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ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), (αρµοδιότητα της Δ/νσης Φ.Π.Α.) 
 
1. Υποβολή περιοδικής δήλωσης. 
 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης: 
• Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην ΔΟΥ που είναι αρµόδια για την φορολογία 
εισοδήµατος: 
- Για κάθε ηµερολογιακό µήνα: για όσους τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. και το 
Δηµόσιο εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης. 
- Για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο: για όσους τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. ή 
δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων (π.χ. ο φορολογικός αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα υποκείµενου στο φόρο εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος µέλος, υπό ίδρυση 
επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία).  
• Οι εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για όλους τους 
υποκείµενους στο φόρο. 
• Οι εκπρόθεσµες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται:  
α) για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής, στην αρµόδια ΔΟΥ σε 
έντυπη µορφή ή µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet έως την 1.4.2012, ενώ από την 
ηµεροµηνία αυτή και µετά αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.  
β) για φορολογικές περιόδους µέχρι και 31.12.2010 αποκλειστικά και µόνο στην 
αρµόδια ΔΟΥ σε έντυπη µορφή. 
• Η υποχρέωση υποβολής της περιοδική δήλωσης µε τη χρήση ηλεκτρονικής 
µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011. 
• Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται το σύνολο του χρεωστικού 
υπολοίπου και των ενδεχόµενων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον το 
40% του χρεωστικού υπολοίπου στην περίπτωση εµπρόθεσµης περιοδικής (αρχικής 
ή τροποποιητικής) δήλωσης.  Σε αντίθετη περίπτωση η περιοδική δήλωση θεωρείται 
ως µη υποβληθείσα και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα. 
Στην περίπτωση της τµηµατικής καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου και 
καταβολής τουλάχιστον του 40% ως πρώτη δόση µε την υποβολή της δήλωσης, το 
υπόλοιπο ποσό προσαυξηµένο κατά 2% καταβάλλεται σε δύο ισόποσες µηνιαίες 
δόσεις, µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου 
και του µεθεπόµενου µήνα που ακολουθούν την υποβολή της δήλωσης, µε την 
προϋπόθεση ότι κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ εκτός από την τελευταία 
δόση η οποία µπορεί να είναι µικρότερη από 300 ευρώ. 
• Σε περίπτωση που χρεωστική περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέσω του ειδικού 
δικτύου TAXISnet και δεν περιλαµβάνει το ορθό ποσό προς καταβολή, η αρχική 
δήλωση διαγράφεται µέσω του ειδικού δικτύου και υποβάλλεται εκ νέου.  Εάν η 
αρχική δήλωση δεν είναι δυνατό να διαγραφεί πριν την ηµεροµηνία πληρωµής του 
χρεωστικού υπολοίπου µέσω των τραπεζών, η εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση 
υποβάλλεται εκ νέου στην αρµόδια ΔΟΥ µέχρι τη µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη 
ηµέρα της καταληκτικής, προσκοµίζοντας στο τµήµα ΦΠΑ της αρµόδιας ΔΟΥ το 
αποδεικτικό υποβολής της αρχικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011). 
 
Καταληκτική προθεσµία υποβολής της περιοδικής δήλωσης: 
Α. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέχρι: 
α) Την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην 
οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.   
β) Την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου 
στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει µηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. 
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Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση διακοπής 
υπαγοµένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η 
δήλωση µεταβολών µετάταξης λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται 
εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 36.1.α, β και γ του Κώδικα ΦΠΑ, µετά την 
καταληκτική προθεσµία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι την 26η του επόµενου µήνα από την υποβολή των 
ανωτέρω δηλώσεων. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011). 
 
Β. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., λόγω 
τεχνικής αδυναµίας υποβολής τους µέσω του συστήµατος TAXISnet ή πληρωµής 
τους µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του Διατραπεζικού Συστήµατος ΔΙΑΣ η 
προθεσµία υποβολής τους είναι η µεθεπόµενη εργάσιµη ηµέρα της καταληκτικής. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011). 
 
Γ.  Σε περίπτωση γενικής αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι 
ανωτέρω καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής µεταφέρονται την επόµενη τοπικά 
εργάσιµη ηµέρα (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011). 
 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση γενικής αργίας είναι δυνατή η υποβολή της 
περιοδικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet την νέα καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής.  Αντίθετα στην περίπτωση της τοπικής αργίας ή τοπικά µη 
εργάσιµης ηµέρας δεν είναι δυνατή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης µέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet και η περιοδική δήλωση υποβάλλεται την πρώτη εργάσιµη 
ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή. 
 
Δ. Όταν η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά µέσω του 
TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασµένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η 
προθεσµία υποβολής παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα που 
ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον 
η περιοδική δήλωση είχε αρχικά υποβληθεί εµπρόθεσµα, είχε δοθεί εµπρόθεσµα η 
εντολή πληρωµής στην Τράπεζα και υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του 
χρεωστικού υπολοίπου της περιοδικής δήλωσης στον τραπεζικό λογαριασµό από 
τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η καταβολή, την ηµεροµηνία πληρωµής. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο υποκείµενος στο φόρο υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα 
περιοδική δήλωση στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (στην ανωτέρω προθεσµία) 
συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011). 
 
2. Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης. 
 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης: 
• Οι εµπρόθεσµες εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο 
µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
• Οι εκπρόθεσµες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται: 
α) Στην αρµόδια ΔΟΥ σε έντυπη µορφή εάν αφορούν διαχειριστικές περιόδους 
που έχουν λήξη µέχρι και 31.12.2009. 
β) Στην αρµόδια ΔΟΥ σε έντυπη µορφή ή µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet 
εάν αφορούν διαχειριστικές περιόδους µε λήξη από 1.1.2010 και εφεξής, ενώ από 
1.4.2012 οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
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• Η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη χρήση ηλεκτρονικής 
µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012. 
 
• Σε περίπτωση που χρεωστική εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται µέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet και δεν περιλαµβάνει το ορθό ποσό προς καταβολή, η 
αρχική δήλωση διαγράφεται µέσω του ειδικού δικτύου και υποβάλλεται εκ νέου.  Εάν 
η αρχική δήλωση δεν είναι δυνατό να διαγραφεί πριν την ηµεροµηνία πληρωµής του 
χρεωστικού υπολοίπου µέσω των τραπεζών, η εµπρόθεσµη εκκαθαριστική δήλωση 
υποβάλλεται εκ νέου στην αρµόδια ΔΟΥ µέχρι τη µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη 
ηµέρα της καταληκτικής, προσκοµίζοντας στο τµήµα ΦΠΑ της αρµόδιας ΔΟΥ το 
αποδεικτικό υποβολής της αρχικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
Καταληκτική προθεσµία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης: 
Α.   Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται: 
α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόµενου έτους για τους υποκείµενους που κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας, ή δεν 
υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. (π.χ. ο φορολογικός αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα υποκείµενου στο φόρο εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος µέλος, υπό 
ίδρυση επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία).  
β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το 
Δηµόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω 
θανάτου φυσικού προσώπου. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012). 
 
Σηµειώνεται ότι από 1/1/2012 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της 
διαχειριστικής περιόδου εντός του ηµερολογιακού έτους (π.χ. παύσης εργασιών την 
15/3/2012) η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται το επόµενο ηµερολογιακό έτος, 
στις ανωτέρω προθεσµίες (10/4/2013 για υποκείµενους που τηρούν Β΄ κατηγορίας 
βιβλία του ΚΒΣ). 
 
Β. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., λόγω 
τεχνικής αδυναµίας υποβολής τους µέσω του συστήµατος TAXISnet ή πληρωµής 
τους µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του Διατραπεζικού Συστήµατος ΔΙΑΣ η 
προθεσµία υποβολής τους είναι η µεθεπόµενη εργάσιµη ηµέρα της καταληκτικής. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012). 
 
Γ. Σε περίπτωση γενικής αργίας, τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι 
ανωτέρω προθεσµίες µετακυλίονται στην επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα.  
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση γενικής αργίας είναι δυνατή η υποβολή της 
εκκαθαριστικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet την νέα καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής.  Αντίθετα στην περίπτωση της τοπικής αργίας ή τοπικά µη 
εργάσιµης ηµέρας δεν είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης µέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet και η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται την νέα 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στη ΔΟΥ. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012). 
 
Δ. Όταν η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά µέσω του 
TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασµένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η 
προθεσµία υποβολής παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα που 
ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον 
η εκκαθαριστική δήλωση είχε αρχικά υποβληθεί εµπρόθεσµα, είχε δοθεί εµπρόθεσµα 
η εντολή πληρωµής στην Τράπεζα και υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του 
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χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής δήλωσης στον τραπεζικό λογαριασµό 
από τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η καταβολή, την ηµεροµηνία πληρωµής.  
 
Στην περίπτωση αυτή ο υποκείµενος στο φόρο υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα 
εκκαθαριστικής δήλωση στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (στην ανωτέρω προθεσµία) 
συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/ 2012). 
 
3. Υποβολή τελευταίας περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε 
περίπτωση µετασχηµατισµού των επιχειρήσεων µε το ν.2166/1993. 
 
Στον µετασχηµατισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α΄) 
όπως ισχύει, οι µετατρεπόµενες, συγχωνευόµενες ή απορροφώµενες επιχειρήσεις 
υποβάλλουν στην αρµόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστική δήλωση για 
τις πράξεις που πραγµατοποίησαν µέχρι τον χρόνο σύνταξης του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού.  Ως ηµεροµηνία αφετηρίας για την προθεσµία εµπρόθεσµης 
υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
µετασχηµατισµού. 
 
Επιπλέον, από το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέχρι το 
χρόνο ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού, κάθε µία από τις µετασχηµατιζόµενες 
επιχειρήσεις για τις πράξεις που διενεργεί στο όνοµά της αλλά για λογαριασµό της 
προερχόµενης από το µετασχηµατισµό αυτό εταιρείας, υποχρεούται να υποβάλλει 
περιοδικές δηλώσεις για κάθε φορολογική περίοδο, µε το δικό της ΑΦΜ. 
Περισσότερες διευκρινίσεις έχουν δοθεί µε την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ 1131/1995. 
 
Ειδικά για την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από 
µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 
Α΄137) και τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. 1055240/439/0015/9.5.1995/ 
ΠΟΛ1131/95 εγκύκλιο, έχουν δοθεί οδηγίες µε την Ε.Δ.Υ.Ο. 1091531/7453/1653/ 
Δ0014/25.9.2009.  
 
4. Κυρώσεις στην περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής περιοδικών 
δηλώσεων ΦΠΑ. 
 
α) Προσαύξηση 1,5% για κάθε µήνα καθυστέρησης (µε ανώτατο ποσοστό το 60%), 
εφόσον από τη δήλωση προκύπτει φόρος για καταβολή.   
β) Πρόστιµο από 117 έως 1170€ το οποίο κατά τον συµβιβασµό µειώνεται στο 1/3 
στην περίπτωση πιστωτική ή µηδενικής δήλωσης. 
 
