η χρέωσή της θα
πρέπει να περιλαμβάνεται στη λιανική τιμή του είδους. Σε ότι αφορά τον ΦΠΑ, σημειώνεται ότι το ποσό της
ως άνω εισφοράς προσαυξάνει την φορολογητέα βάση για την επιβολή του ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω είναι σε εφαρμογή του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α') και του ΠΔ 117/6-3-2004 (ΦΕΚ 82 Α')
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ο φόρος ανακύκλωσης δεν αποδίδεται στη ΔΟΥ, αλλά στον Φορέα
Ανακύκλωσης με βάση την Σύμβαση που έχει υπογραφεί (από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα), ενώ η
χρέωσή της θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λιανική τιμή του είδους. Σε ότι αφορά τον ΦΠΑ, σημειώνεται
ότι το ποσό της ως άνω εισφοράς προσαυξάνει την φορολογητέα βάση για την επιβολή του ΦΠΑ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Έκδοση τιμολογίου από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα προς τον χονδροπωλητή:
30. ΠΕΛΑΤΕΣ
70 ή 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜ/ΤΩΝ Ή ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(ανάλογοι υπολογαριασμοί)
75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
75.90 Εισπραττόμενα τέλη τρίτων
75.90.00 Χρηματική εισφορά Ν.2939/2001
54. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ Φ-Τ
54.00 ΦΠΑ
54.00.70 ΦΠΑ εκροών/πωλήσεων
54.00.79 ΦΠΑ εκροών/λοιπών εσόδων
Πώληση, ως τιμολογιο-ΔΑ αριθμ.

1201,90
1000,00

10,00

190,00
1,90

Στη συνέχεια, ο Φορέας Ανακύκλωσης θα εκδώσει τιμολόγιο προς τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα,
προκειμένου να εισπράξει την χρηματική εισφορά που του ανήκει. Ο λήπτης του τιμολογίου
(κατασκευαστής ή εισαγωγέας), θα διενεργήσει την παρακάτω εγγραφή:
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63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
63.98 Διάφοροι φόροι-τέλη
63.98.98 Χρηματική εισφορά Ν.2939/2001
54.ΥΠΟΧΡ,ΑΠΟ Φ-Τ
54.00 ΦΠΑ
54.00.29 ΦΠΑ εισροών/εξόδων-δαπανών
53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ή 38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τιμολόγιο Π.Υ. κ.λπ.

10,00

1,90
11,90

Επειδή η προσφεύγουσα δεν ακολούθησε την ως άνω λογιστική αντιμετώπιση, την παρακολούθηση
δηλαδή του φόρου ανακύκλωσης στους λογαριασμούς της ομάδας 20 (αγορές) και της ομάδας 70
(πωλήσεις αλλά, αν και λάμβανε και εξέδιδε τιμολόγια με φόρο ανακύκλωσης παρακολουθούσε ξεχωριστά
αυτόν σε υπολογαριασμούς της ομάδας 54(54.09,54.99) Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, χωρίς να
συμπεριλαμβάνει αυτόν τόσο στο κόστος κτήσεως (άρα και στην απογραφή έναρξης -λήξης ) όσο και στα
έσοδα της.
Στους υπολογαριασμούς του 54 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας από φόρους
και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου
δικαίου.
Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, μεταξύ
των οποίων η από έκθεση μερικού ελέγχου επιστροφής εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, από τα
προσκομισθέντα στοιχεία του προσφεύγοντος, τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών προκύπτει ότι ο
λογαριασμός 54.09 ,54.095 και 54.98 αναλύεται ως ακολούθως:
Ισοζύγιο περιόδου 1/1/2015-31 /12/2015
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Λογαριασμός
54-09
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
54-09-2019
ΑΓΟΡΩΝ 19%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
54-09-2021
ΑΓΟΡΩΝ 21%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
54-09-2023
ΑΓΟΡΩΝ 23%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
54-09-7019
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 19%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
54-09-7021
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 21%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
54-09-7023
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
54-95
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
54-95-0019
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 19%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
54-95-0021
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 21%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
54-95-0023
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 23%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
54-98
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
54-98-0019
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
19%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
54-98-0023
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
23%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ
1/1-31/12/2015
ΕΤΟΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
535614,96 563090,39 27637,85 28652,10 563252,81 591742,49
-28489,68
286528,02

0,00

0,00

0,00 286528,02

0,00

286528,02

17037,44

0,00

0,00

0,00

17037,44

0,00

17037,44

0,00 259687,35

0,00

259687,35
-308015,33

232049,50

0,00 27637,85

0,00 308015,33

0,00

0,00

0,00 308015,33

0,00

0,00

0,00

0,00

17279,77

0,00 237795,29

28652,10

17279,77

-17279,77

0,00 266447,39

-266447,39

11822,77

0,00

272,02

130,28

12094,79

130,28

11964,51

6995,59

0,00

0,00

0,00

6995,59

0,00

6995,59

153,81

0,00

0,00

0,00

153,81

0,00

153,81

4673,37

0,00

272,02

130,28

4945,39

130,28

4815,11

0,00

123,29

0,02

0,02

0,02

123,31

-123,29

0,00

9,41

0,00

0,00

0,00

9,41

-9,41

0,00

113,88

0,02

0,02

0,02

113,90

-113,88
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσφεύγουσα ακολούθησε τον ίδιο ακριβώς τρόπο λογιστικής
απεικόνισης του τέλους ανακύκλωσης και τα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα να φέρει συσσωρευμένα
υπόλοιπα όπως εμφανίζονται στην στήλη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ.
Από το παραπάνω Ισοζύγιο καθώς και από τις αναλυτικές καταστάσεις προκύπτουν τα παρακάτω ποσά
τέλους ανακύκλωσης αγορών, πωλήσεων και επιστροφών για το κρινόμενο έτος ως ακολούθως:
Λογαριασμός
54-09
54-09-2019
54-09-2021
54-09-2023
54-09-7019
54-09-7021
54-09-7023
54-95
54-95-0019
54-95-0021
54-95-0023
54-98
54-98-0019
54-98-0023

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ 19%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ 21%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ 23%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 19%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 21%
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 19%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 21%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 23%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 19%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 23%

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
27.637,85
28652,10
0,00
0,00
0,00
0,00
27637,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28652,10
272,02
130,28
0,00
0,00
0,00
0,00
272,02
130,28
0,02
0,02
0,00
0,00
0,02
0,02

ΔΙΑΦΟΡΑ
-1.014,25

27637,85

-28652,10
141,74

141,74
0,00
0,00
0,00

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η προσφεύγουσα α) δεν καταχώρησε στην ομάδα 20 (αγορές
εμπορευμάτων) ποσό εισφοράς ανακύκλωσης από τα ληφθέντα παραστατικά αγορών 27.637,85 €, καθώς
και ποσό εισφοράς ανακύκλωσης από επιστροφές αγορών ποσού 130.,28€ β) δεν καταχώρησε στην
ομάδα 70 (πωλήσεις εμπορευμάτων) ποσό εισφοράς ανακύκλωσης από τα εκδοθέντα παραστατικά
πώλησης εκ 28.652,10 €, καθώς και ποσό εισφοράς ανακύκλωσης από επιστροφές πωλήσεων 272,02€
Επειδή, η αρχή της χρηστής και καλόπιστης και διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις
αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές, τούτο, ωστόσο, δεν
σημαίνει ότι η αρχή της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης μπορεί να εξελιχθεί σε τροχοπέδη για την
εφαρμογή της νομιμότητας εκ μέρους των οργάνων της Διοίκησης. Η τελευταία, δε, επιτάσσει την έκδοση
καταλογιστικών πράξεων ή πράξεων επιβολής προστίμων σε βάρος του φορολογουμένου, όταν από τον
γενόμενο σε αυτόν έλεγχο διαπιστώθηκαν αντικειμενικά στοιχεία και αποδείξεις που στοιχειοθετούν το
πραγματικό ορισμένης φορολογικής παράβασης ή την μη απαλλαγή του από τον φόρο με βάση
συγκεκριμένες διατάξεις νόμων.
Επειδή η εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποτελεί τμήμα του κόστους κτήσεως του εμπορεύματος και
συνεπώς αναγνωρίζεται ως απόθεμα κατά την αγορά και ως έσοδο κατά την πώληση με την επίρριψη της
μέσω των τιμολογίων στους πελάτες .
Επειδή η προσφεύγουσα δεν καταχώρησε στους προβλεπόμενους λογαριασμούς των βιβλίων της μέρος
των αγορών της που αντιστοιχεί στο σύνολο της εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης της φορολογικής
περιόδου 2015 και μέρος των πωλήσεων της που αντιστοιχεί στο σύνολο της εισφοράς εναλλακτικής
διαχείρισης της φορολογικής περιόδου 2015.
Επειδή με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων θα πρέπει τα λογιστικά γεγονότα να ασκούν
επίδραση αποκλειστικά στη χρήση με την οποία σχετίζονται και αφορούν, και ως εκ τούτου ποσά που θα
έπρεπε να βαρύνουν τους όποιους αποτελεσματικούς λογαριασμούς (εξόδων ή / και εσόδων)
προηγούμενων χρήσεων, τα οποία (ποσά) καταχωρήθηκαν μη ορθώς σε λογαριασμούς Ισολογισμού και
τελικώς μεταφέρθηκαν με εγγραφές (από μεταφορά) σε επόμενες χρήσεις που κάποια εξ' αυτών μπορεί και
να ελέγχεται, δε δύναται η σωρευτική επίπτωση των μεταφερόμενων αυτών κονδυλίων (που
αποτυπώθηκαν σε λογ/μούς Ισολογισμού) να ασκήσει επίδραση στο αποτέλεσμα χρήσης που ελέγχεται,
παρά μόνο οι ενδεχόμενες επιβαρύνσεις επί των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων να βαρύνουν
αυτοτελώς την κάθε χρήση, λαμβανομένου πάντα υπ' όψη των διατάξεων περί παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό και βεβαίωση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
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Επειδή η προσφεύγουσα αποτύπωσε στα τηρηθέντα βιβλία της τα δεδομένα της εισφοράς ανακύκλωσης,
δηλαδή τόσο τις σχετιζόμενες με το σκέλος των αγορών της, όσο και με το σκέλος των πωλήσεών της,
χωρίς όμως να αποτυπωθούν τα δεδομένα αυτά στους προβλεπόμενους λογαριασμούς και ως εκ τούτου η
όποια αναπροσαρμογή των δεδομένων αυτών, κατά το ορθόν, οφείλεται να πραγματοποιηθεί τόσο ως
προς το σκέλος των πωλήσεων, όσο και ως προς το σκέλος των αγορών. Εάν η προσφεύγουσα
πραγματοποιούσε τις ορθές λογιστικές εγγραφές, το τελικό ποσό το οποίο θα επηρέαζε τα αποτελέσματα
της θα ήταν 872,51 € (-1.014,25 + 141,74 ), αφού λάβουμε υπ' όψιν ότι η προσφεύγουσα πώλησε μέσα
στην κρινόμενη φορολογική περίοδο σχεδόν το σύνολο των αγορών της και οι διαφορές μεταξύ της
απογραφής έναρξης με την απογραφή λήξης είναι πολύ μικρές, υπό το φως των αρχών της χρηστής
διοίκησης και της νομιμότητας, περιορίζουμε τη λογιστική διαφορά από 28.652,10 € στο ποσό των 872,51 €
(μείωση λογιστικής διαφοράς κατά 27.779,59) και κάνουμε δεκτούς τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας
ως βάσιμους.
Σχετικά με την λογιστική διαφορά συνολικής αξίας 15.569,03 €, € που αφορά τα πιστωτικά τιμολόγια λόγω
τζίρου που εξέδωσε η προσφεύγουσα προς πελάτες της
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα εξέδωσε 15 πιστωτικά τιμολόγια
συνολικής αξίας 15.569,03 €, προς πελάτες της και αφορούν εκπτώσεις λόγω τζίρου του φορολογικού
έτους 2014. Από τον έλεγχο το ποσό αυτό προστέθηκε σαν λογιστική διαφορά στα φορολογητέα κέρδη της
προσφεύγουσας.
Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται πως τα πιστωτικά αυτά εκδόθηκαν αμέσως αφού παρέλαβε εντός του
Ιανουάριου 2015 πιστωτικά έκπτωσης αγορών από 4 προμηθευτές της, συνολικής αξίας 15.300,00 ευρώ,
και για τα οποία , με βάση τον σκοπό που περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της και των
συμφωνιών της, είχε υποχρέωση να εκδώσει, επιβάλλοντας, για το συμφωνημένο περιθώριο 0,5%,
αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης προς τους πελάτες της που αφορούσαν, όπως και έπραξε.
Ωστόσο, χρονικά ήταν αδύνατο να εκδώσει τα εν λόγω πιστωτικά πριν ακόμα παραλάβει τα παραστατικά
των προμηθευτών της.
Αναλυτικότερα, έλαβε 4 Πιστωτικά Τιμολόγια Έκπτωσης αξίας 15.485,62 ευρώ τα οποία είναι τα εξής: 1) Το
υπ' αριθμ 10/12-01-2015 Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης αξίας 9.302,27 ευρώ, 2) το υπ'αριθμ. 11/12-012015 Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης αξίας 878,92 ευρώ, 3) το υπ'αριθμ. 13/17¬01-2015 Πιστωτικό
Τιμολόγιο Έκπτωσης αξίας 256,26 ευρώ και 4) το υπ'αριθμ. 2015200005/14-01¬2015 Πιστωτικό Τιμολόγιο
Έκπτωσης αξίας 5.048,17 ευρώ. Με βάση τη συνήθη πρακτική της εταιρείας και με όσα προβλέπονται από
το καταστατικό της, για το κάθε Πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης η εταιρεία εξέδωσε 3 Πιστωτικά Τιμολόγια
προς τους τρείς πελάτες της (σύνολο 12 Πιστωτικά Τιμολόγια) συνυπολογίζοντας το συμφωνημένο
περιθώριο 0,5%.
Δεδομένου ότι το πρώτο Τιμολόγιο που αφορούσε την χρήση του 2014 παρελήφθη στις 12/1/2015 και το
τελευταίο στις 17/1/2015, δεν θα μπορούσε να είχε εκδώσει εκ των προτέρων τα Πιστωτικά Τιμολόγια προς
τους δικούς της πελάτες ακόμη και αν αφορούσαν την χρήση του 2014.
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/2004 ορίζεται ότι 4. οι εκπτώσεις που χορηγεί μία επιχείρηση προς
τους πελάτες της, λόγω πραγματοποίησης πωλήσεων πάνω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο όριο,
αποτελούν μειωτικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν
οι πωλήσεις για τις οποίες χορηγήθηκαν οι εκπτώσεις. Τούτο, καθόσον η παροχή τους δεν τελεί υπό
αναβλητική αίρεση ή προθεσμία. Οι εκπτώσεις λόγω τζίρου που δεν τελούν υπό αναβλητική αίρεση ή
προθεσμία, αφορούν οριστικές πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και έσοδα δεδουλευμένα και
εκκαθαρισμένα, άρα το πιστωτικό τιμολόγιο για εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) εκδίδεται
πάντοτε στην ίδια χρήση.
Επειδή σύμφωνα με την αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων, ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων μιας
λογιστικής χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση αυτή. Η
κάθε χρήση είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες και τα έξοδα που αφορούν άλλες χρήσεις δεν πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αποτελέσματος (ΣτΕ 810/1982, ΣτΕ 2968/1988).
Επειδή, στην περ. ε' του άρθρου 17 του ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ορίζεται πως
«τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα
περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου».
Επιπροσθέτως, η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, επιβάλλει την αναγνώριση των εσόδων και των
εξόδων αποκλειστικά στα αποτελέσματα της χρήσης, εντός της οποίας αυτά έγιναν δεδουλευμένα.
Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (Accrual Concept)
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Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων σημαίνει ότι κάθε έξοδο και έσοδο πρέπει να καταχωρείται και να
λαμβάνεται υπόψη μέσα στην χρονική ή διαχειριστική περίοδο στην οποία αυτό πραγματοποιείται έτσι ώστε
ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως να περιλαμβάνει μόνο τα έξοδα και έσοδα που προκύπτουν από
τα γεγονότα της οικονομικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με την αρχή αυτή θα πρέπει να διακρίνουμε την έννοια του εξόδου και του εσόδου από την
ταμειακή καταβολή.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι το στοιχείο της ανάλωσης είναι το προσδιοριστικό για να θεωρηθεί
πραγματοποιημένο ή δεδουλευμένο το έξοδο ή το έσοδο. Η ανάλωση λοιπόν είναι η επαρκής και ικανή
συνθήκη για την εφαρμογή της λογιστικής των λογισμένων ή δεδουλευμένων εσόδων — εξόδων.
Ο χρόνος λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων και των εξόδων, επηρεάζει άμεσα και την φορολογική
αναγνώριση αυτών, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΚΦΕ, το κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται
σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον ΚΦΑΣ. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 8 του ν. 4172/2013, ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης εισοδήματος τίθεται το σύστημα της
δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος.
Βάσει των προβλεπόμενων του νόμου 4308/2014 με ισχύ από 01.01.2015, τα έσοδα και τα έξοδα
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καθίστανται δουλευμένα και όχι όταν εισπράττονται
ή πληρώνονται αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συσχέτιση των αναγνωριζόμενων εσόδων
με τα σχετικά έξοδα.
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1003/2014 με την παράγραφο 11.2.1 καθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης
τιμολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών [. Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το
αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της
υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.10 Για το πιστωτικό τιμολόγιο, δεν ορίζεται ρητά από τις ισχύουσες
διατάξεις χρόνος έκδοσης αυτού. Ωστόσο, ισχύουν κατ' αναλογία τα αναφερόμενα στο χρόνο έκδοσης του
τιμολογίου
Επειδή «οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος καθιερώνουν την αρχή του ετήσιου της φορολογίας και
την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και
ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα
αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων.... Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 25 των ΕΛΠ, τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα.
Κατά συνέπεια τα μεν ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την
οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν, ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, οι δε δαπάνες
κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν. Επίσης, τα ακαθάριστα έσοδα που προεισπράττονται σε
κάποια χρήση δεν φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία εισπράττονται, αλλά στην επόμενη χρήση,
στην οποία πραγματικώς ανήκουν. Όταν λοιπόν, κατ' εξαίρεση, εκδίδονται στοιχεία παροχής υπηρεσιών
πριν από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών (π.χ. δίδακτρα σχολείων), πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση στα
φορολογικά στοιχεία, μεταξύ των ποσών που αφορούν την τρέχουσα διαχειριστική χρήση και των μη
δεδουλευμένων ποσών που αφορούν την επόμενη, .
Ισχύει και εφαρμόζεται η αρχή του δεδουλευμένου
Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος γίνεται σε κάθε περίπτωση
σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου (accrual assumption), κατά την παρ. 1 του άρθρου 17
των ΕΛΠ. Δηλαδή, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα όταν προκύπτουν και
όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά. (Εγκ. ΠΟΛ.1003/31.12.2014 § 3.04)».
(Δ. Σταματόπουλου-Π. Σταματόπουλου-Γ. Σταματόπουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΝΑΛΥΣΗΕΡΜΗΝΕΙΑ, Αθήνα 2015- σελ 172-173).
Επειδή η προσφεύγουσα είχε τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 17 του
ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπου ορίζεται ότι γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη
λήξη της περιόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο
όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόμενη
περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα
κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, να προβεί σε ανάλογες έγγραφες και να
συμπεριλάβει τα ανωτέρω έσοδα και δαπάνες με τα εκδοθέντα και ληφθέντα Πιστωτικά Τιμολόγια στην
χρήση 2014, στην οποία είχαν καταστεί δεδουλευμένα.
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Επειδή η προσφεύγουσα, έλαβε εντός του έτους 2015 τέσσερα (4) πιστωτικά τιμολόγια από προμηθευτές,
τρία (3) εκ των οποίων φέρουν ημερομηνία έκδοσης πριν την 15-01-2015, ενώ το τέταρτο φέρει ημερομηνία
έκδοσης την 17-01-2015, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η ημερομηνία παραλαβής τους από την
προσφεύγουσα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν όλα τα ληφθέντα πιστωτικά τιμολόγια περιήλθαν σε
γνώση της προσφεύγουσας μετά την 15-01-2015, στο βαθμό που αυτά αφορούσαν εκπτώσεις τζίρου επί
των αγορών της κατά το φορολογικό έτος 2014, και ως αποτέλεσμα αυτών δημιουργήθηκε στην ίδια το
δικαίωμα να εκδώσει, με τη σειρά της, πιστωτικά τιμολόγια λόγω τζίρου στους πελάτες μετόχους της, με
ημερομηνία έκδοσης των στοιχείων της στο έτος 2015, ήταν δόκιμο ως προς τη φορολογία εισοδήματος,
στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι καθαρές αξίες τόσο των ληφθέντων
στοιχείων, όσο και των εκδοθέντων από την ίδια στοιχείων, να συμπεριληφθούν στα δεδομένα των
τηρηθέντων βιβλίων φορολογικού έτους 2014, με τη διαδικασία των τακτοποιητικών εγγραφών και να
ασκήσουν εν τέλει επίδραση επί του λογαριασμού αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2014. Επίσης, η
προσφεύγουσα είχε τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), να
υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, μέχρι την
κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την
παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης και να
συμπεριλάβει τα ανωτέρω ποσά.
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω και με βάσει την αυτοτέλεια των χρήσεων, ορθώς ο έλεγχος απέρριψε την εν
λόγω μείωση των ακαθαρίστων εσόδων της στο φορολογικό έτος 2015 και το ποσό των 15.563,06 € θα
πρέπει να προστεθεί στα φορολογητέα κέρδη της προσφεύγουσας ως λογιστική διαφορά. Οι δε ισχυρισμοί
της προσφεύγουσας απορρίπτονται ως έωλοι και αβάσιμοι.
Σχετικά με την λογιστική διαφορά συνολικής αξίας 1.650,73 ευρώ, που αφορά τις ζημίες χρήσης 2015 προ
τόκων και φόρων.
Από τον έλεγχο καταλογίστηκε ως λογιστική διαφορά το ποσό των 1.650,73 ευρώ, που αφορά τις ζημίες
χρήσης 2015 προ τόκων και φόρων, καθώς σύμφωνα με το καταστατικό της και όπως περιγράφεται στον
σκοπό της εταιρείας (άρθρο 3), το επιρριπτόμενο ποσοστό 0,5% επί του κόστους ως περιθώριο μικτού
κέρδους, συμφωνήθηκε με την προϋπόθεση να οδηγεί τουλάχιστον σε οριακό κέρδος.
Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η συμφωνία αυτή έγινε προ ετών όταν η επιχείρηση πραγματοποιούσε
άνω των 10.000.000,00 ευρώ ετήσιες αγορές και πωλήσεις, με αποτέλεσμα να ήταν ικανό να διαμορφώνει
θετικό για την επιχείρηση μικτό και καθαρό κέρδος. Ωστόσο, με τα χρόνια της κρίσης οι πωλήσεις της
επιχείρησης μειώθηκαν. Η συνεχόμενη αυτή μείωση των εσόδων, είχε ως αποτέλεσμα να είναι δυσχερής
και τελικά αδύνατη η επίτευξη οριακού κέρδους, κάτι που σε κάθε περίπτωση ήταν και είναι πρωταρχικός
σκοπός της επιχείρησης. Καθώς όπως ήταν λογικό με την οικονομική κατάσταση που επικρατούσε την
προαναφερόμενη περίοδο, ήταν αδύνατο να επιτευχθεί ο σκοπός του οριακού κέρδους, παρά τις όποιες
προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να μειωθούν τις δαπάνες της εταιρείας στο ελάχιστο.
Επειδή η προσφεύγουσα συνέταξε ως είχε υποχρέωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.
4174/2013, Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Σύμφωνα με τον Φάκελο
Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών, η προσφεύγουσα κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος
πραγματοποίησε συναλλαγές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. ζ' του Ν.
4172/2013. Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 28/4/2016 ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών του άρθρου
21§3 του Ν. 4174/2013.
Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών περιελάμβανε όλα τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις στοιχεία.
Από τον φάκελο τεκμηρίωσης προκύπτουν τα ακόλουθα:
Ως προς τις πωλήσεις
Από τη συγκριτική ανάλυση προέκυψε ότι το εύρος των ακραίων τιμών του δείκτη κερδοφορίας των
εταιρειών του δείγματος είναι 14,62% η κατώτερη και 30,02% η ανώτερη, ενώ η τιμή της διαμέσου είναι
23,98% και ότι οι τιμές του μικτού περιθωρίου κέρδους των συναλλαγών των συνδεδεμένων
επιχειρήσεων και βρίσκονται εντός εύρους των αποδεκτών τιμών.
Η εταιρεία παρουσιάζει μία απόκλιση από την κατώτερη τιμή του αποδεκτού εύρους
κατά 2,42%. Ως προς τις αγορές
Η τιμή πώλησης εμπίπτει στο αποδεκτό εύρος
Ως προς το αν τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων
Ως προς τις αγορές
Ο έλεγχος αποδέχεται την τεκμηρίωση της ελεγχόμενης επιχείρησης σχετικά με τις ενδοομιλικές της αγορές
δεδομένου ότι αποτελούν και μικρό ποσοστό των συνολικών της αγορών (4%)
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Ως προς τις πωλήσεις
Ο έλεγχος δεν κρίνει πλήρη την τεκμηρίωση της ελεγχόμενης επιχείρησης σχετικά με τις ενδοομιλικές της
πωλήσεις δεδομένου ότι:
1. Χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή της μεθόδου Resale Price Minus Method - RPM και αντί να συγκριθεί
το μικτό περιθώριο κέρδους που έχουν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις όταν μεταπωλούν τα εμπορεύματα
που αγοράζουν από την συνδεδεμένη Ε.Π.Ε. με το μικτό περιθώριο κέρδους που θα είχαν εάν τα αγόραζαν
από τρίτους, έγινε σύγκριση μικτού περιθώριο κέρδους των συνδεδεμένων ως μεταπωλητές με ανεξάρτητες
εταιρείες που επιτελούν την ίδια δραστηριότητα,
2. Δεν επιλέχθηκε μια μέθοδος που να έχει ως κύριο συγκριτικό στοιχείο το περιθώριο κέρδους της
ελεγχόμενης στις πωλήσεις της προς τις συνδεδεμένες. Συγκεκριμένα στην σελίδα 92 των οδηγιών του
ΟΟΣΑ(ϋΕΟϋ Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations - July 2017)
περί ενδοομιλικών, όπου παρατίθεται παράδειγμα μιας επιχείρησης σαν την ελεγχόμενη αναφέρονται ότι θα
πρέπει να γίνει συγκριτική και λειτουργική ανάλυση από την οποία να προκύπτει ένα τέλος εξυπηρέτησης
σε συγκρίσιμες συναλλαγές της ελεύθερης αγοράς που περιλαμβάνουν συγκρίσιμο όγκο αγορών.
Ο έλεγχος ζήτησε περισσότερες διευκρινήσεις από την ελεγχόμενη σχετικά με την επιλογή της μεθόδου
τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και αυτή ανταποκρινόμενη απάντησε στον έλεγχο ότι « η
εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη (την λειτουργική της ανάλυση και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ)
προχώρησε στην τεκμηρίωση χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους την πρώτη βασιζόμενη στον δεσμευτικό
σκοπό της επιχείρησης βάση του καταστατικού και στην δεύτερη βασιζόμενη στο περιθώριο κέρδους της
μεταπώλησης των εμπορευμάτων από τα μέλη της αποδεικνύοντας ότι οι πωλήσεις των εμπορευμάτων
προς τις συνδεδεμένες - μέλη από την συνδεδεμένη εταιρεία δεν είχαν ως αποτέλεσμα μεταφορά
φορολογητέας ύλης με πιθανή υποτιμολόγιση ή υπερτιμολόγηση από την μεριά της ελεγχόμενης εταιρείας
Ε.Π.Ε..»
Ο έλεγχος στη συνέχεια καταλόγισε την κρινόμενη λογιστική διαφορά.
Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας) «.. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση
ελέγχου, την οποία συντάσσει η φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα
και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική
Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. ...».
Επειδή, στο άρθρο 34 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «.Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά
από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου
ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο
προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος».
Επειδή, στο άρθρο 64 του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να
παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που
θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»
Επειδή, με τις αποφάσεις ΣτΕ 4384/1977 και ΣτΕ 4387/1977, έγινε δεκτό ότι αναιτιολόγητη παρίσταται και η
πράξη στην οποία παρατίθενται ορισμένα στοιχεία του πραγματικού χωρίς όμως αυτά να συνδέονται με
αξιολογήσεις και νομικά πλημμελής είναι επίσης η πράξη όταν η αιτιολογία της δεν στηρίζεται επαρκώς στα
πορίσματα ελέγχου (ΣτΕ 3764/1990 ΔΦΝ 45, 1289). Ειδικότερα η Έκθεση Ελέγχου, αποτελώντας το
δημόσιο εκείνο έγγραφο στο οποίο στηρίζεται η καταλογιστική πράξη, πρέπει να περιέχει πλήρη και
αναλυτική αιτιολογία, με την οποία να θεμελιώνεται αδιαμφισβήτητα, τόσο το πραγματικό, όσο και το νομικό
μέρος του καταλογισμού, επί ποινής ακυρότητας της σχετικής καταλογιστικής πράξης (ΣτΕ 3108/1996, ΣτΕ
2054/1995, Στε 1148/1994).
Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. Σερρών έκρινε ως λογιστική διαφορά το ποσό
των 1.650,73 ευρώ, που αφορά τις ζημίες χρήσης 2015 προ τόκων και φόρων με το αιτιολογικό ότι το
επιρριπτόμενο ποσοστό 0,5% επί του κόστους ως περιθώριο μικτού κέρδους στις πωλήσεις που
πραγματοποιεί προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν αρκεί και δεν οδηγεί τουλάχιστον σε οριακό κέρδος,
χωρίς όμως να αποδεικνύει με τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο και ασφαλή την κρίση αυτή, ήτοι με τη
χρήση συγκριτικών στοιχείων από παρόμοιες συναλλαγές άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες ταυτίζονται ή
παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους με τις ανωτέρω εταιρίες,
που να θεμελιώνουν με βεβαιότητα ότι δεν τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων και η τιμολόγηση σε
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ανταγωνιστική βάση, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. Ως εκ τούτου, η έκθεση ελέγχου είναι
ελλιπής ως προς την αιτιολογία και δε στοιχειοθετείται η άποψη της Δ.Ο.Υ. Σερρών.
Συνεπώς ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ως προς την ανωτέρω λογιστική διαφορά γίνεται
δεκτός με την παρούσα ως βάσιμος.
Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 30236/ ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « » με ΑΦΜ , καθώς και: την τροποποίηση της με αριθμό
οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος-επιβολής προστίμου φορολογικού έτους
2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας.
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - Καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:
Ελέγχου
Οριστικά

Δήλωσης
Ή ζημία βάσει χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π.
Φορολογική ζημιά χρήσης
1. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Επί πλέον μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Σύνολο κερδών
Υπόλοιπο ζημιών
Κέρδη φορολογικού έτους
Ζημιά φορολογικού έτους
Κέρδη
Ζημιά
Ζημιά παρελθουσών χρήσεων
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ κ.λπ.
ή ζημιά
Άθροισμα
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν
υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση
Σύνολο
Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό
Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση
Τέλος επιτηδεύματος (άρθ. 31 ν.3986/2011)
Άθροισμα
Χρεωστικό ποσό
Πιστωτικό ποσό
Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση
Πιστωτικό ποσό για επιστροφή
Τελικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση

9753,21
9753,21
1719,23

Απόφασης

Διαφορά
Δήλωσης
απόφασης
0,00
0,00
0,00
17.226,29
9.192,31
-8033,98
9.192,31
0,00
9.192,31
-8033,98
- 2.765,05
0,00
19.991,34
19.991,34

9753,21
9753,21
1719,23
46656,61
38622,63
0,00
38622,63
0,00
38622,63
0,00
49281,16
0,00
10658,53
10658,53

9753,21
9753,21
1719,23
17.226,29
9.192,31
0,00
9.192,31
0,00
9.192,31

60080,19

10658,53
0,00

40.088,85
0,00

19.991,34

0,67

0,67

0,67

0,00

0,67
0,67

0,67
0,67

0,00
0,00

800,00
800,00
799,33

800,00
800,00
799,33
0,00
799,33
0,00
799,33

0,67
0,67
0,00
800,00
800,00
799,33
0,00
799,33
0,00
799,33

8033,98
8033,98
8033,98
52046,21
60080,19
60080,19

799,33
""
799,33

49.281,16
0,00
40.088,85
40.088,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στους
υπόχρεους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

www.solcrowe.gr

/// 57

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΔΕΔ 3079/2019
Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ για εκδρομές που γίνονται από τουριστικό λεωφορείο - Δικαίωμα
και έκδοση ΑΠΥ πριν την έναρξη
12 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036990 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του ,
ΑΦΜ , κατοίκου , οδός , κατά της υπ' αριθμ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και της υπ' αριθμ /2018 Πράξης Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και την υπ'
αριθμ /2018 Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, των
οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του ,
η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και
μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των
προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
1. Με την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ,
φορολογικού έτους 2019, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, πρόστιμο συνολικού ποσού 250,00 €,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων
8, 10, 12 και 13 του ν. 4308/2014 περί ΕΛΠ. Η παράβαση αφορά στη μη έκδοση είκοσι επτά (27)
φορολογικών στοιχείων για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, συνολικής αξίας 230,00 €.
2. Με την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΧΑΝΙΩΝ, φορολογικού έτους 2019, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού
1.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α §8 του ν. 2523/1997, λόγω μη έκδοσης είκοσι επτά
(27) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών την 17/01/2019, συνολικής αξίας 230,00 € (καθαρής αξίας 185,48 €
πλέον ΦΠΑ 44,52 €), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12§1 και 13 του ν. 4308/2014, γεγονός
για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13α§1 του ν.2523/1997, περί άμεσης αναστολής
λειτουργίας της εγκατάστασης για 48 ώρες. Αντί της αναστολής λειτουργίας επιβάλλεται η χρηματική

