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ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17
του ν. 3296/2004 σχετικά µε τoν αυτοέλεγχο των υποβαλλόµενων δηλώσεων όσον
αφορά τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα εκµεταλλευτές –ιδιοκτήτες
ιδιοκτήτες Φ.∆.Χ.
Φ
»

Κατόπιν υποβολής στην υπηρεσία µας σχετικών ερωτηµάτων για το εάν οι
αποσβέσεις επί της τεκµαρτής αξίας της αδείας των Φ.∆.Χ., για τον τρόπο διενέργειας των
οποίων δόθηκαν οδηγίες µε την ΠΟΛ. 1106/11.5.2011 Ε.∆.Υ.Ο., λαµβάνονται υπόψη κατά
τον προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του ν.
3296/2004 των φυσικών και νοµικών προσώπων εκµεταλλευτών-ιδιοκτητών
εκµεταλλευτών
των
προαναφερόµενων οχηµάτων, παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:
1. Σε περίπτωση που οι προαναφερόµενες επιχειρήσεις παροχής µεταφορικών
υπηρεσιών για τα οικονοµικά έτη 2011 και µετά επιλέξουν να υπαχθούν στις διατάξεις των
άρθρων 13-17 του ν.. 3296/2004 περί αυτοελέγχου των υποβαλλόµενων δηλώσεων , όσον
αφορά τη φορολογία εισοδήµατος,
εισοδήµατος πρέπει να δηλώσουν ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον
ίσα ή µεγαλύτερα από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του
αθροίσµατος των εξόδων και δαπανών,
δαπανών συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση και
των αποσβέσεων που αναλογούν,
αναλογούν µε το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα
έσοδα.
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2. Συνεπώς οι προαναφερόµενες αποσβέσεις λαµβάνονται υπόψη κατά τον
προσδιορισµό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τη διαδικασία του
αυτοελέγχου καθώς, αν και βάσει των προαναφερόµενων οδηγιών της ΠΟΛ. 1106/11-52011 δεν υπολογίζονται κατά το λογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, τελικά
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη φορολογική αναµόρφωση, αφορούν
αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξυπηρετούν υπαγόµενη στις διατάξεις
των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 δραστηριότητα και κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15
του ίδιου νόµου λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων
της δραστηριότητας αυτής στο πλαίσιο του αυτοελέγχου και γενικότερα ανεξάρτητα από
την ασκούµενη δραστηριότητα( εµπορία, παροχή υπηρεσιών κ.λπ) ως έξοδα και δαπάνες
κατά τον υπολογισµό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τη διαδικασία του
αυτοελέγχου, λαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που εξυπηρετούν και βαρύνουν
την κατά περίπτωση ασκούµενη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν είναι πραγµατικά ή
τεκµαρτά και αν εκπίπτουν φορολογικά ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα( σχετ. και οι
οδηγίες της ΠΟΛ. 1191/17-12-2010 Ε.∆.Υ.Ο.).
3. Κατ΄ εξαίρεση, λόγω της πρώτης εφαρµογής της δυνατότητας διενέργειας των
αποσβέσεων της τεκµαρτής αξίας της αδείας από τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα
εκµεταλλευτές –ιδιοκτήτες Φ.∆.Χ. για το οικονοµικό έτος 2011, οι επιχειρήσεις αυτές
µπορούν

να

υποβάλουν

εκπρόθεσµα

συµπληρωµατικές

δηλώσεις

αυτοελέγχου

φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2011, τα τυχόν αντίστοιχα Eιδικά Σηµειώµατα
Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. καθώς και τυχόν συµπληρωµατικές δηλώσεις λοιπών φορολογικών
αντικειµένων στο πλαίσιο του αυτοελέγχου έως την 30.9.2011, χωρίς προσαυξήσεις και
πρόστιµα αλλά και χωρίς να ανατρέπεται η επελθούσα περαίωση κατά τις διατάξεις των
άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 εκ του λόγου αυτού και µόνο, εφόσον έχουν υποβληθεί
εµπρόθεσµα οι δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, τα τυχόν Ειδικά
Σηµειώµατα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. και οι τυχόν συµπληρωµατικές δηλώσεις λοιπών
φορολογικών αντικειµένων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 των ίδιων ως άνω διατάξεων
και κατά τον υπολογισµό των ακαθάριστων εσόδων του αυτοελέγχου κατά το άρθρο 15
του ίδιου ως άνω νόµου δεν λήφθηκαν υπόψη οι αποσβέσεις της τεκµαρτής αξίας της
αδείας των Φ.∆.Χ. και ως εκ τούτου και στο τυχόν υποβληθέν Ειδικό Σηµείωµα
Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. δεν έγινε ορθός υπολογισµός των διαφορών εκροών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι ∆.Ο.Υ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Οικονοµικές Επιθ/σεις – Όλοι οι Οικον. Επιθ/τές
2. Περιφερειακές ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε.
3. Αποδέκτες Πίνακα Η’ (εκτός των αριθ. 4, 10 και 11), ΙΑ’, ΙΒ’ (εκτός των αριθ.10 έως 17),
ΙΓ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, Κ’ (εκτός των αριθ. 6 και 7 ) ΚΒ’ και ΚΓ΄(οι αριθ. 7,8,11 και 12)
4. Συµβούλιο της Επικρατείας
5. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
6. ΠΟΕ – ∆ΟΥ, Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορ. & Τελ. Θεµάτων
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Πληρ. Συστηµάτων
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε.
6. Γραφεία Γεν. ∆/ντών Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, ΚΕ.Π.Υ.Ο., Οικον. Επιθ/σης, ∆ιοικ.
Υποστήριξης και ∆ηµ. Περ. & Εθν. Κληροδοτηµάτων
7. ∆/νσεις Γεν. ∆/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Οικον. Επιθ/σης και ∆ιοικ.
Υποστήριξης
8. ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. (Κ.Υ.)
9. Γ.Γ.Π.Σ. – ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ ( ∆30)
10. ∆ιεύθυνση Ελέγχου – Τµήµατα Α’, Β', Γ’, ∆’, Ε’ (από 5 αντίγραφα)
11. Μ.Ε.Τ.Α.
12. Τράπεζα ∆ηµοσιονοµικών ∆εδοµένων (Τ.∆.∆.)
13. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
14. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)