5. Υποχρεώσεις σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών/διακοπής 
εργασιών 
 
Σε περίπτωση παύσης εργασιών, πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω 
υποχρεώσεις: 
 
• υποβολή περιοδικής δήλωσης µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που 
ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (µήνα ή τρίµηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα λειτουργίας του υποκείµενου.  
 
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 36.1. γ του Κώδικα ΦΠΑ, µετά την 
καταληκτική προθεσµία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι την 26η του επόµενου µήνα από την υποβολή της 
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δήλωσης παύσης εργασιών (π.χ. παύση εργασιών νοµικού προσώπου που τηρεί 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ την 27/03/2012, δήλωση της παύσης εργασιών στο 
Τµήµα Μητρώου της ΔΟΥ την 27/04/2012, προθεσµία υποβολής περιοδικής 
δήλωσης για την φορολογική περίοδο 1/03/2012 – 27/03/2012 την 26/05/2012). 
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011). 
 
• υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης: 
α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόµενου έτους για τους υποκείµενους που κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται 
σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.   
β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  
(βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012). 
 
• έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης για τα αποθέµατα της επιχείρησης, 
πάγια (εφόσον έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισµού του φόρου που τα 
επιβάρυνε κατά την αγορά τους) και εµπορεύσιµα, που υπάρχουν κατά την στιγµή 
της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης.  
 
6. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων. 
 
Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων 
υπηρεσιών - ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόµενων υπηρεσιών), 
από 1.1.10 υποβάλλονται για κάθε ηµερολογιακό µήνα. 
 
Η υποβολή των αρχικών και εµπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων 
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού 
δικτύου (TAXISnet) για κάθε ηµερολογιακή περίοδο µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των 
επιχειρήσεων που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή 
απορροφώνται και όπου αυτό δεν είναι δυνατό. 
 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αρχικών και εµπρόθεσµων 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη 
της µηνιαίας περιόδου την οποία αφορά (είτε µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet είτε 
µέσω της Δ.Ο.Υ.).  Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία 
µεταφέρεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
 
Εφόσον την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική 
αδυναµία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στη Δ.Ο.Υ. 
την επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα. 
 
Οι διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται προαιρετικά ηλεκτρονικά για 
ηµερολογιακές περιόδους από 1.1.2010 και εφεξής και σε έντυπη µορφή στην ΔΟΥ 
για ηµερολογιακές περιόδους έως και 31.1.2009. 
 
Οι εκπρόθεσµοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται προαιρετικά ηλεκτρονικά 
για ηµερολογιακές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής και σε έντυπη µορφή στη 
ΔΟΥ για ηµερολογιακές περιόδους έως και 31.12.2010. 
 
Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες µπορούν να υποβάλλονται και στα ΚΕΠ σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΚΥΑ 1045138/2497/604/Δ0014/27.04.2005 (ΦΕΚ615/Β΄/ 
10.05.2005). 
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7. Υποβολή δήλωσης INTRASTAT. 
 
Η στατιστική δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται µηνιαίως, είτε εντύπως στην αρµόδια 
Δ.Ο.Υ., είτε σε ηλεκτρονική µορφή, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων 
του Κ.Β.Σ..  Η κεντρική σελίδα της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
INTRASTAT βρίσκεται στην ηλεκτρονική δ/νση: «http://eurostat.statistics.gr/». 
 
Η προθεσµία υποβολής της δήλωσης INTRASTAT, εφόσον υποβάλλεται εντύπως 
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. ακολουθεί τις ηµεροµηνίες υποβολής των περιοδικών 
δηλώσεων ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
Τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2012 έως 31.12.2012 διαµορφώνονται 
ως εξής: α) εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (115.000) για τις αφίξεις και β) ενενήντα 
χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές. 
 
(βλ. σχετ., ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1098/2006, ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/2009, ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011, 
Εγκύκλιος ΠΟΛ 1036/2012). 
 
8. Τρόπος υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων 
υπηρεσιών – ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόµενων 
υπηρεσιών, µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
Οι  υποκείµενοι στο φόρο για να υποβάλλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά µέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet πρέπει να πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
Η διαδικασία εγγραφής για τους νέους χρήστες του TAXISnet περιλαµβάνει τα εξής 
βήµατα:  
 
1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής 
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συµπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση 
εγγραφής του, δηλώνοντας το όνοµα (username) και τον κωδικό πρόσβασης 
(password) που επιθυµεί να έχει ως χρήστης του συστήµατος.  Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήµατος ο χρήστης λαµβάνει σηµείωµα στο οποίο 
αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ηµεροµηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς 
επίσης και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να µεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να 
παραλάβει τον κλειδάριθµο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήµα. 
  
2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ. 
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet µεταβαίνει στο τµήµα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. 
και ζητά την έγκριση της αίτησής του.  Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του 
φορολογούµενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του 
νοµίµου εκπροσώπου για Νοµικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων.  Το µόνο 
στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνοµική 
ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρηµένο στο ΜΗΤΡΩΟ 
TAXIS.  Σε περιπτώσεις αδυναµίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού 
προσώπου ή του νοµίµως εκπροσωπούντος το µη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., 
για την παραλαβή του κλειδαρίθµου απαιτείται η προσκόµιση ειδικού πληρεξουσίου 
εγγράφου διάρκειας τεσσάρων µηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής 
του εξουσιοδοτούντος από Αστυνοµικό τµήµα ή Κ.ΕΠ. και δεν απαιτείται να είναι 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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3. Ενεργοποίηση Λογαριασµού Χρήστη (User Account) 
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασµό 
του. Στο βήµα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης 
(password). Η ενεργοποίηση του λογαριασµού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) 
κωδικών: το όνοµα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον 
κλειδάριθµο, ο οποίος παραλαµβάνεται µόνο από τον ίδιο το χρήστη. 
 
Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγµή κάνουν χρήση των υφισταµένων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα µπορούν να υποβάλλουν 
κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυµούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα 
παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική 
φορολογική εικόνα, µεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει 
να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο µέχρι 30/06/2012 προκειµένου να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η 
Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόµατα κατά τη διαδικασία µετάπτωσης των στοιχείων 
των υφισταµένων χρηστών. 
 
(βλ. σχετ. Α.Υ.Ο. 1178/2010, Εγκύκλιο ΠΟΛ 1086/2011, Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1249/2011). 
 
9. Διευκρινίσεις σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή 
των υποκειµένων στο φόρο στο Μητρώο V.I.E.S. 
 
Κάθε υποκείµενος στο φόρο που είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας και 
προτίθεται να πραγµατοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ενδοκοινοτική απόκτηση 
– ενδοκοινοτική παράδοση – ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών – ενδοκοινοτική 
λήψη υπηρεσιών) έχει υποχρέωση πριν την έναρξη της συναλλαγής (τιµολόγησης) 
να υποβάλλει στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης – µεταβολής εργασιών 
φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης – µεταβολής εργασιών µη 
φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο 
µητρώο V.I.E.S. 
 
Στη συνέχεια προβαίνει, πριν την έναρξη κάθε συναλλαγής στον έλεγχο εγκυρότητας 
του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.σε σχέση µε την  επωνυµία του.  Ο έλεγχος 
εγκυρότητας  του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. πραγµατοποιείται  στην  ηλεκτρονική  
διεύθυνση «http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/», καθώς και στην ενότητα 
«Εγκυρότητα φορολογικών στοιχείων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.  
«www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html».  Για τα κράτη µέλη που 
δεν είναι δυνατό να γίνει επιβεβαίωση της επωνυµίας µέσω των ηλεκτρονικών αυτών 
διευθύνσεων, ο έλεγχος  εγκυρότητας πραγµατοποιείται τηλεφωνικά από το τµήµα Β΄ 
της Δ/νσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών στον αριθµό 210-3640076. 
 
Τέλος, προκειµένου για αγαθά, απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί µια 
συναλλαγή ως ενδοκοινοτική είναι και η αποδεδειγµένη φυσική διακίνηση των 
αγαθών µεταξύ διαφορετικών κρατών µελών (βλ. σχετ. Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1201/1999). 
 
Σηµειώνεται ότι από 01/01/2010 στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται και 
η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον: i) ο 
τόπος φορολογίας είναι το κράτος µέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για 
την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (σύµφωνα µε το άρθρο 14 
παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα ΦΠΑ) και ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το 
φόρο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος µέλος του λήπτη των 
υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει 
υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη. 
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Σηµειώνεται ότι όσον αφορά την ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών, η υποχρέωση 
εγγραφής στο V.I.E.S. και υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύει για κάθε 
υποκείµενο στο φόρο, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για υποκείµενο στο φόρο που 
απαλλάσσεται στο εσωτερικό λόγω µικρού τζίρου (µικρές απαλλασσόµενες 
επιχειρήσεις), ή οι πράξεις του απαλλάσσονται από το φόρο (πράξεις του άρθρου 22 
του Κώδικα ΦΠΑ, αγρότες του ειδικού καθεστώτος).  Το ίδιο ισχύει και για τις 
ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών (υπηρεσίες που φορολογούνται σε άλλο κράτος 
µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.α του Κώδικα ΦΠΑ), από οποιοδήποτε 
υποκείµενο στο φόρο. 
 
10. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή 
ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από 
πρόσωπα που στερούνται του δικαιώµατος έκπτωσης του φόρου.  
 
Τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που ενεργούν 
αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου 
των εισροών τους, οι απαλλασσόµενες µικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος καθίστανται υπόχρεοι για την καταβολή ΦΠΑ για  την ενδοκοινοτική 
απόκτηση αγαθών, καθώς και την ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών που 
πραγµατοποιούν.  Ο φόρος αποδίδεται µε περιοδική δήλωση που υποβάλλεται µέχρι 
τη δεκάτη πέµπτη (15η) ηµέρα του εποµένου µήνα που ακολουθεί το µήνα που 
κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του 
Κώδικα Φ.Π.Α., µόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγµατοποιούνται τέτοιες 
συναλλαγές.     
 
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 
Ειδικότερα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών η υποχρέωση για την καταβολή 
του φόρου υφίσταται και η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις που: 
α) οι συναλλαγές που πραγµατοποιούν υπερβαίνουν το όριο των 10.000,00€ (χωρίς 
το ΦΠΑ) από όλα τα κράτη µέλη, κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, καθώς 
και την επόµενη διαχειριστική περίοδο (ανεξάρτητα ύψους αποκτήσεων). 
β) τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέγουν τη φορολόγησή τους, αποκτώντας ΑΦΜ/ΦΠΑ 
και κοινοποιώντας τον στον προµηθευτή τους.  Η επιλογή αυτή γίνεται µε υποβολή 
δήλωσης µεταβολών - µετάταξης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις 
διαχειριστικές περιόδους, µετά την πάροδο των οποίων µπορεί να ανακληθεί.  Η 
ανάκληση θα ισχύει από την επόµενη διαχειριστική περίοδο. 
 