58 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α§8 του ν.2523/1997 και των Π0Λ.1074/2017 και
1102/2017.
Οι ως άνω πράξεις εδράζονται επί της από 19/02/2019 Έκθεσης Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής
των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ.
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, το συνεργείο ελέγχου, διενήργησε έλεγχο, την 17/01/2019, σε ταβέρνα
χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όπου εντόπισε το τουριστικό λεωφορείο του
προσφεύγοντος και διαπίστωσε ότι δεν είχαν εκδοθεί είκοσι τρεις (23) Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή
άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας για τη μεταφορά ισάριθμων επιβατών, συνολικής αξίας 230,00 €.
Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης
πράξης, ισχυριζόμενος ότι:
1. Από έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των
εκμεταλλευτών τουριστικών λεωφορείων για τις παροχές τους σε άτομα- φυσικά πρόσωπα που
συμμετέχουν σε εκδρομές εκδίδονται (όπως και όλων των υπόχρεων του Κ.Φ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του νόμου αυτού καθώς και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (έγγραφο Δ15Β
1178185ΕΞ 2012/21.12.2012).
2. Από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 7 και της παρ. 14 του άρθρου 6
του Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει ότι η απόδειξη λιανικών συναλλαγών επί παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με την
ολοκλήρωση της παροχής.
3. Στο με αριθμό πρωτοκόλλου Δ15Β 1028594 ΕΞ 19.2.2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας
της ΓΓΔΕ για τον τρόπο έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από τις
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων μετά την εφαρμογή από 1.1.2013 των διατάξεων του
Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1 υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - ΦΕΚ Α' 222) διευκρινίζεται ότι η
απόδειξη λιανικών συναλλαγών για την εν λόγω παρασχεθείσα υπηρεσία εκδίδεται με την ολοκλήρωση της
παροχής με δυνατότητα χρήσης θεωρημένου χειρόγραφου εντύπου.
4. Εσφαλμένα και πάρα το Νόμο η φορολογική αρχή θεώρησε ότι η απόδειξη λιανικών συναλλαγών για την
παροχή της υπηρεσίας προς τους εκδρομείς θα έπρεπε να εκδοθεί κατά την επιβίβαση τους και όχι με την
ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. γ' του άρθρου 13 του Ν. 4308/2014.
5. Επικουρικά, θα έπρεπε να καταλογιστεί ειδική χρηματική κύρωση χιλίων (1.000€) ευρώ, σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας.
Ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΧΑΝΙΩΝ:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§§1 και 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «1.Σε περίπτωση
που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των
ελεγκτικών οργάνων, καθώς και κάθε φορά που διαπιστώνεται: α) από διαφορετικούς φορολογικούς
έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης
του προβλεπόμενου από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή β)
από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω
στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές,
αναστέλλεται μέχρι ένα (1) μήνα η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου,
αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευματία. Η διακίνηση
αγαθών χωρίς την ύπαρξη του προβλεπόμενου συνοδευτικού στοιχείου θεωρείται ως μη έκδοση του
στοιχείου αυτού.[...] Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση πλέον των δέκα (10) παραστατικών
στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει
σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ, η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου,
αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία, αναστέλλεται άμεσα
για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση
σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.[...1
9. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά
τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενώπιον του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου του
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τόπου της κατοικίας του φορολογουμένου ή της έδρας της επιχείρησης και, στην περίπτωση αναστολής
λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, του τόπου, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση,
στην οποία αναφέρεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α§§1, 8 και 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «1. Εφόσον,
από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών
πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε
παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται
άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία
διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των
ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής
έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη
επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία
διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση
από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2)
φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η
λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για
δέκα (10) ημέρες.
8. Σε κατηγορίες υπόχρεων μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των οριζομένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής: α) εφόσον
συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ, β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1
από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) εφόσον συντρέχουν οι
διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις
πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 (Α' 170).
9. Κατ" εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 για τις πράξεις και τις
αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997.
Επειδή, εν προκειμένω, βάσει των ως άνω διατάξεων, ο προσφεύγων απαραδέκτως άσκησε ενδικοφανή
προσφυγή κατ' άρθρο 63 ν.4174/2013 κατά της υπ' αριθμ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου Ειδικής
Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, φορολογικού έτους 2019.
Ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ:
Επειδή, όπως ορίζεται στο άρθρο 38§1 του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από την
1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε' του ν. 4093/2012 (Κώδικας
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει
εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος Π.Δ. 186/1992.
Επειδή, στο άρθρο 44 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις του νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ ως
εξής:
α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α' που σχετίζονται με την εφαρμογή των
κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α' που σχετίζονται με την
εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12§1 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ): «Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε
ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή
απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου
παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.»
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Επειδή, στο άρθρο 13 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), ως προς το χρόνο έκδοσης, ορίζεται ότι: «Το στοιχείο
λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η
παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το
τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η
παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. γ) Σε περίπτωση
απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της
πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου
που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.»
Επειδή, περαιτέρω, στην ΠΟΛ. 1003/2014 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του ν.
4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αναφέρονται τα εξής: «13.1.4 Στην περίπτωση
απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένο ή
μη χρονικό διάστημα, τα στοιχεία λιανικής εκδίδονται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού, ανεξάρτητα
του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). Τέτοιες περιπτώσεις είναι, μεταξύ
άλλων, τα εισιτήρια θεαμάτων, τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων κ.λπ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι
πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, και η έκδοση του σχετικού παραστατικού
μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για να αποκτήσει και να μπορεί να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα
λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το πλήθος των
λήψεων των υπηρεσιών μπορεί να είναι, ή να μην είναι, καθορισμένο.»
Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την από 19/02/2019 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου
Εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) των ελεγκτών της
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, διενεργήθηκε έλεγχος, την 17/01/2019, σε ταβέρνα χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όπου εντοπίστηκε το τουριστικό λεωφορείο του προσφεύγοντος και διαπιστώθηκε ότι δεν
είχαν εκδοθεί είκοσι τρεις (23) Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας για τη
μεταφορά ισάριθμων επιβατών, συνολικής αξίας 230,00 €. Οι μεταφερόμενοι πελάτες είχαν αποβιβαστεί
στο χώρο της ταβέρνας για να γευματίσουν ενώ η διαδρομή που είχε ακολουθηθεί ήταν κυκλική Επειδή, μετά το πέρας του ελέγχου συντάχθηκε και επιδόθηκε στον προσφεύγοντα το με αριθμ /2019
Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου- Κλήση σε Ακρόαση, με το οποίο καλούνταν να υποβάλλει εγγράφως τις
απόψεις του ως προς τις διαπιστωθείσες παραβάσεις προσκομίζοντας κάθε σχετικό στοιχείο. Παρότι
παρήλθε το οριζόμενο διάστημα, ο προσφεύγων δεν ανταποκρίθηκε στο ως άνω.
Επειδή, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις και οδηγίες, ο προσφεύγων όφειλε να εκδώσει τα
είκοσι τρία (23) εισιτήρια μεταφοράς προσώπων πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της
υπηρεσίας καθώς πρόκειται για περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα
παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην 19/02/2019 'Έκθεση Μερικού
Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) της
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, επί της οποίας εδράζεται η υπό κρίση προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες,
αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 25/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής του του , ΑΦΜ , και συγκεκριμένα α) ως απαράδεκτη ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη
Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, και β) σύμφωνα με το
ανωτέρω σκεπτικό ως προς την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΧΑΝΙΩΝ.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα
απόφαση:
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Φορολογικό έτος 2019: Πρόστιμο άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ): 250,00 €
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ 2260/2019
Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες καυσίμων - Μη έκπτωση λόγω μη αναγραφής αρ.
κυκλοφoρίας, ΑΦΜ και σφραγίδα - Η έκπτωση ΦΠΑ δεν συναρτάται με τυπικές
παραβάσεις άλλων φορολογιών
18 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
Β' 968/2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/04.03.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366/ΕΞ2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , με ΑΦΜ: , κατά των
κατωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ:
α) της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος
2014,
β) της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος
2015,
γ) της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος
2016,
δ) της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο
01/01/2014 - 31/12/2014,
ε) της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο
01/01/2015 - 31/12/2015,
στ) της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική
περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
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5. Την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος
2014, τις υπ' αριθ /....05.2019 και /....05.2019 πράξεις επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για τα
φορολογικά έτη 2015 και 2016 αντιστοίχως και τις υπ' αριθ /....05.2019, /....05.2019 και /....05.2019
οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2014 31/12/2014, 01/01/2015 - 31/12/2015 και 01/01/2016 - 31/12/2016 αντιστοίχως, του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 24/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , με ΑΦΜ: , η οποία
κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα
ακόλουθα:
Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2014, πρόστιμο ποσού
1.000,00€, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης, σε τέσσερις (-4) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 13.800,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 1.794,00€, παράβασης του
ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), που επισύρει την επιβολή της προβλεπόμενης από τις παρ. 1θ' και 2γ' του άρθρου
54 του ν.4174/2013 κύρωσης.
Η ανωτέρω πράξη εδράζεται επί της από 16/05/2019 έκθεσης ελέγχου προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013
(Κ.Φ.Δ.) της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ' αριθ
/....03.2018 εντολής του Προϊσταμένου της.
Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2015, πρόστιμο ποσού
609,61€, λόγω έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου πώλησης για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, σε τρεις (3-) περιπτώσεις, συνολικού αποκρυβέντος ΦΠΑ ποσού 1.219,21€, παράβασης του ν.4308/2014 (ΕΛΠ)
που επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013, ήτοι 1.219.21€ x 50%.
Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2016, πρόστιμο ποσού
4.003,37€, λόγω α) μη έκδοσης τιμολογίων πώλησης για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, συνολικής
καθαρής αξίας 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.520,00€ και β) έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου πώλησης για
πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, σε πέντε (-5-) περιπτώσεις, συνολικού αποκρυβέντος ΦΠΑ ποσού
2.486,74€, παράβασης του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) που επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 58Α του
ν.4174/2013, ήτοι 8.006,74€ x 50%.
Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί της από 16/05/2019 έκθεσης ελέγχου προστίμου άρθρου 58Α
ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, σε εκτέλεση των υπ' αριθ. /....03.2019 και /....03.2018
εντολών μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της.
Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο
φόρου και κατ' επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης
φορολογικής περιόδου, από 10.590.29€ σε 4.436.33€, ήτοι κατά το ποσό των 6.153,96€, και επιβλήθηκε
στον προσφεύγοντα κύριος φόρος ποσού 2.510,60€ πλέον προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού
251,06€, ήτοι συνολικό ποσό 2.761,66€, λόγω α) μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή
τιμολογίου πώλησης, σε τέσσερις (-4-) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 13.800,00€ πλέον ΦΠΑ 13%
ποσού 1.794,00€, β) διαφορών των φορολογητέων εισροών και του ΦΠΑ αυτών βάσει δηλώσεων και
εγγραφών στα βιβλία, ποσού 353,09€ πλέον ΦΠΑ 35,16€, και γ) μη αναγνώρισης της αξίας και του Φ.Π.Α.
δαπανών, ποσού 29.850,99€ πλέον ΦΠΑ 6.835,39€, από τις φορολογητέες εισροές και τον Φ.Π.Α. αυτών.
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Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο
φόρου και κατ' επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης
φορολογικής περιόδου, από 28.529,91€ σε 21.177,84€, ήτοι κατά το ποσό των 7.352,07€, και επιβλήθηκε
στον προσφεύγοντα κύριος φόρος ποσού 9.006,83€ πλέον προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού
2.702,05€, ήτοι συνολικό ποσό 11.708,88€, λόγω α) μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή
τιμολογίου πώλησης, σε μία (-1-) περίπτωση, συνολικής καθαρής αξίας 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού
130,00€, β) μετατόπισης φορολογητέων εκροών σε υψηλότερο συντελεστή, ήτοι από 13% σε 23%,
συνολικού ποσού φόρου εκροών 2.002,39€, γ) μείωσης του πιστωτικού υπολοίπου της προηγούμενης
φορολογικής περιόδου κατά το ποσό των 6.153,96€, δ) διπλής καταχώρησης στα λογιστικά αρχεία ενός
φορολογικού στοιχείου, για την ίδια αγορά, καθαρής αξίας 17.090,00€ πλέον ΦΠΑ 3.930,70€, και ε) μη
αναγνώρισης της αξίας και του Φ.Π.Α. δαπανών, ποσού 18.008,95€ πλέον ΦΠΑ 4.141,85€, από τις
φορολογητέες εισροές και τον Φ.Π.Α. αυτών.
Με την υπ' αριθ /....05.2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο
φόρου και κατ' επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης
φορολογικής περιόδου, από 42.185,22€ σε 30.868,93€, ήτοι κατά το ποσό των 11.316,29€, και επιβλήθηκε
στον προσφεύγοντα κύριος φόρος ποσού 8.985,98€ πλέον προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 ποσού
4.492,99€, ήτοι συνολικό ποσό 13.478,97€, λόγω α) μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή
τιμολογίου πώλησης, σε σαράντα έξι (-46-) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ
24% ποσού 5.520,00€, β) μετατόπισης φορολογητέων εκροών σε υψηλότερο συντελεστή, ήτοι από 13% σε
23%, συνολικού ποσού φόρου εκροών 2.486,74€, γ) μείωσης του πιστωτικού υπολοίπου της
προηγούμενης φορολογικής περιόδου κατά το ποσό των 7.352,07€, και δ) μη αναγνώρισης της αξίας και
του Φ.Π.Α. δαπανών, ποσού 20.742,51€ πλέον ΦΠΑ 4.943,46€, από τις φορολογητέες εισροές και τον
Φ.Π.Α. αυτών.
Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί της από 16/05/2019 έκθεσης ελέγχου Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, σε εκτέλεση των υπ' αριθ /....03.2019 και /....03.2018 εντολών μερικού ελέγχου του
Προϊσταμένου της.
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί ή
άλλως να μεταρρυθμιστεί η προαναφερθείσα πράξη, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:
1. Εσφαλμένη η απόρριψη δαπανών πετρελαίου, ποσού 14.684,35€ πλέον ΦΠΑ 3.377,29€ για τη
φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, 9.312,43€ πλέον ΦΠΑ 2.141,85€ για τη φορολογική περίοδο
01/01/2015 - 31/12/2015 και 6.712,24€ πλέον ΦΠΑ 1.597,84€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 31/12/2016, διότι εκτός των με άδεια αυτοκινούμενων οχημάτων υπάρχουν και μηχανήματα τα οποία δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις άδειας κυκλοφορίας, όπως είναι οι φορτωτές και τα μηχανήματα σταβλικών
εγκαταστάσεων καθώς επίσης και εργασίες της επιχείρησης, οι οποίες δεν περιορίζονται στο όργωμα, την
σπορά και την άροση, αλλά είναι ένα σύνολο εργασιών, όπως ο καθημερινός καθαρισμός των σταβλικών
εγκαταστάσεων, η μεταφορά και απομάκρυνση απορριμμάτων, η συνεχής αναζήτηση τροφών και υλικών
για καλύτερη απόδοση των ζώων, η μεταφορά τροφής από τους χώρους ενσίρωσης και αποθήκευσης
ζωοτροφών.
2. Εσφαλμένη η απόρριψη των δαπανών επισκευής και συντήρησης των υπόστεγων των σταβλικών
εγκαταστάσεων, ποσού 9.044,83€ πλέον ΦΠΑ 2.050,20€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 31/12/2014, 4.301,14€ πλέον ΦΠΑ 989,27€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 και
14.030,27€ πλέον ΦΠΑ 3.345,62€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016. Οι εν λόγω
δαπάνες δεν αποτελούν βελτίωση του πάγιου εξοπλισμού. Η μη ύπαρξη τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
δεν αποτελεί λόγος απόρριψης της δαπάνης.
3. Εσφαλμένη η διαπίστωση της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης,
κατά το φορολογικό έτος 2014, ως προς τη μεταβίβαση, μεταξύ άλλων, είκοσι (-20-) ζώντων βοοειδών στον
υιό του, συνολικής καθαρής αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 1.560,00€, η οποία
πραγματοποιήθηκε από χαριστική αιτία.
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4. Εσφαλμένη η διαπίστωση της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, παραστατικού ή τιμολογίου πώλησης,
κατά το φορολογικό έτος 2016, σε σαράντα έξι (-46-) περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 23.000,00€
πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 5.520,00€. Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία μεταβίβασης
ζώντων ζώων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο.
Ως προς τον 1° και 2° προβαλλόμενο λόγο
Επειδή, με το άρθρο 30 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το
φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και
ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν,
καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από
αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την
πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα
έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών... 4. Δεν παρέχεται
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:. ε) αγοράς, εισαγωγής ή
ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για
αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και
κυκλοφορίας αυτών γενικά.».
Επειδή, με το άρθρο 32 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να
ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών
της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36, β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που
επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών
που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,... 3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι
μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε
επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί
παραγραφής διατάξεων.».
Επειδή, για την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών ερευνάται η συνδρομή των σχετικών
προϋποθέσεων, όπως αν ο προς έκπτωση φόρος έχει βαρύνει δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο
υποκείμενος στον φόρο για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων και δεν ερευνάται η
παραγωγικότητα της δαπάνης, όπως συμβαίνει στη φορολογία εισοδήματος (ΣτΕ Τμ. Β' 3153/2006).
Επειδή, με το άρθρο 34 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την
παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον: α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή
β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις: i) προκύπτει ως πιστωτικό
υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η
έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται
αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή iii) αφορά αγαθά
επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33...».
Επειδή, με το άρθρο 2 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), ως
ίσχυσε μέχρι την 31/12/2014, οριζόταν ότι: «1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα
στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να
υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών
από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων... 3. Κάθε εγγραφή στα
βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα
αποδεικτικά στοιχεία.».
Επειδή, με το άρθρο 6 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), ως
ίσχυσε μέχρι την 31/12/2014, οριζόταν ότι: «1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο,
σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα
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εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά
περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο... 9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία
έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν
συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής. 10. Ως πλήρη στοιχεία των
συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και
τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές,
αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ... 16. Εξομοιώνονται με
τιμολόγια:. γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή
υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται
στα στοιχεία του εκδότη για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις μη
εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι
εκατό (100) ευρώ...».
Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Κάθε συναλλαγή
και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά
αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε
έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε
κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος».
Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Η οντότητα
εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη
αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν
μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που
διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των
παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με
σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής».
Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 10 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Από το
τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα
και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων
κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου».
Επειδή, με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Τιμολόγιο είναι το
στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και
παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα,
καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας.».
Επειδή, με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «Το τιμολόγιο φέρει
υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. β) Τον αύξοντα αριθμό
για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο. γ) Τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση
των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η
παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του
πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες. στ) Την ποσότητα και το είδος των
παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το
είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο...».
Επειδή, με το άρθρο 10 του ν.4308/2014, ως ισχύει από 01/01/2015, ορίζεται ότι: «1. Επιτρέπεται ε έκδοση
απλοποιημένου τιμολογίου σε θάβε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) όταν το ποσό του
τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή...».
Επειδή, με την ΠΟΛ. 1203/26.11.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3130), με την οποία τροποποιήθηκε η κοινή
υπουργική απόφαση ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β') «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος
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Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»,
ορίζεται ότι: «3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα
επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του
οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της
συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του
αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός
κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την
έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού
υπολογιστή. 3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες
δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες
κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη
αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία και τα
καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου. 3.4. Για τις
επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου
αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη
παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη
κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα
αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή - επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που
αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή επιτηδευματία... 3.6. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2,
3.3, 3.4 και 3.5 στα σχετικά Τιμολόγια - Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η
φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον
αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου - Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος
υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ....».
Επειδή, με την ΠΟΛ. 1161/26.06.2013 αναφορικά με την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου
Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, διευκρινίστηκε ότι από τον
συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.2 και 3.6 της υπόψη Κ.Υ.Α., προκύπτουν οι εξής
εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών: 1ος τρόπος: Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την
έκδοσή της, με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών - εκροών, αναγράφεται ο
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών και
εφόσον η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ.
του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, ενώ δεν απαιτείται με τον τρόπο αυτό και η
έκδοση τιμολογίου. 2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόματα εκδιδόμενη
απόδειξη εσόδου (στην οποία προφανώς δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του
αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών) και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση
«Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ απόδειξης εσόδου». Για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι
έκδοσης φορολογικών στοιχείων: 1ος τρόπος: Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον
αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σύνταξη διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης
(της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)
αντίτυπο της οποίας παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών στο τέλος της
περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα
εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.) και η οποία (κατάσταση) αποτελεί
δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 2ος τρόπος:
Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και
κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα
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επισυνάπτονται οι αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η
φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου».
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στην από 16/05/2019 έκθεση ελέγχου ΦΠΑ
της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ προκύπτει ότι ο προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία
278 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής καθαρής αξίας 14.684,35€ πλέον ΦΠΑ 3.377,29€, 179
αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής καθαρής αξίας 9.312,43€ πλέον ΦΠΑ 2.141,85€ και 220
αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής καθαρής αξίας 6.712,24€ πλέον ΦΠΑ 1.597,84€ για τις
φορολογικές περιόδους 01/01/2014 - 31/12/2014, 01/01/2015 - 31/12/2015 και 01/01/2016 - 31/12/2016
αντιστοίχως, για επαναλαμβανόμενες αγορές πετρελαίου, χωρίς να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας
των οχημάτων ή ο ΑΦΜ του προσφεύγοντος και χωρίς να έχει τοποθετηθεί επ' αυτών σφραγίδα του
προμηθευτή ενώ επιπροσθέτως, δεν κατέχει ούτε αθεώρητες καταστάσεις του πρατηριούχου με το σύνολο
των αποδείξεων ούτε τιμολόγια που εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των ΑΛΠ, ως προβλέπεται από την ΠΟΛ.
1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνεπώς, η ελεγκτική αρχή ορθά δεν
αναγνώρισε προς έκπτωση το ΦΠΑ των εν λόγω φορολογητέων εισροών καθώς δεν συντρέχουν οι
οριζόμενες από τα άρθρα 30 και 32 του ν.2859/2000 προϋποθέσεις.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση ελέγχου, ο προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα
τηρούμενα βιβλία του νόμιμα φορολογικά στοιχεία για δαπάνες βελτίωσης των παγίων, κατά την κρίση του
ελέγχου, δη για βελτίωση των σταβλικών εγκαταστάσεων, ποσού 9.044,83€ πλέον ΦΠΑ 2.050,20€ για τη
φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, 4.301,14€ πλέον ΦΠΑ 989,27€ για τη φορολογική περίοδο
01/01/2015 - 31/12/2015 και 14.030,27€ πλέον ΦΠΑ 3.345,62€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 31/12/2016. Η ελεγκτική αρχή απέρριψε το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και κατ' επέκταση το
δικαίωμα επιστροφής του για τις εν λόγω δαπάνες με το σκεπτικό ότι αυτές δεν συνιστούν δαπάνες για
παραγωγικό σκοπό, δεν παρακολουθούνται σε λογαριασμό παγίων, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις, δεν
συνοδεύονται από τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένων επαγγελματιών, δεν προσκομίστηκε
άδεια επέκτασης των σταβλικών εγκαταστάσεων, δεν δηλώθηκε καμία αλλαγή της επιφάνειάς τους στη
δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ετών 2014, 2015 και 2016 και επιπλέον, οι αγορές των σχετικών
υλικών είναι πολλές, συχνές και επαναλαμβανόμενες. Ωστόσο, η ελεγκτική αρχή εσφαλμένα δεν
αναγνώρισε το δικαίωμα προς έκπτωση το ΦΠΑ των εν λόγω φορολογητέων εισροών, δεδομένου ότι δεν
αμφισβητείται η πραγματοποίηση αυτών, καθώς το δικαίωμα έκπτωσης ασκείται εφόσον συντρέχουν οι
οριζόμενες από τα άρθρα 30 και 32 του ν.2859/2000 προϋποθέσεις, τα αγαθά να χρησιμοποιούνται για
πράξεις που υπάγονται στο φόρο και ο υποκείμενος στο φόρο να κατέχει νόμιμο τιμολόγιο. Τυχόν
παρατυπίες, παραλείψεις ή παραβάσεις άλλων φορολογικών αντικειμένων δε συνιστούν λόγο απόρριψης
του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου εισροών.
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα, περί εσφαλμένης απόρριψης του φόρου εισροών
δαπανών, έχει νομικό έρεισμα και γίνεται εν μέρει δεκτός μόνον ως προς τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
που αφορούν τις σταβλικές εγκαταστάσεις ενώ απορρίπτεται ως προς τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου ως
νόμω και ουσία αβάσιμος.
Ως προς τον 3° και 4° προβαλλόμενο λόγο
Επειδή, με το άρθρο 64 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να
παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που
θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στην από 16/05/2019 έκθεση ελέγχου ΦΠΑ
της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ προκύπτει ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο, παραστατικό
ή τιμολόγιο πώλησης, κατά το φορολογικό έτος 2014, για τη μεταβίβαση, μεταξύ άλλων, είκοσι (-20-)
ζώντων βοοειδών στον υιό του, συνολικής καθαρής αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 1.560,00€.
Επιπλέον, η ελεγκτική αρχή διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο, παραστατικό
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ή τιμολόγιο πώλησης, κατά το φορολογικό έτος 2016, σε σαράντα έξι (-46-) περιπτώσεις μεταβίβασης
ζωικού κεφαλαίου, συνολικής καθαρής αξίας 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 5.520,00€.
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης
προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της
πράξης προσδιορισμού του φόρου».
Επειδή, o προσφεύγων ουδέν στοιχείο προσκόμισε προς επίρρωση των ισχυρισμών του περί της
μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου κατά το έτος 2014 από χαριστική αιτία και έκδοσης φορολογικού στοιχείου
για τη μεταβίβαση ζωικού κεφαλαίου κατά το έτος 2016 την επόμενη φορολογική περίοδο, όπως ενδεικτικά
αποτελούν η δήλωση και το συμβόλαιο γονικής παροχής ή δωρεάς και το επικληθέν φορολογικό στοιχείο
φορολογικής περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017 ή το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου.
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα, περί εσφαλμένης διαπίστωσης περί μη έκδοσης
φορολογικών στοιχείων, απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.
Αποφασίζουμε
την μερική αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ /24.06.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του , με ΑΦΜ: και
συγκεκριμένα:
i. την επικύρωση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για το φορολογικό έτος 2014,
ii. την επικύρωση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για το φορολογικό έτος 2015,
iii. την επικύρωση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για το φορολογικό έτος 2016,
iv. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014,
v. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, και
vi. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....05.2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016.
Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση:
Η υπ' αριθ /05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 φορολογικού έτουο 2014
Πρόστιμο 1.000,00 €
Η υπ' αριθ. ..............05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 φορολογικού έτουο
2015
Πρόστιμο 609,61 €
Η υπ' αριθ. ...............05.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 φορολογικού έτουο
2016
Πρόστιμο 4.003,37 €
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Η υπ' αριθ /........05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολονικής περιόδου
01/01/2014 - 31/12/2014
ΑΝΑΛΥΣΗ

Βάσει δήλωσης

Φόρος εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση
Χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή
Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ για καταβολή
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση

68.194,00
78.784,29
10.590,29

10.590,29

Βάσει ελέγχου
69.988,00
71.913,73
4.436,33
2.510,60
251,06
2.761,66
4.436,33

Βάσει της
παρούσας
απόφασης
69.988,00
73.963,93
6.486,53
2.510,60
251,06
2.761,66
6.486,53

Διαφορά
απόφασης ελέγχου
0,00
2.050,20
2.050,20
0,00
0,00
0,00
2.050,20

Η υπ' αριθ /.........05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου
01/01/2015 - 31/12/2015
ΑΝΑΛΥΣΗ

Βάσει δήλωσης

Φόρος εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση
Χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή
Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ για καταβολή
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή

80.857,68
109.387,59
28.529,91

9.529,91
19.000,00

Βάσει ελέγχου
82.990,07
95.161,08
21.177,84
9.006,83
2.702,05
11.708,88
2.177,84
19.000,00

Βάσει της
παρούσας
απόφασης
82.990,07
98.200,55
24.217,31
9.006,83
2.702,05
11.708,88
5.217,31
19.000,00

Διαφορά
απόφασης ελέγχου
0,00
3.039,47
3.039,47
0,00
0,00
0,00
3.039,47
0,00

Η υπ' αριθ /......05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου
01/01/2016 - 31/12/2016
ΑΝΑΛΥΣΗ

Βάσει δήλωσης

Φόρος εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση
Χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή
Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ για καταβολή
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή

81.700,98
123.886,20
42.185,22

17.185,22
25.000,00

Βάσει ελέγχου
89.707,72
111.590,67
30.868,93
8.985,98
4.492,99
13.478,97
5.868,93
25.000,00

Βάσει της
παρούσας
απόφασης
89.707,72
117.975,76
37.254,02
8.985,98
4.492,99
13.478,97
12.254,02
25.000,00