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών 
Η υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ για υπηρεσίες που λαµβάνονται από άλλο κράτος 
µέλος και οι οποίες φορολογούνται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.α του 
Κώδικα ΦΠΑ, ισχύει για κάθε υποκείµενο στο φόρο, ανεξάρτητα από το ύψος των 
υπηρεσιών αυτών. 
 
Επίσης η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα ΝΠΔΔ, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ για 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγµατοποιούν, καθώς και για τα ΝΠΔΔ τα 
οποία παράλληλα ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στο φόρο ανεξάρτητα από το 
εάν οι υπηρεσίες χρησιµοποιούνται για τη φορολογητέα δραστηριότητα ή για τη 
δραστηριότητα δηµόσιας εξουσίας. 
 
Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν υποχρέωση 
υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, αντίθετα υποχρεούνται στην υποβολή 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων 
υπηρεσιών και δήλωσης INTRASTAT εφόσον έχουν υπερβεί το στατιστικό κατώφλι 
εξοµοίωσης. 
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11. Τόπος φορολόγησης υπηρεσιών.  
                   
Από 1.1.2010 
α) Υπηρεσίες που παρέχονται προς υποκείµενους στο φόρο (επιχείρηση), 
φορολογούνται στον τόπο του λήπτη (πελάτη), εκτός από τις εξής υπηρεσίες: 
-  υπηρεσίες σχετικές µε ακίνητο (φορολόγηση στον τόπο του ακινήτου), 
-  µεταφορές προσώπων (φορολόγηση ανάλογα µε το διανυόµενο διάστηµα), 
-  καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές κλπ. υπηρεσίες και από 1.1.2011 το δικαίωµα 
εισόδου σε ανάλογες εκδηλώσεις (φορολόγηση στον τόπο εκτέλεσης), 
-  υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (φορολόγηση στον τόπο πραγµατοποίησης 
και σε περίπτωση ενδοκοινοτικών ταξιδίων µεταξύ Ελλάδος και άλλων κρατών 
µελών, φορολόγηση στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού), 
-  µίσθωση µεταφορικών µέσων µέχρι 30 ηµέρες και προκειµένου περί πλοίων µέχρι 
90 ηµέρες (φορολόγηση στον τόπο που το µεταφορικό µέσο τίθεται στη διάθεση του 
πελάτη), 
 
β) Υπηρεσίες που παρέχονται προς µη υποκείµενους στο φόρο (τελικούς 
καταναλωτές) φορολογούνται στον τόπο του παρέχοντος, εκτός από τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στην περίπτωση (α) ανωτέρω και επιπλέον τις εξής υπηρεσίες: 
-  υπηρεσίες µεσαζόντων (φορολόγηση στον τόπο που φορολογείται η κύρια 
υπηρεσία που αφορά η µεσολάβηση), 
- µεταφορά αγαθών (φορολόγηση ανάλογα µε το διανυόµενο διάστηµα) και 
προκειµένου για ενδοκοινοτικές µεταφορές αγαθών φορολόγηση στον τόπο 
αναχώρησης, 
-  παρεπόµενες της µεταφοράς υπηρεσίες (φορολόγηση στον τόπο που 
εκτελούνται) 
-  πραγµατογνωµοσύνες και εργασίες επί κινητών αγαθών (φορολόγηση στον τόπο 
που εκτελούνται), 
- ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ορισµένες άυλες υπηρεσίες, όπως διαφήµιση, 
δικαιώµατα, συµβουλευτικές υπηρεσίες, τραπεζικές, ασφαλιστικές, ραδιοτηλεοπτικές, 
κλπ. (φορολόγηση στον τόπο του λήπτη).  
   
12. Εφαρµοζόµενος συντελεστής Φ.Π.Α. 
 
Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα 
αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει. 
 
Κατ’ εξαίρεση, συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. υπάγονται στο µειωµένο 
συντελεστή ο οποίος από 1.1.2011 είναι 13%.  
 
Στο ίδιο Παράρτηµα περιλαµβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται στον 
υπερµειωµένο συντελεστή (από 1.1.2011 6,5%).  Στον υπερµειωµένο αυτό 
συντελεστή υπάγονται: 
-  τα βιβλία της ΔΚ 4901 
-  τα βιβλία µε εικόνες για παιδιά της ΔΚ 4903 (από 1.1.2011) 
-  οι εφηµερίδες και τα περιοδικά της ΔΚ 4902 
-  τα φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου, των ΔΚ 3003 και 3004 και τα εµβόλια 
για την ιατρική του ανθρώπου της ΔΚ 3002 (από 1.1.2011) 
-  τα εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις 
-  η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της 
παροχής καταλύµατος διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή 
κάµπιγκ για τροχόσπιτα (από 1.1.2011).Κάθε κατηγορία αγαθών οριοθετείται από τις 
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δασµολογικές κλάσεις (Δ.Κ.) όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασµένη 
Ονοµατολογία του έτους 1996. 
Σηµειώνεται ότι από 1.9.2011 στον κανονικό συντελεστή υπάγονται: 
- τα παρασκευασµένα φαγητά, τα οποία παραδίδονται έτοιµα προς άµεση 
κατανάλωση χωρίς καµία περαιτέρω προετοιµασία, από εστιατόρια, ταβέρνες, 
πιτσαρίες, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες και συναφή 
καταστήµατα ή τµήµατα καταστηµάτων που παρασκευάζουν έτοιµα προς άµεση 
κατανάλωση φαγητά.  Εξαιρούνται οι παραδόσεις των ειδών αυτών από κυλικεία που 
λειτουργούν εντός εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών επιχειρήσεων ή ιδρυµάτων, ή 
ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας.  Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τα 
τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτά 
µπορούν να καταναλωθούν άµεσα χωρίς καµία περαιτέρω προετοιµασία.  Ως 
τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής νοούνται τα είδη διατροφής που 
παρασκευάζονται για ευρεία κατανάλωση και διατίθενται συσκευασµένα στα σηµεία 
πώλησης, καθώς και αυτά που εµπορεύονται σε µεγάλες συσκευασίες ή ποσότητες 
και παραδίδονται χύµα ή κοµµένα σε µικρότερες ποσότητες.   
- οι χυµοί φρούτων και λαχανικών που περιλαµβάνονται στη Δ.Κ. 2009, τα έτοιµα 
ροφήµατα και παρόµοια είδη του κεφαλαίου 21 του δασµολογίου όπως είναι ο καφές, 
το τσάι, η σοκολάτα κλπ., τα αεριούχα νερά, φυσικά ή τεχνητά καθώς και τα 
αναψυκτικά. 
- η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, 
ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, 
δηλαδή οι υπηρεσίες εστίασης γενικά.  
 
Επισηµαίνεται ότι στο µειωµένο συντελεστή (13%) εξακολουθούν να υπάγονται οι 
παραδόσεις γλυκών σκευασµάτων καθώς και η η παράδοση ψωµιού και άλλων 
αρτοσκευασµάτων. 
 
Διευκρινίσεις για τα θέµατα αυτά έχουν δοθεί µε τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1170/5.8.2011, 
1182/26.8.2011 και ΠΟΛ 1208/5.10.2011. 
 
13. Σε ποιες περιπτώσεις (γεωγραφικές περιοχές) ισχύουν οι µειωµένοι, κατά 
30%, συντελεστές Φ.Π.Α. 
 
Για τα νησιά των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα 
νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές 
του φόρου µειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και από 1.1.2011 είναι 5%, 9% 
και 16%.  
 
Οι µειωµένοι συντελεστές Φ.Π.Α. εφαρµόζονται στα αγαθά, µε εξαίρεση τα 
καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα, εφόσον αυτά:  
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείµενο στο φόρο που είναι 
εγκαταστηµένος στα νησιά αυτά, ή      
β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στο φόρο, 
εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή 
υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγκαταστηµένο στα 
νησιά αυτά, ή    
γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο στο φόρο ή προς µη υποκείµενο 
στο φόρο νοµικό πρόσωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια 
της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή    
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 
 
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι µειωµένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν, 
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:     
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α) Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο που έχουν την 
εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης 
περιλαµβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήµατος που 
λειτουργεί µόνιµα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία πραγµατοποιείται η παροχή των 
υπηρεσιών.      
β) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των νησιωτικών αυτών 
περιοχών. 
    
14. Εφαρµογή του Φ.Π.Α. στα νέα ακίνητα:                 
 
α) Περιπτώσεις παράδοσης ακινήτων που επιβάλλεται Φ.ΠΑ.  
Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή 
τµηµάτων τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µε αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή 
ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο του 
αποπερατωµένου, εφόσον πραγµατοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη 
εγκατάσταση σε αυτά.  
 
Για την εφαρµογή Φ.Π.Α. θεωρούνται:     
-  Ως κτίρια, τα κτίσµατα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται µε τα 
κτίσµατα ή µε το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο.     
-  Ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιµοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο των 
κτιρίων ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η 
µίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης ότι πραγµατοποιείται η πρώτη 
εγκατάσταση κατά το χρόνο που συµπληρώνεται τριετία από την αποπεράτωση της 
οικοδοµής.   Για τις οικοδοµές που έχουν αποπερατωθεί µέχρι και 31/12/2010, η 
τριετία αρχίζει από την 1/1/2011 (βλ. σχετ. εγκύκλιο ΠΟΛ 1150/2011). 
 
Επίσης, Φ.Π.Α. επιβάλλεται στη µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, στη σύσταση ή 
στην παραίτηση από το δικαίωµα προσωπικής ή πραγµατικής δουλείας, στην 
παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, 
βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου τµήµατος οικοπέδου 
καθώς και στη µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.   
 
β)  Χρόνος έναρξης εφαρµογής                                          
Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση ακινήτων των οποίων:    
-  Η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 01/01/2006 και µετά    
-  Η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 01/01/2006 και µετά µε την προϋπόθεση 
ότι µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. 
Εξαίρεση µπορεί να χορηγηθεί, εφόσον αυτό είναι επιθυµητό, στις περιπτώσεις που 
έχει υποβληθεί έως 25/11/2005 πλήρης φάκελος στην πολεοδοµία και στις 
περιπτώσεις αντιπαροχής εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή έχει υπογραφεί και το 
προσύµφωνο µεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικό κατασκευής.  
                                                  
γ) Πρώτη κατοικία                        
Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από 
το Φ.Μ.Α. κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας καθώς και η παραχώρηση του 
δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης που συνιστάται υπέρ των παραπάνω ακινήτων.
              
Επισηµαίνεται ότι, για τον οικοπεδούχο στην περίπτωση αντιπαροχής δεν υφίσταται 
ποτέ απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αφού δεν 
πληρούται η βασική προϋπόθεση της αγοράς που θέτουν οι διατάξεις Φ.Μ.Α. 
                                