Διαφορά
απόφασης ελέγχου
0,00
6.385,09
6.385,09
0,00
0,00
0,00
6.385,09
0,00

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών
Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
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ΔΕΔ 3120/2019
Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ σε πλυντήριο αυτοκινήτων - Η ΑΠΥ εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η
υπηρεσία
18 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017)
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 21-6-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «
» με ΑΦΜ: , με έδρα στο επί της , κατά της υπ' αριθμ /2019 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου του
άρθρου 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών και
τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθμ /2019 οριστική πράξη επιβολή προστίμου του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013
φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και
την από 20-5-2019 οικεία έκθεση ελέγχου
6. Τις απόψεις της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 21-6-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « » με ΑΦΜ: ,
η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο
σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα
ακόλουθα:
- Με την υπ' αρ /2019 οριστική πράξη επιβολής φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ
Αθηνών επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο ύψους 500,00 € σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 58α παρ. 1 του ν.4174/2013.
Το ως άνω πρόστιμο προέκυψε στο πλαίσιο διενεργούμενου επιτόπιου ελέγχου στις 22-4¬2019 και ώρα
17:00, βάσει της με αρ /2019 εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, για τη διαπίστωση
της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) και του ν.4174/2013 (ΚΦΔ). Από τον υπό
κρίση έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν εξέδωσε μία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ. ή άλλο χειρόγραφο φορολογικό στοιχείο αξίας, για παρασχεθείσα υπηρεσία
πλυσίματος ενός αυτοκινήτου αξίας 12,50 ευρώ, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του
ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).
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Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω
πράξης προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
1. Αναληθής, ανακριβής και αυτοδιαψευδόμενη η περιγραφή της παραβάσεως στην προσβαλλόμενη
οριστική πράξη επιβολής προστίμου, σύμφωνα με την οποία η επιχείρησή «δεν εξέδωσε φορολογικό
στοιχείο από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας για πράξη που επιβαρύνεται με
Φ.Π.Α. (για παροχή υπηρεσίας - πλύσιμο αυτοκινήτου) αξίας 12,50 ευρώ», ενώ τα ελεγκτικά όργανα ήταν
παρόντα και διαπίστωσαν προσωπικά την έκδοση της εν λόγω απόδειξης, που μάλιστα πληρώθηκε με
κάρτα από την πελάτισσα, η οποία έγινε κανονικά και νόμιμα, χωρίς καμία δική τους παρέμβαση ή
υπόδειξη. Περαιτέρω, τα ελεγκτικά υπηρεσιακά όργανα προέβησαν στην πρόβλεψη αλλά και κρίση μετά
βεβαιότητας ότι αν δεν ήταν αυτοί παρόντες, δεν θα εκδιδόταν ποτέ απόδειξη, αφού όχι μόνο το είπαν αλλά
και το έγραψαν στο Σ.Δ.Ε, όπου στη δεύτερη σελίδα αυτού σημειώνουν επί λέξει : «... η επιχείρηση
εξέδωσε κατόπιν ελέγχου και συνεπεία αυτού την με αρ - 22/04/2019 Α.Λ.Π. αξίας 12,50 για την εν λόγω
παροχή υπηρεσίας.
2. Ο Ν.4308/2014, όπως ισχύει, προβλέπει ότι η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με το πέρας της
παροχής της υπηρεσίας. Στην υπό κρίση περίπτωση η παροχή της υπηρεσίας δεν είχε ολοκληρωθεί,
γεγονός που αποδεικνύεται όχι μόνο από τα λεγόμενά και την μαρτυρία των υπαλλήλων της επιχείρησης,
αλλά και από την καταγραφή της κάμερας του καταστήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις επιχειρήσεις των
πρατηρίων εξαιρετικά σπανίως η υπηρεσία πλυσίματος ολοκληρώνεται εντός του κλειστού χώρου του
πλυντηρίου, αλλά κυρίως ολοκληρώνεται εκτός, στο χώρο στάθμευσης, όπου γίνεται το σκούπισμα, τζάμια,
γυάλισμα ζαντών και ελαστικών κλπ. Κανένα δε όχημα δεν εξέρχεται από τον χώρο του πρατηρίου χωρίς
απόδειξη.
3. Δεν αναγράφεται πουθενά ούτε τι ελέγχθηκε, ούτε τον τύπο του οχήματος, ή την μάρκα του, ή τον αριθμό
κυκλοφορίας του και ουδόλως αναφέρθηκε στην παρουσία της ιδιοκτήτριας του εν λόγω οχήματος κατά τη
διάρκεια του ελέγχου. Συνεπώς ουδεμία αξία και νομική ισχύ έχει το Σ.Δ.Ε. διότι όχι μόνο συμπληρώθηκε
προχείρως, βιαστικώς και ελλιπώς, αλλά κυρίως επειδή συμπληρώθηκε με αναληθή και ανακριβή στοιχεία
και προβλέψεις και όχι με πραγματικά γεγονότα και περιστατικά. Στην ουσία, αυτό που συνέβη είναι ότι
βεβαιώθηκε παράβαση με την υποψία ότι θα διαπράττονταν μελλοντικά. Όλα τα ανωτέρω παρατέθηκαν και
στο κατατεθέν με αριθ /2019 υπόμνημα της επιχείρησης.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι: «Ι.Για κάθε πώληση αγαθών
ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής
πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του
εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.
..8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόμου »
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «Το στοιχείο λιανικής
πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η
παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το
τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η
παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της
πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου
που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.»
Επειδή με την ΠΟΛ. 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ
Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» δόθηκαν
μεταξύ άλλων και οι εξής οδηγίες:
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Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Παράγραφος 8
12.8.1 Με την παράγραφο 8 εισάγεται γενική υποχρέωση για χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (ΦΗΜ) που προέβλεπε ο Ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, για την
έκδοση παραστατικών πωλήσεων λιανικής (αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια). Συγκεκριμένα, οι αποδείξεις
λιανικής (πώλησης ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή,
εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
12.8.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή
παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, εκτός εάν η
οντότητα απαλλάσσεται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περίπτωση
στην οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά χωρίς
σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
Επειδή όπως προκύπτει από το υποσύστημα μητρώου TAXIS, η ελεγχόμενη εκδίδει τα προβλεπόμενα
στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, ήτοι την με αρ. μητρώου
Φ.Τ.Μ. και από τον με αρ. μητρώου μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..
Επειδή σύμφωνα με την από 20-5-2019 σχετική έκθεση ελέγχου, η ελεγχόμενη επιχείρηση για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων εξέδιδε τα στοιχεία λιανικής πώλησης από την με αρ.
μητρώου Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.
Επειδή σύμφωνα με την από 20-5-2019 έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΙΓ
Αθηνών, ο υπό κρίση έλεγχος διενεργήθηκε την 22-4-2019 και κατά την έναρξή του, παρελήφθη η με αριθ.
.../ /2019 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης με ώρα έκδοσης την 16:46 και συνολικής αξίας 0,01 ευρώ από τον
εν χρήσει Φ.Η.Μ. με Αριθμό Μητρώου
Ειδικότερα ως προς τη διαπίστωση της κρινόμενης παράβασης, έγιναν οι εξής ελεγκτικές επαληθεύσεις:
«Συγκεκριμένα, ένας υπάλληλος της επιχείρησης μόλις είχε πλύνει ένα όχημα, το έβγαλε από το χώρο του
πλυντηρίου του καταστήματος, το πάρκαρε και το κλείδωσε σε άλλο χώρο εκτός του καταστήματος
(μπροστά από παρακείμενο κατάστημα), έως ότου επιστρέψει ο ιδιοκτήτης του. Στη συνέχεια και αφού
δηλώσαμε την ιδιότητα μας στον εκπρόσωπο της επιχείρησης την ώρα του ελέγχου, του , επιδεικνύοντας
την προαναφερθείσα εντολή ελέγχου και τις αστυνομικές μας ταυτότητες, του ζητήσαμε την προβλεπόμενη
εκδοθείσα Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, αλλά ο εν λόγω υπάλληλος είπε πως δεν είχε εκδοθεί απόδειξη,
αν και είχε ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. Στην συνέχεια ζητήσαμε επίσης από τον εν λόγω
εκπρόσωπο της επιχείρησης την ώρα του ελέγχου, να μας εκδώσει από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ. μία (1)
Α.Λ.Π. πολύ μικρής αξίας, όπως και έγινε (παραλήφθηκε η με αριθμό .../. /2019 Απόδειξη Λιανικής
Πώλησης, συνολικής αξίας 0,01 ευρώ). Ακολούθως, προβήκαμε σε ελεγκτικές επαληθεύσεις για τη
νομότυπη έκδοση φορολογικών στοιχείων, όπου προέκυψε ότι πράγματι η επιχείρηση δεν εξέδωσε μία (1)
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών) από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ., ή άλλο
χειρόγραφο φορολογικό στοιχείο αξίας όπως είχε υποχρέωση..»
Επειδή, όπως επικαλείται η προσφεύγουσα, προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά, ήτοι φωτογραφικό
υλικό από την τοποθετημένη στο κατάστημα της επιχείρησης κάμερα καθώς και το αντίγραφο πληρωμής
μέσω κάρτας της πελάτισσας η οποία έλαβε χώρα την 16:53, η επίμαχη συναλλαγή διενεργήθηκε το
χρονικό διάστημα από την έναρξη του ελέγχου την 16:46 μέχρι την πληρωμή της σχετικής αμοιβής την
16:53, ήτοι με την προσέλευση της ιδιοκτήτριας και την παράδοση του οχήματός της, γεγονός το οποίο δεν
αμφισβητείται από τον υπό κρίση έλεγχο.
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 περ. ι του Π.Δ. 186/92 (ΚΒΣ) ορίζονταν ότι ο επιτηδευματίας
που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για ίδιο λογαριασμό ή
για λογαριασμό τρίτου, υποχρεούται να τηρεί προσθέτως και βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων - οχημάτων.
Επίσης, με την ίδια διάταξη του Κώδικα ορίζεται, ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων,
υποχρεούται να τηρεί προσθέτως και βιβλίο εισερχομένων οχημάτων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται για
κάθε όχημα, τα εξής στοιχεία: α) Η χρονολογία εισόδου και εξόδου του οχήματος.
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β) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία κι η διεύθυνση του κατόχου του οχήματος. γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας
του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος.
Κατ' εξαίρεση, ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων δεν υποχρεούται να αναγράφει το ονοματεπώνυμο
και τη διεύθυνση του κατόχου του οχήματος.
Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων των επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης γίνεται όταν το
όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η
εργασία επισκευής.
Στην περίπτωση επισκευής για την οποία δεν λαμβάνεται αμοιβή αναγράφεται σε ειδική στήλη του βιβλίου
αυτού η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης.
Επειδή η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων γινόταν όταν το αυτοκίνητο εισέρχονταν και
στάθμευε στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρούσε ο οδηγός του ή άρχιζε η εργασία της
επισκευής. Εφόσον το αυτοκίνητο καταχωρούνταν και δεν γίνονταν η επισκευή για οποιονδήποτε λόγο,
γινόταν ανάλογη μνεία και υπέγραφε ο πελάτης. Επίσης, αν για το αυτοκίνητο το οποίο καταχωρείται στο
ανωτέρο βιβλίο δεν λαμβάνονταν αμοιβή, αναγράφονταν σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού η ένδειξη
«δωρεάν», και υπέγραφε παραπλεύρως ο πελάτης. (Υπ. Οικ. Εγκ. 3/1992).
Επειδή με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (ΚΦΑΣ), καταργήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία
που προβλέπονταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/62) και
συγκεκριμένα και το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων του άρθρου 10 παρ. 5 περ. ι' του ΚΒΣ και ορίζονταν
ότι στο εξής πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με φορολογική ταμειακή μηχανή ή με
σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
Επειδή σύμφωνα με τι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) ορίζεται ότι; «1. Οι
φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (φορολογικές ταμειακές μηχανές και μηχανισμοί Ειδικών Ασφαλών
Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων) του ν. 1809/1988 δύναται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, εκτός εάν,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
2. Οι αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουργείου Οικονομικών διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις
προβλεπόμενες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.
1809/1980, εκτός εάν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι αυτές οι ιδιότητες
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά χαρακτηριστικά της
παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.»
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1220/2012 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους», μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στην
εκδιδόμενη φορολογική απόδειξη εσόδου μέσω Φ.Η.Μ. είναι και ο τρόπος πληρωμής, ήτοι με μετρητά ή
πιστωτική κάρτα. Περαιτέρω ορίζεται ότι έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη πώλησης λιανικής ή
χονδρικής (όπου προβλέπεται), ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών η οποία παραδίδεται στον πελάτη
(ιδιώτη ή επιτηδευματία κατά περίπτωση) κατά την διενέργεια συναλλαγής, τα στοιχεία της οποία
καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ.
Επειδή όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση ελέγχου, η προσφεύγουσα κατά τη διάρκεια του ελέγχου με
το υπ' αριθμ /2019 Υπόμνημά της όπως και με την κατάθεση της παρούσας, επικαλέστηκε ότι κατά την ώρα
του ελέγχου η παρεχόμενη υπηρεσία πλυσίματος του με αρ. κυκλ οχήματος δεν είχε ολοκληρωθεί καθόσον
« τα πατάκια μόλις έχουν πλυθεί και είναι απλωμένα για φύσημα και στέγνωμα. Η πελάτισσα λέει ότι δεν
την πειράζει επειδή βιάζεται και βγάζει την κάρτα της να πληρώσει. Η πελάτισσα πληρώνει ενώπιον των
υπηρεσιακών ελεγκτικών οργάνων με κάρτα και λαμβάνει ενώπιον του την προβλεπόμενη Απόδειξη
Παροχής Υπηρεσιών ποσού 12,50€, όπως αναγράφει ο αναρτημένος σε εμφανές σημείο τιμοκατάλογος.»
Επειδή σε απάντηση του ως άνω προβαλλόμενου ισχυρισμού της προσφεύγουσας με ότι το όχημα δεν
ήταν έτοιμο την ώρα της επίσκεψης του ελέγχου, ο έλεγχος αναφέρει « ότι σε ερώτηση των ελεγκτών της
υπηρεσίας μας, γιατί ενώ είχε ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας (πλύσιμο) δεν είχε εκδοθεί το
προβλεπόμενο παραστατικό, οι υπάλληλοι της επιχείρησης δεν επικαλέστηκαν την μη ολοκλήρωση της
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παροχής της υπηρεσίας, αλλά δήλωσαν ότι το αντίστοιχο Φορολογικό παραστατικό το εκδίδουν πάντα,
μόλις ο πελάτης πληρώσει και όχι με το πέρας της εργασίας τους .» Περαιτέρω, όπως αναγράφεται στο
συνταχθέν Σημείωμα Διαπιστώσεων, ο έλεγχος παρέλαβε την μη αρ /2019 ΑΛΠ και η επιχείρηση εξέδωσε
κατόπιν του ελέγχου και συνεπεία αυτού την με αρ /2019 ΑΛΠ, αξίας 12,50€ για την εν λόγω παροχή
υπηρεσίας.
Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην προκειμένη περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας, για τη
διαπίστωση της παράβασης περί μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος
έκδοσης της απόδειξης λιανικής, ήτοι μέσω Φ.Τ.Μ. και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014,
ο χρόνος έκδοσης της σχετικής απόδειξης εσόδου συμπίπτει με το χρόνο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης
υπηρεσίας η οποία λαμβάνει χώρα κατά την παράδοση στον πελάτη του οχήματος και την είσπραξη της
σχετικής αμοιβής κατά την οποία και καταχωρείται και ο σχετικός τρόπος πληρωμής στην εκδιδόμενη
φορολογική απόδειξη.
Επειδή σε κάθε περίπτωση, προκειμένου ο έλεγχος να καταλήξει σε ασφαλή κρίση αναφορικά με τη
διάπραξη της παράβασης, θα πρέπει να ληφθούν και τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήτοι ότι το όχημα θα
μπορούσε να εξέλθει του χώρου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η παρεχόμενη εργασία, όπως άλλωστε
προβλέπονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις κατά τις οποίες γινόταν σχετική αναφορά στο τηρούμενο
βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων ενώ με το ισχύον καθεστώς δεν προβλέπεται, παρά μόνο η έκδοση της
σχετικής απόδειξης με Φ.Τ.Μ. και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε αυτή.
Επειδή, ενόψει των προαναφερόμενων διατάξεων σε συνδυασμό με τα πραγματικά περιστατικά όπως αυτά
αποτυπώνονται στην από 20-5-2019 έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, στην
προκειμένη περίπτωση δε στοιχειοθετείται πλήρως και επαρκώς η αποδιδόμενη , με την υπ' αριθμ /2019
προσβαλλόμενη πράξη, παράβαση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου για την κρινόμενη παρεχόμενη
υπηρεσία-πλυσίματος αυτοκινήτου και η υπ' αριθμ /2019 ΑΛΠ κρίνεται νομίμως εκδοθείσα κατά το χρόνο
που αυτή εκδόθηκε, ήτοι κατά την παράδοση του οχήματος στην ιδιοκτήτρια του οχήματος. Ως εκ τούτου
ισχυρισμοί της προσφεύγουσας επιχείρησης που βάσιμα προβάλλονται με την παρούσα, γίνονται
αποδεκτοί.
Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της με αριθμό /21-6-2019 ενδικοφανούς προσφυγής της « » με ΑΦΜ: και την ακύρωση της με
αρ /2019 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 φορολογικού
έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Πρόστιμο του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν.4174/2013: 0,00€
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
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ΔΕΔ 2284/2019
Για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης
χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών
20 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
Β' 968/2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 28/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης με την
επωνυμία « Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ , κατά της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού
ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/10/2018 - 31/12/2018 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ και τα
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθ /....05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου
01/10/2018 - 31/12/2018 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 28/06/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την
επωνυμία « Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση
όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς
προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ' αριθ /....05.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου
01/10/2018 - 31/12/2018 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ εξαλείφθηκε ποσό 24.000,00€ προς
επιστροφή λόγω μη αναγνώρισης του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου εισροών με τον οποίο
επιβαρύνθηκε απόκτηση παγίων και δη ακινήτων του άρθρου 6 του ν.2859/2000, συνολικής καθαρής αξίας
100.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24.000,00€, ενώ επιπροσθέτως, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και κατ'
επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης φορολογικής
περιόδου, από 358,56€ σε 98,64€, ήτοι κατά το ποσό των 259,92€, λόγω μη αναγνώρισης της αξίας και του
Φ.Π.Α. δαπανών για την αγορά των εν λόγω ακινήτων, ποσού 1.083,00€ πλέον ΦΠΑ 259,92€, από τις
φορολογητέες εισροές και τον Φ.Π.Α. αυτών.
Η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται επί της από 20/05/2019 έκθεσης μερικού ελέγχου Φ.Π.Α.
Ν.2859/2000 της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, σε εκτέλεση της υπ' αριθ /2019 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της,
κατόπιν της υπ' αριθ. 6052/2019 αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. της προσφεύγουσας.
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Η προσφεύγουσα ομόρρυθμη εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω
πράξης με την οποία δεν ικανοποιήθηκε η υπ' αριθ. 6052/2019 αίτησή της για επιστροφή ΦΠΑ
προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η προσβαλλόμενη πράξη στερείται παντελώς κάθε πραγματικού και
νομικού ερείσματος και είναι προδήλως παράνομη καθόσον επάγεται τον ανεπίτρεπτο και αδικαιολόγητο
περιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ.
Επειδή, με το άρθρο 64 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να
παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που
θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».
Επειδή, με το άρθρο 30 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το
φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και
ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν,
καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από
αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την
πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα
έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Στην περίπτωση
που αγαθά επένδυσης χρησιμοποιούνται, τόσο για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων του υποκειμένου
στο φόρο, όσο και για ιδιωτική χρήση του ίδιου ή του προσωπικού του, ή, γενικότερα για σκοπούς άλλους
από της επιχείρησης, ο Φ.Π.Α. που βαρύνει τις δαπάνες που συνδέονται με τα επενδυτικά αυτά αγαθά
εκπίπτει μόνο κατ' αναλογία του ποσοστού της χρησιμοποίησής τους για τους σκοπούς των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης... 3. Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος
καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18.».
Επειδή, με το άρθρο 32 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να
ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών
της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36, β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που
επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών
που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,... 3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι
μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε
επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί
παραγραφής διατάξεων».
Επειδή, με το άρθρο 33 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις
υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον: α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε
δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,... 2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου
που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους. Ο
διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα
με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Για τα ακίνητα, η μίσθωση των οποίων υπάγεται στο φόρο,
κατόπιν της επιλογής που προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η έκπτωση
του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε δεκαετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους.
Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με
τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Το ποσό του φόρου που εναπομένει για διακανονισμό κατά το
χρόνο άσκησης της επιλογής φορολόγησης, διακανονίζεται με βάση συνολική περίοδο δέκα ετών. 3. Σε
περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε
φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειμένου για ακίνητα της παραγράφου
2, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που
απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο: α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον
πρόκειται: αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο, ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που
αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά, γγ) για παράδοση ακινήτων με σύμβαση
πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ.
9 του άρθρου 6 του Ν. 1665/1986. δδ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή
ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο Ν. 2773/1999 (Α' 286) όπως ισχύει. β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές
περιπτώσεις. Εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
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άρθρου από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει
γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες
πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός... 4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος νόμου, θεωρούνται: α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση
και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση,...».
Επειδή, με το άρθρο 34 του ν.2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/08.08.2014) και ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την
παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον: α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή
β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις: i) προκύπτει ως πιστωτικό
υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η
έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται
αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή iii) αφορά αγαθά
επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.».
Επειδή, από την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/08.08.2014) προκύπτει ότι
το δικαίωμα επιστροφής υφίσταται, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται η δημιουργία του
πιστωτικού υπολοίπου. Με την διάταξη αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως η εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις
του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2006/112/ΕΚ).
Επειδή, με την υπ' αριθ. 1131481/ΠΟΛ.1282/1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ και διευκρινίστηκε
ότι το δικαίωμα έκπτωσης του υποκειμένου στο φόρο για αγαθά επένδυσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο
έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Επομένως, αν ο υποκείμενος στο φόρο επιβαρύνθηκε με
φόρο εισροών για επενδυτικά αγαθά, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.2859/2000
(πρώην 26 του ν.1642/1986), το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που επιβάρυνε τα επενδυτικά
αυτά αγαθά και το οποίο ήδη ασκήθηκε σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους, δηλαδή αν το δικαίωμα
αυτό ασκήθηκε νόμιμα ή όχι, θα κριθεί οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών
αγαθών, καθώς και της εν συνεχεία χρήσης αυτών τουλάχιστον για μια πενταετία. Συνεπώς, αν τα
επενδυτικά αγαθά κατά την έναρξη χρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες δραστηριότητες, ο
φόρος καλώς εκπέστηκε ή επιστράφηκε, αν όμως χρησιμοποιούνται σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή
απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, θα πρέπει να αποδοθεί εφάπαξ στο Δημόσιο ο φόρος που
επιβάρυνε την απόκτηση τους και ο οποίος επιστράφηκε στον υποκείμενο ή εκπέστηκε από αυτόν
προηγούμενα.
Επειδή, για την οριστικοποίηση της έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ΦΠΑ,
ειδικά για τα αγαθά επένδυσης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 33 παρ. 4, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται
οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Ως εκ τούτου, η έκπτωση του φόρου
που διενεργεί μια επιχείρηση ή η επιστροφή του φόρου που λαμβάνει μια επιχείρηση για επενδυτικά αγαθά,
μέχρι την έναρξη χρησιμοποίησης αυτών, τελεί υπό την αίρεση ότι τα αγαθά αυτά θα χρησιμοποιηθούν
εντός πενταετίας από τη δαπάνη για απόκτηση ή την κατασκευή τους για τη διενέργεια πράξεων
φορολογητέων ή αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Επομένως, αν κατά την
έναρξη χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών αυτά χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες
δραστηριότητες ή απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, θα πρέπει να αποδοθεί στο δημόσιο ο ΦΠΑ
που έχει εκπεστεί ή επιστραφεί. Κατά συνέπεια εφόσον τα επενδυτικά αγαθά αγοράζονται με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν σε φορολογητέες πράξεις, υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που επιβαρύνθηκε η
αγορά τους, ακόμα και αν δεν έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα, ωστόσο η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα να
ελέγξει τα πραγματικά περιστατικά και την πλήρωση των προϋποθέσεων (Σχετ. εγγ. Δ14Α 1107283 ΕΞ
2010, ΔΕΕ C-110/94, C-100/98, C-147/98, C-37/95 και C-400/98) [ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ, Δ.
Σταματόπουλος - Α. Κλωνή, Εκδ. Σταματόπουλου, 2015 σελ. 905].
Επειδή, με το άρθρο 202 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι: «Αν με τη δικαιοπραξία εξαρτήθηκε η ανατροπή
των αποτελεσμάτων της από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση διαλυτική), μόλις συμβεί το γεγονός
παύει η ενέργεια της δικαιοπραξίας και επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάσταση». Ενόψει της
διάταξης αυτής, ο διαλυτικός όρος που περιέχεται στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας
ακινήτου, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση που ο αγοραστής, ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωση για
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ορισμένη ενέργεια μέσα σε τακτή προς τούτο προθεσμία, δεν προέβη στην εκπλήρωση αυτής που μπορεί
να συνίσταται και στην καταβολή μέρους του πιστωθέντος τιμήματος, θα εκπίπτει από κάθε δικαίωμα του
που απορρέει από την πώληση και το πωληθέν θα καθίσταται αναγόραστο και θα επιστραφεί χωρίς άλλη
διατύπωση στην κυριότητα του πωλητή, αποτελεί αναμφίβολα παρεμβολή στη σύμβαση διαλυτικής
αφέσεως, υπό την οποία τελεί όχι μόνο η κατά το άρθρο 1033 του ΑΚ συμφωνία για τη μεταβίβαση της
κυριότητας, αλλά και η ενοχική δικαιοπραξία της πώλησης, η οποία αποτελεί, κατά την παραπάνω διάταξη,
την νόμιμη αιτία της μεταβίβασης. Όταν δε η διαλυτική αυτή αίρεση πληρωθεί γιατί πέρασε άπρακτη η
προθεσμία μέσα στην οποία όφειλε ο αγοραστής να ενεργήσει, τότε, κατά τη βούληση των μερών, που
σαφώς εκφράστηκε και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παραπάνω διάταξη του άρθρου 202 του ΑΚ,
ανατρέπεται η όλη σύμβαση τόσο κατά την ενοχική όσο και κατά την εμπράγματη ενέργεια της, με την
έννοια ότι παύει αυτή να ισχύει μόνο αν επέλθει το αιρετικό γεγονός και επανέρχεται αυτοδικαίως η
προηγούμενη κατάσταση, άρα και η κυριότητα στον πωλητή, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια του και μάλιστα δήλωση υπαναχωρήσεως, η οποία, άλλωστε, εφόσον κατά τη βούληση των
συμβαλλομένων αυτοδικαίως ατονεί η σύμβαση μόλις πληρωθεί η αίρεση, στερείται κάθε έννοιας και
αντικειμένου (ΑΠ 2099/2009, ΑΠ 848/2008, ΑΠ 1017/1988).
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με το υπ' αριθ. 13995/22.06.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της
συμβολαιογράφου Λάρισας , η προσφεύγουσα απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μία
υπόγεια αποθήκη καθαρής επιφάνειας 6,84 τ.μ. και ένα διαμέρισμα - γραφείο (επαγγελματικό χώρο)
εμβαδού 62,14 τ.μ., κτισμένα επί οικοπέδου εντός του οικισμού του Δήμου , έναντι 100.000,00€ πλέον ΦΠΑ
24.000,00€. Για τη σύνταξη του ανωτέρω συμβολαίου κατέβαλε επιπροσθέτως για αμοιβή
συμβολαιογράφου ποσό 1.083,00€ πλέον ΦΠΑ 259,92€. Η πώληση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της
εξόφλησης του τιμήματος εντός καθορισμένης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα κατέβαλε στην
πωλήτρια ποσό 49.686,00€ έναντι του συμφωνηθέντος τιμήματος, το δε υπόλοιπο ποσό των 50.314€
ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει έως την 31/12/2022, με παρακράτηση στο τέλος κάθε έτους
ποσοστού 25% των αμοιβών της από την πωλήτρια. Η προσφεύγουσα επιβάρυνε τις φορολογητέες
εισροές του β' τριμήνου του 2018 με το ποσό του τιμήματος και των συμβολαιογραφικών εξόδων
101.083,00€ και τον ΦΠΑ αυτών με φόρο 24.259,92€. Εκ του προαναφερθέντος ποσού, η προσφεύγουσα,
με την υπ' αριθ. πρωτ. 6052/2019 αίτηση σε συνδυασμό με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ δ' τριμήνου του
2018, ζήτησε την επιστροφή ΦΠΑ ποσού 24.000,00€. Ακολούθως, με την από 20/05/2019 έκθεση ελέγχου
ΦΠΑ της Δ.Ο. Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ απερρίφθη το αίτημα της προσφεύγουσας καθώς κρίθηκε ότι τα
προαναφερθέντα ακίνητα δεν εξυπηρετούν την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητά της
(χωματουργικές εργασίες) αλλά αποτελούν προδήλως εξοχική κατοικία που χρησιμοποιείται για σκοπούς
ξένους προς την επιχείρηση και εξυπηρετεί αποκλειστικά ανάγκες στέγασης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας και
συνεπώς, δεν παρέχεται το κατ' άρθρο 30 του ν.2859/2000 δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στην εν λόγω κρίση η ελεγκτική αρχή κατέληξε έπειτα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με
την οποία η εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου παραπέμπει σε θερινή κατοικία με ενιαίο χώρο κουζίνας καθιστικού πλέον δύο υπνοδωματίων και μπάνιου. Το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται ούτε έχει τηλεφωνική
σύνδεση, στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται και τζάκι ενώ δεν περιλαμβάνεται ελάχιστος ελεύθερος
οικοπεδικός χώρος για εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων. Κατά τον χρόνο της αυτοψίας (28/03/2019)
δεν βρέθηκε επίπλωση ούτε ενδείξεις επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο δε οικισμός της είναι
αποκλειστικά καλοκαιρινός παραθαλάσσιος οικισμός με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους την υπόλοιπη
περίοδο του έτους, στον οποίο δεν στεγάζονται επιχειρήσεις, πλην αυτών με εποχιακή δραστηριότητα προς
εξυπηρέτηση των καλοκαιρινών επισκεπτών. Επίσης, η ελεγκτική αρχή έκρινε ότι λόγω του υφιστάμενου
όρου της διαλυτικής αίρεσης δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κυριότητας και της χρήσης των άρθρων
33 και 34 του ν.2859/2000. Ωστόσο, η κρίση της ελεγκτικής αρχής εδράζεται επί εικασίας διότι, όπως η ίδια
καταγράφει στην οικεία έκθεση ελέγχου ΦΠΑ επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, το ακίνητο
δεν έχει χρησιμοποιηθεί - έως την ημέρα της αυτοψίας τουλάχιστον (28/03/2019) - καθώς στερείται
ηλεκτροδότησης και επίπλωσης. Συνεπώς, το δικαίωμα έκπτωσης θα κριθεί οριστικά κατά τον χρόνο
έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού. Η δε έκπτωση του φόρου ή η επιστροφή του φόρου
τελεί υπό την αίρεση ότι το ακίνητο αυτό θα χρησιμοποιηθεί εντός πενταετίας από τη δαπάνη για απόκτηση
ή την κατασκευή του για τη διενέργεια πράξεων φορολογητέων ή αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης
του φόρου εισροών. Επιπροσθέτως, η κρίση της ελεγκτικής αρχής περί μη ικανοποίησης των
προϋποθέσεων κυριότητας του επενδυτικού αγαθού λόγω του υφιστάμενου όρου της διαλυτικής αίρεσης
στερείται νομικής βάσης καθώς η κυριότητα του ακίνητου μεταβιβάζεται εξ αρχής στον αγοραστή.
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Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί ανεπίτρεπτου και αδικαιολόγητου περιορισμού του
δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ και κατ' επέκταση επιστροφής του, προβάλλεται λυσιτελώς και κρίνεται
βάσιμος.
Αποφασίζουμε
την αποδοχή της υπ' αριθ /28.06.2019 ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την επωνυμία « Ο.Ε.»
με Α.Φ.Μ και την τροποποίηση της υπ' αριθ /....05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού
Φ.Π.Α.
Υπ' αριθ /..........05.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου
01/10/2018 - 31/12/2018
ΑΝΑΛΥΣΗ

Βάσει δήλωσης

Φόρος εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό υπόλοιπο
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή

Βάσει ελέγχου

0,00 €
24.358,56 €
24.358,56 €
358,56 €
24.000,00 €

0,00 €
98,64 €
98,64 €
98,64 €
0,00 €

Βάσει της
παρούσας
απόφασης
0,00 €
24.358,56 €
24.358,56 €
358,56 €
24.000,00 €

Διαφορά
απόφασης ελέγχου
0,00 €
24.259,92 €
24. 259,92 €
259,92 €
24.000,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην
υπόχρεη επιχείρηση.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ 2982/2019
Μη έκπτωση τόκων δανείων σε θυγατρική εταιρία λόγω συμμετοχής η οποία εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 48 ενδοομιλικά μερίσματα
5 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968
Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.