δ) Παράδοση γηπέδων    
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Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.λ.π., καθώς 
και η παράδοση ιδανικών µεριδίων αυτών. 
    
                                 
ε) Αντιπαροχή                         
Δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στην παράδοση των χιλιοστών του οικοπέδου από τον 
οικοπεδούχο προς τον κατασκευαστή, ενώ επιβάλλεται Φ.Π.Α. για τις παραδόσεις 
κτισµάτων (εργολαβία) που δίδονται ως αντιπαροχή από τον κατασκευαστή στον 
οικοπεδούχο. Ως αξία, επί της οποίας υπολογίζεται Φ.Π.Α., λαµβάνεται η αξία της 
παρεχόµενης εργολαβίας, η οποία προκύπτει από το κόστος υλικών εργασιών, 
αµοιβών, µισθών και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και τυχόν εργολαβικό κέρδος, 
όπου υπάρχει. 
                   
στ) Μεταβίβαση ιδιοκτησιών που παραµένουν στην κυριότητα του 
οικοπεδούχου πριν από την αποπεράτωση της οικοδοµής  
Ο οικοπεδούχος µπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής της οικοδοµής, ακόµη 
και πριν εκδοθεί προς αυτόν το στοιχείο παράδοσης κτισµάτων, να µεταβιβάσει τις 
ιδιοκτησίες που παραµένουν στην κυριότητά του. Η µεταβίβαση αυτή υπάγεται σε 
Φ.Μ.Α. εάν ο οικοπεδούχος είναι ιδιώτης και σε Φ.Π.Α. εάν είναι κατασκευαστική 
επιχείρηση. Σηµειώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση το στοιχείο παράδοσης 
κτισµάτων θα εκδοθεί στον οικοπεδούχο που έχει συµβληθεί µε τον κατασκευαστή 
και σε αυτόν επιρρίπτεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 
                                  
ζ) Διαφορά ανάµεσα στην φορολογηθείσα αξία κάθε ιδιοκτησίας κατά τη 
µεταβίβαση και του απολογιστικού κόστους.            
Κατά την µεταβίβαση ιδιοκτησίας πριν από την αποπεράτωση της οικοδοµής 
επιβάλλεται Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση της οικοδοµής και την υποβολή του ειδικού 
εντύπου απολογιστικού κόστους είναι πιθανό για κάποιες ή όλες τις ιδιοκτησίες αυτό 
να προκύπτει µεγαλύτερο από την φορολογηθείσα, κατά την υποβολή της ειδικής 
δήλωσης, αξία. Η κατασκευαστική επιχείρηση µπορεί να υποβάλλει έκτακτη δήλωση 
και να αποδώσει τον Φ.Π.Α. που οφείλει σηµειώνοντας την αιτία υποβολής της αλλά 
δεν θα µεταφέρει το ποσό αυτό προς έκπτωση στην περιοδική της οικείας 
φορολογικής περιόδου. Άλλως ο φόρος καταλογίζεται κατά τον έλεγχο µε 
προσαύξηση λόγω ανακρίβειας των δηλώσεων.                    
 
η) Εκχώρηση εργολαβικού προσυµφώνου κατασκευαστικής επιχείρησης που 
έχει συµβληθεί µε οικοπεδούχο σε άλλη κατασκευαστική επιχείρηση προς 
συνέχιση των εργασιών.        
   
Η εκχώρηση εκ µέρους του εργολάβου των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το προσύµφωνο µεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικό 
κατασκευής συνιστά παροχή υπηρεσίας. Ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η 
αντιπαροχή που έλαβε η πρόκειται να λάβει για την εκχώρηση αυτή ο αρχικός 
εργολάβος. Η κατασκευαστική επιχείρηση που υπεισέρχεται στο εργολαβικό 
προσύµφωνο θα έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις ως προς τον Φ.Π.Α. για την 
έν λόγω οικοδοµή.  
              
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που πριν την εκχώρηση έχει 
συντελεστεί µεταβίβαση χιλιοστών οικοπέδου από τον οικοπεδούχο στον 
κατασκευαστή (µε συµβόλαιο) ή έχουν µεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε  τρίτο 
ιδιοκτησίες που αφορούν στο εργολαβικό αντάλλαγµα, διότι ενδέχεται να 
προκύπτουν και άλλες πράξεις που υπόκεινται σε φορολογία. 
 
15. Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.  
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Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι πράξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 22 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι οποίες πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της 
χώρας µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και αφορούν στην ιατρική 
και νοσοκοµειακή περίθαλψη - διάγνωση, στην κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, στις 
υπηρεσίες εκπαίδευσης γενικά, στον αθλητισµό, στις υπηρεσίες πολιτιστικής ή 
µορφωτικής φύσης, στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, χρηµατικές 
συναλλαγές, µετοχές, µερίδια, οµολογίες, αµοιβαία κεφάλαια, καταθέσεις, µισθώσεις 
ακινήτων κ.α.  Απαλλάσσονται, επίσης, από το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι µικρές επιχειρήσεις που δεν 
έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. Για τις ανωτέρω πράξεις, ο 
υποκείµενος στο φόρο δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών του. 
 
Επισηµαίνεται ότι από 22.08.2011 καταργήθηκε η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στην 
παροχή νερού µη εµφιαλωµένου και στις υπηρεσίες αποχέτευσης που 
πραγµατοποιούνταν απευθείας από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
συνδέσµους αυτών, χωρίς τη µεσολάβηση δηµοτικών επιχειρήσεων, καθώς και 
απευθείας από το Δηµόσιο και άλλα Ν.Π.Δ.Δ..      
 
Η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει για τις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν 
οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων – Ο.Ε.Β. – (Ειδικοί Οργανισµοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) 
στα µέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και τις λοιπές παροχές που 
συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές. Η ανωτέρω απαλλαγή εφαρµόζεται και για 
την παράδοση αρδευτικού ύδατος από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(βλ.σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ 1242/2011).  
 
Επισηµαίνεται ότι από 1.7.2010 καταργήθηκε η απαλλαγή των δικηγόρων, 
συµβολαιογράφων, άµισθων υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιµελητών και των 
συγγραφέων, καλλιτεχνών γενικά που παρέχουν υπηρεσίες προς άλλους 
υποκείµενους στο φόρο. 
 
Επίσης από την ανωτέρω ηµεροµηνία η απαλλαγή της νοσοκοµειακής περίθαλψης 
περιορίζεται µόνο στις παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου καθώς και από πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν 
είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα (διευκρινίσεις έχουν δοθεί µε τις εγκυκλίους ΠΟΛ 
1100/10 και ΠΟΛ 1118/10). 
  
Επίσης, απαλλάσσονται οι πράξεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε όσα 
καθορίζονται στα άρθρα 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 του Κώδικα Φ.Π.Α και στις 
αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. 
   
16. Οι υπηρεσίες εκµάθησης Η/Υ υπάγονται ή όχι σε Φ.Π.Α. 
 
Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέµατα πληροφορικής, απαλλάσσεται από το 
Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, εφόσον  στοχεύει στη 
µετάδοση γνώσεων  γενικά σε θέµατα Η/Υ. Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης σχετικά µε το χειρισµό και τη λειτουργία Η/Υ, που συνδέεται µε την 
πώλησή τους, χωρίς να παρέχεται γενικότερη εκπαίδευση, δεν απαλλάσσεται από το 
Φ.Π.Α.    
Διευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκµάθησης 
Η/Υ έχουν δοθεί µε την Ε.Δ.Υ.Ο.  ΠΟΛ.1041/06.05.2004. 
 
17. Συµµετοχή ιατρού σε κλινική µελέτη.  
                                  
Η αµοιβή που εισπράττει ιατρός για τη συµµετοχή του σε κλινική µελέτη που 
διεξάγεται για λογαριασµό φαρµακευτικής εταιρίας σχετικά µε την επίδραση 
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φαρµάκου δεν απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., αλλά υπάγεται στο φόρο, όπως και κάθε 
άλλη δραστηριότητα ιατρού που δε συνιστά ιατρική εξέταση, διάγνωση και 
περίθαλψη ασθενούς. 
 
18. Απαλλαγή οδικής βοήθειας. 
       
Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας έναντι συνδροµής που παρέχονται από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας 
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (άρθρο 22.1.1θ΄ Κώδικα Φ.Π.Α.). 
 
19. Απαλλαγή ολικής ναύλωσης επαγγελµατικού τουριστικού πλοίου 
αναψυχής.  
  
Η ναύλωση επαγγελµατικού  πλοίου αναψυχής του ν. 2743/1999 (πρώην 
ν.438/1976) που γίνεται από πλοιοκτήτρια εταιρεία: 
α) προς άλλον υποκείµενο στο φόρο που ασχολείται µε τη µεταφορά προσώπων, 
απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, 
β) µε βάση ναυλοσύµφωνο για την εκτέλεση πλόων θαλάσσιας αναψυχής ή 
περιηγήσεως, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών µεταφοράς προσώπων εκ µέρους 
της πλοιοκτήτριας και υπάγεται σε ΦΠΑ 13%.  
Όµως, για τα τουριστικά πλοία της περίπτωσης αυτής, προβλέπεται µείωση της 
φορολογητέας βάσης ποσοστό έκπτωσης: 
- 60%, όταν εκτελούν διεθνείς πλόες,  
- 50%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς µέχρι Μεγάλης Ακτοπλοΐας,  
- 40%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς µέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας.  
Αναλυτικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί µε την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1156/09.05.1997. 
 
20. Απαλλαγή αγορών, εισαγωγών και λήψεων υπηρεσιών µε σκοπό την 
εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/1993). 
 
Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκείµενους στο φόρο να αγοράζουν ή εισάγουν αγαθά 
µε απαλλαγή από το φόρο προστιθέµενης αξίας, εφόσον αυτά προορίζονται να 
αποτελέσουν αντικείµενο εξαγωγής ή/και ενδοκοινοτικής παράδοσης καθώς και να 
λαµβάνουν υπηρεσίες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις πράξεις αυτές χωρίς να 
καταβάλλουν φόρο.  
 
Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε 
απαλλαγή από το φόρο σε µία διαχειριστική περίοδο, δεν µπορεί να υπερβεί τη 
συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης της αίτησης δωδεκάµηνης 
χρονικής ή δωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδους. 
 
Ειδικότερα διευκρινίσεις για την ανωτέρω διαδικασία έχουν δοθεί µε το άρθρο 4 της 
υπ’ αρ. 1103551/8478/Α0014/ /ΠΟΛ.1262/02.08.1993 (ΦΕΚ 675/τ. Β΄) όπως αυτή 
έχει συµπληρωθεί µε τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13.03.1995 (ΦΕΚ 212/τ. Β΄), 
ΠΟΛ.1155/06.06.1995 (ΦΕΚ 527/τ. Β΄), ΠΟΛ.1198/13.07.1995 (ΦΕΚ 650/τ. Β΄), 
ΠΟΛ.1206/31.07.2002 (ΦΕΚ 1073/τ. Β΄) και την ΠΟΛ.1061/26.03.2008 (ΦΕΚ 581/τ. 
Β΄). 
 