80 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 07/6/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Α.Φ.Μ: , που εδρεύει στην , κατά της από 08.05.2019 Έκθεσης
Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών με την
οποία απορρίφθηκε η υπ' αριθ. πρωτ /24.07.2018 δήλωση επιφύλαξης της Εταιρείας και τα
προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 07/6/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και
την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της
ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Ιστορικό
Για το φορολογικό έτος 2017, η προσφεύγουσα υπέβαλε την από 23.07.2018 αρχική Δήλωση Φορολογίας
Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
Επί της ως άνω δήλωσης υπέβαλλε την υπ' αριθ. πρωτ /24.07.2018 δήλωση επιφύλαξης.
Συγκεκριμένα, επιφυλάχθηκε ως προς τη θετική εκ μέρους της φορολογική αναμόρφωση δαπανών τόκων
δανείων ύψους 4.702.101,27 ευρώ, ποσό που καταχώρησε στον κωδ.2014 της κατάστασης φορολογικής
αναμόρφωσης, «δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 48 περ. 4 του ν. 4172/2013 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».
Η Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών, μετά την αριθ /28-1-2019 εντολή ελέγχου για την επιστροφή του πιστωτικού
ποσού φόρου 103.524,54 ευρώ, συνέταξε την από 08.5.2019 έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου και
σχετικά με την δήλωση επιφύλαξης της προσφεύγουσας, προέβη στη διαπίστωση, ότι ορθά αναμορφώθηκε
το εν λόγω ποσό γιατί «αναφέρεται σε δαπάνη τόκων δανείων, τα οποία λήφθησαν για την συμμετοχή
κεφαλαίου σε εταιρείες, αφορούν επιχειρηματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την
ελεγχόμενη, και οι οποίες συνδέονται με την συμμετοχή σε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 και κατά συνέπεια δεν εκπίπτουν
στο σύνολο τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαμβάνει
χώρα διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει».
Συμπερασματικά, κατέληξε, στο ότι η προσφεύγουσα δεν δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα
ποσά τόκων δανείων που αφορούν τα πιο κάτω δάνεια:
• Δάνειο ύψους 20.000.000,00 ευρώ , που δόθηκε προς της θυγατρικής εταιρείας
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 923.462,09 ευρώ.
• Από τα Δάνεια ύψους 29.000.000,00 ευρώ και 1.000.000,00 ευρώ που έλαβε από την και την
αντιστοίχως, ποσό 25.750.000,00 ευρώ δόθηκε προς της θυγατρικής εταιρείας
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 1.473.308,15 ευρώ.
• Δάνειο ύψους 7.320.000,00 ευρώ δόθηκε προς της θυγατρικής εταιρείας
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 439.387,71 ευρώ.
• Δάνειο ύψους 4.650.000,00 ευρώ, Τράπεζας που δόθηκε προς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 296.723,33 ευρώ.
• Από το Δάνειο ύψους 13.895.000 ευρώ της , ποσό 3.352.000 ευρώ, δόθηκε για πραγματοποίηση στην
θυγατρική εταιρεία
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 618.075,44 ευρώ.
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• Από το δάνειο ύψους 5.899.000,00 ευρώ της ποσό 3.970.000,00 ευρώ, δόθηκε για πραγματοποίηση στην
θυγατρική εταιρεία
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 262.368,03 ευρώ.
• Από το δάνειο ύψους 42.000.000,00 ευρώ, ποσό 22.600.000,00 ευρώ δόθηκε για την εξαγορά
συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 215.364,72 ευρώ.
• Από το δάνειο των 5.400.000,00 ευρώ, που έλαβε από την ποσό 2.400.000,00 ευρώ, δόθηκε για
πραγματοποίηση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στην θυγατρική εταιρεία
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 130.016,06 ευρώ.
• Από τα δάνεια ύψους 1.000.000,00 ευρώ, 6.500.000,00 ευρώ, και 3.500.000,00 ευρώ, ποσά 66.000 ευρώ
και 50.000 ευρώ δόθηκαν για πραγματοποίηση σης θυγατρικές εταιρείες και ΑΦΜ: αντίστοιχα.
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 645,64 ευρώ, 4.195,64 ευρώ και 2.280,67 ευρώ
αντίστοιχα.
• Από το δάνειο ύψους 10.980.000,00 ευρώ ποσό 5.260.00,00 ευρώ δόθηκε προς στις θυγατρικές εταιρείες
, , και
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 323.227,71 ευρώ.
• Από το δάνειο 1.000.000,00 ευρώ, ποσό 219.000 ευρώ δόθηκε προς στην θυγατρική εταιρεία
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 12.203,67 ευρώ.
• Από το δάνειο ύψους 500.000,00 ευρώ, ποσό 95.00,00 ευρώ δόθηκε προς στην θυγατρική
Μη εκπιπτόμενη δαπάνη δεδουλευμένων τόκων 842,40 ευρώ. Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση
προσφυγή, ζητά: -Να γίνει δεκτή η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή.
-Να ακυρωθεί η απόρριψη της υπ' αριθμ. πρωτ /24.07.2018 δήλωσης επιφύλαξης δυνάμει της από
08.05.2019 Έκθεσης Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
-Να γίνει δεκτή η υπ' αριθ. πρωτ /24.07.2018 δήλωση επιφύλαξης.
-Να αναγνωριστεί ότι δαπάνη τόκων ύψους 4.702.101,27 ευρώ που πραγματοποίησε η Εταιρεία κατά το
φορολογικό έτος 2017 δεν εμπίπτει στον περιορισμό της μη έκπτωσης του άρθρου 48 παρ. 4 του ν.
4172/2013.
-Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, να αναγνωριστεί αντιστοίχως ότι το ποσό των μη
εκπιπτόμενων δαπανών τόκων προς μεταφορά βάσει της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4172/2013
ανέρχεται σε 6.085.710,04 ευρώ, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:
Επειδή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4172/2013:
1. Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος
Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή:
α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ,
όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και
δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ' εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής
φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από
τους φόρους αυτούς, και
δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%)
της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού
προσώπου που διανέμει, και
ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.
2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται από
μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών - μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από
τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος - μέλος."
3. Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ' της
παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την
απαλλαγή που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση
εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει
σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής.
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Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι
τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής.
Εάν ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία
αυτή.
4. Εάν η διανομή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο
νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται
με τη συμμετοχή αυτή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα έντυπα εφαρμογής του άρθρου αυτού.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά στα ενδοομιλικά μερίσματα από άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ, εφαρμόζονται για διανομές κερδών στον βαθμό που τα εν λόγω κέρδη δεν εκπίπτουν από τη
θυγατρική, και δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από τη θυγατρική.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.ΠΟΛ.1039/26-01-2015 με θέμα Οδηγίες για την εφαρμογή των
άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και
παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι εάν η διανομή κερδών προκύπτει
από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, o φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο) δεν έχει τη δυνατότητα
να εκπέσει τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή. Το νόημα της
παραγράφου αυτής είναι ότι εφόσον το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα) απαλλάσσεται της φορολογίας
με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και
συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές τρίτων, κλπ., καθώς και
τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν
στο σύνολό τους.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016/7.9.2016 με ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013. Με
αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013, εάν η διανομή κερδών που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 (απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων) προκύπτει από συμμετοχή σε
άλλο νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που
συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.
2. Με την ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 48
του ν.4172/2013, διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα)
απαλλάσσεται της φορολογίας με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν
πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές
τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των
συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013
δεν συνδέεται με την καταβολή μερίσματος από το νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις των
παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, αλλά με τη διενέργεια τυχόν δαπανών (π.χ. τόκοι δανείων) που συνδέονται
με την συμμετοχή σε αυτό το νομικό πρόσωπο.
Κατά συνέπεια, οι τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο και οι
οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των
παρ.1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο σύνολο τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται,
ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαμβάνει χώρα διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό
συμμετέχει.
4. Επίσης, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν
μεταβάλλεται το ποσοστό συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία.
Επομένως, οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που οι σχετικές δαπάνες (π.χ. τόκοι
δανείων) πραγματοποιούνται όχι μόνο για την απόκτηση της συμμετοχής, αλλά και για τη χρηματοδότηση
μίας ήδη υφιστάμενης θυγατρικής εταιρείας, ανεξάρτητα εάν η χρηματοδότηση αυτή διευρύνει τη
δυνατότητα κτήσης αφορολόγητου εσόδου (ενδοομιλικού μερίσματος), καθόσον το πεδίο εφαρμογής των
υπόψη διατάξεων δεν συνδέεται με την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής, αλλά με τυχόν δαπάνες που
συνδέονται με την συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 48
του ίδιου νόμου. Για παράδειγμα, οι τόκοι ομολογιακού δανείου που καταβάλλει μητρική εταιρεία, το ποσό
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του οποίου διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών τους, οι οποίες στη συνέχεια
προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών από την οποία δεν
επέρχεται μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της μητρικής εταιρείας (π.χ. ποσοστό συμμετοχής 100%),
εμπίπτουν στο περιορισμό της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4174/2013, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι
δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία
την οποία ερμηνεύουν.
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως καταγράφονται στην
από 08/5/2019 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, κρίνονται βάσιμες και αποδεκτές και
πλήρως αιτιολογημένες.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 07/6/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Α.Φ.Μ.: , σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ 3175/2019
Πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος με μείωση του
χρεωστικού υπολοίπου
25 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛ ΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017)
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
4. Την από 02.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του με ΑΦΜ , με έδρα οδός Τ.Κ , κατά της με αριθμό /2019 πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
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περί εκπρόθεσμης υποβολής τροπ. δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, και τα
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την με αριθμό /2019 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ περί
εκπρόθεσμης υποβολής τροπ. δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, της οποίας
ζητείται η ακύρωση ..
6. Τις απόψεις της ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 02.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του, η οποία κατατέθηκε
εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων
και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ' αριθμ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ επιβλήθηκε
σε βάρος του προσφεύγοντα πρόστιμο ποσού 250,00 €, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου
54§1 του ν. 4174/2013 που επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54§2 περ. γ' του ν. 4174/2013, καθόσον
υπέβαλε ηλεκτρονικά εκπρόθεσμα στις 15.09.2015 την υπ' αριθμ /2015 αρχική δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014.
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση η τροποποίηση του
επιβληθέντος προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013,ισχυριζόμενος ότι:
- Υπέβαλλε την τροποποιητική διότι εκ παραδρομής δεν είχε συνυποβάλλει με την αρχική δήλωση την υπ'
αριθ. ./2014 Α.Π.Υ (ιατρικές υπηρεσίες) ύψους 400,00€.
- Με την τροποποιητική δήλωση μειώθηκε ελάχιστα το χρεωστικό ποσό κατά 32,85€, ποσό δυσανάλογο με
το επιβληθέν πρόστιμο σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης.
- Με την υποβολή της τροποποιητικής δεν του επισημάνθηκε ότι η δήλωση είναι εκπρόθεσμη. Προς
επίρρωση των ισχυρισμών του επικαλείται την με αριθ. ΝΣΚ 14/2016 Γνωμ. Του Ν.Σ.Κ
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 «1. Ο φορολογούμενος που έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του, τα
φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη
μορφή.
3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε
περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση
υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ" όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και
συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4.... 5... 6...
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο
τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες
επιτρέπεται η μη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία
συνυποβάλλονται με αυτήν.»
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 72§21 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος
2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή
Ιουνίου.»
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Επειδή, με το άρθρο 18 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων
υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την
οικεία φορολογική νομοθεσία
2. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ορίζονται: α) η μορφή των φορολογικών δηλώσεων, β) οι
πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν
συνοδευτικά έγγραφα αυτής, γ) ο τρόπος υποβολής »
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω
παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει
αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής
του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή
φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου β) δεν
υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,.. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
«α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α'
της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ, στ'
και ιγ' της παραγράφου 1.
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β", γ" και δ" της παραγράφου 1 που ο
φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,.. »
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1,
σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση
απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1198/2015: «Για όσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν .4172/2013 υποβληθούν μέχρι και την 4η
Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.
Αντιθέτως, θα επιβάλλεται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 του ίδιου
νόμου και δεν θα ισχύει η έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής».
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1215/2018: «3. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιητικές δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών
στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης, σκοπό έχουν
τη διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων.
Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η εισαγωγή ή η διόρθωση του αριθμού παροχής της
ΔΕΗ, του ΑΜΚΑ του υπόχρεου ή κάποιου εξαρτώμενου μέλους του, του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου στις
περιπτώσεις που ζητείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, η τροποποίηση του αριθμού του τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ), η εισαγωγή κενού ή ημιτελούς ακινήτου ή των στοιχείων των συνιδιοκτητών ακινήτων
στο Ε2, η μεταβολή κάποιου πληροφοριακού στοιχείου του Πίνακα Β' της πρώτης σελίδας του Ε3, η
τροποποίηση στοιχείων του υπόχρεου νομικού προσώπου/οντότητας ή του εκπροσώπου αυτού, κλπ.
Αντίθετα, δεν αποτελεί διόρθωση ελλιπούς δήλωσης η προσθήκη εξαρτώμενων μελών, η συμπλήρωση του
κωδικού που αφορά στη φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ΚΦΕ, στην αναπηρία, στην ηλικία προκειμένου να υπολογιστούν μειώσεις ή απαλλαγές που προβλέπονται
(τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος), στον χαρακτηρισμό του κατ' επάγγελμα αγρότη, καθώς και στην υπαγωγή
στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ΚΦΕ για νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του
άρθρου 19 του ν.4384/2016 κ.λπ., καθόσον τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τον προσδιορισμό της
φορολογικής υποχρέωσης.
4. Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δεδομένου ότι στη φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται
πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης, συνάγεται ότι η διόρθωση πληροφοριακών
στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3, κλπ), σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εμπίπτει στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και
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συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α'
της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα.
5. Ομοίως, πρόστιμο δεν επιβάλλεται και για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις οποίες συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, πχ.
κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του έντυπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών
αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού
έτους.»
Επειδή, κατά το αληθές νόημά της, η έννοια της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
καταλαμβάνει την τροποποίηση στοιχείων που άπτονται άμεσα της φορολογητέας ύλης. Τούτο
διευκρινίζεται και από τη με αριθ. πρωτοκόλλου Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία «3. . .. τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν
γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή
συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον
τύπο και το περιεχόμενό της. 4. Όμως, δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν στα
πλαίσια και κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου ελέγχου παρέχονται από τον φορολογούμενο
διευκρινίσεις ή προσκομίζονται από τον φορολογούμενο υποστηρικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία ή
υποβάλλονται έγγραφα τα οποία παραλαμβάνει η φορολογική αρχή με απλή αίτηση του φορολογούμενου».
Επειδή στην ως άνω ερμηνεία του περιεχομένου της τροποποιητικής δήλωσης συνηγορεί και η υπ' αριθ.
ΝΣΚ 14/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
με την ΠΟΛ.1114/2016 «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ. Φ. Δ.)» και στην οποία υπογραμμίζεται ότι στην έννοια της
προβλεπόμενης κατ' άρθρο 19 του ν. 4174/2013 τροποποιητικής δήλωσης στεγάζεται πλέον τόσο η υπό
την ισχύ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 συμπληρωματική δήλωση, με την οποία ο
φορολογούμενος επαύξανε τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όσο και η κατά την παραγράφου 4 του
άρθρου 61 του ίδιου νόμου ανακλητική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος απέβλεπε στη μείωση
των υποχρεώσεών του που προέκυπταν από την αρχική του δήλωση. Αμφότερες δε οι κατηγορίες αυτές
δηλώσεων (συμπληρωματική και ανακλητική) συνδέονταν, υπό το καθεστώς του ν.2238/1994, με την
επαύξηση ή μείωση της φορολογητέας ύλης και όχι με την τροποποίηση λοιπών πληροφοριακών στοιχείων
της δήλωσης, με την οποία, μάλιστα, δεν παραβιάζεται καμία φορολογική διάταξη.
Επιπλέον η ως άνω Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., με αριθ. ΝΣΚ 14/2016 γνωμοδοτεί «ως προς την υποβολή
εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων μετά την πενταετή παραγραφή. Απάντηση στο εάν οι
τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται νέα στοιχεία για επανέλεγχο....»
Επειδή, ο προσφεύγων υπέβαλλε ηλεκτρονικά τη με αριθμό /2015 αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 εμπρόθεσμα, κατά την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε (χρεωστικό) ποσό
πληρωμής 430,32€ (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με αριθ. ειδοποίησης /19.08.2015)
Εν συνεχεία υπέβαλλε την από 15.09.2015 και με αρ τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014, τροποποιώντας στοιχεία που άπτονται της φορολογητέας ύλης καθότι πρόσθεσε
στον κωδ. 051 του εντύπου Ε1 (έξοδα ιατρικής ,φαρμακευτικής περίθαλψης-αρ.72 Κ.Φ.Ε) το ποσό 400,00€
(υπ' αριθ /2014 Α.Π.Υ), κατά την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε χρεωστικό 397,47€ (πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου με αριθ. ειδοποίησης /2015)
Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση με την υποβολή της εν λόγω τροποιητικής Δήλωσης Φόρου
Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, ο προσφεύγων προέβη σε μεταβολή του κωδ. 051 της αρχικώς
υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα το ποσό από 490,00 € που ήταν αρχικά
μεταβλήθηκε σε 890,00€, εκδόθηκε η με αριθ. ειδοπ. /2019 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου με
την οποία δεν προέκυψε φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου (αρχικό χρεωστικό: 430,32 € και τελικό
χρεωστικό: 397,47 €)
Συνεπώς, η εν λόγω παράβαση επισύρει το πρόστιμο του άρθρου 54§1α και §2α του ν.4174/2013 ύψους
100,00 €.
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Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 02.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής του με ΑΦΜ , κατά της με αρ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Φορολογική Περίοδος 01.01.14-31.12.14
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πρόστιμο άρθ. 54 παρ. 2γ' του ν. 4174/2013
250,00 €

ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ
Πρόστιμο άρθ. 54 παρ. 2α του ν. 4174/2013
100,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ 3207/2019
Χαρτόσημο σε παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως χώρων στάθεμυσης,
δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση στεγάστρων και
διαφημιστικών πλαισίων
26 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.16 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 1.9.16) Απόφαση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 24.10.2013 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανής προσφυγή του ΑΦΜ
βαθμού, με έδρα στη κατά της αρ /20.9.13 Οριστικής Πράξης Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων και Επιβολής
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Τελών Χαρτοσήμου της Προϊσταμένης της οικ. έτους 1999 (χρήσης 1998) αντίστοιχα, και τα
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την με αριθ /20.09.2013 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων και Επιβολής Τελών
Χαρτοσήμου της Προϊσταμένης της οικ. έτους 1999 (διαχ. περιόδου 1.01.1998-31.12.1998), της οποίας
ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω Φορολογικής Αρχής.
7. Την με αριθ /9.1.2014 Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, με την οποία απορρίφθηκε η ως
άνω ενδικοφανή προσφυγή ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.
8. Την με αριθ. καταχώρησης /27.2.2014 δικαστική προσφυγή του κατά της με αριθ /9.1.2014 Απόφασης
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας.
9. Την με αριθ /2018 Απόφαση του ΙΕ' Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου επί της ως
άνω δικαστικής προσφυγής, με την οποία δέχεται την εν λόγω δικαστική προσφυγή, ακυρώνει την με αριθ
/9.1.2014 Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας και αναπέμπει την υπόθεση στην Υπηρεσία μας,
προκειμένου να εξεταστεί κατ' ουσίαν η ενδικοφανής προσφυγή κατά της με αριθ /20.9.2013 οριστικής
πράξης
προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής τελών χαρτοσήμου οικ. έτους 1999 της Προϊσταμένης της
10. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α3 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24.10.13 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του
μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των
προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την αρ /2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου (τμήμα ΙΕ' Μονομελές) έγινε δεκτό ότι
παραδεκτώς είχε ασκηθεί η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή, ακυρώθηκε η με αριθ /9.01.2014 σχετική
απόφαση της Υπηρεσίας μας, και αναπέμφθηκε η εν λόγω υπόθεση στην Υπηρεσίας μας προκειμένου να
αποφανθεί επί της υπό κρίση προσφυγής.
Με την αριθ /20.9.13 Πράξη Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων και Επιβολής Τελών Χαρτοσήμου της
Προϊσταμένης της προσδιορίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά τελών χαρτοσήμου στο εισόδημα από
ακίνητα για την χρήση 1998. Η εν λόγω πράξη εδράζεται στην από 22.07.2013 έκθεση του ειδικού
συνεργείου ελέγχου.
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης
της Προϊσταμένης της προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:
1. Τα έσοδα από παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων προς εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης στην
και από παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση στεγάστρων και
διαφημιστικών πλαισίων δεν αποτελούν εισόδημα από ακίνητα υπαγόμενο σε χαρτόσημο. Αποτελούν
τέλος/αποζημίωση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων και όχι μίσθωμα. Δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου.
2 εξαιρούνται από την καταβολή τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κ.Τ.Χ. Δεν
προκύπτει από καμία διάταξη της νομοθεσίας για τα τέλη χαρτοσήμου η δυνατότητα έκδοσης πράξης
επιβολής τελών σε βάρος
3. Παραβίαση αρχής της δικαιολογημένης πίστης και της χρηστής διοίκησης.
Επειδή, σύμφωνα με το αρθ. 2 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου: «1.Τα τέλη χαρτοσήμου διακρίνονται εις
αναλογικά και εις πάγια. Ως αναλογικά τέλη κατά τον παρόντα νόμον νοούνται τα υπολογιζόμενα εις
ποσοστόν επί της εν τοις σημαινομένοις εγγράφοις εκφραζομένης χρηματικής αξίας. 2. Εξαιρούνται του
τέλους χαρτοσήμου το Δημόσιον, οι Δήμοι και αι Κοινότητες»
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Επειδή, σύμφωνα με το αρθ. 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου: «1 δ) Επί ενοικιάσεων δημοσίων,
δημοτικών ή κοινοτικών προσόδων ή δικαιωμάτων ή πραγμάτων του εν γένει και επί των δια διαγωνισμού
ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον ενεργούμενων παντός είδους παραχωρήσεων υπό του Δημοσίου, των
Δήμων ή Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως και επί πάσης άλλης συμβάσεως
οιουδήποτε άλλου αντικειμένου, μεταξύ τινός των αυτών προσώπων εξ ενός και οιουδήποτε τρίτου εξ
ετέρου εις το αναλογικόν τέλος του αρ 12 υπόκειται η μετά την κατακύρωσιν καταρτιζόμενη σύμβαση 2. α)
Το τέλος χαρτοσήμου οριζόμενον εις 3% επιβάλλεται επί του ολικού ποσού των κτώμενων μισθωμάτων εξ
εκμισθώσεως οικοδομών άνευ εκπτώσεως τινός .... δ) Επί οικοδομών απαλλασσομένων του φόρου Α'
Κατηγορίας λόγω εκπτώσεως βαρών ή εκ διατάξεως Νόμου, ο κτώμενος το μίσθωμα υποχρεούται εντός
των προθεσμιών, δηλώσεως και καταβολής του φόρου Α' Κατηγορίας του Κωδικός φορολογίας καθαρών
προσόδων να επιδώσει αρχική ή κατά περίπτωσιν τροποποιητική δήλωσιν μόνο δια το τέλος της παρούσης
παραγράφου και να καταβάλει τούτο, ε) Υπόχρεος προς δήλωσιν και καταβολή του τέλους χαρτοσήμου εις
τας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου είναι ο δια τον φόρον Α' Κατηγορίας του Κωδικός φορολογίας
καθαρών προσόδων υπόχρεος ή εκείνος όστις θα υποχρεούτο εις δήλωσιν και καταβολήν του φόρου Α'
Κατηγορίας εάν δεν υπήρχεν η λόγω βαρών απαλλαγή εκ του φόρου ή η απαλλαγή εξ άλλης τινός
διατάξεως Νόμου, ...η) Εάν ο εκμισθωτής τυγχάνη το Δημόσιον, Δήμος ή Κοινότης ή άλλο απαλλασόμενο
των εν λόγω τελών χαρτοσήμου πρόσωπον, το τέλος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτήν και
καταβάλλεται, κάθ' ήν μεν περίπτωσιν εκμισθωτής τυγχάνει το Δημόσιον, κατά την κατάρτισιν της
μισθωτικής· συμβάσεως ή επί άγραφου ή νομίμου παρατάσεως του χρόνου της συμβατικής μισθώσεως ή
επί μισθωτικής συμβάσεως απροσδιορίστου ποσού, κατά την εκάστοτε καταβολής εις το Δημόσιον Ταμείον
των μισθωμάτων, εις πάσα άλλην περίπτωσιν κατά τα ανωτέρω εν εδαφίω ε' οριζόμενα».
Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 21 'Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων' του ν. 2238/1994: «1. Ως εισόδημα από
οικοδομές λογίζεται: α) Το εισόδημα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως αποθήκες,
εργοστάσια εργαστήρια ή ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, θεαμάτων, καφενείων, γυμναστηρίων και
γενικά για κάθε άλλη χρήση θ) Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για την
τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων. ..»
Επειδή, σύμφωνα με το αρθ. 103 του ν. 2238/1994: «1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 1.α) Το Ελληνικό
Δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν
ως ειδικά ταμεία, οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και
κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι δημοτικές και
κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και τηλεθέρμανσης, η Κεντρική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, οι Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, καθώς και τα νοσοκομεία, βρεφοκομεία,
κέντρα παιδικής μέριμνας και γηροκομεία που συνιστώνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και
τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τα εισοδήματα τους από κινητές αξίες. Τα εισοδήματα από κινητές αξίες
φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις εκτός από αυτά που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και
δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικά για το Ελληνικό Δημόσιο, η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήματα
που προέρχονται από κινητές αξίες, επί των οποίων δεν ενεργείται ούτε παρακράτηση φόρου.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα: «Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με
ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων
ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 968 του Αστικού Κώδικα: «Τα κοινόχρηστα πράγματα, εφόσον δεν ανήκουν
σε δήμο ή κοινότητα, νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο δημόσιο».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα: «Σε Κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να
αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα εφόσον
με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση.»
Επειδή, εν προκειμένω, σύμφωνα με την υπό κρίση έκθεση ελέγχου, ο προσφεύγων ήταν για τις υπό κρίση
χρήσεις υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατ' άρθρο 107 του ν. 2238/1994
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προκειμένου να αποδώσει τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου που αναλογούν στο ακαθάριστο εισόδημα που
απέκτησε από την εκμίσθωση ακινήτων ιδιωτικής του περιουσίας, από παραχώρηση χρήσης προς
εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων από παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για εγκατάσταση στεγάστρων και διαφημιστικών πλαισίων, και από παραχώρηση λειτουργίας και
εκμετάλλευσης του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων Ο προσφεύγων δεν συμπεριέλαβε στις υποβληθείσες
δηλώσεις εισοδήματος της υπό κρίση χρήσης το σύνολο των εισοδημάτων του που απέκτησε από
εκμίσθωση ακινήτων, απέδωσε ανακριβώς τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου και οι υποβληθείσες
δηλώσεις κρίθηκαν ανακριβείς.
Επειδή σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου σε περιπτώσεις μισθώσεων
οικοδομών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως οι πλατείες (ΕΦΑΘ 12554/1988
με την οποία κρίθηκε ότι για εκμίσθωση κοινόχρηστου περιπτέρου εντός άλσους, το τέλος χαρτοσήμου
επιβάλλεται επί μισθωμάτων από εκμίσθωση οικοδομών, στο οποίο υπάγεται και η εν λόγω μίσθωση καθ'
όλη τη συμβατική της διάρκεια) και τα στέγαστρα. Το δε ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινόχρηστων χώρων
καθορίζεται από το σχετικό άρθρο του Αστικού Κώδικα, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εμπράγματο
δικαίωμα επί των κοινοχρήστων χώρων, προσδιορίζοντας ότι η κυριότητα επ' αυτών ανήκει στους Στην
προκείμενη περίπτωση, ο έλεγχος επικεντρώθηκε και στην εξεύρεση των εσόδων του από την εκμίσθωση
όλων των ακινήτων που εκμεταλλεύεται.
και με βάση το αρ. 970 ΑΚ, δύνανται να παραχωρήσουν ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα σε τρίτους.
Απόρροια αυτής της δυνατότητας αποτελεί η παραχώρηση χρήσης του υπό κρίση χώρου της για χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτων κατόπιν πλειοδοτικού μηχανισμού. Η εν λόγω παραχώρηση χρήσης ισοδυναμεί
με εκμίσθωση οικοδομών, ήτοι ακινήτων, κατά το αρ. 13 του Κ.Τ.Χ. και ως τέτοια υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου. Στην έννοια των οικοδομών εντάσσονται τα γήπεδα όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και η παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημίσεων
(βλ. σχετικά: και Π. Ρέππα, φορολογία Χαρτοσήμου, Εκδόσεις Αντ, Σάκκουλα, 2007, σελ. 378). Περαιτέρω,
και στην με αρ. απάντηση της 14ης Διεύθυνσης Φ.Π.Α. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α., η
ως άνω παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, της εκμετάλλευσης χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων θεωρείται απλή εκμίσθωση ακινήτου (και όχι πράξη παροχής υπηρεσιών). Το ίδιο
ισχύει και για την παραχώρηση των στεγάστρων. Περαιτέρω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι για τους
κοινόχρηστους χώρους προβλέπεται η επιβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου, το οποίο δεν επιβαρύνεται με
τέλος χαρτοσήμου, όμως εν προκειμένω για την παραχώρηση χρήσης χώρου στάθμευσης, ο δεν
εισπράττει ανταποδοτικό τέλος καθώς το αντάλλαγμα δεν συνδέεται με την παροχή ειδικής ωφέλειας
δημοσίου χαρακτήρα προς τον ιδιώτη όπως π.χ. στην περίπτωση του τέλους καθαριότητας ή φωτισμού
αλλά με την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου από τον πλειοδότη του διαγωνισμού.
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. Δ. ΤΕΦ Α' 1125932 ΕΞ 2013/9.8.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τελών και Ειδικών Φορολογιών (Α' Τμήμα) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών σχετικά με το τέλος χαρτοσήμου επί παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος χρήσης
αιγιαλού, το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους μισθωτές υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, καθώς η
σχετική επιβολή των τελών χαρτοσήμου καταργήθηκε μόνο για τα μισθώματα των κατοικιών. Διευκρινίζεται
μάλιστα ότι οι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστων χώρων το οποίο και
μεταβίβασαν περαιτέρω σε τρίτους με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος, οφείλουν να
εισπράττουν από τους μισθωτές τους τέλη χαρτοσήμου. Οι , για τα μισθώματα που εισπράττουν,
υποχρεούνται ως εκμισθωτές, να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία μόνο για την απόδοση των επ' αυτών οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, μέσα στις
νόμιμες προθεσμίες σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των περιπτώσεων ε' και θ' της παρ. 2 του
άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ως εκ τούτου, ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος
πρέπει να απορριφθεί ως νόμω και ουσία αβάσιμος, καθότι ο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για
την παραχώρηση χρήσης υποχρεούται σε είσπραξη και κατά συνέπεια απόδοση του σχετικού τέλους
χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% Ο.Γ.Α. επ' αυτού).
Επειδή σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και στις περιπτώσεις όπου κάποιος απαλλάσσεται από την
καταβολή είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή σχετική δήλωση για την
καταβολή του τέλους χαρτοσήμου και να το καταβάλλει ο ίδιος αφού το εισπράξει από το μισθωτή. Στην
περίπτωση αυτή, ουσιαστικά, υπόχρεος για την είσπραξη του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου είναι ο
απαλλασσόμενος από την καταβολή. Με βάση τα ανωτέρω, ο εκμισθωτής ναι μεν απαλλάσσεται από το
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τέλους χαρτοσήμου, όμως ο μισθωτής επιβαρύνεται πλήρως με το τέλος χαρτοσήμου, το οποίο εν
προκειμένω ανέρχεται σε ποσοστό 3% (πλέον 20% εισφοράς Ο.Γ.Α. επ' αυτού), το οποίο και οφείλει να
καταβάλει στο ο οποίος με τη σειρά του υποβάλλει τη σχετική δήλωση στην αρμοδία φορολογική αρχή και
εν συνεχεία το καταβάλλει. Ήτοι, ο όφειλε να υποβάλλει σχετική δήλωση περί τέλους χαρτοσήμου για τις
υπό κρίση μισθώσεις και να καταβάλλει το αναλογούν τέλος. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο προσφεύγων ως
εκμισθωτής δεν υπόκειται τυπικά στην καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, σε σύγκριση με τις λοιπές
μισθώσεις όπου και ο εκμισθωτής αλλά και ο μισθωτής υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Όμως, με τις
ισχύουσες διατάξεις, λόγω της υπαγωγής, όπως προαναφέρθηκε, της εκμίσθωσης του κοινόχρηστου
χώρου της και των λοιπών χωρών στο τέλος χαρτοσήμου ο προσφεύγων οφείλει να εισπράξει το
αναλογούν τέλος από τον μισθωτή και να το αποδώσει στο Δημόσιο. Ως εκ τούτου σε περίπτωση μη
καταβολής του τέλους χαρτοσήμου εκ μέρους του ο ίδιος καθίσταται υπόχρεος ενώπιον της φορολογικής
αρχής και άρα η σχετική πράξη για την καταβολή νομίμως εκδίδεται εις βάρος του.
Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, η επιβολή των τελών χαρτοσήμου αποτελεί απόρροια συγκεκριμένης
νομοθετικής ρύθμισης, ήτοι του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, προς την οποία όφειλε ο προσφεύγων να
συμμορφωθεί. Η δε δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να προβεί σε φορολογικό έλεγχο και να
καταλογίσει τα σχετικά πρόστιμα για τέλη τα οποία δεν είχαν αποδοθεί ως όφειλαν στο Δημόσιο,
περιγράφεται στο νόμο (αρ. 66 του ν. 2238/1994). Περαιτέρω, η φορολογική διοίκηση υποχρεούται με την
διαπίστωση της σχετικής παράβασης, εν προκειμένω τη μη δήλωση και απόδοση των τελών χαρτοσήμου,
να προβεί στην έκδοση της σχετικής καταλογιστικής πράξης δεδομένου ότι πρόκειται για δεσμευτική
εξουσία της διοίκησης προς επιβολή.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 24.10.13 και με αρ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του ΑΦΜ
και την επικύρωση της με αριθ /20.09.2013 οριστικής πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων και επιβολής
τελών χαρτοσήμου οικ. έτους 1999 της Προϊσταμένης της
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
• Διαχειριστική Περίοδος 1.1.1998-31.12.1998
Διαφορά τελών χαρτοσήμου
Διαφορά από Εισφορά ΟΓΑ
Πρόσθετος τέλος
Πρόσθετη εισφορά ΟΓΑ
Σύνολο για Καταβολή

19.488,58 €
3.976,96 €
23.386,30 €
4.772,34 €
51.624,18 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
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ΔΕΔ 3242/2019
Οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων
υπάγονται στο ΦΠΑ
29 Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B'
968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017)
2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών,
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,
4. Την από 01/07/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης , που εδρεύει
στα , επί της οδού αριθ , με ΑΦΜ: , κατά της υπ' αριθμ /20ΐ9 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού
Προσδιορισμού Φ.Π.Α φορολογικών περιόδων 01/09/2018 - 31/12/2018, που εξέδωσε η προϊσταμένη της
ΔΟΥ Χανίων και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα,
5. Τη ανωτέρω Οριστική Πράξη της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χανίων, καθώς και την από 04/06/2019 έκθεση
μερικού φορολογικού ελέγχου Φ.Π.Α, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη της οποίας
ζητείται η ακύρωση,
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης,
Επί της από 01/07/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης και
διακριτικό τίτλο , με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης έγινε στις 05/06/2019, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής,
επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Ιστορικό:
Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α της προϊσταμένης της ΔΟΥ
Χανίων, φορολ. περιόδων 01/09/2018 - 31/12/2018, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας
επιχείρησης φόρος ποσού 173.584,70€, και πρόστιμο λόγω ανακρίβειας των δηλώσεων, ποσού
86.792,35€, ήτοι συνολικό ποσό 260.377,05€. Η διαφορά ΦΠΑ προέκυψε καθόσον από τον έλεγχο που
διενεργήθηκε με βάση την υπ' αριθμ. /.../ /2019 εντολή ελέγχου της Προϊσταμένης της ΔΟΥ Χανίων, η οποία
εκδόθηκε επ' αφορμή της υπ' αριθμ /2019 υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ μηνός 12/2018,
διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα προβαίνει σε έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης του
μηχανισμού καθαριότητας και τελικής διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων προς τους
συνεργαζόμενους ΟΤΑ χωρίς την επιβάρυνση αυτών με ΦΠΑ, σύμφωνα με αποφάσεις του αρμόδιου
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διοικητικού οργάνου αυτής με το αιτιολογικό της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους
συνεργαζόμενους δήμους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και την επίκληση συγκεκριμένων πράξεων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες είτε αφορούν ευθέως την προσφεύγουσα είτε αναφέρονται σε άλλες
περιπτώσεις προγραμματικών συμβάσεων.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω
προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:
1. Οι προσβαλλόμενες πράξεις ερείδονται επί εσφαλμένων προϋποθέσεων και στερούνται νόμιμης βάσης,
καθώς δεν αποτελούν αντικείμενο του ΦΠΑ κατά την έννοια του άρθρου 2 του κώδικα ΦΠΑ οι περιουσιακές
μετακινήσεις μεταξύ της εταιρείας και των αντισυμβαλλόμενων φορέων που προβλέπονται στις επίμαχες
δεκατρείς προγραμματικές συμβάσεις και αποσκοπούν στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την
υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, αφού δεν έχουν τον χαρακτήρα ανταλλάγματος ή αμοιβής για
υπηρεσίες παρεχόμενες δυνάμει εξ' επαχθούς αιτίας δημόσιας σύμβασης. Σχετικά μνημονεύονται οι
πράξεις των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γίνεται αναφορά σε αυτές ως πάγια νομολογία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Το γεγονός ότι οι γνήσιες προγραμματικές συμβάσεις δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ κατά την έννοια του άρ. 2
του κώδικα ΦΠΑ αποδέχεται εξ' αντιδιαστολής, και το ΝΣΚ με την υπ' αριθ. 98/2018 Γνωμοδότηση του, το
οποίο επί του ερωτήματος, εάν ο νομικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης μεταξύ φορέων, εκ των οποίων
ένας τουλάχιστον εμπίπτει στη Κεντρική Διοίκηση ή/και τη Γενική Κυβέρνηση, ως «προγραμματικής
σύμβασης», είτε κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 είτε στα πλαίσια του άρθρου 12 του Ν.
4412/2016, συνιστά στοιχείο το οποίο από μόνο του ασκεί επιρροή στη φορολογική αντιμετώπιση των
παροχών που προβλέπονται στη σύμβαση για σκοπούς Φ.Π.Α. απαντά ότι «<ο νομικός χαρακτηρισμός
μιας σύμβασης ως «προγραμματικής» συνιστά στοιχείο, το οποίο, κατ' αρχήν, από μόνο του ασκεί επιρροή
στη φορολογική αντιμετώπιση, όσον αφορά την υπαγωγή της ή μη στον ΦΠΑ, χωρίς, όμως να παράγει
δέσμευση της φορολογικής αρχής, σε περίπτωση ελέγχου και αιτιολογημένης αντίθετης διαπίστωσης
αυτής, για τις επί μέρους πράξεις των εμπλεκομένων στη σύμβαση προσώπων». Συνεπώς κατά την άνω
Γνωμοδότηση - η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό και, συνεπώς, δεν επιφέρει τις
συνέπειες του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3086/2002 - οι προγραμματικές συμβάσεις δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση, όμως, που μετά από έλεγχο, η φορολογική αρχή διαπιστώσει ότι επί μέρους πράξεις που
αφορούν τις δαπάνες αυτές υπόκεινται σε Φ.Π.Α., μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητα της καινά επιβάλει το
σχετικό φόρο.
3. Το επιχείρημα της φορολογικής αρχής ότι η προσφεύγουσα δεν εμπίπτει στα μη υποκείμενα στο φόρο
πρόσωπα λόγω σε σχέση με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ ./2013 και το συμπέρασμα ότι αυτή δρα σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς στο χώρο υφίστανται εταιρείες ιδιωτικού τομέα, αναφέροντας τον
προμηθευτή και συνεπώς θα στρέβλωνε τους όρους του ανταγωνισμού στερείται ουσιαστικής και νομικής
βασιμότητας γιατί από το νόμο η αρμοδιότητα για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, την
οποία μπορούν κατ' εξαίρεση να αναθέτουν μόνο στον οικείο Φο.Δ.Σ.Α. και για το σκοπό αυτό πρέπει να
συναφθεί προγραμματική σύμβαση, στους δε φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στους οποίους
ανήκει και η προσφεύγουσα, η αποκλειστική αρμοδιότητα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση,
επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεσή τους.
4. Η αναφορά στην έκθεση ελέγχου του κόστους κτήσης παγίων, ως αποδεικτικό στοιχείο δράσης σε
ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν έχει καμία βάση καθώς ο πάγιος εξοπλισμός της εταιρείας (. ) έχει
χρηματοδοτηθεί από...
Συγκεκριμένα η συνολικά ληφθείσα επιχορήγηση είναι ποσού 8.611.435,75€, ενώ κατά την σύσταση της
εταιρείας εισφέρθηκαν πάγια περιουσιακά στοιχεία συνολικής αποτίμησης ποσού 1.970.094,94€. Το
συνολικό ιστορικό κόστος κτήσης των ενσώματων παγίων της εταιρείας την 31.12.2018 ανέρχεται σε ποσό
12.788.902,23€. Οι δε επικαλούμενες στην έκθεση ελέγχου της ΔΟΥ Χανίων αγορές χρήσεως 2018 δεν
γίνονται στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά στο πλαίσιο των απαραίτητων
αντικαταστάσεων και της κάλυψης αναγκών για την επίτευξη των σκοπών αυτής.
5. Ο έλεγχος υποστηρίζει ότι (α) είναι ανώνυμη εταιρεία , λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
υπάγεται στην εμπορική και φορολογική νομοθεσία, και ως τέτοιο υποκείμενο δεν εξαιρείται από τον Φ.Π.Α,
(β) έχει αντικείμενο εργασιών που υπόκειται σε κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. και (γ) έχει καταστεί δικαιούχος
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αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών. Εξ αυτών συμπεραίνει ο έλεγχος ότι η αξία των
προγραμματικών συμβάσεων υπόκειται σε Φ.Π.Α. Σ' αυτές τις αιτιολογίες της προσβαλλομένης υπάρχουν
πολλά λογικά σφάλματα και ηθελημένα κενά που καθιστούν μετέωρη την κρίση της. Επαναλαμβάνουν ότι η
εταιρεία είναι, όπως έχει αποφανθεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθμό 319/2015
γνωμοδότηση του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Και ναι μεν αυτή δεν εκτείνεται στο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α., όμως η κρίση της περί
του νομικού χαρακτήρα της εταιρείας, την οποία αμφισβητεί η ελεγκτική αρχή, δεσμεύει, σύμφωνα με το
άρθρο 7 § 4 του Ν. 3086/2002, τη Διοίκηση. Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι η ελεγκτική αρχή σέβεται τις
γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ μόνο όταν είναι σύμφωνες με την κρίση της παρότι δεν έχουν γίνει αποδεκτές.
Παρότι και ο ίδιος ο νομοθέτης (άρθρο 225§2 του Ν. 4555/2018) προσδίδει στην εταιρεία κοινωφελή και μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αναγνωρίζει ότι λειτουργεί , εντούτοις και αυτόν το χαρακτήρα αμφισβητεί η
φορολογική αρχή, χωρίς να γνωρίζει από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα.
6. Με τις προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συνάψει με τον , ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για τη
συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, έχει ανατεθεί στην Εταιρεία μέρος αυτής της
αρμοδιότητας, γι' αυτό ακριβώς το αντικείμενο των είναι «ενίσχυση μηχανισμού καθαριότητας». Περαιτέρω
οι προγραμματικές συμβάσεις είναι συμφωνίες που θέτουν το γενικό πλαίσιο για την άσκηση συγκεκριμένης
κάθε φορά δραστηριότητας, μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μελέτη και εκτέλεση έργων
και προγραμμάτων ανάπτυξης μίας περιοχής και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Στις διατάξεις δε
αυτές ορίζεται το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο μιας προγραμματικής σύμβασης, που, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνει το αντικείμενο της, το οποίο απαιτείται να καθορίζεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο και να
αναλύεται σε συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του σκοπού της, συνοδευόμενες από τον αναλυτικό
προϋπολογισμό τους και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
7. Εφόσον η φορολογική αρχή δεν αμφισβητεί αιτιολογημένα τον χαρακτήρα των επίδικων
προγραμματικών συμβάσεων παρέλκει η απάντηση στο ερώτημα αν δηλαδή η κρίση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για την νομιμότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης των επίμαχων δεκατριών συμβάσεων,
δεσμεύει η ή όχι την φορολογική αρχή. Για την πληρότητα όμως τη προσφυγής επαναλαμβάνει ότι ο
ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχος δεν είναι διοικητικός, αλλά «αποκλειστικά δικαστικός στα
πρόσωπα που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και το δικαστήριο αίρει κατά τον έλεγχο αυτόν τις υπάρχουσες
αμφισβητήσεις και επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες.
8. Από το άρθρο 64 ΚΦΔ προκύπτει η υποχρέωση της φορολογικής διοίκησης να παρέχει σαφή, ειδική και
επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση της
πράξης και τον προσδιορισμό του φόρου. Για να είναι πλήρης η αιτιολογία πρέπει να γίνεται σχολαστική
αναφορά στην έκθεση ελέγχου και των αποδείξεων, από τις οποίες προκύπτουν τα κρίσιμα περιστατικά.
Εφόσον το κρίσιμο ζήτημα είναι αν οι επίμαχες δεκατρείς, διαφορετικές κατ' αντικείμενο, συμβάσεις
αποτελούν γνήσιες προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ή όχι θα έπρεπε να
ελεγχθούν μία προς μία και με βάση τα κριτήρια, τη μεθοδολογία και την προσέγγιση, που θέτει ο νόμος και
όχι τα υποκειμενικά κριτήρια της φορολογικής αρχής. Εν όψει αυτών πρέπει να ακυρωθούν και
εξαφανιστούν οι προσβαλλόμενες πράξεις.
9. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) και των άρθρων 5 και 6 της
προαναφερθείσας /2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνάγεται ότι στους Φο.Δ.Σ.Α. ανήκει μόνο η
αρμοδιότητα της προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των στερεών
αποβλήτων και όχι και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων αυτών, η
οποία ανήκει κατ' αρχήν στους και την οποία, οι εν μπορούν κατ' εξαίρεση να την αναθέσουν στον
Φο.Δ.Σ.Α. που έχει την ευθύνη της διαχειριστικής τους ενότητας, προς δε το σκοπό αυτό μπορεί να
συναφθεί και προγραμματική σύμβαση και του οικείου Φ.ο.Δ.Σ.Α.
Επειδή στην με υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1037043 ΕΞ 2016 έγγραφη απάντηση της Δ/νσης Εφαρμογής
Έμμεσης Φορολογίας στο υπ' αρ /2016 ερώτημα της προσφεύγουσας αναφέρονται τα εξής:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας μας σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
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1) Ο με ΑΦΜ και η εταιρεία με ΑΦΜ συνήψαν σύμβαση - συμφωνία με την οποία προσδιορίζονται οι τρόποι
και οι διαδικασίες υλοποίησης του περιεχομένου της που είναι η ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας και
πιο συγκεκριμένα του μηχανισμού συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων του
Το έργο που έχει ανατεθεί στη σύμφωνα με την επισυναπτόμενη σύμβαση (άρθρο 2) περιγράφεται ως
ακολούθως:
(α) αποκομιδή (μεταφορά) σύμμεικτων δημοτικών αποβλήτων,
(β) >> >> (συλλογή και μεταφορά) σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων (συσκευασίες κ.λπ) δημοτικών μη
επικινδύνων αποβλήτων με το σύστημα Πόρτα - Πόρτα σε τμήμα της ,
(γ) τη συλλογή (και Πόρτα - Πόρτα) και μεταφορά των ογκωδών πρασίνου δημοτικών αποβλήτων των
δημοτών στη ,
(δ) αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά) ανακυκλώσιμων μη επικινδύνων δημοτικών αποβλήτων
(συσκευασίες κ.λπ.).
Κατόπιν των ανωτέρων τέθηκε το ερώτημα, αν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες που παρέχει η αν είναι
υπαγόμενες ή μη στο φόρο.
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, η εξ επαχθούς αιτίας παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της
Χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα υπάγεται στο ΦΠΑ, ο οποίος
επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου.
3) Όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, στην παροχή υπηρεσιών
λαμβάνεται ως φορολογητέα αξία η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει αυτός που παρέχει τις
υπηρεσίες από το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα
με αυτή.
4) Με το άρθρο 3, παρ. 2 του προαναφερομένου Κώδικα, δεν θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις
πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής
τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εντούτοις θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο
κατά το μέτρο που η υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του
ανταγωνισμού.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ /1997 διευκρινίστηκε ότι στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού υπάρχει όταν οι
πράξεις που πραγματοποιούνται από τους ή άλλα μη υποκείμενα θα υπάγονταν στο φόρο εάν
πραγματοποιούντο από άλλες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι οι ίδιες υπηρεσίες
παρέχονται και από η μη υπαγωγή των ίδιων υπηρεσιών από τους θα οδηγούσε σε στρέβλωση των όρων
του ανταγωνισμού.
5) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του προαναφερόμενου
Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 (περιπτώσεις α' και γ' ) του άρθρου 1 του ν.
4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16.07.15) και με το άρθρο τρίτο της από 18.07.2015 ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ
είναι 23%, ενώ τα αγαθά και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω παράρτημα υπάγονται στο
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% ή εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλεψη, στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%.
Με το νόμο 4389/2016 (άρθρο 52) αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
Κώδικα και ο συντελεστής ΦΠΑ από 01.06.2016 ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία.
6) Σύμφωνα με τις διατάξεις που κοινοποιήθηκαν με την Π0Λ.1160/17-07-2015 μεταξύ των υπηρεσιών που
περιλαμβάνονταν στο Κεφ. Β' του παραρτήματος ΙΙΙ και μετατάχθηκαν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ είναι
οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων καθώς και
επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ.
7) Κατόπιν των ανωτέρω, οι προαναφερόμενες υπηρεσίες της παραγράφου 1, που παρέχονται από τη
υπάγονται στο φόρο με κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
8) Το παρόν κοινοποιείται στη ΔΟΥ Χανίων για τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών και την ορθή
εφαρμογή των διατάξεων».
Επειδή, εν προκειμένω, επ' αφορμή της υπ' αριθμ /2019 υποβληθείσας από την προσφεύγουσα περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ μηνός 12/2018, διενεργήθηκε σε αυτήν από την ΔΟΥ Χανίων μερικός έλεγχος ΦΠΑ με βάση
την αριθμ / / /2019 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Επειδή από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα προβαίνει σε έκδοση τιμολογίων
παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης του μηχανισμού καθαριότητας και τελικής διάθεσης των αστικών στερεών
αποβλήτων προς τους χωρίς την επιβάρυνση αυτών με ΦΠΑ, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα
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οριζόμενα στον Κώδικα Φ.Π.Α. και τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1037043 ΕΞ 2016
έγγραφη απάντηση της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας.
Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 03/06/2019 οικεία Έκθεση
Ελέγχου της ελέγκτριας της ΔΟΥ Χανίων (η οποία θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της ίδιας υπηρεσίας
στις 04/06/2019), επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και
πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της από 01/07/2019 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης , που
εδρεύει στα , επί της οδού αριθ , με ΑΦΜ: , και την αποδοχή της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α φορολογικών περιόδων 01/09/2018 - 31/12/2018, που εξέδωσε η
προϊσταμένη της ΔΟΥ Χανίων
Οριστική Φορολογική Υποχρέωση - του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
α/α

1

Αριθμός - Ημερ/νία
πράξης

Οριστική Πράξη

Φορολ.
περίοδος

Διαφορά ΦΠΑ
Πρόστιμο
(Χρεωστικό
άρθρου 58Α
Υπόλοιπο)
ν. 4174/2013

Διορθωτικού
01/09/18..................... 4/6/2019 Προσδιορισμού Φόρου
173.584,70€
31/12/18
Προστιθέμενης Αξίας
Σύνολα
173.584,70€

Οριστική
Φορολογική
Υποχρέωση

86.792,35€

260.377,05€

86.792,35€

260.377,05€

Προς Επιστροφή ποσό 38.699,80€
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ 3594/2019
Δεν προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία αποζημίωσης οποιουδήποτε λόγου
διακοπής σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω
7 Ιανουάριος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968/τ. Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1440/τ. Β'/27-04-2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Τη με αριθμό Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ. Β'/01-09-2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 18-07-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του με
Α.Φ.Μ , κατοίκου , οδός αρ , κατά της απόρριψης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών της με
αριθμό πρωτοκόλλου /2019 έγγραφης επιφύλαξής του επί της με αριθμό /2018 αρχικής ηλεκτρονικής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του φορολογικού έτους 2018, όπως αυτή τεκμαίρεται με την έκδοση της
από 19-06-2019 και με αριθμό ειδοποίησης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους
2018 της Α.Α.Δ.Ε., και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, της οποίας ζητείται η ακύρωση, άλλως η τροποποίηση.
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 18-07-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , η οποία
κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο
εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Ο προσφεύγων, την 21-05-2019, υπέβαλε εμπρόθεσμα τη με αριθμό καταχώρισης /2018 αρχική δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018. Εν συνεχεία, επί της εν λόγω ηλεκτρονικώς
υποβληθείσας δήλωσής του υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών τη με αριθμό πρωτοκόλλου /2019 έγγραφη
επιφύλαξή του, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με την οποία διατύπωσε
ρητά προς τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. την επιφύλαξή του ως προς την υπαγωγή σε φόρο
εισοδήματος της αποζημίωσης που έλαβε λόγω εθελουσίας εξόδου από την Υπηρεσία του.
Ειδικότερα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, στον κωδικό 617 αυτής [«Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (άρθρου 43Α Κ.Φ.Ε.)»]
εμφανιζόταν προσυμπληρωμένο το ποσό των 174.500,00€, το οποίο αντιστοιχούσε στο συνολικό ύψος της
αποζημίωσης που έλαβε ο προσφεύγων λόγω διακοπής της εργασιακής του σχέσης με τον εργοδότη του,
το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία « », μετά την αφαίρεση ποσού ύψους 30.500,00€ που
αφορούσε στο φόρο που αναλογούσε και παρακρατήθηκε από την ως άνω εταιρεία λόγω αυτοτελούς
φορολόγησής της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013.
Η διακοπή της εργασιακής σχέσης του προσφεύγοντος με το ανωτέρω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έλαβε
χώρα μέσα στο έτος 2018 λόγω εθελουσίας εξόδου και η σχετική αποζημίωση ανερχόταν στο συνολικό
ποσό των 205.000,00€ με παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσού ύψους 30.500,00€, ήτοι του
καταβλήθηκε ποσό ύψους 174.500,00€ (σχετ. η προσκομιζόμενη με την κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή
από 28-02-2019 βεβαίωση αποδοχών χρονικής περιόδου από 01-01-2018 έως 31-12-2018).
Με τη με αριθμό ειδοποίησης πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (αρ. πιστ. κατ/σης ) φορολογικού
έτους 2018 της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε την 19-06-2019, βάσει της με αριθμό /2018 δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους του προσφεύγοντος, απορρίφθηκε από τη
Φορολογική Διοίκηση η κατά το άρθρο 20 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με αριθμό πρωτοκόλλου /2019,
ρητώς διατυπωθείσα προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών επιφύλαξή του επί της ως άνω αρχικής
ηλεκτρονικής δήλωσής του και προέκυψε για τον προσφεύγοντα πιστωτικό ποσό φόρου εισοδήματος
ύψους 1.107,91€.
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Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά:
• την αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής του,
• την επανεξέταση της νομιμότητας και της ορθότητας αφενός της απόρριψης της επιφύλαξής του επί της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του φορολογικού έτους 2018 και αφετέρου της από 19-06¬2019 και με
αριθμό ειδοποίησης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου φορολογικού έτους,
• την ακύρωση και εξαφάνιση, άλλως την τροποποίηση και μεταρρύθμιση, της ανωτέρω προσβαλλομένης
πράξης,
• την επιστροφή, και δη εντόκως, από την καταβολή, άλλως από την άσκηση της κρινόμενης, κάθε ποσού
που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί, εκουσίως ή αναγκαστικώς, δυνάμει της προσβαλλομένης
καταλογιστικής πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
- Σύμφωνα με το από 17-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. περί
γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕ.Π.Α.) με αριθμό
επιτροπής / / , μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., το
ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 85%.
- Κατά το άρθρο 12 παρ. 3 περ. ε' του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις θεωρούνται και οι αποζημιώσεις για λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης.
- Κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο
υφιστάμενης, παρελθούσας, όπως στην περίπτωσή του, ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Συνεπώς,
εισόδημα από μισθωτή εργασία αποτελεί και η αποζημίωση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της λύσης
(διακοπής) εργασιακής σχέσης.
- Καθολική απαλλαγή των πάσης φύσεως εισοδημάτων από μισθωτή εργασία προσώπων με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 80% αφού εισόδημα από μισθωτή εργασία αποτελεί και η αποζημίωση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της λύσης (διακοπής) εργασιακής σχέσης.
- Λανθασμένη η κρίση της Φορολογικής Διοίκησης που απέρριψε τη διατυπωθείσα επιφύλαξή του επί της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του.
Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 «Δήλωση με επιφύλαξη» του Ν. 4174/2013
ορίζεται ότι:
«1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει
δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη.
Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός
Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την
οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε
περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο
φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του
Κώδικα.
2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την
υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με
τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.
Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η
δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δε
συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από το
Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.».
Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος ύψους 30.500,00€ που αναλογεί στην
αποζημίωση που έλαβε λόγω διακοπής της εργασιακής του σχέσης υπολογίστηκε, κατ' εφαρμογή της
κλίμακας του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4172/2013, στο συνολικό ποσό των 205.000,00€, χωρίς να ληφθεί
υπόψη η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ε' σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 43Α παρ. 2 του ν.
4172/2013. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι αφού ισχύει η απαλλαγή από το φόρο του ποσού που λαμβάνει το
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πρόσωπο με αναπηρία τουλάχιστον 80% ως μισθό, εξ ανάγκης θα ισχύει η απαλλαγή από το φόρο και του
ποσού που λαμβάνει το πρόσωπο αυτό λόγω λύσης (διακοπής) της εργασιακής του σχέσης (εθελουσία
έξοδος).
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.): «1. Το
ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε
χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής
σχέσης.
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει
υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) 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,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και
λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν,
ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που
λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί
επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν
εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα
με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν
να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.».
Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι: «2. Οι ακόλουθες
κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο: [...] ε) Οι μισθοί,
οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό (80%). [...]».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.): «3. Με την
επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για
οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον
δικαιούχο της αποζημίωσης.
Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Κλιμάκιο Αποζημίωσης (ευρώ)
< 60.000
60.000,01 -100.000
100.000,01 -150.000
> 150.000

Φορολογικός Συντελεστής
0%
10%
20%
30%

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43Α «Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα
φυσικά πρόσωπα» του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτή ισχύει κατά το υπό κρίση φορολογικό έτος: «2.
Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των
προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και
άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του
άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση
καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της
βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς
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εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους
προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως
παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το
χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα
κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο
του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ.
1332/15-11-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3995). Επίσης, της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν: α) από δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως
κύρια κατοικία, προς ανιόντες ή κατιόντες και β) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.».
Επειδή, σύμφωνα με τη με αριθμό Α.1041/29-01-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 353/1102-2019) με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται
με αυτή» και, πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περ. γ' του Πίνακα 6 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
εισοδήματος) της παρ. Γ' (Έντυπο Ε1) του άρθρου 5 «Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος»
αυτής:
«γ. Κωδικοί 657-658 ή 617-618: ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα
εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και εμφανίζεται πίνακας
στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους:
- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω [...]».
Επειδή, με τη με αριθμό ΠΟΛ.1072/31-03-2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Οδηγίες περί της εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις» διευκρινίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«VII. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
[...]
4. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι εισόδημα που απαλλάσσεται
από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. Συνεπώς, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι μισθοί,
συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%
και ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που αυτοί φέρουν, καθόσον τα εισοδήματα αυτά
απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' παρ. 2 άρθρου 14 του ίδιου Νόμου.
Ομοίως, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και οι άλλες περιπτώσεις εισοδημάτων που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 14 (επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ., 65% του επιδόματος
επικίνδυνης εργασίας κ.τ.λ.). Περαιτέρω, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου τα ποσά που σύμφωνα με
τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή
εργασία και συντάξεις.».
Επειδή, από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι του φόρου απαλλάσσονται οι
μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ήτοι τα εισοδήματα τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
Επειδή, η φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που παρέχεται στο πλαίσιο εθελουσίας εξόδου από
την εργασία προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (αυτοτελής
φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης).
Επειδή, στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 δεν προβλέπεται από το νομοθέτη
απαλλαγή από το φόρο της αποζημίωσης λόγω εθελουσίας εξόδου από την εργασία σε αναπήρους με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος κρίνονται αβάσιμοι, καθώς δεν προβλέπονται από καμία διάταξη
Νόμου και, ως εκ τούτου, δε γίνονται αποδεκτοί.
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Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 18-07-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής του του με Α.Φ.Μ.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση: Φορολογικό έτος 2018
Ποσό Επιστροφής: 1.107,91€
Το παραπάνω ποσό προέκυψε με τη με ημερομηνία έκδοσης 19-06-2019 και με αριθμό ειδοποίησης πράξη
διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2018 (Α.Π.Κ ) της Α.Α.Δ.Ε..
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της
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ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ2020
Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης – Προσκόμιση των εμπορευμάτων
στο τελωνείο – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
7 Ιανουάριος 2020
ΣΧΕΤ. : 1) Η αριθμ. ΔΤΔ 1068514 ΕΞ2016/28.04.2016 ΕΔΥΟ «Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε
εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία
λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των
Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων και προϋποθέσεις και όροι έγκρισης άλλων, εκτός
των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χώρων, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων»
2) Η αριθμ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5.04.2017 εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε «Οδηγίες για την έκδοση άδειας
συνολικής εγγύησης στα πλαίσια εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013
(ΕνΤΚ/UCC)»
3) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/ 09.08.2017 εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ»
4) Η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/22.03.2017 ΑΥΟ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
5) Η αριθμ. Δ19Α 5041331/28.11.2013 Δ.Υ.Ο «Οδηγίες για την υποβολή και διαχείριση των παραστατικών
του Υποσυστήματος Δηλωτικών, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού
συστήματος Τελωνείων ICISnet»
Σε συνέχεια της ανωτέρω 1)σχετικής ΕΔΥΟ και λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές τροποποιήσεις των
διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν την είσοδο και προσωρινή εναπόθεση των
εμπορευμάτων, με στόχο τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, και των Τελωνειακών αρχών, με την
παρούσα συγκεντρώνονται σε μία εγκύκλιο όλες οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή/παραμονή
εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση, στη λήξη αυτής και στις διαδικασίες αφενός έκδοσης άδειας
λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης και αφετέρου έγκρισης/καθορισμού άλλων χώρων
για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων και παρέχονται οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή.
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας» (Ε.Τ.Κ): Ο Κανονισμός 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού κώδικα.
2. «Εθνικός Τελωνειακός κώδικας» : Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α 265/22-11-2001).
3. «ενωσιακά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
α) εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να
ενσωματώνονται σε αυτά εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού
εδάφους της Ένωσης,
β) εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από χώρες ή εδάφη εκτός του εν
λόγω εδάφους και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία,
γ) εμπορεύματα που λαμβάνονται ή παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, είτε αποκλειστικά
από εμπορεύματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα στοιχεία
α) και β).
4. «μη ενωσιακά εμπορεύματα»: εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3 ή που
έχουν απολέσει τον τελωνειακό τους χαρακτήρα ως ενωσιακά εμπορεύματα.
5. «τελωνειακός χαρακτήρας»: ο χαρακτήρας εμπορεύματος ως ενωσιακού ή μη ενωσιακού.
6. «τελωνειακή επιτήρηση»: ενέργειες στις οποίες προβαίνουν γενικά οι τελωνειακές αρχές, ώστε να
εξασφαλίζουν την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων που ισχύουν
για τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτών των ενεργειών·
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7. «πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης»:
α) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης,
β) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη επιχειρηματική
εγκατάσταση.
8. «μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση»: σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οποίο
βρίσκονται σε μόνιμη βάση οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι και μέσω του οποίου
πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει οι σχετικές με τα τελωνεία πράξεις ενός προσώπου.
9. «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το πρόσωπο που έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές
δικαίωμα διάθεσής τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ’ αυτών.
10. «προσωρινή εναπόθεση»: η κατάσταση μη ενωσιακών εμπορευμάτων τα οποία αποθηκεύονται
προσωρινά υπό τελωνειακή επιτήρηση για το διάστημα μεταξύ της προσκόμισής τους στο τελωνείο και της
υπαγωγής τους σε τελωνειακό καθεστώς ή της επαναγωγής τους.
11. «απόφαση»: κάθε πράξη των τελωνειακών αρχών που αφορά την τελωνειακή νομοθεσία και ρυθμίζει
μια συγκεκριμένη υπόθεση και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
12. «Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης»: οι αποθήκες ή οι χώροι προσωρινής εναπόθεσης
εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα. Για τους σκοπούς της παρούσας ως
εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης νοούνται οι εγκαταστάσεις υπό την διαχείριση άλλων, πλην των
Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων.
13. «άλλοι χώροι που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές»: χώροι που χρησιμοποιούνται για
την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, οι οποίοι δεν είναι εγκαταστάσεις προσωρινής
εναπόθεσης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα.
14. «χώροι προσωρινής εναπόθεσης» : Οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης και οι άλλοι χώροι που
έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων.
15. «Διαχειριστής»/ Δικαιούχος της απόφασης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την εκμετάλλευση και
διαχείριση του οποίου λειτουργεί συγκεκριμένη εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης και στο όνομα του
οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αυτής.
16. «Αρμόδιο Τελωνείο»: το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις.
17. «Αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή Αρχή»: Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Αχαΐας καθώς επίσης και τα Τελωνεία που ασκούν αρμοδιότατα Τελωνειακής
Περιφέρειας για την έκδοση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με την
ανωτέρω 4)σχετική.
18. «διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης»: η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους
απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση.
ΜΕΡΟΣ Α – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε, ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΘΕΣΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ.
Α. Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης/τελωνειακή επιτήρηση
(άρθρο 134 Ε.Τ.Κ)
Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση
από τη στιγμή της εισόδου τους και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, ενώ παραμένουν
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υπό την επιτήρηση αυτή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να καθορισθεί ο
τελωνειακός τους χαρακτήρας.
Ειδικότερα :

Τα ενωσιακά εμπορεύματα, με την επιφύλαξη του άρθρου 154 Ε.Τ.Κ, περί των περιπτώσεων
απώλειας του τελωνειακού χαρακτήρα τους ως ενωσιακών, δεν θα υπόκεινται σε τελωνειακή
επιτήρηση μόλις καθορισθεί ο τελωνειακός τους χαρακτήρας.

Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση είτε μέχρι να αλλάξει ο
τελωνειακός τους χαρακτήρας είτε μέχρι να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή
μέχρι να καταστραφούν.
Β. Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο (άρθρο 139 Ε.Τ.Κ)
Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προσκομίζονται αμέσως μετά την
άφιξή τους στα καθορισθέντα τελωνεία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο που καθορίζουν ή εγκρίνουν οι
τελωνειακές αρχές, ή στην ελεύθερη ζώνη.
Ως προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο νοείται η γνωστοποίηση στις τελωνειακές αρχές σχετικά
με την άφιξη εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει καθοριστεί/εγκριθεί από τις
τελωνειακές αρχές ή στην Ελεύθερη Ζώνη και η θέση αυτών των εμπορευμάτων στη διάθεση των εν λόγω
αρχών για τελωνειακό έλεγχο.
Η προσκόμιση των εμπορευμάτων γίνεται από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα :

το πρόσωπο που τα έφερε στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή

το πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενήργησε το πρόσωπο που τα έφερε στο
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή

το πρόσωπο που ανέλαβε την ευθύνη της μεταφοράς τους μετά την είσοδό τους στο έδαφος της
Ένωσης.
Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις των ανωτέρω προσώπων, τα εμπορεύματα μπορούν να προσκομίζονται
επίσης από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:



κάθε πρόσωπο που υπάγει αμέσως τα εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς,
τον κάτοχο άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή κάθε άλλο πρόσωπο που
ασκεί δραστηριότητες σε ελεύθερη ζώνη.

Προκειμένου να επιτραπεί η προσκόμιση των εμπορευμάτων όχι σε χώρο Τελωνείου, αλλά σε οποιοδήποτε
άλλο χώρο εγκρίνουν οι Τελωνειακές αρχές πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:



να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ε.Τ.Κ και του άρθρου 117
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ.2015/2446·
τα εμπορεύματα να διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξάγονται το αργότερο 3
ημέρες μετά την προσκόμισή τους ή το αργότερο 6 ημέρες μετά την προσκόμισή τους στην
περίπτωση εγκεκριμένου παραλήπτη, που αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β)
του Ε.Τ.Κ, εκτός αν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν τον έλεγχο των εμπορευμάτων δυνάμει του
άρθρου 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να προσκομισθεί εμπόρευμα απευθείας σε χώρο που έχουν
εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές και να παραμείνει εκεί σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, απαιτείται η
παροχή σχετικής έγκρισης των Τελωνειακών αρχών η οποία αφορά τόσο το σκέλος της προσκόμισης των
εμπορευμάτων όσο και της υπαγωγής και παραμονής τους σε προσωρινή εναπόθεση στον χώρο αυτό. Η
προαναφερθείσα έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω κοινών προϋποθέσεων.
(βλ. παράγραφο Δ, σημείο 5.2.1)
Δεν απαιτείται παροχή έγκρισης, όταν η προσκόμιση γίνεται σε εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης υπό
τη διαχείριση τρίτων προσώπων, σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε χώρο που έχει καθοριστεί από τις Τελωνειακές
αρχές ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων.
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Όσον αφορά τα διαφορετικά είδη χώρων εναπόθεσης εμπορευμάτων, αυτά αναλύονται εκτενώς στο σημείο
Δ - παράγραφος 5 του Μέρους Α της παρούσας.
Γ. Μη υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο (παρ.2 άρθρου 139 Ε.Τ.Κ)
Δεν προσκομίζονται στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
διά θαλάσσιας ή αεροπορικής οδού τα οποία:



παραμένουν στα ίδια μεταφορικά μέσα προς περαιτέρω μεταφορά. Τα εν λόγω εμπορεύματα
προσκομίζονται στο τελωνείο μόνο του λιμένα ή του αερολιμένα στον οποίο εκφορτώνονται ή
μεταφορτώνονται.
εκφορτώνονται και φορτώνονται εκ νέου στα ίδια μεταφορικά μέσα κατά το ταξίδι τους, προκειμένου
να επιτραπεί η εκφόρτωση ή φόρτωση άλλων εμπορευμάτων.

Επισήμανση: Η νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα προβλέπει την υποβολή
συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων, μέσω μηνύματος, με το οποίο θα γνωστοποιούνται στο Τελωνείο οι
σχετικές με την προσκόμιση των εμπορευμάτων πληροφορίες.
Προς το παρόν και δεδομένου ότι διανύουμε μεταβατική περίοδο, μέχρι την αναβάθμιση του
ICISnet, οι πληροφορίες της προσκόμισης και της προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλονται μαζί,
μέσω του Υποσυστήματος Δηλωτικών του ICISnet, στο Τελωνείο και έχουν τη μορφή Δηλωτικού
(υφιστάμενο παραστατικό Δηλωτικό/Συνοπτική διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης).
Με την αναβάθμιση του Υποσυστήματος διαχείρισης της εισόδου των εμπορευμάτων και της προσωρινής
εναπόθεσης (υφιστάμενο Υποσύστημα Δηλωτικών), το μήνυμα γνωστοποίησης προσκόμισης θα μπορεί να
υποβάλλεται από το συναλλασσόμενο, είτε ανεξάρτητα από ή συνδυαστικά με τη διασάφηση προσωρινής
εναπόθεσης.
Δ. Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων (άρθρο 144 Ε.Τ.Κ.)
Ως προσωρινή εναπόθεση νοείται η κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης μη ενωσιακών εμπορευμάτων
υπό τελωνειακή επιτήρηση, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προσκόμισή τους στο τελωνείο έως
την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους·
Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της προσκόμισής τους στο
τελωνείο ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο καθορίζουν ή εγκρίνουν οι τελωνειακές αρχές.
Τα έγγραφα για τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση παρέχονται στις τελωνειακές
αρχές, εφόσον απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία, ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια
τελωνειακών ελέγχων.
Επισημαίνεται ότι τα εμπορεύματα που προσκομίζονται σε Ελεύθερη Ζώνη δεν τίθενται σε κατάσταση
προσωρινής εναπόθεσης, αντίθετα υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Ελευθέρων
Ζωνών.
1. Χρονική Διάρκεια Προσωρινής Εναπόθεσης (άρθρο 149 Ε.Τ.Κ.)
Η διάρκεια της προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης υπό
τη διαχείριση του Τελωνείου ή τρίτων είναι 90 ημέρες, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης, ανεξαρτήτως
τρόπου μεταφοράς.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για εμπορεύματα που εναποτίθενται σε χώρους που έχουν καθοριστεί από τις
Τελωνειακές αρχές με ευθύνη τους, ως χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων.
Αντίθετα, σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων σε χώρους που έχουν εγκριθεί για το
σκοπό αυτό από τις Τελωνειακές αρχές η χρονική διάρκεια παραμονής τους στην κατάσταση αυτή είναι 3
ημέρες μετά την προσκόμισή τους ή 6 ημέρες μετά την προσκόμισή τους στην περίπτωση εγκεκριμένου
παραλήπτη (άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του Ε.Τ.Κ), εκτός εάν τα εμπορεύματα πρόκειται να
ελεγχθούν, δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, οπότε και η προθεσμία παρατείνεται κατά το
διάστημα που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου και κατά περίπτωση την ολοκλήρωσή του κατόπιν
λήψης των αποτελεσμάτων του, όπου απαιτείται.
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2. Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης (άρθρο 145 Ε.Τ.Κ.)
Τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση καλύπτονται από διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, η
οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή των σχετικών με την κατάσταση αυτή
διατάξεων.
Ως διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης νοείται η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει στις
τελωνειακές αρχές, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι εμπορεύματα βρίσκονται σε
προσωρινή εναπόθεση·
Στη χώρα μας η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης έχει τη μορφή δηλωτικού, το οποίο περιλαμβάνει τις
απαραίτητες για τη εναπόθεση πληροφορίες .
Δεν απαιτείται διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης όταν, το αργότερο κατά την προσκόμιση των
εμπορευμάτων στο τελωνείο, έχει καθορισθεί ο τελωνειακός τους χαρακτήρας ως ενωσιακών
εμπορευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 153 έως 156 του Ε.Τ.Κ.
3. Πρόσωπα που υποβάλλουν τη διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης – Τροποποίηση της
Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης (άρθρο 145 Ε.Τ.Κ.)
Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, το αργότερο
κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο :
α) το πρόσωπο που έφερε τα εμπορεύματα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,
β) το πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενήργησε το πρόσωπο που έφερε τα
εμπορεύματα στο εν λόγω έδαφος,
γ) το πρόσωπο που ανέλαβε την ευθύνη της μεταφοράς των εμπορευμάτων, μετά την είσοδό τους στο
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
δ) κάθε πρόσωπο που υπάγει αμέσως τα εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς,
ε) τον κάτοχο αδείας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί
δραστηριότητες σε ελεύθερη ζώνη.
Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήσεως, επιτρέποντας στον
διασαφιστή να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της μετά την υποβολή της. Η τροποποίηση δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ισχύ της τελωνειακής διασάφησης για εμπορεύματα άλλα από αυτά που
καλύπτονταν αρχικά, ενώ δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορήσει το πρόσωπο που υπέβαλε τη διασάφηση προσωρινής
εναπόθεσης ότι σκοπεύουν να εξετάσουν τα εμπορεύματα,
β) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει την ανακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης
προσωρινής εναπόθεσης.
4. Προϋποθέσεις/Περιορισμοί για την παραμονή των εμπορευμάτων σε κατάσταση προσωρινής
εναπόθεσης (άρθρο 147 Ε.Τ.Κ.).
Τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση αποθηκεύονται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις προσωρινής
εναπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ε.Τ.Κ ή, εφόσον δικαιολογείται, σε άλλους χώρους που έχουν
καθορίσει ή εγκρίνει οι τελωνειακές αρχές.
Εμπορεύματα που μπορούν να επηρεάσουν, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή
να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις,
εναποτίθενται υποχρεωτικά μόνο σε ειδικά διαρρυθμισμένα, ιδιαίτερα, διαμερίσματα ή χώρους, οι οποίοι
μπορούν να αποτρέψουν τους παραπάνω κινδύνους.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 134 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση
μπορούν να υποστούν μόνο επεξεργασία που εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση, χωρίς
μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή το πρόσωπο που
αποθηκεύει τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα εναποτίθενται σε άλλους χώρους
που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις Τελωνειακές αρχές, είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της μη
απομάκρυνσης των εμπορευμάτων σε εναπόθεση από την τελωνειακή επιτήρηση και για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων.
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5. Χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων (άρθρο 147 παρ.1 και 148 Ε.Τ.Κ & 115 παρ.2
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446).
5.1 Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης
Ο εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης είναι χώροι εναπόθεσης εμπορευμάτων για την λειτουργία των
οποίων απαιτείται η ύπαρξη άδειας, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, κατόπιν
αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
Εξαίρεση αποτελούν οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης με διαχειριστή το ίδιο το τελωνείο (π.χ
Τελωνειακός Περίβολος, αποθήκες Τελωνείου κλπ), για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται άδεια.
Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Μέρος Β-Ι-1 της παρούσας.
Στη χώρα μας, οι άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εκδίδονται από τις
Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, καθώς και από τα Τελωνεία που ασκούν
αρμοδιότητες Τελωνειακών Περιφερειών για τη διεκπεραίωση αιτήσεων, την έκδοση, παρακολούθηση,
τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης (Καβάλας, Βόλου,
Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου), σε συνεργασία με το αρμόδιο κατά περίπτωση
τελωνείο για τη διενέργεια αυτοψίας των χώρων.
5.1.1 Συναποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων με μη ενωσιακά εμπορεύματα σε εγκαταστάσεις
προσωρινής εναπόθεσης (άρθρο 148 παρ.6 Ε.Τ.Κ.)
Σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η τελωνειακή επιτήρηση, οι
τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων σε εγκατάσταση
προσωρινής εναπόθεσης. Τα εμπορεύματα αυτά δεν θεωρούνται ως εμπορεύματα σε προσωρινή
εναπόθεση.
Η δυνατότητα συναποθήκευσης ενωσιακών εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης θα
πρέπει να αναγράφεται στη σχετική άδεια.
Η συναποθήκευση ενωσιακών και μη εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης μπορεί να
επιτραπεί μόνον εφόσον μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο ειδών εμπορευμάτων,
δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα λογιστικού διαχωρισμού στην κατάσταση προσωρινής
εναπόθεσης. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει μόνο για το καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης (άρθρο 177
Καν.2446/15).
5.2 Άλλοι χώροι προσωρινής εναπόθεσης, εκτός από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης
5.2.1 Χώροι που εγκρίνουν οι Τελωνειακές αρχές για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
(άρθρο 147 παρ.1 Ε.Τ.Κ και 116 παρ.2 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446).
Σε ειδικές δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν τα εμπορεύματα δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε
εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης , όπως για παράδειγμα λόγω έλλειψης τέτοιων εγκαταστάσεων, ή
λόγω μη επάρκειας των υπαρχόντων χώρων για την αποθήκευσή τους ή λόγω ύπαρξης χώρων μη ειδικά
εξοπλισμένων για των αποθήκευση εμπορευμάτων ειδικής φύσης κ.ο.κ, το αρμόδιο τελωνείο δύναται να
εγκρίνει, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, συγκεκριμένο χώρο για την προσωρινή εναπόθεση των
εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Β-IV, σημείο 1 της παρούσας.
Η έγκριση μπορεί να δοθεί ad hoc για χρήση σε μόνο μία διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ή να ισχύει
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία διασαφήσεις.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης του χώρου να ταυτίζεται με τον παραλήπτη του
εμπορεύματος.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ταυτίζονται, η έγκριση χορηγείται στον παραλήπτη του
εμπορεύματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, ενώ επίσης θα πρέπει να
προκύπτει η μεταξύ των δύο μερών ιδιωτική συμφωνία παραχώρησης του εν λόγω χώρου.
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Παράδειγμα:
Εμπορεύματα προσκομίζονται οδικά στις εγκαταστάσεις εγκεκριμένου παραλήπτη (σύμφωνα με το άρθρο
233 (4) (β) του Ε.Τ.Κ).
Δεδομένου ότι η έγκριση χώρου για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων και η έγκριση εγκεκριμένου
παραλήπτη έχουν η κάθε μία τη δική της νομική βάση, ο εγκεκριμένος παραλήπτης της διαμετακόμισης
πρέπει να αιτηθεί την έγκριση των τελωνειακών αρχών προκειμένου να του επιτραπεί η προσωρινή
εναπόθεση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του.
Εάν δεν υφίσταται συνολική εγγύηση που καλύπτει και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων θα
πρέπει να προσκομισθεί ξεχωριστή εγγύηση, για την κάλυψη της παραμονής των εμπορευμάτων στην
κατάσταση της προσωρινής εναπόθεσης.
Επισημαίνεται ότι από τη διατύπωση του άρθρου 147 του Ε.Τ.Κ προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη είναι
η εναπόθεση των μη ενωσιακών εμπορευμάτων να γίνεται σχεδόν αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις
προσωρινής εναπόθεσης. Οι εγκρίσεις/καθορισμοί χώρων για την εναπόθεση εμπορευμάτων θα πρέπει να
αποτελούν εξαιρέσεις όταν δικαιολογείται δεόντως από τις περιστάσεις.
Ειδικότερα σε ότι αφορά εγκρίσεις χώρων εναπόθεσης, το Τελωνείο θα πρέπει να καθοδηγεί τους
συναλλασσόμενους που αιτούνται την έγκριση χώρων τους για εναπόθεση εμπορευμάτων σε τακτική βάση,
στην έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, για την διευκόλυνση τόσο των
ίδιων όσο και των τελωνείου.
5.2.2 Χώροι που καθορίζουν οι Τελωνειακές για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων (άρθρο
147 παρ.1 Ε.Τ.Κ)
Οι τελωνειακές αρχές, εκτός από τις περιπτώσεις έγκρισης χώρων για την προσωρινή εναπόθεση
εμπορευμάτων έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να καθορίζουν κάποιους χώρους, ως χώρους προσωρινής
εναπόθεσης. Για τον καθορισμό ενός χώρου ως χώρου για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Β-IV, σημείο 2 της παρούσας.
Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε Πίνακα στον οποίο απεικονίζονται συνοπτικά τα ισχύοντα κατά
περίπτωση στους επιμέρους χώρους προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων.

Ενεργοποίηση

Έκδοση Άδειας
Παροχή Εγγύησης
Παραμονή σε
εναπόθεση
Υποχρέωση λογιστικής
παρακολούθησης

Εγκατάσταση Προσωρινής
Εναπόθεσης υπό τη
Εγκεκριμένοι Χώροι
διαχείριση τρίτων
Εναπόθεσης
προσώπων
Αίτηση του
ενδιαφερόμενου και
Αίτηση του
έκδοση σχετικής Άδειας
ενδιαφερόμενου και
από την αρμόδια για τη
σχετική έγκριση από το
λήψη
αρμόδιο τελωνείο
απόφασης Τελωνειακή
Αρχή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Κατά περίπτωση, έως
90 ημέρες
3 ή έως 6 ημέρες
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καθορισμένοι Χώροι
Εναπόθεσης

Απόφαση του αρμόδιου
τελωνείου

ΟΧΙ
ΟΧΙ
90 ημέρες
ΟΧΙ

Ε. Υποχρεώσεις Προσώπων για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων (άρθρο 147 Ε.Τ.Κ.)
Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ή το πρόσωπο που αποθηκεύει
τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα εναποτίθενται σε άλλους χώρους που έχουν
εγκριθεί τις τελωνειακές αρχές, είναι υπεύθυνος για όλα τα ακόλουθα:
α) εξασφάλιση της μη απομάκρυνσης των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση από την τελωνειακή
επιτήρηση,
β) εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων σε
προσωρινή εναπόθεση.
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ΣΤ. Λήξη της προσωρινής εναπόθεσης (άρθρο 149 Ε.Τ.Κ.)
Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς
ή επανεξάγονται εντός 90 ημερών, με εξαίρεση τα εμπορεύματα που έχουν τοποθετηθεί σε χώρο
εναπόθεσης που έχει εγκρίνει το τελωνείο, όπου η προθεσμία περιορίζεται σε 3 ή 6 ημέρες (εγκεκριμένοι
παραλήπτες) από την ημερομηνία προσκόμισής τους, εκτός αν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν τον
έλεγχο των εμπορευμάτων δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, οπότε και παραμένουν σε
εναπόθεση μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.
Όταν για οποιονδήποτε λόγο τα εμπορεύματα δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε προσωρινή
εναπόθεση, οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
τακτοποίηση της κατάστασής τους σύμφωνα με τα άρθρα 197, 198 και 199 του Ε.Τ.Κ (καταστροφή,
δήμευση, εκποίηση, εγκατάλειψη και περιέλευση στην κυριότητα του Δημοσίου) .
Ζ. Άμεσος Τελωνισμός
Τα εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν άμεσα σε τελωνειακό καθεστώς προσκομίζονται και αυτά,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στα καθορισθέντα αρμόδια τελωνεία, σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης
υπό τη διαχείριση τρίτων προσώπων, σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εγκρίνουν ή
καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις προσκόμισης σε Ελεύθερη Ζώνη, για τα
εμπορεύματα υποβάλλεται Δηλωτικό/Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης.
Στη συνέχεια υποβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς . Σε
περίπτωση που έχει υποβληθεί διασάφηση πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων (διασάφηση
προάφιξης), μετά την υποβολή και την οριστικοποίηση του Δηλωτικού/Διασάφησης Προσωρινής
Εναπόθεσης, αποστέλλεται συμπληρωματικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει τις σχετικές με την
προσκόμιση των εμπορευμάτων πληροφορίες (πχ MRN Δηλωτικού/Διασάφησης προσωρινής
εναπόθεσης)για την οριστικοποίηση του παραστατικού.
Για την προσκόμιση των εμπορευμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος Α, σημείο Β της παρούσας.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής
εναπόθεσης, η χρονική διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στην κατάσταση της εναπόθεσης
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό/αναπροσαρμογή του ύψους της εγγύησης.
Συνεπώς εξυπακούεται ότι ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, ο
οποίος πραγματοποιεί κυρίως άμεσους τελωνισμούς, παρέχει εγγύηση μικρότερη από τον κάτοχο άδειας
εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ο οποίος τελωνίζει τα εμπορεύματα σε μεταγενέστερο χρόνο,
εντός της προθεσμίας των 90 ημερών, (σχετική η υπ.αριθμ.2 σχετική εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε).
Η. Προσωρινή εναπόθεση και κάτοχοι αδειών απλουστευμένης διαδικασίας εισαγωγής με άδεια
απλουστευμένης διασάφησης/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή.
Όπως έχει ήδη αναλυθεί ανωτέρω, μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της
Ένωσης, τα εμπορεύματα οφείλουν να προσκομίζονται στο τελωνείο, σε εγκαταστάσεις προσωρινής
εναπόθεσης, σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εγκρίνουν ή καθορίζουν οι Τελωνειακές
αρχές.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής, και συνεπώς προκειμένου
οι συναλλασσόμενοι να δύνανται να προσκομίζουν απευθείας τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις τους
κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση της άδειας
λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης.
Θ. Πρακτικά προβλήματα λόγω του υφιστάμενου σχεδιασμού του ICISnet – τρόποι αντιμετώπισης
μέχρι την αναβάθμιση των συστημάτων.
Από τις 3 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία θέσης του ICISnet σε παραγωγική λειτουργία, με την καθιέρωση
της υποβολής του ενοποιημένου παραστατικού, Δηλωτικού/Διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, έχουν
προκύψει κατά καιρούς πρακτικά προβλήματα, κυρίως επί της διαδικασίας παραλαβής των εμπορευμάτων
και αποστολής παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου σε εγκαταστάσεις υπό τη διαχείριση του
τελωνείου. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή κυρίως της διαδικασίας θέσης σε ελεύθερη
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κυκλοφορία, όταν αυτή ακολουθεί, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των ειδών
(καλώς ή με διαφορές) στην εγκατάσταση του τελωνείου, προϋποθέτει την πλήρη φυσική καταμέτρηση των
δηλωμένων στο παραστατικό ποσοτήτων και την καταγραφή των πράγματι παραληφθεισών στην
εγκατάσταση ποσοτήτων, ανάλογα με το είδος της συσκευασίας των εμπορευμάτων, προκειμένου να
καθίστανται τα σχετικά είδη διαθέσιμα για πίστωση.
Τα ανωτέρω προβλήματα προκύπτουν συνήθως λόγω έλλειψης επαρκών χώρων για την πλήρη
εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων κυρίως χύδην μεταφερόμενων εμπορευμάτων, γεγονός που δεν επιτρέπει
την επαλήθευση των δηλωμένων ποσοτήτων και την αποστολή παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου
για το σύνολο των ποσοτήτων που έχουν δηλωθεί στο παραστατικό.
Επιπλέον, στην υπάρχουσα υλοποίηση του Υποσυστήματος Δηλωτικών του ICISnet ο κύκλος ζωής του
Δηλωτικού/Διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης προβλέπει απαραιτήτως την αποστολή παρατηρήσεων
παραλαβής αποθηκαρίου, «καλώς» ή «με διαφορές», κατόπιν φυσικής καταμέτρησης, προκειμένου ένα
είδος να αποκτήσει κατάλληλη κατάσταση (status) που να επιτρέπει την πίστωσή του, γεγονός που
δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή ροή της διαδικασίας και τελωνισμού των εμπορευμάτων.
Σε αρκετές περιπτώσεις τα προβλήματα θα μπορούσαν να ξεπερασθούν από την ύπαρξη, εντός της
χωρικής αρμοδιότητας του τελωνείου εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτων
προσώπων (είτε για την εξυπηρέτηση πολλών παραληπτών, είτε μόνο για τα φορτία ενός παραλήπτη) με
επαρκείς υποδομές για την εξυπηρέτηση τέτοιων φορτίων, οπότε και η προσκόμιση των εμπορευμάτων θα
γινόταν απ’ευθείας στις εν λόγω εγκαταστάσεις και η αποστολή των παρατηρήσεων παραλαβής
αποθηκαρίου θα γινόταν από τον διαχειριστή της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης.
Εντούτοις και μέχρι την αναβάθμιση των συστημάτων και τον ανασχεδιασμό τόσο των πληροφοριών που
περιέχονται στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης όσο και της ροής/κύκλου ζωής του παραστατικού,
οπότε και θα λυθούν πρακτικά προβλήματα όπως τα προαναφερθέντα, στις περιπτώσεις εκείνες που, για
αντικειμενικούς λόγους, τα εν λόγω προβλήματα δεν μπορούν να ξεπερασθούν από τις υποστηριζόμενες
εναλλακτικές που προβλέπονται στον κώδικα (εγκατάσταση εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτου,
έγκριση/καθορισμό χώρου ως χώρου εναπόθεσης) και προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο τα τελωνεία
όσο και οι συναλλασσόμενοι μπορεί να εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία :
Για τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί με κωδικό αποθήκης χώρο του τελωνείου για τις εξαιρετικές
εκείνες περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αποστολή παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου για τη
συνολική ποσότητα των εμπορευμάτων, δεν θα γίνεται από το τελωνείο παραλαβή των ποσοτήτων στο
Δηλωτικό/Διασάφηση Προσωρινής εναπόθεσης και το βήμα της επαλήθευσης σε ότι αφορά τις δηλωθείσες
στο παραστατικό ποσότητες θα μετακυλύεται στην επαλήθευση της διασάφησης υπαγωγής των
εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώς 40) ή αποταμίευση (καθεστώς 71).
Στη θέση 40 «προηγούμενο παραστατικό» των εν λόγω διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή
αποταμίευσης δεν θα συμπληρώνεται το ΜRN του Δηλωτικού/Διασάφησης Προσωρινής εναπόθεσης μετά
τον κωδικό Χ337, αλλά μετά τον Κωδικό ΖΖΖΖ. Τα παραστατικά αυτά θα αναβαθμίζονται αυτόματα από το
σύστημα, όταν απαιτείται, σε «έλεγχος εγγράφων», διατηρουμένης της δυνατότης του αρμόδιου υπαλλήλου
να τα αναβαθμίσει περαιτέρω σε «φυσικός έλεγχος».
Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των δηλωμένων στη διασάφηση ποσοτήτων κατά το στάδιο του
τελωνισμού, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου, θα παραλαμβάνει το αντίστοιχο είδος του δηλωτικού
είτε «καλώς» ή «με διαφορές».
Λόγω της συμπλήρωσης του κωδικού ΖΖΖΖ στη θέση 40 της διασάφησης εισαγωγής, το είδος του
δηλωτικού δεν θα πιστώνεται αυτόματα και για το λόγο αυτό προκειμένου να εξοφλείται στο σύστημα το
σχετικό είδος θα πρέπει υπάλληλος του τελωνείου να προβαίνει στην ειδική πίστωσή του, αναγράφοντας το
MRN της σχετικής διασάφησης στο προβλεπόμενο πεδίο παρατηρήσεων που ανοίγει κατά την εκτέλεση
της λειτουργίας ειδικής πίστωσης.
Ι. Μελλοντική Κατάσταση – Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων - Εφαρμογή του
Παραρτήματος Β του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής .
Όπως είναι γνωστό, με τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα επιδιώκεται, μεταξύ
άλλων, να εφαρμοστεί πλήρως το ηλεκτρονικό τελωνείο γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση
των ήδη υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα προετοιμάζονται
κατά τη μεταβατική περίοδο και θα τίθενται σταδιακά σε ισχύ.
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Στόχος είναι η κάθε είδους ανταλλαγή πληροφοριών, όπως διασαφήσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων ή
αποφάσεων, μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών και η
διατήρηση των πληροφοριών αυτών, όπως απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, να πραγματοποιείται
με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων.
Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται, αυτές καθορίζονται αναλυτικά για κάθε
διασάφηση/γνωστοποίηση στο Παράρτημα Β του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/15, το οποίο δεν
εφαρμόζεται ακόμη.
Σε ό,τι αφορά την υποβολή Δηλωτικών/Διασαφήσεων προσωρινής εναπόθεσης, η πιο σημαντική αλλαγή
που πηγάζει από την εφαρμογή του Παραρτήματος Β, είναι ο διαχωρισμός των πληροφοριών
προσκόμισης, με δημιουργία ξεχωριστού συνόλου Δεδομένων, από τις πληροφορίες που αφορούν στην
προσωρινή Εναπόθεση των εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες προσκόμισης και εναπόθεσης, όπως έχουν
ορισθεί στο Παράρτημα Β, θα μπορούν να παρέχονται στο τελωνείο ανεξάρτητα ή συνδυαστικά με δύο
ξεχωριστές ή μία ενιαία υποβολή.
Επιπλέον, με την αναβάθμιση των συστημάτων θα μπορούν να εφαρμοσθούν οι πλήρως οι διατάξεις του
Ενωσιακού Κώδικα, σχετικά με την διακίνηση εμπορευμάτων από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας
εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, χωρίς
τη χρήση του καθεστώτος της διαμετακόμισης, με την κάλυψη της εγγύησης που καλύπτει τη λειτουργία
εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης από την οποία αποστέλλονται τα εμπορεύματα, υπό την
προϋπόθεση ότι η διακίνηση δεν αυξάνει τον κίνδυνο απάτης, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο
148 σημείο 5 του Ε.Τ.Κ και του άρθρου 118 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ.2015/2446.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων προσωρινής
εναπόθεσης χωρίς την χρήση διαμετακόμισης δεν έχει υλοποιηθεί στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα,
καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη λειτουργιών (ανταλλαγή μηνυμάτων, πιστώσεις παραστατικών κλπ) οι
οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν μηχανογραφικά από το ICISnet, ενώ προβλέπεται να εφαρμοσθούν
με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων, οπότε και θα
παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες.
ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Ι .ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ
1. Η άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που
πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
Α) είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, στην αίτηση δηλώνεται ο ΑΦΜ του αιτούντος που έχει αποδοθεί στη
χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου) καθώς και ο
ΑΦΜ που διαθέτει στο Κράτος μέλος εγκατάστασής του.
Β) παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών· οι εγκεκριμένοι οικονομικοί
φορείς με άδεια για τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC) θεωρείται ότι πληρούν την προϋπόθεση αυτή,
εφόσον η λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης λαμβάνεται υπόψη στην άδεια εγκεκριμένου
οικονομικού φορέα, ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις.
Γ) παρέχουν εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ε.Τ.Κ.
Για την επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, ιδίως όσον αφορά την
εξακρίβωση της ταυτότητας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και τις
διακινήσεις τους, ο κάτοχος της άδειας τηρεί κατάλληλες καταχωρίσεις.
Επιπλέον, η άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο εφόσον :
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- οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς να υποχρεωθούν
να θεσπίσουν διοικητικές ρυθμίσεις δυσανάλογες προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες
- οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λιανική πώληση.
- τα αποθηκευμένα εμπορεύματα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο ή ενδέχεται να αλλοιώσουν άλλα
εμπορεύματα ή χρειάζονται, για άλλους λόγους, ειδικές εγκαταστάσεις, αποθηκεύονται σε ειδικά
εξοπλισμένες για την αποθήκευσή τους εγκαταστάσεις.
- η λειτουργία των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης γίνεται αποκλειστικά από τον κάτοχο
της άδειας. Αυτό δεν αποκλείει την διεξαγωγή ορισμένων εργασιών από τρίτα πρόσωπα, υπό την
ευθύνη του κατόχου της άδειας.

2. Καταλληλότητα Αποθηκευτικών χώρων Εγκαταστάσεων προσωρινής Εναπόθεσης
Με σκοπό αφ' ενός μεν την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εμπορευματικών συναλλαγών και αφ' ετέρου
την εξασφάλιση της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και την ασφαλή εναπόθεση των
εμπορευμάτων, πρέπει η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης να είναι προσβάσιμη στην Τελωνειακή
Υπηρεσία, στα μέσα μεταφοράς των εμπορευμάτων και στους εμπλεκόμενους με τις τελωνειακές
διατυπώσεις φορείς και να πληροί από άποψη υποδομής τις παρακάτω χωροταξικές προϋποθέσεις:
α) Να είναι λειτουργική, ασφαλής και επαρκής, για εναπόθεση εμπορευμάτων, να έχει κατάλληλη
διαμόρφωση χώρων, τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης και εξαερισμό, κατάλληλο φωτισμό, εξασφαλίζοντας
τη δυνατότητα εναπόθεσης διαφορετικών ειδών εμπορευμάτων, τα οποία ανήκουν σε πολλούς
παραλήπτες. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης, ζύγισης, μέτρησης και ελέγχου των
εμπορευμάτων.
β) Να διαθέτει ειδικά διαρρυθμισμένα ιδιαίτερα διαμερίσματα ή χώρους για εμπορεύματα, η εναπόθεση των
οποίων μπορεί να επηρεάσει, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή να
προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
γ) Οι υπαίθριοι χώροι να είναι περιφραγμένοι κατά τρόπο ασφαλή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Τελωνειακής Αρχής, ώστε η αποθήκη και οι υπαίθριοι χώροι αυτής να διαχωρίζονται πλήρως.
3. Λογιστική διαχείριση των εμπορευμάτων που εναποτίθενται σε εγκαταστάσεις προσωρινής
εναπόθεσης.
Για την παρακολούθηση της παραμονής των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της
εισόδου τους στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης μέχρι και την έξοδό τους από αυτήν,
εφαρμόζεται από το διαχειριστή, σύστημα λογιστικής αποθήκης, επιφυλασσομένων άλλων πρόσθετων
μέτρων που λαμβάνει η Τελωνειακή Υπηρεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η τηρούμενη από το διαχειριστή
λογιστική αποθήκης, πρέπει να εμφανίζει ανά πάσα στιγμή τα πραγματικά αποθέματα εμπορευμάτων που
βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση, εντός της εγκατάστασης.
Για τη λογιστική παρακολούθηση της εγκατάστασης τηρούνται από τον διαχειριστή μηχανογραφικά
συστήματα λογιστικής καταχώρισης και παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων, στα οποία
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:
Α) παραπομπή στη σχετική διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης για τα εμπορεύματα που έχουν
εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις του και παραπομπή στην αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της προσωρινής
εναπόθεσης,
Β) την ημερομηνία και τα σχετικά στοιχεία αναγνώρισης των τελωνειακών εγγράφων που αφορούν τα
αποθηκευμένα εμπορεύματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σχετικά με την προσωρινή εναπόθεση
των εμπορευμάτων,
Γ) τα στοιχεία, τους αριθμούς αναγνώρισης, τον αριθμό και το είδος των δεμάτων, την ποσότητα και τη
συνήθη εμπορική ή τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων και ενδεχομένως τα σημεία αναγνώρισης των
εμπορευματοκιβωτίων που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων,
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Δ) τον τόπο των εμπορευμάτων και τα στοιχεία κάθε διακίνησής τους,
Ε) τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων,
ΣΤ) το είδος των συνήθων εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, ήτοι των
εργασιών που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της
εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους
Οι ανωτέρω καταχωρίσεις διατηρούνται από το διαχειριστή επί μία τριετία, εκτός εάν για ειδικούς λόγους
ζητηθεί διαφορετικά από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι
σχετικοί περιοδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι από το Τελωνείο στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η
εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης.
Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή στις Τελωνειακές Αρχές έκδοσης των αδειών και των αρμόδιων
κατά περίπτωση Τελωνείων να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ολοκληρώνονται οι
περιοδικοί έλεγχοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χωρίς αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στους
διαχειριστές των εγκαταστάσεων λόγω μη αποδέσμευσης των σχετικών εγγυήσεων που έχουν προσκομίσει
και αφορούν παρελθόντα έτη για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
4. Παροχή Εγγύησης
Σε εφαρμογή του άρθρου 148 σημείο γ) του Ε.Τ.Κ ο διαχειριστής προσκομίζει εγγύηση, πριν από την
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, στην αρμόδια για την λήψη απόφασης
Τελωνειακή αρχή, εγγύηση, με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω υπ.αρ.2 σχετική εγκύκλιο Α.Α.Δ.Ε.
ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟ
ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών
Προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται στην
αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή, αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την οποία
παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα
του αιτούντος διαχειριστή και για συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο.
Για την έκδοση της άδειας, υποβάλλονται από τον αιτούντα τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα ως
ακολούθως:
1.1 Στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή Αρχή :
 α) Αίτηση με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, στοιχεία.
 β) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία ή εκτύπωση
προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντα
και πληροφορίες για τη δραστηριότητα και τις εγκαταστάσεις του.
 γ)Το τελευταίο εν ισχύ δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου περί Α.Ε και ΕΠΕ και
το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
 δ) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται περί Α.Ε, περί εκπροσώπησής της και το
ΦΕΚ δημοσίευσής του.
 ε) καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο, προκειμένου περί Ο.Ε και Ε.Ε.
 στ) Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων.
 ζ) Πρόβλεψη όγκου κίνησης εγκατάστασης.
 η) Φορολογική ενημερότητα
 θ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου ,εάν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.
 ι) Η προβλεπόμενη στο σημείο 4 του Μέρους Β-Ι της παρούσας, εγγύηση.
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν υποβάλλονται τα υπό τα
στοιχεία γ) έως θ) προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
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1.2 Στο αρμόδιο τελωνείο προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία στους περιλαμβανόμενους στην
αίτηση χώρους :





α) Αρχιτεκτονικό ή και τοπογραφικό διάγραμμα των προς έγκριση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων,
στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτού καθώς και το είδος της περίφραξης, όπου αυτή
απαιτείται.
β) έγκριση ή βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με την επάρκεια και καταλληλότητα
των πυροσβεστικών μέσων, όπου απαιτείται, Όσον αφορά την επάρκεια και καταλληλότητα των
πυροσβεστικών μέσων, εάν η αποθήκη εμπίπτει σε κατηγορία επιχείρησης για την οποία δεν
απαιτείται η λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας
Πυροσβεστικής Αρχής περί της απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση ή υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/86 στην οποία δηλώνει ότι ο αποθηκευτικός χώρος εμπίπτει στις κατηγορίες
επιχειρήσεων για τις οποίες δεν απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
γ) Εφ' όσον συντρέχει περίπτωση εναπόθεσης εμπορευμάτων που θεωρούνται επικίνδυνα για τη
δημόσια υγεία, τάξη και ασφάλεια, βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών για τη
νομιμότητα λειτουργίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

Η σχετική έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή και
λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας.
Ο αιτών την άδεια υποχρεούται να παράσχει στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή,
οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο, κρίνεται απαραίτητη για την εξέταση και αξιολόγηση της
αίτησης.
2. Σε ότι αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας και ειδικότερα για :
- Τις προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης
- Την παράταση προθεσμίας για τη λήψη απόφασης
- Το δικαίωμα ακρόασης
- Την λήψη απόφασης απόρριψης αίτησης
- Τις υποχρεώσεις του δικαιούχου της απόφασης
- Τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των τελωνειακών αρχών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη υπ.αριθμ. 3
σχετική ΕΔΥΟ.
3. Λήψη απόφασης
Η αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έκδοση της άδειας
εντός 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η αναγκαιότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης αποθήκης, έχοντας ως βασικές παραμέτρους
αξιολόγησής της, την εξυπηρέτηση του εμπορίου, την ύπαρξη ή μη ικανοποιητικών αποθηκευτικών χώρων
στο αρμόδιο Τελωνείο καθώς και τις εναλλακτικές μορφές προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, που
υφίστανται κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας για το συγκεκριμένο Τελωνείο.
β) η ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση και στα συνημμένα σ’ αυτή δικαιολογητικά και έγγραφα και η
συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας, μέσω της διενέργειας από το Τελωνείο ελέγχου,
αυτοψίας του χώρου.
Όταν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα, η
αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, μέσω του Υποσυστήματος Αδειών Εγκρίσεων, σε έντυπο
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Στην άδεια καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λει-τουργίας
της εγκατάστασης, καθώς και το είδος και ύψος της εγγύησης.
Η άδεια εκτυπώνεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στον δικαιούχο, το
δεύτερο παραμένει στην εκδούσα Αρχή, το τρίτο κοινοποιείται στο αρμόδιο Τελωνείο και το τέταρτο
αποστέλλεται στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.
Η εκχώρηση της χορηγηθείσας άδειας από τον διαχειριστή σε άλλο πρόσωπο δεν επιτρέπεται.
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4. Ισχύς απόφασης
Η απόφαση για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης αρχίζει να παράγει
αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση
αυτής και ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό.
Εάν ο αιτών έχει ζητήσει διαφορετική ημερομηνία θέσης σε ισχύ, τότε η απόφαση αρχίζει να εφαρμόζεται
από την ημερομηνία που έχει ζητήσει ο αιτών, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία
λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της απόφασης
5. Παρακολούθηση απόφασης για την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης
Κατόπιν της λήψης απόφασης για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης,
η Αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή παρακολουθεί τους όρους και τα κριτήρια που
πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της απόφασης και τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την απόφαση αυτή.
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ
1. Όροι αποθήκευσης
Τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν
ή να απομακρυνθούν από την εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, όπου αρχικά τοποθετήθηκαν χωρίς
την άδεια του αρμόδιου Τελωνείου.
Εφόσον δεν προκαλούνται προβλήματα ή δυσχέρειες στη λειτουργία της εγκατάστασης προσωρινής
εναπόθεσης, επιτρέπεται στον κάτοχο των εμπορευμάτων, ύστερα από έγκριση της Τελωνειακής Αρχής, να
εξετάζει τα εμπορεύματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση εντός της εγκατάστασης προσωρινής
εναπόθεσης ή να προβαίνει σε δειγματοληψία αυτών, ιδίως για να προσδιορίσει τη δασμολογική τους
κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία ή τον τελωνειακό τους χαρακτήρα.
Με τους όρους και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται επίσης, όπως ενεργούνται
επί των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων συνήθεις εργασίες που αποσκοπούν στη διατήρησή τους στην
αρχική τους κατάσταση ή στην από εμπορικής πλευράς βελτίωση της εμφάνισής τους ή στην προετοιμασία
αυτών για περαιτέρω μεταφορά, με τον όρο ότι δια των εργασιών αυτών, δεν επέρχεται μεταβολή της
εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της βάσης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ή της
καταγωγής τους. Στις παραπάνω επιτρεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ο καθαρισμός, η
ανατάραξη υγρών, η αφαίρεση, η διαλογή, η επισκευή ή η αντικατάσταση κατεστραμμένης ή ελαττωματικής
συσκευασίας, η στοιβασία, η ζύγιση και η επισήμανση.
Η απόθεση, αποθήκευση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων μέσα στους χώρους αυτούς, οι
εργασίες για την επαλήθευση, εξέταση και τον έλεγχο αυτών, η μεταφορά των αζήτητων, καθώς και οι
λοιπές απαραίτητες εργασίες πραγματοποιούνται από το εργατικό και λοιπό προσωπικό της εγκατάστασης
με μεταφορικά και λοιπά μέσα του διαχειριστή και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής
νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τελωνειακής υπηρεσίας.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της τελωνειακής
επιτήρησης των εμπορευμάτων, να τοποθετεί αυτά κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο τελωνειακός
έλεγχος και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και διατάξεις της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις που διενεργείται έλεγχος των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής
νομοθεσίας, τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ελέγχου με την μέριμνα του
διαχειριστή.
2. Διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης
Η εκφόρτωση, παράδοση και εναπόθεση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης,
γίνεται με βάση τη γνωστοποίηση του αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN) του Δηλωτικού/ Διασάφησης
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Προσωρινής Εναπόθεσης που έχει υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο. Ο διαχειριστής καταχωρίζει τα
προβλεπόμενα στο Μέρος Β-Ι σημείο 3 της παρούσας στο μηχανογραφικό του σύστημα. Ο διαχειριστής
επιλέγει τη θέση της αποθήκης στην οποία θα αποθηκευτούν τα εμπορεύματα και επιβλέπει την κανονική
στοιβασία /αποθήκευσή τους.
Κατά την εκφόρτωση και παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή, η Τελωνειακή Αρχή δύναται
να παρίσταται με όργανό της. Η παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για την
αποσφράγιση των υπό τελωνειακή σφράγιση μεταφερομένων εμπορευμάτων.
Αν κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων διαπιστωθούν ελλείμματα ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή
άλλα μέσα συσκευασίας που φέρουν σαφή σημεία παραβίασης ή διαρροής ή είναι κενά περιεχομένου, η
παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή γίνεται δια πρωτοκόλλου, που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης και από τον μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπο αυτού.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αρμόδιο Τελωνείο κάθε επιπλέον ή επί έλαττον
διαπιστούμενη διαφορά μεταξύ των αναγραφομένων στο Δηλωτικό/ Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης
δεμάτων, δοχείων, κιβωτίων και γενικά συσκευασιών και εκείνων που πραγματικά εκφορτώθηκαν και
εναποτέθηκαν, κάνοντας επίσης σχετική πράξη στο μηχανογραφικό του σύστημα.
Επί έλαττον διαφορές εμπορευμάτων αν δεν γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο Τελωνείο εντός 24 ωρών από
το τέλος της εκφόρτωσης, δεν λαμβάνονται υπόψη από το αρμόδιο Τελωνείο, ο δε διαχειριστής
υποχρεούται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, στην καταβολή των επί των διαφορών
αυτών αναλογουσών επιβαρύνσεων. Για τη βεβαίωση και είσπραξη σε βάρος του διαχειριστή των
οφειλομένων υπ' αυτού δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων επί των διαπιστουμένων κάθε φορά
ελλειμμάτων ή διαφορών εμπορευμάτων, εκδίδεται από το αρμόδιο Τελωνείο καταλογιστική πράξη.
3. Χρόνος παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης.
Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης είναι η
προβλεπόμενη στο άρθρο 149 του Ε.Τ.Κ προθεσμία, ήτοι 90 ημέρες, για όλους τους τρόπους μεταφοράς
των εμπορευμάτων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον τα εμπορεύματα δεν
υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, δεν επανεξαχθούν, καταστραφούν, ή περιέλθουν στην κυριότητα του
Δημοσίου, κηρύσσονται αζήτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενων του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001.
Ο διαχειριστής υποχρεούται :
α) να ενημερώνει ανελλιπώς το αρμόδιο Τελωνείο για τα εμπορεύματα που δεν παραλαμβάνονται από τους
κατόχους τους εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας.
β) να μεταφέρει σε οριζόμενο εντός των αποθηκών κατάλληλο χώρο, τα μη παραλαμβανόμενα εντός των
νομίμων προθεσμιών αζήτητα εμπορεύματα.
Ο διαχειριστής δικαιούται, προνομιακώς, των τυχόν οφειλομένων αποθηκεύτρων και εξόδων, εργατικών και
μεταφορικών, από το εκπλειστηρίασμα που επιτυγχάνεται κατά την εκποίηση των εμπορευμάτων ως
αζήτητων από το αρμόδιο Τελωνείο. Για τα εμπορεύματα όμως που κηρύσσονται αζήτητα και περιέρχονται
στην κυριότητα του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, οι
απαιτήσεις του διαχειριστή εκ δικαιωμάτων του αποσβένονται, το δε Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για
πληρωμή των δικαιωμάτων του διαχειριστή.
4. Έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης
Τα εμπορεύματα που εναποτίθενται στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης το αργότερο μέχρι την
90η μέρα από την προσκόμισή τους στην εγκατάσταση πρέπει να :
Α) τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία
Β) επανεξαχθούν εκτός του Τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ) υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς
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Δ) εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου
Ε) καταστραφούν
Η έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, με την υποβολή και διαχείριση του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από τις διατάξεις
παραστατικού. Ο διαχειριστής καταχωρίζει την έξοδο των εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό του σύστημα.
Για τα εμπορεύματα για τα οποία κατατέθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο οποιοδήποτε τελωνειακό παραστατικό
ή έγγραφο και δεν παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, εφαρμόζονται από το αρμόδιο Τελωνείο οι διατάξεις του
άρθρου 198 παράγραφος 1 του Ε.Τ.Κ.
5. Ευθύνη διαχειριστή εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης
Η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, και τα εντός αυτής εναποτιθέμενα εμπορεύματα, τελούν υπό την
αποκλειστική ευθύνη του "διαχειριστή" της εγκατάστασης. Ειδικότερα, ο διαχειριστής της εγκατάστασης
προσωρινής εναπόθεσης ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
εκδοθείσα άδεια, για την παραμονή των εμπορευμάτων στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης από
τη φυσική και λογιστική είσοδό τους, μέχρι και την έξοδό τους από αυτή και εν γένει για τη μη διαφυγή των
εμπορευμάτων από την τελωνειακή επιτήρηση, προς εξασφάλιση της τήρησης των τελωνειακών και
συναφών διατάξεων.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για τους αναλογούντες δασμούς, φόρους και λοιπές
επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένων και των προστίμων, ποινών ή πρόσθετων τελών και δικαιωμάτων που
μπορεί να προκύψουν από την μη ορθή τήρηση των υποχρεώσεών του, από δόλο ή αμέλεια.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι των κυρίων των εμπορευμάτων για την αξία αυτών, μη υπέχοντος του
Δημοσίου καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή καταστροφή αυτών, από οποιαδήποτε αιτία.
6. Διοικητικό κόστος υπερημερίας – ελλείμματα
Τα εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης επιβαρύνονται με το
διοικητικό κόστος υπερημερίας της παραγράφου 11 του άρθρου 41 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Εάν από την Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι ελλείπουν εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις
εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, χωρίς να έχουν τηρηθεί γι' αυτά οι προβλεπόμενες τελωνειακές
και λοιπές συναφείς διατυπώσεις, εφαρμόζονται οι περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα, ασχέτως λήψης από την Τελωνειακή Αρχή εγγύησης ή άλλου διασφαλιστικού, των δασμών και
λοιπών φόρων, μέτρου.
7. Έλεγχος και εποπτεία των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης
Η επί των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εποπτεία και έλεγχος ασκείται από την τελωνειακή
υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων οργάνων της, προς εξασφάλιση, της είσπραξης των δασμοφορολογικών και
λοιπών επιβαρύνσεων, της εφαρμογής απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων, της ασφάλειας των
χώρων και των εμπορευμάτων και της αποτροπής παράτυπων και παράνομων πράξεων.
Για το σκοπό αυτό:
1 - Ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στην Τελωνειακή Υπηρεσία κάθε συνδρομή, πληροφορία και
στοιχείο που του ζητηθεί και έχει σχέση με την άσκηση του Τελωνειακού έργου.
2 - Η Τελωνειακή Αρχή ελέγχει την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων στο Μέρος Β-Ι σημείο 3 της
παρούσας, καταχωρίσεων.
3- Η Τελωνειακή Αρχή δύναται να ελέγχει τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού
εξοπλισμού μέτρησης του βάρους ή του όγκου των εμπορευμάτων.
4- Διενεργούνται λογιστικοί και φυσικοί έλεγχοι επί των εμπορευμάτων από την Τελωνειακή Υπηρεσία.
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5 - Διενεργούνται περιοδικά απογραφές των εντός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης,
εμπορευμάτων.
IV. Προϋποθέσεις έγκρισης/καθορισμού χώρων, άλλων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής
εναπόθεσης, για την προσκόμιση των εμπορευμάτων και για την προσωρινή τους εναπόθεση
ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1. Προκειμένου να εγκριθεί χώρος για τους σκοπούς της προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των
εμπορευμάτων, άλλος από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, πρέπει να πληρούνται κατ’
αναλογία οι απαιτήσεις του άρθρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ε.Τ.Κ και του άρθρου 117 του Κατ΄
εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ. 2015/2446, ήτοι :
Α) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται το χώρο εναπόθεσης των εμπορευμάτων :
- να είναι εγκατεστημένα στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που είναι εγκατεστημένα σε
άλλο κράτος μέλος, πρέπει να τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ ή
μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου),
- να είναι καταχωρισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ε.Τ.Κ,
Β) να παρέχονται όλα τα εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών
Γ) να παρέχεται εγγύηση, η οποία πρέπει να καλύπτει το ακριβές ποσό του εισαγωγικού δασμού που
αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων.
Δ) να εξασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η θέσπιση
διοικητικών ρυθμίσεων δυσανάλογων προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες.
Ε) οι χώροι να μη χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λιανική πώληση.
ΣΤ) όταν τα αποθηκευμένα εμπορεύματα παρουσιάζουν κίνδυνο ή ενδέχεται να αλλοιώσουν άλλα
εμπορεύματα ή χρειάζονται, για άλλους λόγους, ειδικές εγκαταστάσεις, τότε οι ο χώρος να είναι ειδικά
εξοπλισμένος για την αποθήκευσή τους.
Ζ) η λειτουργία του χώρου γίνεται αποκλειστικά από το πρόσωπο που έχει λάβει την έγκριση.
Η) τα εμπορεύματα να διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς εντός 3 ή 6 (περίπτωση που ο αιτών είναι
εγκεκριμένος παραλήπτης σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του Ε.Τ.Κ) ημερών από
την προσκόμισή τους, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν την εξέταση των εμπορευμάτων
σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ.
2. Η έγκριση χορηγείται από το αρμόδιο τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο σχετικός
χώρος, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.
3. Για τη χορήγηση της έγκρισης το αρμόδιο Τελωνείο εξετάζει τα ακόλουθα :
α) Μη ύπαρξη εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή λόγω της φύσης του εμπορεύματος,
ακαταλληλότητα αυτών για την προσωρινή του εναπόθεση.
β)Διαπίστωση από το Τελωνείο της καταλληλότητας των εν λόγω χώρων. Όπου απαιτείται μπορεί να
ζητείται βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας αυτών.
4. Για τη διασφάλιση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, το Τελωνείο δύναται να προβαίνει σε στοιχειώδη
εξέτασή τους, λαμβάνοντας τα απαραίτητα, κατά την κρίση του, μέτρα.
5. Η τοποθέτηση και στοίβαση των εμπορευμάτων στους εν λόγω χώρους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από το αρμόδιο Τελωνείο.
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κατά τον καθορισμό ενός χώρου ως χώρου προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων το τελωνείο που
προβαίνει στον εν λόγω καθορισμό αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη διασφάλισης της επιτήρησης των
εμπορευμάτων κατά το χρονικό διάστημα παραμονής σε προσωρινή εναπόθεση, δεδομένου ότι οι χώροι
αυτοί αντιμετωπίζονται ως εγκαταστάσεις του Τελωνείου και για την εναπόθεση εμπορευμάτων σε αυτούς
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις που αφορούν στις εγκαταστάσεις εναπόθεσης υπό τη διαχείριση
του Τελωνείου.
Πιο συγκεκριμένα , για τον καθορισμό χώρου εναπόθεσης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης ενώ ισχύει η
πλήρης προθεσμία παραμονής εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση (90 ημέρες).
Δεδομένων των ανωτέρω, προκειμένου να καθοριστεί ένα χώρος ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης θα
πρέπει να είναι απολύτως διασφαλισμένη η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων γιατί η ευθύνη
οποιαδήποτε ενδεχόμενης απώλειας βαρύνει αποκλειστικά το Τελωνείο και επί πλέον ο χώρος να είναι
κατάλληλος για την αποθήκευση των εμπορευμάτων.
Επισημαίνουμε ότι στις κατευθυντήριες ενωσιακές οδηγίες για την είσοδο των εμπορευμάτων στην Ε.Ε
αναφέρεται ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να καθορίσουν μία εγκατάσταση αποταμίευσης ως χώρο
προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτήσουν ειδική, για την εναπόθεση, εγγύηση.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εγγύηση που έχει προσκομισθεί
από τον διαχειριστή στο πλαίσιο έκδοσης της άδειας αποταμίευσης, στην οποία να δηλώνεται ότι η εν λόγω
εγγύηση καλύπτει και τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης στην
υπό τη διαχείρισή του εγκατάσταση αποταμίευσης .
Με εξαίρεση την περίπτωση καθορισμού μίας εγκατάστασης αποταμίευσης ως χώρο εναπόθεσης
εμπορευμάτων, ο καθορισμός ενός χώρου ως χώρου εναπόθεσης των εμπορευμάτων γίνεται με
πρωτοβουλία του τελωνείου και προς διευκόλυνσή του, ειδικότερα στο θέμα της διεξαγωγής ελέγχων πχ
στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής αναφέρονται ως καθορισθέντες από το τελωνείο χώροι
εναπόθεσης, οι χώροι εκτός των εγκαταστάσεων του τελωνείου στους οποίους μπορεί να μεταφέρονται τα
εμπορεύματα προκειμένου να διεξαχθούν αποτελεσματικότεροι ή πιο εξειδικευμένοι έλεγχοι.
Προκειμένου να είναι εφικτή η συμπλήρωση των καθορισθέντων χώρων στο πεδίο με τα στοιχεία αποθήκης
κατά την υποβολή διασαφήσεων προσωρινής εναπόθεσης, το Τελωνείο πρέπει να προβεί στην
καταχώρισή τους στο Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων – Διαχείριση Αποθηκών, για την απόκτηση
«κωδικού αποθήκης».
Δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται υπό την εποπτεία του Τελωνείου, κατά τη δημιουργία του κωδικού
αποθήκης επιλέγεται ως είδος αποθήκης η «Προσωρινή Εναπόθεση – Δημόσια» και συμπληρώνονται τα
απαιτούμενα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον εν λόγω χώρο.
Η ανωτέρω διαδικασία καταχώρισης ισχύει και για τις περιπτώσεις καθορισμού εγκαταστάσεων
αποταμίευσης ως χώρων προσωρινής εναπόθεσης, δεδομένου ότι οι κωδικοί των
αποταμίευσης δεν μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο «στοιχεία αποθήκης» της Διασάφησης
προσωρινής εναπόθεσης.
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Με τη λήψη της παρούσας η υπ.αριθμ.1 σχετική παύει να ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ζ.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

902/34/2020
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε
βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α'
ημερολογιακό εξάμηνο 2020
(ΦΕΚ Β' 20/14-01-2020)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α') «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 (ΦΕΚ 40 Α') «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό Εργασίας».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α') «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων».
7. Τη διάταξη του άρθρου 18 του π.δ. της 08-04-1932 (ΦΕΚ 114 Α'), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων
των νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α') «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας
του προσωπικού αυτών».
8. Τις διατάξεις του π.δ. της 27.6/4.7/1932 (ΦΕΚ 212 Α') «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί δώρου εργασίας διατάξεων».
9. Τις διατάξεις του β.δ. της 14-08-1950 (ΦΕΚ 202 Α') «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί)
και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α') «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση
του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α') «Ρυθμίσεις για την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α').
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α') «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του
άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973 (ΦΕΚ 342 Α').
13. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
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Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α').
14. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
15. Την από 30-12-2019 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α' ημερολογιακό εξάμηνο 2020, τις σαράντα
οκτώ (48) ώρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις
έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της
θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να
απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων της παρ. 1,
εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων,
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 27.6/4.7/1932, καθώς και των επιχειρήσεων
στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά
στις διατάξεις του π.δ. της 27.6/4.7/1932.
4. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, για τους οποίους
εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

59545/261/2019
Θέση σε παραγωγική λειτουργία εντύπου Ε12
Αθήνα, 18.12.2019
Σχετ.: Το αριθμ. 58252/258/11.12.2019 έγγραφό μας
Σας κάνουμε γνωστό ότι την Τετάρτη 18/12/2019, μετά τη λήξη της προγραμματισμένης διακοπής
λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για εργασίες συντήρησης, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο έντυπο
Ε12 για υποβολή αναγγελιών απασχόλησης σε οικοδομοτεχνικά έργα. Οι χρήστες θα μπορούν να
εισέρχονται στο παραγωγικό περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέσω της ιστοσελίδας https://eservices.yeka.gr
και να πραγματοποιούν υποβολές του νέου εντύπου Ε12, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ.
40331/Δ1.13521/13-09-2019 (Β' 3520/19.9.2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 44568/Δ1.14795/07-10-2019 (Β' 3751/10.10.2019) και
54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β' 4293/27.11.2019) υπουργικές αποφάσεις.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ
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Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Ε12 για την αναγγελία απασχόλησης
στα Οικοδομοτεχνικά Έργα
Έκδοση 01 (16.12.2019)
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αντλεί από το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ το σύνολο των δεδομένων του μητρώου οικοδομοτεχνικών
έργων. Κατά την απογραφή στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ κάθε έργο χαρακτηρίζεται ως Ιδιωτικό Οικοδομικό, Δημόσιο
Οικοδομοτεχνικό ή Ιδιωτικό Τεχνικό. Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε12 υποβάλλουν:
i) το «Ε12-e-0IΚ0Δ0ΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας
ή τεχνικού έργου» στις περιπτώσεις Δημόσιων Οικοδομοτεχνικών και Ιδιωτικών Τεχνικών έργων, πριν από
την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης απασχολούμενου προσωπικού και
ii) το «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην
εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων, για το
απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.
2. ΟΡΟΙ
Επεξηγούνται ακολούθως οι όροι που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος:
- Ε12-Αναγγελία: Έντυπο «Ε12-e-OIΚOΔOΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί
εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».
- Ε12-Απογραφικό: Έντυπο «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική
Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

Αναγγελία

του

- ΑΜΟΕ: Ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου είναι ο μοναδιαίος αριθμός που αποδίδεται στο
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για κάθε οικοδομοτεχνικό έργο κατά το στάδιο της απογραφής του στο ειδικό μητρώο
οικοδομοτεχικών έργων.
- Χρήστες ΑΜΟΕ και κωδικοί ΑΜΟΕ:
Στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για οικοδομοτεχνικά έργα
είναι ο «Κύριος» (Ιδιοκτήτης) του έργου σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας και ο «Εργολάβος» ολόκληρου του
έργου στις λοιπές περιπτώσεις (μη αυτεπιστασία). Στον «Κύριο» ή «Εργολάβο» (χρήστες ΑΜΟΕ)
αποδίδονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ κωδικοί πρόσβασης (κωδικοί ΑΜΟΕ) για κάθε έργο, μέσω των οποίων
υποβάλλουν την ΑΠΔ για οικοδομοτεχνικά έργα.
Με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης οι χρήστες ΑΜΟΕ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή Ε12,
επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς για Οικοδομοτεχνικά Έργα από ΕΦΚΑ» στην οθόνη εισόδου. Στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ οι χρήστες ΑΜΟΕ μπορούν να υποβάλλουν μόνο έντυπα Ε12 και κανένα άλλο είδος εντύπου.
- ΑΜΕ: Ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη είναι ο μοναδιαίος αριθμός που αποδίδεται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για κάθε
εργοδότη κατά το στάδιο της απογραφής του στο μητρώο κοινών επιχειρήσεων.
- Χρήστες ΑΜΕ, κωδικοί ΑΜΕ, χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» και κωδικοί «ΕΡΓΑΝΗ»:
Οι απογεγραμμένοι στο μητρώο κοινών επιχειρήσεων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ εργοδότες (χρήστες ΑΜΕ)
εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους ισχύοντες κωδικούς πρόσβασης του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ (κωδικοί ΑΜΕ). Στις
περιπτώσεις που οι χρήστες ΑΜΕ δημιουργούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ χρήστες "ΕΡΓΑΝΗ" (έως 10 ανά
παράρτημα εργοδότη) με περιορισμένα δικαιώματα, τότε αυτοί έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς που
τους έχει αποδώσει ο χρήστης ΑΜΕ ( κωδικοί "ΕΡΓΑΝΗ") επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς "ΕΡΓΑΝΗ"»
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στην οθόνη εισόδου. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» αποτελούν υποκατηγορία των χρηστών
ΑΜΕ και οι ενέργειές τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αποδίδονται στον εργοδότη κάτοχο του εκάστοτε ΑΜΕ.
- Χρήστες ΓΓΠΣ και κωδικοί ΓΓΠΣ:
Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπων Ε12, οι οποίοι δεν είναι απογεγραμμένοι σε κανένα από τα μητρώα κοινών
επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με κωδικούς της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (χρήστες ΓΓΠΣ) επιλέγοντας "Πρόσβαση Χρηστών με
χρήση της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣ" στην οθόνη εισόδου.
3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΡOΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε12
Οι χρήστες ΑΜΟΕ («Κύριοι» ή «Εργολάβοι» του έργου) εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καταχωρώντας τους
κωδικούς ΑΜΟΕ του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς για
Οικοδομοτεχνικά Έργα από ΕΦΚΑ».
Οι χρήστες ΑΜΕ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς ΑΜΕ, ενώ οι χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» έχουν
πρόσβαση εισάγοντας τους κωδικούς "ΕΡΓΑΝΗ" στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας «Σύνδεση με
κωδικούς "ΕΡΓΑΝΗ"».
Οι χρήστες ΓΓΠΣ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας "Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας
της ΓΓΠΣ" στην οθόνη εισόδου και ακολουθώντας την σχετική διαδικασία. Οι χρήστες ΑΜΟΕ δεν μπορούν
να υποβάλλουν έντυπο Ε12 αν δεν καταχωρήσουν πρώτα την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας τους
από το μενού [ΜΗΤΡΩΑ] - [Στοιχεία Εργοδότη] - [E-mail Επικοινωνίας].
Για να μπορεί να υποβάλλει έντυπο Ε12 ένας χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ πρέπει αρχικά ο χρήστης ΑΜΟΕ να
τον έχει δηλώσει στην «κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων» του έργου από το μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων/Υπεργολάβων]. Ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ
πρέπει να δηλώσει με τη σειρά του από το μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά
Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων/Υπεργολάβων] τη συμφωνία που έχει ο ίδιος με εργολάβο/υπεργολάβο στο
συγκεκριμένο έργο.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ο χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος» του έργου) είναι ο μόνος χρήστης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που έχει
πρόσβαση στα στοιχεία του οικοδομοτεχνικού έργου μέσω των μενού [Μητρώα] - [Στοιχεία Εργοδότη] και
[Μητρώα] - [Στοιχεία Παραρτημάτων]. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι στοιχεία του μητρώου
οικοδομοτεχνικών έργων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και δεν μπορούν να τροποποιούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Τα υπόλοιπα πεδία (Δραστηριότητα Παραρτήματος, Υπηρεσία ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ, Καλλικράτης κ.α.) δύναται να
τροποποιούνται είτε από την οθόνη [Στοιχεία Παραρτημάτων], είτε κατά τη διάρκεια υποβολής εντύπων Ε12
με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων.
Από τα μενού [Μητρώα] - [Στοιχεία Εργοδότη] και [Μητρώα] - [Στοιχεία Παραρτημάτων] Οι χρήστες ΑΜΕ
έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του μητρώου κοινών επιχειρήσεων του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ, ενώ οι χρήστες ΓΓΠΣ
στα στοιχεία τους που είναι καταχωρημένα στο μητρώο της ΑΑΔΕ.
5. ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΡΓΟΥ
Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε12 για ένα έργο και δεν έχει
απογραφεί στο μητρώο οικοδομοτεχνικών έργων για το συγκεκριμένο έργο ως χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή
«Εργολάβος»), τότε πρέπει να δηλωθεί ως Εργολάβος/Υπεργολάβος στο έργο, τόσο από τον χρήστη
ΑΜΟΕ, όσο και από τον ίδιο.
Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων από χρήστη ΑΜΟΕ
Επιλέγοντας [Έντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων /
Υπεργολάβων] ο χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος») δηλώνει μόνο τους Εργολάβους /
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Υπεργολάβους που δραστηριοποιούνται στο έργο και είναι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε12 ανεξάρτητα
με το αν έχει συμφωνία μαζί τους ή όχι.
Στην οθόνη καταχώρησης ο χρήστης ΑΜΟΕ:
i) δηλώνει το [Παράρτημα],
ii) ως [Είδος Κατάστασης] επιλέγει «Συμφωνητικό»,
iii) καταχωρεί το [ΑΦΜ Εργολάβου/Υπεργολάβου] που δραστηριοποιείται στο έργο και είναι υπόχρεος
υποβολής εντύπου Ε12 και
iv) εισάγει την ημερομηνία κατά την οποία δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στο έργο ο συγκεκριμένος
Εργολάβος / Υπεργολάβος. Από το μενού [Εντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] [Κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων] και μετά από εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης εμφανίζεται η
κατάσταση των εργολάβων / υπεργολάβων στο έργο, που είναι υπόχρεοι υποβολής Ε12.
Δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις στις οποίες ένας Εργολάβος/Υπεργολάβος έχει αποχωρήσει από το
έργο, με κλικ στο κουμπί [Επισκόπηση] να εμφανίζεται ο συγκεκριμένος Εργολάβος/Υπεργολάβος και να
απενεργοποιείται από το κουμπί [Απενεργοποίηση]. Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων από χρήστη
ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ
Επιλέγοντας [Έντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων /
Υπεργολάβων] ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ δηλώνει τους Εργολάβους / Υπεργολάβους, με τους οποίους έχει
συμφωνία σε κάθε έργο, όπου ο ίδιος είναι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε12.
Για παράδειγμα σε περίπτωση που ένας υπόχρεος υποβολής Ε12 χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ έχει συμφωνία και
του έχει ανατεθεί εργασία σε ένα έργο, τότε πρέπει να δηλώσει τη συμφωνία αυτή για να έχει τη δυνατότητα
να υποβάλλει Ε12.
Η δήλωση της ανωτέρω συμφωνίας θα γίνει αποδεκτή από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον ο ίδιος ο χρήστης ΑΜΕ
ή ΓΓΠΣ είναι δηλωμένος από τον χρήστη ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος») στην κατάσταση εργολάβων /
υπεργολάβων του έργου.
Στην οθόνη καταχώρησης ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ:
i) δηλώνει το [Παράρτημα],
ii) ως [Είδος Κατάστασης] επιλέγει «Συμφωνητικό»,
iii) καταχωρεί το [ΑΦΜ Εργολάβου/Υπεργολάβου] που με τον οποίο έχει συμφωνία στο έργο,
iv) δηλώνει το ΑΜΟΕ του έργου και
v) εισάγει την ημερομηνία έναρξης της προαναφερθείσας συμφωνίας.
Από το μενού [Εντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Κατάσταση
Εργολάβων/Υπεργολάβων] και μετά από εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης εμφανίζεται κατάσταση
εργολάβων / υπεργολάβων, με τους οποίους ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ έχει συμφωνία ανά έργο.
Δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις στις οποίες η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών έχει
λήξει, με κλικ στο κουμπί [Επισκόπηση] να εμφανίζεται η συγκεκριμένη συμφωνία και να απενεργοποιείται
από το κουμπί [Απενεργοποίηση].
6. ΥΠΟΒΟΛΗ Ε12 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε12 υποβάλλουν:
i) το Ε12-Αναγγελια στις περιπτώσεις Δημόσιων Οικοδομοτεχνικών και Ιδιωτικών Τεχνικών έργων, πριν
από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης του απασχολούμενου προσωπικού και
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ii) το Ε12-Απογραφικό στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων, για το απασχολούμενο μηνιαίως
προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Το Ε12 μπορεί να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους ακόλουθους τρόπους:
6.α. Υποβολή του εντύπου Ε12-Αναγγελία με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων
Η διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε12-Αναγγελία με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων, γίνεται με επιλογή
στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά
Έργα] - [ Εισαγωγή] ή
[Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή
τεχνικού έργου, πατήστε εδώ:].
Οι επιπλέον δυνατότητες που παρέχει η υποβολή του εντύπου με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων σε
σύγκριση με τους άλλους τρόπους υποβολών συνίστανται σε:
i) δυνατότητα καθορισμού τιμών για περισσότερα πεδία, όπως π.χ. οικ. δραστηριότητα και γεωγραφική
κατανομή παραρτήματος εργοδότη, Επώνυμο και Όνομα απασχολούμενου κ.α.,
ii) δυνατότητα υποβολής στοιχείων απασχόλησης σε οικοδομοτεχνικά έργα για περισσότερες από μία
ημερομηνίες αναφοράς και
iii) δυνατότητα πολλαπλής εισαγωγής ημερήσιων εγγραφών για κάθε εργαζόμενο με τον καθορισμό του
χρονικού διαστήματος (αρχική και τελική ημερομηνία) και των εργασίμων ημερών σε εβδομαδιαία βάση.
Λειτουργικά, οι υποβολές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
i) νέα υποβολή, όπου η «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-Ώρα Έναρξης» της υποβολής είναι προγενέστερη της
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-Ώρα Έναρξης» της απασχόλησης και
ii) ακύρωση προηγηθείσας υποβολής, με την οποία ακυρώνεται στο σύνολό της η προηγηθείσα υποβολή,
και
iii) τροποποίηση ώρας λήξης αμέσως προηγούμενης υποβολής, με τον περιορισμό ότι η «ημερομηνίαώρα» της υποβολής πρέπει να είναι προγενέστερη της «ημερομηνίας-ώρας λήξης» της δηλούμενης
απασχόλησης.
Τονίζεται εδώ, ότι εξαιτίας της δυνατότητας που παρέχεται για πολλαπλές υποβολές εντύπων για την
αναγγελία πραγματοποίησης μιας συγκεκριμένης απασχόλησης (ίδιος εργαζόμενος - ίδια ημερομηνία), θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιείται η λειτουργία παρακολούθησης της ισχύουσας κατάστασης
(μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Ισχύουσα Κατάσταση]) για την
εξαγωγή των τελικών δηλωθέντων στοιχείων ανά εργαζόμενο ή ημερομηνία αναφοράς.
6.β. Υποβολή του εντύπου Ε12-Απογραφικό με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων
Το έντυπο Ε12-Απογραφικό υποβάλλεται μόνο με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων και
γίνεται με επιλογή στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε
Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [ Εισαγωγή] ή
[Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή
τεχνικού έργου, πατήστε εδώ:].
6.γ. Υποβολή των εντύπων Ε12-Αναγγελία και Ε12-Απογραφικο με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων
μέσω αρχείου *.xml.
Η διαδικασία υποβολής που ακολουθείται είναι όμοια με αυτή της υποβολής μέσω αρχείου *.xml των
λοιπών εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
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6.δ. Υποβολή του εντύπου Ε12-Αναγγελία με μερική συμπλήρωση στοιχείων και δυνατότητα
υποβολής σε ημερήσια βάση.
Υποβάλλεται με επιλογή του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] [Εισαγωγή Ημερήσιων] ή [Για να καταχωρήσετε Δηλώσεις Απασχόλησης μαζικά για συγκεκριμένη
ημερομηνία, πατήστε εδώ: ].
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με καταχώρηση
περιορισμένου αριθμού πεδίων και αυτόματη συμπλήρωση των υπολοίπων από τα στοιχεία της αμέσως
προηγούμενης υποβολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση (6.α.).
6.ε. Υποβολή του εντύπου Ε12-Αναγγελία με αποστολή γραπτού μηνύματος
Υποβάλλεται με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 54001 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) θα πρέπει για τον απασχολούμενο, για τον οποίο πρόκειται να υποβληθεί SMS, να έχει υποβληθεί στο
παρελθόν τουλάχιστον ένα έντυπο Ε12-Αναγγελία με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους υποβολής
και
ii) να έχει καταχωρηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι σε ισχύ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου από το
μενού [Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων].
Το γραπτό μήνυμα αποτελείται:
i) από τον κωδικό για το είδος του μηνύματος,
ii) τον ΑΦΜ του εργοδότη,
iii) τον ΑΦΜ του εργαζόμενου,
iv) έναν αριθμό οκτώ ψηφίων, μέσω του οποίου δηλώνεται η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης με τον
περιορισμό ότι η έναρξη και η λήξη τοποθετούνται χρονικά εντός 24 ωρών από τη στιγμή της υποβολής και
ν) έναν αριθμό, με τον οποίο δηλώνεται το μεικτό ημερομίσθιο (π.χ. «30,30»).
Το σύνολο των υπολοίπων πεδίων του εντύπου Ε12-Αναγγελία συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία
της αμέσως προηγούμενης υποβολής.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ Ε12 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής του εντύπου Ε12-Αναγγελία, κάθε φορά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
αποθηκεύεται προσωρινά και υποβάλλεται το ίδιο έντυπο.
7.α. Υποβολή του εντύπου Ε12-Αναγγελία με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων
Στην αρχική οθόνη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης επιλέξτε [ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Εισαγωγή] ή από τον σχετικό πίνακα και την ενότητα
[Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] κάντε κλικ στο [Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση
Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, πατήστε εδώ: ].
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Επιλέξτε το παράρτημα του εργοδότη για το οποίο υποβάλλεται το έντυπο. Τα παραρτήματα που
εμφανίζονται στη λίστα είναι αυτά που έχουν απογραφεί στο μητρώο οικοδομοτεχνικών έργων του ΟΠΣΕΦΚΑ.
Κατάσταση Υποβολής
Μετά από την καταχώρηση του παραρτήματος και του είδους του εντύπου, αφού επιλέξετε [Εισαγωγή],
δημιουργείται από το σύστημα έντυπο Ε12-Αναγγελία σε «προσωρινή» κατάσταση και παράλληλα
εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει σε
«υποβληθείσα».
Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή, μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση
σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Αναζήτηση], στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την
τιμή «Προσωρινή» και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται επιλέξτε [Διαχείριση] στο υπό
υποβολή έντυπο.
Εφόσον ένα έντυπο παραμείνει σε προσωρινή κατάσταση για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών,
τότε αυτό διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα.

ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΡΓΟ» ΠΕΔΙΑ ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
Τα πεδία τα οποία δεν μπορούν να συμπληρωθούν (κλειδωμένα) παίρνουν τιμές μέσω διασύνδεσης από
το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Η μεταβολή των στοιχείων των παραπάνω πεδίων πραγματοποιείται μόνο κατόπιν
αιτήματος προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μεταβολής στοιχείων.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε.
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο τόπος
εκτέλεσης του έργου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Καλλικράτης),
όπου βρίσκεται ο τόπος εκτέλεσης του έργου, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».
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Ανάλογα με τον υποβάλλοντα υπόχρεο του Ε12-Αναγγελία, στην ενότητα «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» εμφανίζονται:
i) τα στοιχεία του «Κύριου» ή «Εργολάβου» (χρήστη ΑΜΟΕ) από το μητρώο οικοδομοτεχνικών έργων του
ΟΠΣ-ΕΦΚΑ ή
ii) τα στοιχεία του εργοδότη (χρήστη ΑΜΕ) από το μητρώο κοινών επιχειρήσεων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ ή
iii) τα στοιχεία του υποβάλλοντα χρήστη ΓΓΠΣ από το αντίστοιχο μητρώο της ΑΑΔΕ.
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Α.Φ.Μ. - Α.Μ.Κ.Α. -Α.Μ.Α.
Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση
εργαζομένου στο έντυπο όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα, η
συμπλήρωση του πεδίου «Α.Μ.Α.» δεν είναι υποχρεωτική. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου
«Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου υπό
την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο τουλάχιστον
ένα άλλο έντυπο.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνεται ο κωδικός της ειδικότητας κατά ΣΤΕΠ-92. Από το μενού [ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ] - [Ομαδικές
Υποβολές] - [Λίστες Τιμών για Αρχεία XML Αναγγελιών] - [Ειδικότητες] μπορείτε να κατεβάσετε αρχείο *.xls
με τις υφιστάμενες ειδικότητες.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δίνεται η δυνατότητα πολλαπλής εισαγωγής ημερήσιων εγγραφών για κάθε εργαζόμενο με τον καθορισμό
του χρονικού διαστήματος (αρχική και τελική ημερομηνία) και των εργασίμων ημερών σε εβδομαδιαία βάση.
Ημερομηνία, Ώρα Έναρξης, Ώρα Λήξης
Με το έντυπο Ε12-Αναγγελία αναγγέλλεται το απασχολούμενο προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής
εργασίας ή τεχνικού έργου πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης του απασχολούμενου
προσωπικού.
Λειτουργικά, η κάθε εγγραφή απασχολούμενου μπορεί να αφορά:
i) νέα (πρώτη) υποβολή για συγκεκριμένη ημερομηνία, όπου η [ημερομηνία-ώρα] της υποβολής πρέπει να
είναι προγενέστερη της [ημερομηνίας-ώρας έναρξης] της δηλούμενης απασχόλησης,
ii) ακύρωση της αμέσως προηγηθείσας υποβολής για συγκεκριμένη ημερομηνία, με την οποία ακυρώνεται
στο σύνολό της η προηγηθείσα αναγγελία απασχόλησης και κατά την οποία τα πεδία [Ώρα Έναρξης] και
[Ώρα Λήξης] παραμένουν κενά και ανενεργά, και
iii) τροποποίηση της ώρας λήξης της αμέσως προηγούμενης υποβολής για συγκεκριμένη ημερομηνία, με
τον περιορισμό ότι η [ημερομηνία-ώρα] της υποβολής πρέπει να είναι προγενέστερη της [ημερομηνίαςώρας λήξης] της δηλούμενης απασχόλησης.
Ακύρωση
Πρόκειται για αναίρεση προηγηθείσας υποβολής απασχολούμενου, πριν η δηλωθείσα απασχόληση αρχίσει
να πραγματοποιείται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ακύρωσης είναι να υφίσταται προηγούμενη υποβολή για την ίδια
ημερομηνία και τον ίδιο απασχολούμενο με [Ημερομηνία - Ώρα Έναρξης] της απασχόλησης μεταγενέστερη
της [Ημερομηνίας - Ώρας] υποβολής της ακύρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την υποβολή της
ακύρωσης εμφανίζεται το μήνυμα «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ)) ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΜ: 000000000».
Κατά τη συμπλήρωση της καρτέλας του απασχολούμενου σε περίπτωση ακύρωσης, τα πεδία [Ώρα
Έναρξης] και [Ώρα Λήξης] παραμένουν κενά και ανενεργά, ενώ τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας του
απασχολούμενου πρέπει να έχουν ίδιες τιμές με αυτές της ήδη υποβληθείσας αναγγελίας απασχόλησης
που επιθυμούμε να ακυρώσουμε.
ΜΕΙΚΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
Συμπληρώνεται το ποσό του ημερομισθίου.
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7.β. Υποβολή του εντύπου Ε12-Απογραφικό με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων
Το έντυπο Ε12-Απογραφικό υποβάλλεται μόνο με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων και
γίνεται με επιλογή στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε
Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [ Εισαγωγή] ή
[Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή
τεχνικού έργου, πατήστε εδώ:].

Εισαγωγή Στοιχείων Απασχολούμενου
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση 7.α. με διαφοροποίηση ως προς:
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i) τα υποχρεωτικά πεδία «ΈΤΟΣ» και «ΜΗΝΑΣ» στην Κύρια Οθόνη Εισαγωγής, στα οποία καταχωρείται ο
μήνας για τον οποίο υποβάλλεται το έντυπο,
ii) το υποχρεωτικό πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στην οθόνη Εισαγωγής Στοιχείων
Απασχολούμενου, στο οποίο συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός ημερών απασχόλησης για το μήνα
αναφοράς και
iii) το υποχρεωτικό πεδίο «ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ» στην οθόνη Εισαγωγής Στοιχείων Απασχολούμενου,
στο οποίο καταχωρούνται οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές για το μήνα αναφοράς.
7.γ. Υποβολή εντύπων Ε12-Αναγγελία και Ε12-Απογραφικό με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων
μέσω αρχείου *.xml.
Καταχωρείται το σύνολο των στοιχείων του εντύπου, ενώ επιπλέον δίνεται η δυνατότητα με ένα αρχείο
*.xml να δημιουργούνται στο ΠΣ ΡΓΑΝΗ περισσότερα προσωρινά έντυπα. Το αρχείο παράγεται συνήθως
μέσω εφαρμογών του εμπορίου που υποστηρίζουν μηχανοργάνωση λογιστηρίων, διαχείριση προσωπικού
κ.α.
Η εισαγωγή των στοιχείων του αρχείου *.xml στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ γίνεται από το μενού [ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ] [Ομαδικές υποβολές] - [Εισαγωγή από αρχείο]. Στο πεδίο [ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ] επιλέγεται το «Ε12 -eOΙΚOΔOΜΩ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» ή το «Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ», ενώ στη συνέχεια με κλικ στο κουμπί [Επιλογή Αρχείου] ([Browse...]) αναζητιέται στον τοπικό
υπολογιστή και επιλέγεται το αρχείο σε μορφή *.xml.
Μετά από κλικ στο κουμπί [Ενημέρωση] το σύστημα αντλεί τα στοιχεία των ομαδικών υποβολών και
δημιουργεί αυτόματα προσωρινό/ά έντυπο/α προς υποβολή.

Από το μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Αναζήτηση], γίνεται
αναζήτηση όλων των προσωρινών εντύπων με επιλογή της τιμής «Προσωρινή» στο πεδίο [Κατάσταση
Υποβολής] και κλικ στο κουμπί [Αναζήτηση].
Αφού εντοπίσετε το προς υποβολή έντυπο στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα, επιλέξτε [Διαχείριση] και
ελέγξτε τις τιμές για το σύνολο των πεδίων του εντύπου πριν το υποβάλλετε οριστικά.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα από το μενού [ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ] - [Ομαδικές Υποβολές] - [Λίστες Τιμών για
Αρχεία XML Αναγγελιών] να γίνει λήψη (download) των παραμετροποιημένων τιμών των βοηθητικών
μητρώων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όπως π.χ., Υπηρεσίες ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΚΑΔ, Δ.Ο.Υ., Ειδικότητες κ.α.
7.δ. Υποβολή του εντύπου Ε12-Αναγγελία με μερική συμπλήρωση στοιχείων και δυνατότητα
υποβολής σε ημερήσια βάση.
Υποβάλλεται με επιλογή του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] [Εισαγωγή Ημερήσιων] ή
[Για να καταχωρήσετε Δηλώσεις Απασχόλησης μαζικά για συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε εδώ:].
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με καταχώρηση
περιορισμένου αριθμού πεδίων και αυτόματη συμπλήρωση των υπολοίπων από τα στοιχεία της αμέσως
προηγούμενης υποβολής.
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Στην οθόνη εισαγωγής συμπληρώστε αρχικά το πεδίο [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ], το [ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ] είναι
προεπιλεγμένο, ενώ στη συνέχεια καταχωρήστε την ημερομηνία απασχόλησης.

Με κλικ στο κουμπί [Προσθήκη] οριστικοποιούνται τα στοιχεία του τρέχοντος απασχολούμενου και
αρχικοποιούνται οι τιμές των πεδίων στη φόρμα εισαγωγής για την καταχώρηση και άλλων εργαζομένων με
επανάληψη της διαδικασίας.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί [Προσωρινή αποθήκευση] καταχωρούνται προσωρινά τα στοιχεία της υποβολής,
τα οποία μπορούν να ελεγχθούν με κλικ πάνω στο κείμενο [Στοιχεία Δήλωσης Απασχόλησης].
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των «Στοιχείων Δήλωσης Απασχόλησης» διαπιστωθεί ότι πρέπει να
γίνουν διορθώσεις, τότε χωρίς να προχωρήσετε σε υποβολή επιλέξτε [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε
Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Αναζήτηση], στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή
«Προσωρινή» και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται επιλέξτε [Διαχείριση] στο υπό
υποβολή έντυπο.

Δ.15/Δ'/οικ.59234/1592/2020

Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από μητέρες κατά το πρώτο έτος μετά τον
τοκετό
Αθήνα, 14/1/2020
Από τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων κατά 50%
ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, από γυναίκες ασφαλισμένες σε πρώην φορείς κύριας
ασφάλισης αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σήμερα
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον
μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.
Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.3227/2004, προβλέπεται η απαλλαγή από την
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής
Εστίας (ΛΑΕ), των γυναικών, ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του
ενός, για ένα έτος.
Με τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν.4387/2016 αναμορφώθηκε από 1/1/2017 το καθεστώς
ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών και μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς
απασχολούμενων, αγροτών), με τη δημιουργία ενιαίων κανόνων ως προς τον καθορισμό των
ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων. Ως εκ τούτου, οι προγενέστερες ρυθμίσεις του άρθρου 141
παρ. 2 του ν.3655/2008, καθώς και αντίστοιχες ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.3232/2004 για τις
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ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν έχουν περιληφθεί στα ανωτέρω άρθρα του ν.4387/2016,
δεν έχουν εφαρμογή από 1/1/2017.
Κατ' εφαρμογή, ωστόσο, των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του
διοικούμενου, δεδομένου ότι με την αριθ. Φ.80000/οικ. 61327/1484/ 2016 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΗΜ5465Θ1ΩΛΟ7), καθώς και με την αριθ. Δ.15/Δ'/11183/286/2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6Δ70465Θ1Ω-Ν5Δ), δόθηκαν
οδηγίες ότι οι διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά
την 1/1/2017, και ειδικά για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ ότι ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.3655/2008 και
όχι οι αντίστοιχες του ν.3227/2004, για όσες περιπτώσεις εφάρμοσαν τις ως άνω εγκυκλίους, η ισχύς των
οδηγιών που δίδονται με την παρούσα θα ξεκινήσει την 1/1/2020. Τυχόν ποσά που δεν έχουν καταβληθεί
από ασφαλισμένες κατ' εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 και αφορούν σε χρονικό
διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2019 δεν αναζητούνται.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Π. Μηταράκης

60201/Δ7.1422/2019
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους
Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
20 Δεκέμβριος 2019
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την παρ. 1Α και 2 του άρθ. 24 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α'), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α').
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α').
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α').
7. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το
εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3249/1955 (ΦΕΚ 139 Α').
8. Τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ
84 Α').
9. Την 16909/19-12-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο
Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» (ΦΕΚ 1892 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την 120151/17-5-2005 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 705 Β').
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10. Την 46691/1491/23-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθ.
26 του ν. 3996/2011» (ΦΕΚ 1106 Β').
11. Την 46561/8369/9.10.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 14 του ν. 3996/2011, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 80 του ν. 4144/2013» (ΦΕΚ 3677 Β').
12. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι
υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων,
με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω.
1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
i) η σοβαρότητα της παράβασης,
ii) ο αριθμός εργαζομένων,
iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις,
iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται,
v) το μέγεθος επιχείρησης,
vi) το καθεστώς απασχόλησης,
vii) η υπαιτιότητα.
Τα ανωτέρω κριτήρια, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των
προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.
Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
i. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Ως σοβαρότητα της παράβασης νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας.
ii. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ως αριθμός εργαζομένων νοείται αποκλειστικά ο αριθμός όσων απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα, κτλ), στοιχείο που
καθορίζει το μέγεθος της επιχείρησης.
iii. ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Ως επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις νοείται η επιβολή στην ίδιο ελεγχόμενο
τόπο εργασίας (όπως έδρα, παράρτημα, υποκατάστημα κτλ) τριών (3) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων
που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν
επηρεάζει τον παραπάνω υπολογισμό.
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iv. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
Ως αριθμός εργαζομένων που θίγονται, νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που αφορά η διαπιστωθείσα
παράβαση στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα κτλ).
v. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό
εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση
ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για
παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.
vi. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως καθεστώς απασχόλησης νοείται:
α. η απασχόληση εργαζομένων με πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας,
β. η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω
μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη, σύμφωνα με όσα η εργατική νομοθεσία ορίζει ειδικά για την
προστασία τους.
Το κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων αναφορικά με πολύ υψηλής σοβαρότητας
παραβάσεις .
vii. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
Ως υπαιτιότητα νοείται ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα.
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν:
α. το σύνολο του προσωπικού/ή κατηγορία αυτού, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
β. τη μη εκπλήρωση εργοδοτικής διοικητικής υποχρέωσης που αφορά το σύνολο του προσωπικού/ ή
κατηγορία αυτού, όπως υποβολή ή τήρηση ή ανάρτηση ή συμπλήρωση ή κατάρτιση ή επίδειξη βιβλίων,
στοιχείων ή άλλων προβλεπόμενων εγγράφων και εντύπων,
γ. την εκπρόθεσμη ή πλημμελή υποβολή εντύπων προς τις Υπηρεσίες,
δ. τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας που αφορά τη διενέργεια του ελέγχου ή των εργατικών
διαφορών,
ε. τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας για σύστημα απασχόλησης ή για καταβολή πληρωμής.
Οι Γενικές παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο συνοδεύεται από το
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας.
Β. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο και
σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης,
που προβλέπεται/εκπληρώνεται εξατομικευμένα για τον κάθε εργαζόμενο.
Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ,
ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II το οποίο συνοδεύεται
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από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας.
Στις ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ παραβάσεις συγκαταλέγονται και οι παραβάσεις στις οποίες έχει συνεκτιμηθεί ειδικά
το καθεστώς απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, ειδικής προστασίας
απασχόληση).
Παραβάσεις που δεν προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας, εντάσσονται κατά την κρίση
του αρμοδίου οργάνου ελέγχου, στην αναλογικώς προβλεπόμενη παράβαση και τις συνέπειές της,
προκειμένου για τον προσδιορισμό του επιβαλλόμενου προστίμου.
3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, στον ελεγχόμενο τόπο
εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
11-20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
21-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
251 και άνω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται κατωτέρω υπό Α και Β
η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και II αντίστοιχα.
Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος Ι, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από
αριθμό θιγομένων ως εξής:
α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο
εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
300,00 ευρώ για χαμηλές,
500,00 ευρώ για σημαντικές,
1.000,00 ευρώ για υψηλές και
1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο
εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
400,00 ευρώ για χαμηλές,
800,00 ευρώ για σημαντικές,
1.200,00 ευρώ για υψηλές και
2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
800,00 ευρώ για χαμηλές,
1.500,00 ευρώ για σημαντικές,
2.000,00 ευρώ για υψηλές και
3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
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δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο
εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
1.000,00 ευρώ για χαμηλές,
2.000,00 ευρώ για σημαντικές,
2.500,00 ευρώ για υψηλές και
4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο
εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
1.500,00 ευρώ για χαμηλές,
2.500,00 ευρώ για σημαντικές,
3.000,00 ευρώ για υψηλές και
6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο
εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
2.000,00 ευρώ για χαμηλές,
3.000,00 ευρώ για σημαντικές,
4.000,00 ευρώ για υψηλές και
8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά
θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με
πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα II επί τον
αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.
5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την
επιχείρηση/εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1B σημείο iii. του παρόντος άρθρου, το συνολικό
ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και
20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.
6. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του
τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 5
του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται
από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του εξουσιοδοτικού νόμου (ν. 3996/2011), ως ισχύει.
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Άρθρο 2
Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής τα Παραρτήματα Ι και II και τα συνοδευτικά
αυτών Συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 1 παρ. 4 Α)
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1
Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
2
κατά το προηγούμενο έτος
Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος Εβδομαδιαίας
3
Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας
Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση
4
μεταβολής των αποδοχών
5
Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του
6
τόπου εργασίας
Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών
7
οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρο 16 του ν. 1264/1982
Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων
8
Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν
στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94
Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα
9
αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος
της επιχείρησης

Α/Α
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου
Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»
Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση
προσλήψεων νέων εργαζομένων.
Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση
τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων
Μη υποβολή Βιβλιαρίου Εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων ή βοηθών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
έντυπο Ε4/ Συμπληρωματικός Ωραρίου
Παραβίαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ
Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" εντός μηνός Ιανουάριου
εκάστου έτους στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το
προηγούμενο έτος
Εκπρόθεσμη κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής
των αποδοχών.
Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του "Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων
Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία"
Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
Μη αναγραφή αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που αφορά για κάθε καταβολή που λαμβάνει
χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης
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Α/Α
26

27
28
29
30
31
32
33

Α/Α
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα
ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του
προσωπικού, που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού μέχρι την τελευταία ημέρα του
επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων
Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες
ΣΕΠΕ)
Μη καταχώριση στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που
χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
Μη χορήγηση ελάχιστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε κατάστημα
Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
Μη χορήγηση διαλείμματος
Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών.
Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών
Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε
τουριστικές επιχειρήσεις
Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών
ανά ημερολογιακό έτος
Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
44 Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας.
Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων
45
εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3).
46 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
47 Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
Μη υποβολή Μηνιαίου Πίνακα Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, στο έντυπο
48
Ε4/Συμπληρωματικός ωραρίου
49 Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων
50 Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή
51
στοιχείων
52 Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς
53
υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α')
54 Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου
55
μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
56 Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
57 Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που
58
μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.
1
3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α') και όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ5 του ν. 4254/2014
(ΦΕΚ 85 Α')
Άρθρο 4 παράγραφος 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΑ5
2
περ. 2 εδ. β' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') σε συνδυασμό με την αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α.
(ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
3
Άρθρο 16 παράγραφος 4 & 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')
Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθρο πρώτου του
4
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθρο5 παρ. 19 της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'),
όπως αυτή ισχύει
Άρθρο 9 εδ. β' 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 58 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84
5
Α')
6
Άρθρο 1 παρ. 2 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α') και αρθ. 7 του Β. Δ. της 24-6-58 (ΦΕΚ 103 Α')
Άρθρο 16 παρ. 2, 3, 5, 7 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 εδ. β' του άρθρο 23 του ν. 4144/2013
7
(ΦΕΚ 88 Α')και 8 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α')
8
Άρθρο 7 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α')
Άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 41 ν.4488/2017
9
(ΦΕΚ 137 Α')
Παρ. 2 του άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (79 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 214 του ν.
10 4635/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθ. 2 και παρ.3 του άρθρο 3 της Υ.Α.1524/1262/2019
(ΦΕΚ 4173 Β')
Άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και περ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθρου πρώτου του ν.
11 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθρο 5 παρ. 2 της αριθ. οικ. αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ
3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α' του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α' ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του
ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018
12
(ΦΕΚ 130 Α') και άρθρο 5 παρ. 18 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή
ισχύει
Άρθρο 4 του Β.Δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Λ') όπως αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθρο 1 του Π.Δ.
13 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α') σε συνδυασμό με την περ. 3 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13 του άρθ. πρώτου του ν.
4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
Άρθρο 2 και 4 της ΥΑ 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458 Β') σε συνδυασμό με την περ. 3 της Υποπ. ΙΑ.13.
14
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
Άρθρο 3 της ΥΑ 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458 Β') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν.
15 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α'), παρ. 4.7 του άρθ. 4 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως
αυτή ισχύει
16 Άρθρο 32 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')
Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.
17 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α') και όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ5 του ν. 4254/2014
(ΦΕΚ 85 Α')
Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΑ5 περ. 2 εδ.
18 β' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') σε συνδυασμό με την αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520
Β'), όπως αυτή ισχύει
Άρθ. 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 ( ΦΕΚ 286 Α') και άρθ. 5 παρ. 16 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019
19
Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθ. πρώτου του
20 ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθ.5 παρ. 19 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'),
όπως αυτή ισχύει
Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και άρθρο 80 παράγραφος 1 περ. α'του ν.
4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και
21
περ. β', όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α') και άρθρο 5 παρ. 18
της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
22 Άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α), αρθ. 2 παρ. 3 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ
23
3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
Άρθ'. 9 εδ. α', 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 58 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84
24
Α')
25 Υπ' αριθμ. 26034/695/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2362 Β')
Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της αριθμ. οικ. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β') παρ. 2 του άρθρο 33 του ν.
26 1836/1989 ( ΦΕΚ 79 Α') όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 214 του ν.3635/2019 σε συνδυασμό με την
Υ.Α. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β')
27 Άρθρο 3 παρ 3της αριθμ. οικ. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β')
Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ
28 362 Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.περ.4 του ν.4254/2014
29 Άρθρο 55 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
Άρθρο 42 παρ. 6 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και παρ. 2 της Υποπ. ΙΑ.10. του άρθ. πρώτου του ν.
30
4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
31 ΥΑ 20714/1025/13-5-1976
32 Άρθρο 4 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α')
33 Άρθ. 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α')
Άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως ισχύει και άρθρο 13 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α')
34
σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α')
ΚΥΑ 26034/695/06-06-2019 (ΦΕΚ 2362 Β') και άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α),
35
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
ΚΥΑ 26034/695/06-06-2019 (ΦΕΚ 2362 Β') και άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α' ),
36
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
Άρθρο 18 παρ.1 εδ. α' και β' του ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την περ.1
37
της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 5 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α')
38 Άρθρο 1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α')
Άρθρο 3 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
39
4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α')
40 Άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α')
Άρθρα 4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθ. 42
41
και 43 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α')
Άρθ.38 παρ.3 εδ. δ' του Ν.1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του
42
ν.4635/2019
Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ
43 362 Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') και τροποποιήθηκε με το
άρθ. πρώτο της υποπαρ. ΙΑ.6 περ.4 του ν.4254/2014(ΦΕΚ 85 Α')
Άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 ( ΦΕΚ 286 Α') και άρθρο 5 παρ. 16 της αριθ.
44
40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθ. πρώτου του ν.
45 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθ. 5 παρ. 2 της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'),
όπως αυτή ισχύει
46 Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')
47 Άρθρο 1 παρ. 2 και άρθ. 3 παρ. 2 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')
Άρθρο 27 παρ. 2 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 213
48 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') και της παρ. 4.7 του άρθ. 4 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ
3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
Άρθρο 1 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν.
3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α') και το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α'), άρθρο 3 του ν. 1387/1983
49 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρο 15 του ν. 2736/1999 (172 Α') και όπως ισχύει με το
άρθρο 17 παρ.1 και 2 του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α'), άρθρο 5 του ν. 1387/1983 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 17 παρ.3 ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α') και άρθρο 6 του ν. 1387/1983.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2 παρ. 2 περ.α' και δ' του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/ ') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31
50
παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α')
Άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ' του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ.
51
2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α')
Άρθρο 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'), άρθ. μόνο του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ
52 124 Α'), άρθ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ ή
κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους
Όροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ή ΥΑ εκδοθείσα βάσει του Α.Ν. 435/1968
53
(ΦΕΚ 124 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 8 παρ. 2 και 3 και άρθ. 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α')
Άρθρα 648 και 653 Α.Κ. και άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α') ως ισχύουν,
54 άρθ. μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ως και άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α')
ΥΠ ΙΑ. 11. του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με την αριθ. 4241/127/30.1.2019 ΥΑ
(ΦΕΚ 173 Β'), άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α') ως ισχύουν, άρθ. 103 παρ.
55 1β του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 169 Α'), άρθ. μόνον του Α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α'), Π.Δ. 156/1994 (ΦΕΚ
102 Α') σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 8 παρ. 1. του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ
362 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθ. 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθ.
56 πρώτο της υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 4 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') σε συνδυασμό και με το άρθ. μόνον του
Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α') , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 8 παρ. 1 του Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189
Α')
Άρθρο 4 παρ. 2 και 3, άρθ. 14 παρ. 5, 8, 9 και άρθ. 23 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'), άρθ. 19 του ν.
57
4472/2019 (ΦΕΚ 74 Α)
58 Άρθ. 8 και 9 του Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Α')
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ (Άρθ. 1 παρ.4 Β )
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 350 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1 Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης
400€
Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου
2
400 €
Δρομολογίων
Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο
3 άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του
500 €
εργοδότη του και του ΚΤΕΛ
Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό
4 Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων
600€
προϋποθέσεων
5 Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας
400€
Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή
6
600€
μοτοποδηλάτου
Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή
7
600€
μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών
8 Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς
400€
9 Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης
750€
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Α/Α
10
11
12
13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ
Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς
εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους - Λιγότερο ευνοϊκή
750€
μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού
Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και
750€
λόγω νοσηλείας των παιδιών
Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών
550€
Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης
550€
Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
750€
Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αϊτούμένα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες
ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε
περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση
750€
λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής
κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου
Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των
στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν,
400€
α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ)
γονική άδεια νοσηλείας τέκνου
Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης
400€
μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών
Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας)
400€
Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας
600€
Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις
600€
Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος
750€
Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς
400€
Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS
750€
Μη χορήγηση άδειας γάμου
550€
Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου
700€
Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων
700€
Μη καταβολής της κατ' ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και
550€
αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών
700€
φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/μαθητή Σχολής Τουριστικής
400€
Εκπαίδευσης σε ισχυοντα Πίνακα Προσωπικού
Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"
400€
Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση
τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως
600€
απασχολούμενο
ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

32 Μη χορήγηση κανονικής άδειας
33 Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας
Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
34
ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά
35
τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου,
36
ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών
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ΘΙΓΟΜΕΝΟ
900€
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ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ
Α/Α
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Α/Α
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
60
61
62

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή
άνω των 5 ωρών
Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ
Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων
Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα
Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος
Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο,
ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)
Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας
προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου
Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών
Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας
Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών
Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με
οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή
παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με
τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)
Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών

800€
900€
950€
800€
800€
800€
800€
800€
950€
950€
900€
900€
800€

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ
Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας
2000€
Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής
2000€
πρότασης για μερική απασχόληση
Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"
1000€
Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των
προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή
1000€
απασχόληση)
Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες,
Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην
1000€
προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών
και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης
(παράνομη υπερωριακή απασχόληση).
Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή
απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες A, Β, Γ) και οδηγών
1000€
βυτιοφόρων
Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς
1000€
προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"
Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή
1000€
απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων
Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη
1000€
καταχώρησή της στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"
Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης
1000€
των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρησή στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"
Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή
απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων
1000€
ορίων
Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες
1000€
Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης
1000€
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Α/Α
63
64

65

66

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ
Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την
2000€
εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας
Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση
2000€
Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας,
οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή
2000€
χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν
γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την
καταγγελία της σύμβασης εργασίας
Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
2000€
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α
67
68
69
70
71
72

73

74
75
76
77
78

79

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ
Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας
3000€
Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες
4000€
Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων
3000€
Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια
3000€
Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του
4000C
Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον
εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της
2000€
συμφωνημένης
Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση
τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς
2000€
απασχολούμενο
Παράνομη απόλυση εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης
που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη
4000€
μητέρα/κυοφόρος γυναίκα)
Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)
4000€
Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της
4000€
άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες)
Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού
3000C
Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της
ειδικής άδειας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α') ή άλλων αδειών που
4000€
σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέφει στην ίδια
θέση εργασίας
Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας
4000€
απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/A ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της Υποπ. ΙΑ. 14. του
1
άρθ. πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
Άρθ. μόνο παρ. 2 εδάφιο β' της ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β') σε συνδυασμό με το άρθ.4 του Β.Δ.
2
28.1/4-2-1938 (ΦΕΚ 35 Α')
Άρθρο 36 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4611/2019
3
(ΦΕΚ 73 Α')
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Α/A ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 παρ. Ια του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 1 παρ. Ια της ΚΥΑ
4
20303/383/4.5.2017 (ΦΕΚ 1623 Β') και το άρθ.3 παρ. 2 της ΥΑ 33947/2065/19.7.2017 (ΦΕΚ 2826 Β')
5
ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β'), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α.
6
Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
7
Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
8
Άρθρο 21 ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α')
9
Άρθρο 10 του Π.Δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β')
Άρθρο 4 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α'), άρθρο 18 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α'), άρθ. 52 παρ. 2 και
10 παρ. 3 περ. β' του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 39 του ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88 Α')
Αρθ. 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α') όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ν.
11
4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') και με το άρθρο 45 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α')
Άρθρο 7 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5
12
ΕΓΣΣΕ 02.04.2008
Άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') άρθ. 4 της ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 20 παρ. 5 του ν.
13
3896/2010
14 Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 15.4.2002
Άρθρο 24 και άρθ. 26 παρ. 3 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α'), άρθ. 9 και άρθρο 17 παρ. 2 του ν.
15
1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α')
16 Άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α'), όπως ισχύει
17 Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
α) Υπαλλήλων άρθρο 2 του ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α') & άρθ. 678 ΑΚ β) Εργατοτεχνιτών άρθ. 4 του
18
Β.Δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α') & άρθ. 678 Α.Κ.
Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 250 Α') κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977
19 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β') και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 ν .3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως
αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαρ. ΙΑ 14 άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012(ΦΕΚ 222 Α')
Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α'), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996,που κυρώθηκε με το αρθρο
20
22 ν.2556/1997, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004
21 Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003
Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α') και άρθ.
22
8 της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ
23 Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.05.2004
24 Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 09.06.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.05.2000
25 Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 09.06.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.05.2000
26 Άρθρο 68 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α')
27 Παρ. 8 και 13 της υπ' αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β')
28 Παρ. 9 και 13 της υπ' αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β')
29 Παρ. 10 και 13 τηςυπ' αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β')
Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του
ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 12 του ν. 4554/2018
30
(ΦΕΚ 130 Α'), σε συνδυασμό με την αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή
ισχύει
Άρθρο80 παρ. 1 περ. α'του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του
31 ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 12 του ν. 4554/2018
(ΦΕΚ 130 Α') και Άρθρο 5 παρ. 18 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β')
Άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.
32 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') και άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ', όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν.
4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α')
Άρθρο 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β')
33 που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α') και άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ
267 Α')
34 Άρθρο 1 παρ. 3, άρθρο 3 παρ. 1, άρθ. 4 και άρθ. 9 παρ. 3 και 4 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α)
Άρθ. 1 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 1 και άρθ. 4 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α), όπως ισχύει και παρ. 1 του
35
αρθρο 14 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α)
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Α/A
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

49
50
51
52

53

54

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 1 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 1 και άρθ. 4, 11, 12, 13 και 14 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')
Άρθ. 10 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α') και άρθ. 16 παρ. 4 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α')
Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')
Άρθ.38 παρ.7 του ν.1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του
ν.4635/2019)
ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β'), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β') όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ
27019/2/1953 (ΦΕΚ Β716-12-53) σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
Άρθ. 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β')
Άρθ. 648 και 653 Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθ. μόνον Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθ. 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
Άρθρο 8 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')
Άρθρο 52 παρ. 3, περ. α' του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του
ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3896/2010
Άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α')
Άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ', όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), άρθ.
5 παρ. 1 εδ. β' του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957
(ΦΕΚ 182 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του
ν.3302/2004
Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3
του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α') και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β') που κυρώθηκε με
το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α')
Άρθ. 3 παρ. 1 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 5 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94
Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 του Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117 Α')
Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α')
Άρθ.38 παρ.8 ν.1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του ν.4635/2019
Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του
ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018
(ΦΕΚ 130 Α'), σε συνδυασμό με την αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή
ισχύει
Άρθ. 4 του Π.Δ. της 27-6/04-7-1932 (ΦΕΚ 212 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 παρ. 1 του
Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α'), άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α') σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων Υ.Α. βάσει
του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88
Α'), όπως ισχύει με την αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και το
άρθρο 12 του ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α') και την εκάστοτε ΥΑ καθορισμού των ανωτάτων ορίων
υπερωριακής απασχόλησης των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες.
Περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.13 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α' ), άρθρου 1 του ν.
3385/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 74 παρ. 10 και 11 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α') σε
συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων Υ.Α. βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που
καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και το
άρθρο 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α'), όπως ισχύει με την αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του ν.
4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και το άρθρο 12 του ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α')
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Α/A ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 1, 2, 3 και 4 του Β.Δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Β.Δ. 882/1961
(ΦΕΚ 224 Α'), άρθ. 6 της από 14-02-1984 Ε.Σ.Σ.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε με την Υ.Α. 11770/20-031984 (ΦΕΚ 1 Β'), άρθ. 3 και 6 της από 26-02-1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975
(ΦΕΚ 180 Α') (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210
55
Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α')σε συνδυασμό με
τις διατάξεις ειδικότερων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας
εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και αρθ. 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το αρθ. μόνο του Β.Δ.
815/1961 ( ΦΕΚ 206 Α')
Άρθρο 80 παρ. 1 περ.α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν.
56 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ
130 Α'), σε συνδυασμό με την Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
Άρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β') σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ
57 που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές
καθώς και περ. 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ. 13 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
Άρθ. 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν.
58 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ
130 Α'), σε συνδυασμό με την Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β')
Άρθ. 33 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α'), παρ. 1 του άρθρο 213 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') και αρθ.
59 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') όπως ισχύει σε συνδυασμό με την ΥΑ 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α.
(ΦΕΚ 3520 Β')
60 Άρθ. 33 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α')
ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β'), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β'),
άρθ. 2 του Ν.Δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 435/76 & άρθ. 1
61
του Ν.Δ. 147/73 και αρθρο 42 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α') σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του Α.Ν.
690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ.1 του Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α').
Άρθ. 74 παρ.10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α'), άρθ. μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως
62 αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α') σε συνδυασμό με μία από τις
απαριθμούμενες περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης
63 Άρθ. 2,4,5 και 10 του ΠΔ 219/2000 και αρθ. 7 και 16 του ΠΔ 101/2016 (ΦΕΚ 178 Α')
64 Άρθ. 2 παρ. 2 περ. η) και άρθ. 5 του ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α')
Άρθ. 1 περ. α' και β', 2, 3, 4, 5, 6 και 11 παρ.2 του Ν. 4443/16(ΦΕΚ 232 Α') (Ιση μεταχείριση
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή
65
χρόνιας πάθησης, ηλικίας ,οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης,σεξουαλικού
προσανατολισμού,ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου)
Άρθ. 3, 4, 11, 12, 13 και 14 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α') παρ. 5 του άρθ. 4 του Ν. 3094/2003 όπως
66
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 20 του ν. 4443/2016
Άρθ. 8 παρ. 1 και 2, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 57 του ν.3850/2010
67
(ΦΕΚ 84 Α')
Άρθ. 2, 17 και 18 παρ. 3 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α'), άρθ. 4, 7, 12 και 13 και Παραρτήματα I και II
68 του Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α'), άρθρο 4 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111Α') και ΥΑ 103621/2003 (ΦΕΚ 875
Β') και άρθρο 51 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
Άρθ. 5,-και 18 παρ. 3 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθ. 3 (8 νυχτερινή εργασία, 9 ανάπαυση, 10
69
διάλειμμα, 12 κυρώσεις) του Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α') και άρθ. 54 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
Άρθ. 3, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθ. 52 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α') και
70
άρθρο 5 του π.δ/τος 62/1998(ΦΕΚ 67 Α'),
Άρθ. 2 παρ. 1,17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α'), άρθ. 2 και 4 του Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67
71
Α') και άρθρο 51 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
Άρθ. 38 παρ 11 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ 101 Α') ως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 59 του ν. 4635/2019
72
(ΦΕΚ 167 Α')
Άρθ. 38 παρ 11 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ 101 Α') ως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 59 του ν. 4635/2019
(ΦΕΚ 167 Α') και άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από
73 το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 12 του ν.
4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α') και άρθ. 5 παρ. 18 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'),
όπως αυτή ισχύει
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Α/A ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 15 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') ως ισχύει με την προσθήκη του άρθρο 46 ν. 4488/2017 (ΦΕΚ
137 Α'), το άρθ. 10 του Π.Δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β') και το άρθ. 36 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') σε
74 συνδυασμό με το άρθ. 10 του Π.Δ. 176/1997 του άρθ. 3 παρ. 4 του άρθ. 14 και του άρθρο 25 του ν.
3896/2010 και παρ. 5 του άρθ. 4 του ν. 3094/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 20
του ν. 4443/2016
Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως
75 συμπληρώθηκε με το άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του ν.
2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 4 του ν. 3896/2010
Άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4
76
του ν. 3896/2010
Άρθ. 9 της ΕΓΣΣΕ 09.06.1993, άρθ. 6 της ΕΓΣΣΕ 15.4.2002 το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 7 του ν.
3144/2003, άρθ. 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.2004, άρθρο 7 περ. γ' της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006, άρθ. 6 της
77
ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 2 της ΕΓΣΣΕ 26.04.2014 και το άρθ. 38 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α') σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 3896/2010
Άρθ. 16 και άρθ. 20 παρ. 3 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α'), άρθ. 52 παρ. 1 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89
78
Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α')
79 Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α')
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά την ελεγκτική διαδικασία, έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις από τους
Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα η Πράξη Επιβολής
Προστίμου (Π.Ε.Π), εφαρμογή έχει η παρούσα υπουργική απόφαση.
Επίσης, οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς περιπτώσεις που δεν
έχουν οριστικοποιηθεί με την έκδοση απόφασης του αρμόδιου οργάνου (όπως αιτήσεις θεραπείας,
ιεραρχικές προσφυγές).
Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η 29164/755/27.06.2019 (ΦΕΚ
2686/Β΄/02.07.2019) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ως προς το κεφάλαιο Α του άρθρου 1 και τα σχετικά με αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ, ενώ το
Κεφάλαιο Β και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παραμένουν σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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