21. Διακανονισµός παγίων. 
    
Όταν επιχείρηση αγοράσει αγαθό επένδυσης υποχρεούται να το παρακολουθεί για 
µία πενταετία, µε αφετηρία το έτος χρησιµοποίησής του. 
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Αν µέσα στα πέντε έτη, από την πρώτη χρησιµοποίηση, επέλθει µεταβολή στο 
δικαίωµα έκπτωσης τότε πρέπει να γίνει διακανονισµός για το ένα πέµπτο (1/5) του 
φόρου για κάθε έτος που υπάρχει µεταβολή ή για το φόρο των εναποµεινάντων 
πέµπτων, αντίστοιχα. 
 
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, εάν: (1) µεταβληθεί το 
δικαίωµα έκπτωσης, ο διακανονισµός θα ενεργηθεί µε την υποβολή της 
προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. 
ν.2859/2000), όπως ισχύει, εκκαθαριστικής δήλωσης, για το 1/5 του φόρου για κάθε 
έτος που συντελείται η προαναφερθείσα µεταβολή, (2) παραδίδεται αγαθό 
επένδυσης ή παύει οριστικά αυτό να χρησιµοποιείται σε φορολογητέες πράξεις, θα 
ενεργηθεί εφάπαξ διακανονισµός για τα εναποµείναντα πέµπτα του φόρου εντός του 
ιδίου έτους της παράδοσης ή παύσης, µε την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.  
 
22. Επιµερισµός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata), ποιες εκροές 
συµπεριλαµβάνονται στον αριθµητή και ποιες στον παρονοµαστή του 
κλάσµατος.  
       
Σε περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο χρησιµοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για 
την πραγµατοποίηση πράξεων, για µερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης (µη υποκείµενες ή απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης), ο 
εκπιπτόµενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του 
φόρου των κοινών αυτών εισροών.  
 
Το εκπιπτόµενο αυτό ποσοστό βρίσκεται µε βάση ένα κλάσµα (Pro – rata), στο οποίο 
περιλαµβάνονται:                   
α) στον αριθµητή: οι φορολογητέες εκροές και οι φορολογητέες εκροές εκτός 
Ελλάδος και οι απαλλασσόµενες εκροές που δηµιουργούν δικαίωµα προς έκπτωση,   
β) στον παρονοµαστή: ό,τι έχει περιληφθεί στον αριθµητή και οι απαλλασσόµενες 
εκροές που δεν δηµιουργούν δικαίωµα προς έκπτωση. Επίσης, στον παρονοµαστή 
συµπεριλαµβάνονται και οι µη συνδεόµενες µε την τιµή των πράξεων επιδοτήσεις, 
µόνο στην περίπτωση που το κλάσµα έχει ήδη δηµιουργηθεί από άλλη αιτία. 
    
Δεν λαµβάνονται υπ’ όψη ούτε στον αριθµητή ούτε στον παρονοµαστή τα ποσά που 
προέρχονται από:        
-  παραδόσεις (πώληση κλπ.) αγαθών τα οποία χρησιµοποιούνται από τον 
υποκείµενο για πάγια εκµετάλλευση στην επιχείρηση,     
-  αυτοπαραδόσεις ή ιδιοχρησιµοποιήσεις,      
-  ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,        
-  πράξεις λήπτη και επιστροφές φόρων,       
-  εκροές εξ αιτίας αγοράς επενδυτικών αγαθών µε την ΚΥΑ Π.2869/87 ή 
ανακυκλωσίµων σύµφωνα µε το άρθρο 39α του ν.2859/2000,    
-  παρεπόµενες πράξεις σε ακίνητα ή από χρηµατοδοτικές ή πράξεις των 
περιπτώσεων κ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄ και  κε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόσον πρόκειται για παρεπόµενες της κύριας 
δραστηριότητας πράξεις. 
 
23. Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου 
µηχανολογικού εξοπλισµού (ΚΥΑ Π.2869/1987).                  
 
Επιχειρήσεις που υπάγονται  
Οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Π.2869/1987 καταλαµβάνουν περιοριστικά µόνον 
έξι (6) συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων, ήτοι, βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, 
µεταλλευτικές, λατοµικές, ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν 
ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.  Σηµειώνεται 
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ότι στην ανωτέρω υπουργική απόφαση αυτή δεν υπάγονται οι εµπορικές 
επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 
 
 
 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται 
Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή αγοράσει στο εσωτερικό επενδυτικά αγαθά, 
υποβάλλει στον αρµόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Προϊστάµενο Δ.Ο.Υ. τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:  
-  Αίτηση έγκρισης εισαγωγής ή αγοράς των επενδυτικών αγαθών (κανούργιων) µε 
αναστολή καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α.          
-  Αναλυτικό πίνακα (εις διπλούν), στον οποίο αναγράφει τα αγαθά που πρόκειται να 
εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό (ποσότητα και αξία),    
-  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,              
-  Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής για τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο.        
-  Προκειµένου για θερµοκήπια ή υλικά που ενσωµατώνονται σ’ αυτά απαιτείται, 
επιπλέον, βεβαίωση της Δ/νσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας.  
Διευκρινίσεις για την εφαρµογή της Κ.Υ.Α. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/04.05.1987 έχουν 
δοθεί µε τις Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 246/26.8.1987, ΠΟΛ.47/1988, ΠΟΛ.250/1988, 
ΠΟΛ.1005/1992, ΠΟΛ.1333/1993, ΠΟΛ.1051/1999 και ΠΟΛ.1080/2005. 
 
24. Ποια είναι τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. και πώς γίνεται η ένταξη σε αυτά. 
 
Τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. είναι τα εξής:     
- άρθρο 35.α: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από υποκείµενους 
εγκατεστηµένους σε Τρίτη χώρα, προς µη υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους 
εντός της Κοινότητος. 
- άρθρο 39: Μικρές επιχειρήσεις.            
-  άρθρο 39.α: Καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών.  
-  άρθρο 40: Κατ’ αποκοπή καταβολή του φόρου (µε βάση το άρθρο αυτό έχουν 
ορισθεί ετήσια κατ’ αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. για τους εκµεταλλευτές σκαφών 
παράκτιας αλιείας µέχρι 12 µέτρα – βλ. σχετ. ερώτηµα  27 κατωτέρω, τους 
εκµεταλλευτές σκαφών λίµνης Ιωαννίνων και τους εκµεταλλευτές ιππήλατων 
οχηµάτων).       
-  άρθρα 41 – 42: Αγρότες.         
-  άρθρο 43: Πρακτορεία ταξιδίων.        
-  άρθρο 44: Βιοµηχανοποιηµένα καπνά.       
-  άρθρο 45: Μεταπωλητές µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής 
αξίας. 
-  άρθρο 46: Πωλήσεις σε δηµοπρασία.       
-  άρθρο 47: Επενδυτικός χρυσός.                     
Με τα ίδια άρθρα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στα ειδικά αυτά 
καθεστώτα και οι ειδικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζουν  οι υποκείµενοι στο 
φόρο που εντάσσονται στα καθεστώτα αυτά. 
 
25. Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.  
  
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ 
που επιβάρυνε τις εισροές τους. Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µε κατ’ 
αποκοπή συντελεστή (11%) στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που 
πραγµατοποιούν προς άλλους υποκείµενους στο φόρο, υποβάλλοντας σε ετήσια 
βάση (από 1.3 µέχρι 31.7 κάθε έτους) τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
α) αίτηση – αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ και 
β) τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών 
προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η 
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επιστροφή του φόρου. Πρόκειται κυρίως για τα νόµιµα φορολογικά στοιχεία τα οποία 
αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ΄ (σελ. 2) της αίτησης – αναλυτικής 
κατάστασης δικαιολογητικών µε την οποία και συνυποβάλλονται.  
 
Επισηµαίνεται ότι από 1.10.2010 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν τα 
προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστηµα, ή εξάγουν ή 
παραδίδουν τα προϊόντα τους σε άλλο κράτος µέλος, υποχρεούνται στην τήρηση 
βιβλίων εσόδων εξόδων για την εν λόγω δραστηριότητα. 
Για τις πωλήσεις αυτές έχουν δικαίωµα επιστροφής µε κατ’ αποκοπή συντελεστή 
(5%) επί των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων 
εξόδων που τηρούν και πραγµατοποιείται µέσω συµψηφισµού µε την περιοδική 
δήλωση που υποβάλλουν για κάθε φορολογική περίοδο. 
 
Επισηµαίνεται επίσης ότι από 31.12.2010 οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο 
µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων και ασχολούνται µε τη διαχείριση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών 
µονάδων έως 10 δωµατίων, εξακολουθούν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς και 
δικαιούνται επιστροφής ΦΠΑ µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (11%) για τις 
παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που 
πραγµατοποιούν προς άλλους υποκείµενους στο φόρο (βλ. σχετ. ΠΟΛ 1077/2011 
και ΠΟΛ 1168/2011). 
  
26. Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκµεταλλευτών  ΤΑΧΙ.  
 
Από 1.7.2010 οι εκµεταλλευτές ΤΑΧΙ υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και 
τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. και έχουν δικαίωµα 
έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών τους.  Σηµειώνεται ότι η µεταφορά προσώπων 
υπάγεται στο µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13% από 1.1.2011), ενώ εάν παρέχουν 
άλλες υπηρεσίες εξετάζεται ο αναλογών Φ.Π.Α. (π.χ. οι διαφηµίσεις υπάγονται στον 
κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.).  
 
27. Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκµεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας. 
 
Οι εκµεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας µέχρι 12 µέτρα, καθώς και σκαφών 
σπογγαλιείας εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. µε κατ’ αποκοπή 
ποσά που ορίζονται µε την Α.Υ.Ο. 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ.1320/30.12.1998. 
Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό για τους εκµεταλλευτές, οι οποίοι µπορούν να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε το κανονικό καθεστώς.  Τα ποσά 
του φόρου που οφείλονται για κάθε σκάφος ετησίως προσδιορίζονται ανάλογα µε το 
µήκος των σκαφών και έχουν ως εξής:  
 
 
Μήκος σκαφών (µ) 

 
Ετήσιο ποσό Φ.Π.Α. σε ευρώ. 

Μέχρι = 5 98 

µεγαλύτερα των 5 µέχρι = 6  126 

µεγαλύτερα των 6 µέχρι = 7 204 

µεγαλύτερα των 7 µέχρι = 8 281 

µεγαλύτερα των 8 µέχρι = 9 352 

µεγαλύτερα των 9 µέχρι = 10 394 

µεγαλύτερα των 10 µέχρι = 11 450 

µεγαλύτερα των 11 µέχρι = 12 471 
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Σπογγαλιεία 198 

 
Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (µέχρι 20.06 και 20.12 κάθε έτους) µε 
την υποβολή έκτακτης δήλωσης. Οι ανωτέρω εκµεταλλευτές έχουν δικαίωµα 
απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000), όπως ισχύει.  
 
Οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται µόνο ένα σκάφος κάτω των 6 µέτρων 
απαλλάσσονται από το φόρο, ως µικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
έχουν δικαίωµα απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρο 27 του 
Κώδικα Φ.Π.Α., εκτός και επιλέξουν την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ή στο 
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω αλιείες που πωλούν τα αλιεύµατά τους σε λαϊκές 
αγορές δεν εντάσσονται στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς και υποχρεούνται να 
τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων για το σύνολο της δραστηριότητάς τους (πωλήσεις 
λιανικά και χονδρικά), όπως συµβαίνει και µε τους αλιείς που πωλούν τα αλιεύµατά 
τους από δικό τους κατάστηµα.  Αυτό ισχύει και για τους εκµεταλλευτές ενός µόνο 
σκάφους κάτω των 6 µέτρων.  Στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς µπορούν να 
παραµείνουν µόνο οι αλιείες που πραγµατοποιούν τις λιανικές τους πωλήσεις 
αποκλειστικά πλανοδίως (βλ. σχ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1065/2010, Εγκύκλιο ΠΟΛ 1077/2011). 
 
28.  Οφείλεται Φ.Π.Α. κατά την πώληση αυτοκινήτων και πώς αποδίδεται. 
 
Κάθε πώληση αυτοκινήτου, εφόσον πραγµατοποιείται µέσα στην ελληνική 
επικράτεια, από υποκείµενο στο φόρο στα πλαίσια της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, µε αντάλλαγµα, υπόκειται στο Φ.Π.Α. και αποδίδεται µε την 
περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου. 
 
Η πώληση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. στην περίπτωση που 
κατά την αγορά του δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 30 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει.  
 
Η πώληση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από υποκείµενο στο φόρο που εντάσσεται 
στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 Κώδικα Φ.Π.Α.) 
φορολογείται µόνο για το µικτό κέρδος που επιτυγχάνει ο µεταπωλητής, εφόσον τα 
αυτοκίνητα αυτά τα έχει προµηθευτεί από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του ως 
άνω άρθρου. Σηµειώνεται ότι, σε αυτή την περίπτωση δεν περιλαµβάνεται στη 
φορολογητέα αξία το τέλος ταξινόµησης (βλ. σχετ. Ε.Δ.Υ.Ο. 
1005723/178/22/Β0014/ΠΟΛ.1023 /20.01.2000). 
 
29. Πότε πληρώνεται Φ.Π.Α. και πότε χαρτόσηµο στις περιπτώσεις 
µεταβίβασης επιχείρησης από επαχθή αιτία ή κληρονοµική διαδοχή. 
 
Στην µεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή µέρους της από επαχθή ή 
χαριστική αιτία ή µε τη µορφή εισφοράς σε υφιστάµενο ή συνιστώµενο νοµικό 
πρόσωπο δεν οφείλεται Φ.Π.Α., εφόσον το πρόσωπο που την αποκτά συνεχίζει τις 
εργασίες του προκατόχου, αλλά καταβάλλεται χαρτόσηµο, όπου προβλέπεται από 
τις υφιστάµενες διατάξεις της περί τελών και χαρτοσήµου νοµοθεσίας. 
 
30.  «Πώληση λογισµικού προγράµµατος»: παροχή υπηρεσίας ή 
παράδοση αγαθού. 
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Στις περιπτώσεις πώλησης τυποποιηµένου λογισµικού πρόκειται για παράδοση 
αγαθού. Στις περιπτώσεις όµως που πωλείται λογισµικό που έχει προσαρµοστεί στις 
ανάγκες συγκεκριµένου πελάτη πρόκειται για παροχή υπηρεσίας. 
 
31. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει 
συµβάσεις εργασίας και όσων µετέχουν σε κοινοτικά ερευνητικά 
προγράµµατα.   
Δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α., οι µισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία 
συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σύµβαση εργασίας ή µε οποιαδήποτε άλλη 
νοµική σχέση, που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους 
εργασίας ή την αµοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. Εποµένως, σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά 
(ανεξάρτητα από το περιεχόµενο της σχετικής σύµβασης) η ύπαρξη δεσµών 
εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία µε τον εργοδότη του, προκειµένου να 
κριθεί η υπαγωγή του ή µη σε Φ.Π.Α. Για την ύπαρξη δεσµών εξάρτησης θα πρέπει 
να συντρέχουν  τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:          
-  η εργασία να παρέχεται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο,          
-  να εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του εργοδότη,                 
-   την ευθύνη για το αποτέλεσµα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης        
-  να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους 
χώρους εργασίας του εργοδότη, ή σ’ αυτούς που υποδεικνύονται από τον εργοδότη 
-  η αµοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. µηνιαία).  
Σχετικές είναι οι Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/1987 και οι 
Ε.Δ.Υ.Ο. Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/1987, ΠΟΛ.1176/1991, ΠΟΛ.1279/2000 και 
ΠΟΛ.1244/ /2002. 
 
Οπωσδήποτε δηµιουργούνται δεσµοί εξάρτησης στην περίπτωση της παροχής 
υπηρεσιών προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ιδρύµατα Έρευνας και 
Τεχνολογίας που ακολουθούν την ειδική διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1128/1997 από 
πρόσωπα που συµβάλλονται µε τα Ιδρύµατα αυτά ως ερευνητές για την 
πραγµατοποίηση χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα ερευνητικών 
προγραµµάτων (άρθρο 4, παράγρ. 5 της Α.Υ.Ο. 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ. 
1128/1997).  
 
32. Αντιµετώπιση χορηγιών.             
 
Καταβολή ποσών ως χορηγία υπάγεται στο Φ.Π.Α. στην περίπτωση που ο λήπτης 
των ποσών αυτών διαφηµίζει µε οποιονδήποτε τρόπο το χορηγό.           
 
33. Εκπτώσεις λόγω τζίρου. 
 
Οι εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών λαµβάνονται υπόψη και µειώνουν τη 
φορολογητέα αξία, εφόσον τα παρεχόµενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται 
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον 
τέσσερις (4) µήνες πριν την πραγµατοποίησή τους (βλ. σχετ. και εγκύκλιο ΠΟΛ 
1087/2011). 
 
34. Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών 
που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των ρυθµίσεων των διπλωµατικών και 
προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισµένων από την 
Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών ή των µελών του προσωπικού 
τους. 
 
Για την εφαρµογή των απαλλαγών της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται νέο έντυπο 
που έχει κοινοποιηθεί µε την ΑΥΟ ΠΟΛ 1268/2011. 
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Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση από 1.1.2012 
στην περίπτωση απαλλαγής για αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από 
υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα, για δικαιούχα πρόσωπα τα 
οποία είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, εάν το φορολογικό στοιχείο 
εκδίδεται πριν από την έγκριση της απαλλαγής, µπορεί να εκδίδεται πιστωτικό 
τιµολόγιο µόνο για το ΦΠΑ και να επιστρέφεται αυτός στον αγοραστή.  
 
Στο πιστωτικό αυτό τιµολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «επιστροφή ΦΠΑ λόγω 
απαλλαγής βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011» και επισυνάπτεται σ’ αυτό η έγκριση 
απαλλαγής της αρµόδιας αρχής, ως δικαιολογητικό. Η επιστροφή του φόρου 
αποδεικνύεται είτε µε έµβασµα σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, ή µε 
υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριµένο ποσό, αναφέροντας 
τον αριθµό της ταυτότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τελευταία ενηµέρωση:1/3/2012 
  Τηλ. Επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Φ.Π.Α.: 210-3647202 έως 5 
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ (αρµοδιότητα της Δ/νσης 
Τελών και Ειδικών Φορολογιών) 
 

Α.  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012  
1) Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης; 
 
Επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα και δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες: 
α) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και εποµένων ετών για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 
31/10/2010 και τις δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας 
πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα   υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον 
κυλινδρισµό του κινητήρα ,  ως εξής: 
Κατηγορία Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 
Α΄ Έως 300  22 
Β΄ 301 - 785  55 
Γ΄ 786 - 1.071  120 
Δ΄ 1.072 - 1.357  135 
Ε΄ 1,358 - 1.548  240 
ΣΤ΄ 1.549 - 1.738  265 
Ζ’ 1.739 - 1.928  300 
Η’ 1.929 - 2.357  660 
Θ’ 2.358- 3.000  880 
Ι’ 3.001- 4.000  1.100 
Κ’ 4.001 και άνω  1.320 
β) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 
την 1/11/2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και εποµένων 
υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
(γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο), ως εξής:  

  ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρµ.  CO2 ανά 
χιλιόµετρο)  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε 

ευρώ) 

0 - 100 0 

101 - 120 0,90 

121 - 140 1,10 

141 - 160 1,70 

161 - 180 2,25 

181 - 200 2,55 
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201 - 250 2,80 

Άνω των 251 3,40 
Όπως και για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 
2012 και εποµένων ετών που επιβάλλονται στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητα που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και 
µετά, υπολογίζονται αποκλειστικά µε την ανωτέρω κλίµακα εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο) 
Εννοείται ότι, ο τρόπος αυτός υπολογισµού ισχύει για όλα τα προαναφερόµενα 
αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωµατώνουν 
(βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.).  
Παραδείγµατα: 
Ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο µε εκποµπές 150 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο καταβάλει 
τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 150 x 1,70 = 255 ευρώ. Οµοίως, ένα αυτοκίνητο µε 
εκποµπές 195 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 195 x 
2,55 = 497,25 ευρώ, ενώ, ένα αυτοκίνητο µε εκποµπές 90 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο 
απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, διότι οι εκποµπές του είναι κάτω από 100 
γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο, όπως ορίζεται από την κλίµακα του νόµου, και 
παραλαµβάνει σήµα µε την καταβολή πέντε (5) ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, 
για το έτος 2012, για τα οχήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη 
κυκλοφορίας, το ειδικό σήµα χορηγείται έναντι ποσού πέντε (5) ευρώ που αποτελεί 
το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.  
Προκειµένου για τα κλιµάκια Δ.Ο.Υ. των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και Δικτύων σηµειώνεται ότι, η τιµή των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) του αυτοκινήτου θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που προσκοµίζεται κατά 
την έκδοση της άδειας του οχήµατος στο πεδίο «κυβισµού/µ.β./θέσεων» η ένδειξη CO2 
και η τιµή των εκποµπών. Για παράδειγµα στη θέση των κυβικών εκατοστών θα 
αναγράφεται η ένδειξη CO2 και η τιµή των εκποµπών του συγκεκριµένου αυτοκινήτου 
π.χ. 150 γρµ. 
• Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα):  140 ευρώ. 
• Για τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται 
όπως ισχύουν για τα αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης.  
Ειδικά, για τις ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, τα τέλη 
κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό τους και µε την 
κλίµακα που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί έως την 
31/10/2010. Τούτο διότι δεν υφίσταται οδηγία της Ε.Ε. για τη µέτρηση εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα.               
Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής: 
Για τον υπολογισµό των ετήσιων  τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων 
της κατηγορίας αυτής, τα οχήµατα αυτά εµπίπτουν στην έννοια των διατάξεων της 
περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010, ως αυτοκίνητα 
οχήµατα ιδιωτικής χρήσης .   
Εφόσον, ο κάτοχος αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής αµφισβητεί την υποχρέωσή 
του για την καταβολή τελών κυκλοφορίας, ως επιβατικού αυτοκινήτου οχήµατος και 
υποστηρίζει ότι, το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι τύπου Jeep ή τούτο είναι φορτηγό ( 
επαγγελµατικό ), , η αρµόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέµα, εκδίδοντας και τη 
σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται 
τα διοικητικά δικαστήρια (ΣΧΕΤ:1015436/147/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997). 
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2) Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης και λοιπών αυτοκινήτων της 
κατηγορίας αυτής.    
 
α) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 
Για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας λαµβάνεται υπόψη το µικτό βάρος σε 
χιλιόγραµµα, ως εξής:  
 
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) 
Α΄  έως 1.500 75 ευρώ 
Β΄ 1.501 - 3.500 105 ευρώ 
Γ΄ 3.501 - 10.000 300 ευρώ 
Δ΄ 10.001 - 20.000 600 ευρώ 
Ε΄ 20.001 - 30.000 940 ευρώ 
ΣΤ΄ 30.001 - 40.000 1.320 ευρώ 
Ζ΄ 40.001 και άνω  1.490 ευρώ 
 
β) Ρυµουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας 
ενιαίας κυκλοφοριακής µονάδας (άδεια ρυµουλκού µε επικαθήµενο), τα τέλη 
κυκλοφορίας υπολογίζονται µόνο µε βάση το µικτό βάρος της ενιαίας αυτής 
κυκλοφοριακής µονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του 
ρυµουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 
1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο µας). 
γ) Λεωφορεία  
Για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας λαµβάνονται υπόψη οι θέσεις των 
καθηµένων, ως εξής:  
 
Κατηγορία Θέσεις καθηµένων Τέλη κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 
Α΄                   έως    33 210 ευρώ 
Β΄ 34 -   50 410 ευρώ 
Γ΄ 51 και άνω  510 ευρώ 

 
δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες :   535 ευρώ. 
 
3) Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων 
δηµόσιας χρήσης; 
 
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 : 290  ευρώ. 
β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
από την 1/11/2010 και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµετρο). Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, ως 
εξής: 
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  ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρµ.  CO2 ανά 
χιλιόµετρο)  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε 
ευρώ) 

                0 - 100                           0,00 

            101 - 150                           2,25 

          Άνω των 151                           2,80 
Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που 
επιβάλλονται στα επαγγελµατικά (δηµόσιας χρήσης) αυτοκίνητα που ταξινοµούνται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και µετά, υπολογίζονται 
αποκλειστικά µε ιδιαίτερη κλίµακα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (γρµ. CO2 ανά 
χιλιόµετρο). 
Παραδείγµατα: 
Ένα ΤΑΞΙ µε εκποµπές 145 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας 
ίσα µε 145 x 2,25 = 326,25 ευρώ. Οµοίως ένα ΤΑΞΙ µε εκποµπές 165 γρµ CO2 ανά 
χιλιόµετρο καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ίσα µε 165 x 2,80 = 462 ευρώ, ενώ, ένα 
ΤΑΞΙ µε εκποµπές 89 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο απαλλάσσεται από τα τέλη 
κυκλοφορίας, διότι οι εκποµπές του είναι κάτω από 100 γρµ CO2 ανά χιλιόµετρο, 
όπως ορίζεται από την κλίµακα του νόµου, και παραλαµβάνει σήµα µε την καταβολή 
πέντε (5) ευρώ.   
 
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα Τέλη κυκλοφορίας (σε 
ευρώ) 

Α΄  έως   3.500 125 ευρώ 
Β΄   3.501 - 10.000 195 ευρώ 
Γ΄ 10.001 - 19.000 340 ευρώ 
Δ΄ 19.001 - 26.000 495 ευρώ 
Ε΄ 26.001 - 33.000 650 ευρώ 
ΣΤ΄ 33.001 - 40.000 925 ευρώ 
Ζ΄ 40.001 και άνω  1.460 ευρώ 

δ) Ρυµουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. 
 
ε) Λεωφορεία  

ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθηµένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας 
Α΄ έως 50 210 ευρώ 
Β΄ 51 και άνω 385 ευρώ 

 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθηµένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας 
Α΄ έως 50 215 ευρώ 
Β΄ 51 και άνω 300 ευρώ 

 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθηµένων Τέλη κυκλοφορίας 
 έως 40 430 ευρώ 
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 41 και άνω 595 ευρώ 
στ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες :   300 ευρώ 
 
ζ) Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από τις ειδικές συµβάσεις της χώρας µας µε άλλα κράτη: 100 ευρώ. 
 
η) Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων:   
4  ευρώ ανά ηµέρα. 
 
θ) Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων:  
- Για µοτοσικλέτες: 30  ευρώ. 
- Για λοιπά οχήµατα: 150  ευρώ. 
 
ι) Για τα µοτοποδήλατα (µε κυλινδρισµό κινητήρα µικρότερο των 51 κυβ. εκατ.), για 
τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνοµική Αρχή, τα ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας ανέρχονται σε 12 ευρώ. 
 
4) Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για υβριδικά, υδρογόνου 
και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα; 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 προβλέπονται 
τα ακόλουθα: 
1. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), 
κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για 
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας  χρήσης (ΤΑΞΙ), 
κυλινδρισµού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για 
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν 
στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων. 
Για τα πιο πάνω οχήµατα, ανεξάρτητα κυλινδρισµού κινητήρα, που ταξινοµούνται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά 
είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα. 
Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας 
χρήσης, που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, 
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα αυτά, που ταξινοµούνται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά 
είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα. 
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης,  
κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας  χρήσης, 
κυλινδρισµού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της 
πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται 
αναλογούν στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων. 
Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες 
ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
 
5)  Πως υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα 
οχήµατα ειδικών περιπτώσεων: 
1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών  οχηµάτων που 
τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής  εισαγωγής, 
υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα  αυτών, 
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όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης Α της 
παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001, όπως αυτές ισχύουν. 
2. Στα εκποιούµενα από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµόσιου  Υλικού 
(Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε. επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από  τους 
αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας  υπολογίζονται 
αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα  αυτών ανεξάρτητα από την 
ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα.  
 
3. Προκειµένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες 
µοτοσικλέτες, που εµπίπτουν στις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης,  δηλαδή 
αυτών που εκποιούνται από το Δηµόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ., έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα 
από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, αυτά 
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής άνω 
των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των 
τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.  
Ειδικά, προκειµένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήµατα και 
ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, της πιο πάνω 
κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 
 
4. Για τα καινουργή ή µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούµενα 
τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισµένα επιβατικά οχήµατα, επειδή 
εξαιρούνται από τη µέτρηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του 
κινητήρα αυτών.   
 
5. Για τα µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, µε πρώτο έτος 
κυκλοφορίας στην διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου 
της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήµατα αυτά δεν ήταν 
υποχρεωτική η µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του 
κινητήρα αυτών. 
 
6.  Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και 
τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό 
των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην 
Ελλάδα. 
 
7.  Για τα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινοµηθεί στη Χώρα µας 
και µετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών 
και Δικτύων επαναταξινοµούνται  στη χώρα, ως ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησής 
τους στην Ελλάδα, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα 
µας, πριν από την διαγραφή τους.  
Εποµένως, τα τέλη κυκλοφορίας θα προσδιορίζονται είτε µε βάση τον κυβισµό είτε µε 
βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα µε το τι ίσχυε για το όχηµα κατά 
την πρώτη ταξινόµησή του στην Ελλάδα και σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειας που 
του είχε χορηγηθεί. Για την πιστοποίηση των παραπάνω θα προσκοµίζεται στην 
αρµόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωση των αρµοδίων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της πρώτης ταξινόµησης µε τα 
στοιχεία της πρώτης άδειας.      
 
6) Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για τα οχήµατα που απαλλάσσονται των 
τελών κυκλοφορίας; 
α) Οχήµατα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, όπου έχει χορηγηθεί 
απαλλαγή, υποχρεούνται στην προµήθεια ειδικού σήµατος έναντι ποσού 5 ευρώ 
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που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (επισυνάπτεται σχετικός 
πίνακας). 
β) Για όσα οχήµατα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ότι ανήκουν σε 
πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, (π.χ. Κρατικές Υπηρεσίες, 
Διπλωµατικού Σώµατος κ.λ.π.), δεν υπάρχει υποχρέωση προµήθειας ειδικού 
σήµατος. 
γ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα Κρατικών Υπηρεσιών, Διπλωµατικού Σώµατος και 
Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν 
συµβατικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήµατα. 
 
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
α) Τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήµατα εκτός από τα επιβατικά, τις 
δίκυκλες-τρίκυκλες µοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, τα φορτηγά τύπου Jeep 
και τα τροχόσπιτα καθώς και τα τέλη για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων οχηµάτων και τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων-τρίτροχων 
µοτοποδηλάτων, περιορίζονται κατά  50%, κατά την έννοια των διατάξεων της 
περίπτωσης β της παραγρ.2 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242), εφόσον 
τα οχήµατα  δεν κυκλοφόρησαν  για  ολόκληρο  ηµερολογιακό εξάµηνο: i) λόγω 
διαγραφής τους κατά το πρώτο ηµερολογιακό εξάµηνο, ii) λόγω θέσης σε 
κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ηµερολογιακό εξάµηνο, iii) λόγω θέσης σε ακινησία 
για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο. (ΣΧΕΤ:1112289/1513/ Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1277/4-
12-2001). 
β) Για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται ο 
κυλινδρισµός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά µόνο φορολογήσιµοι ίπποι, θα 
λαµβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία, η οποία προκύπτει από τον τύπο 
«κυβικά x 0,007 = φορολογήσιµοι ίπποι», µετά από την ανάλογη στρογγυλοποίηση 
(άρθρο 4, ν.722/1977, ΦΕΚ Α΄ 299). Ο συντελεστής αυτός για τα µοτοποδήλατα 
ισούται µε 0,013. 
 
7) Ποιος ο χρόνος διάθεσης των ειδικών σηµάτων; 
Τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας έτους 2012 όλων των αυτοκινήτων οχηµάτων 
και µοτοσικλετών  διατίθεντο µέχρι την 31.12.2011 και µε την χορηγηθείσες  
παρατάσεις  µέχρι την 16-1-2012 (ΠΟλ. 1262/29-12-11, ΠΟΛ. 1019/13-1-2012) . 
 
8) Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση εκπρόθεσµης προµήθειας 
του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας; 
Οι κάτοχοι των οχηµάτων όλων των ανωτέρω κατηγοριών έπρεπε να προµηθευτούν 
το ειδικό σήµα µέχρι και την χορηγηθείσα παράταση 16-1-2012  
Από την ανωτέρω ηµεροµηνία και µετά τα οχήµατα δεν µπορούν να κυκλοφορούν 
χωρίς το ειδικό σήµα του έτους 2012. 
Υπενθυµίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχηµα δεν κυκλοφορήσει καθόλου µέσα στο 2012, 
λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόµενα στις 
διατάξεις των παραγρ.1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953, πριν από την 
έναρξη του 2012, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας 
και να εφοδιασθεί µε ειδικό σήµα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο 
χωρίς το ειδικό σήµα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος 
αφαιρούνται µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται µόνο 
εάν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει το σήµα και το αποδεικτικό πληρωµής του κατά 
περίπτωση προστίµου. 
Α. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης (µετά δηλαδή την 31.12.2011 ή την 
χορηγηθείσα παράταση) προµήθειας του ειδικού σήµατος (έτους 2012), καθώς 
και στην περίπτωση καταβολής µειωµένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται 
αυτοτελές πρόστιµο ως εξής: 
  Για τα Ι.Χ. επιβατικά και µοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep: 
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α) Για οχήµατα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το 
πρόστιµο ανέρχεται σε 30 ευρώ (παράγραφος 2 άρθρου 28 και παράγραφος 6 
άρθρου 31 ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’)). 
β) Για οχήµατα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ,  το 
πρόστιµο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που υπολογίζονται µε 
βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα του οχήµατος ή τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2), σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του νόµου. 
γ) Στην περίπτωση που το όχηµα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το 
πρόστιµο για την εκπρόθεσµη προµήθεια του ειδικού σήµατος είναι ίσο µε το ένα 
δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που υπολογίζονται µε βάση στον 
κυλινδρισµό του κινητήρα ή τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του 
οχήµατος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 
ευρώ, οπότε, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιµο ανέρχεται σε 30 ευρώ, σύµφωνα 
µε τις προαναφερόµενες διατάξεις. 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιµο 
ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες. 
  Για τα λοιπά οχήµατα (φορτηγά και λεωφορεία δηµόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, επιβατικά δηµόσιας χρήσης κ.λ.π.): 
α) Το πρόστιµο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήµισυ των κατά 
περίπτωση οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας (παράγραφος 5 άρθρου 20 ν. 
2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α’). 
β) Ειδικά, στην περίπτωση που γίνεται εκπρόθεσµη προµήθεια ειδικού σήµατος για 
όχηµα που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας (όπως η περίπτωση ε΄ της 
παραγρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/53, π.χ. φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα 
καθαριότητος και πυροσβεστικά, που ανήκουν σε Δήµους, Κοινότητες κ.λ.π.), το 
πρόστιµο αυτό περιορίζεται στο ½  των τελών κυκλοφορίας που προβλέπονται 
για το µη απαλλασσόµενο αντίστοιχο όχηµα (παράγραφος 2 άρθρου 28 ν. 2873/2000 
(ΦΕΚ 285 Α’). 
Β. Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ύψους 30 ευρώ στην περίπτωση που 
αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, µε πράξη της 
Αστυνοµικής Αρχής, επειδή  δεν έφερε επικολληµένο το ειδικό σήµα, η προµήθεια  
του οποίου, όµως, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα 
(παράγραφος 2 άρθρου 28 ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’). 
Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας 
οχήµατος µε πράξη Αστυνοµικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήµα, λόγω µη 
προµήθειας αυτού, επιβάλλεται µόνο το ως άνω προβλεπόµενο πρόστιµο για την 
εκπρόθεσµη προµήθεια του σήµατος και όχι και το πρόστιµο για µη επικόλληση. 
 
9) Ποιες απαλλαγές παρέχονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας; 
Απαλλαγές τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας. 

 1. Οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι 1.650 κ.εκ. , που ανήκουν:  
 α) στους ανάπηρους πολέµου αξιωµατικούς και οπλίτες. 

β) στους ανάπηρους αξιωµατικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων 
δυνάµεων, στους αξιωµατικούς και άνδρες των Σωµάτων ασφαλείας, στους αξιωµατικούς 
και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιµενικού σώµατος, στους άνδρες της Αγροφυλακής 
καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλµένους στη δίωξη 
του λαθρεµπορίου. 
γ) στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά το από 21/4/67 έως 23/7/74 χρονικό 
διάστηµα, συνεπεία της δράσεώς τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος. 
Σηµείωση 
Κατ` εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών 
ανάπηρων και των ανάπηρων µε αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισµό 
κινητήρα  ανώτερο  των  1.650  κυβικών εκατοστών. 

 δ) στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. 
 ε) στους ανάπηρους αγωνιστές του Δηµοκρατικού Στρατού. 
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 2. Στους ανάπηρους έλληνες πολίτες άνω των 4 ετών και έως 70 ετών, οι 
οποίοι: 

 α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό 
αυτών ή  

 β) εµφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: 
βα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο 
του 67%. 
ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε συµµετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και 
των δύο άνω άκρων µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67%, από το 
οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. 

 γ) έχουν ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση µε ποσοστό αναπηρίας 100%. 
 δ) είναι νοητικά καθυστερηµένοι µε δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 40% ή 

ε) πάσχουν από αυτισµό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή 
πνευµατική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδροµο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων 
αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι 
ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας 
στ) πάσχουν από µεσογειακή αναιµία 

 ζ) πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή  µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία 
 η) πάσχουν από συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία). 
 θ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή 

ι) έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση νεφρού 
 

 3. Οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ. που 
ανήκουν: 
Σε ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των 
κάτω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών, µε ποσοστό αναπηρίας 80% και 
άνω κατ’εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο µέχρι 2650 κ.εκ. 
και για ποσοστό αναπηρίας 100% µέχρι 3650 κ.εκ.  

 Σηµειώσεις: 
1.  Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων  χορηγούνται εφόσον :             
• Ο ανάπηρος είναι ηλικίας από 4 µέχρι και 70 ετών κατά την  πρώτη χορήγηση της 
απαλλαγής  . 
• H κυριότητα του οχήµατος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από 
την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. 
• Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος να εµπίπτει στις προαναφερόµενες 
διατάξεις και να  προκύπτει από:  
α) σχετική βεβαίωση της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Νοµαρχιακής επιτροπής για 
περιπτώσεις για τις οποίες εκδόθηκε σχετική ιατρική γνωµάτευση πριν την 1-9-2011. 
β) Βεβαίωση των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας) για νέες υποθέσεις όπου 
για πρώτη φορά κρίνονται οι ενδιαφερόµενοι καθώς και για εκκρεµείς υποθέσεις όπου 
ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά αλλά δεν πραγµατοποιήθηκε εξέταση ούτε εκδόθηκε 
σχετική γνωµάτευση µέχρι την 31-8-2011.  
Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχηµα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή 
από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη  δήλωση). 
Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας  χορηγείται µόνο µε την έκδοση  σχετικής απόφασης 
του Προϊσταµένου της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. και αφορά στα επόµενα έτη από την έκδοσή της, 
µε εξαίρεση τα νέα οχήµατα τα οποία θα λαµβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος 
ταξινόµησης.    

 • Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί 
απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόµοι, στους 
οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόµενο του θανάτου του 
κληρονοµούµενου ηµερολογιακό έτος. 
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10) Ποια πρόσωπα - φορείς διαθέτουν τα ειδικά σήµατα τελών κυκλοφορίας; 
α) Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα: 

 
      - Οι Τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία 
(ΕΛ.ΤΑ.) και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων  όπου ανατίθεται κατ’ έτος η 
διάθεση, µε σχετική υπουργική απόφαση, µε βάση τους όρους της απόφασης αυτής. 
 
      - Οι Δ.Ο.Υ. για ορισµένες περιπτώσεις που παρουσιάζουν προβλήµατα και για 
όλες τις περιπτώσεις της εκπρόθεσµης προµήθειας καθώς και για τα αυτοκίνητα που 
τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία.  
       
         β) Για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα: Σε κάθε περίπτωση οι Δ.Ο.Υ. 
      
11) Πως χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας; 
Αρµόδια υπηρεσία για την χορήγηση της προσωρινής άδειας και την έκδοση 
πινακίδας «Μ» είναι η Δ.Ο.Υ. (από 1-3-2004, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
1109354/1188/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ 1132/3-12-2003).  
 
Η προσωρινή άδεια χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται 
κατωτέρω και µόνο για δύο (2) ηµέρες το µήνα, µε την καταβολή 4 ευρώ την ηµέρα:  
 
α) Για τα ανάριθµα αυτοκίνητα µόνο για τη µεταφορά τους από τον τόπο αγοράς ή 
τελωνισµού στον τόπο ταξινόµησης, ή για έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. ή σε ειδικά 
συνεργεία για µετατροπή, προσθήκη αµαξωµάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων. 
 
β) Για τα ενάριθµα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία µόνο για δοκιµή, επισκευή 
ή πώληση αυτών.  
 
12) Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη θέση σε ακινησία των αυτοκινήτων 
οχηµάτων. 
α) Εκούσια ακινησία 
Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες, κατατίθενται στην 
αρµόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας: 
- Δήλωση ακινησίας. 
 
- Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας). 
 
      -   Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η ακινητοποίηση του οχήµατος γίνεται σε 
κλειστό ιδιωτικό χώρο καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.  
 
 Για τα Επαγγελµατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οι ακινησίες αυτών 
γίνονται στις αρµόδιες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία κυκλοφορίας  θα 
υποβληθούν στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. , θα πρέπει αυτά να διαβιβασθούν στις ανωτέρω 
Υπηρεσίες. 
 
α) Αναγκαστική ακινησία 
Απαιτούµενα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
 
α) Ανωτέρα βία: (Καταστροφή, πυρκαγιά κ.λ.π.). 
    Βεβαίωση ολοσχερούς καταστροφής από Δηµόσια Αρχή. 
 
β) Κλοπή:  
           Βεβαίωση Αστυνοµίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηµατίστηκε 
δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα. 
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γ) Υπεξαίρεση, Κατάσχεση κ.λ.π.  
    Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου. 
 
δ) Κυκλοφορία στο εξωτερικό. 
         Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, µε επίσηµη 
µετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.   
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας, όπου τα στοιχεία 
κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειµένα στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., οι κάτοχοι των οχηµάτων 
υποχρεούνται να προµηθευτούν το σήµα χωρίς πρόστιµο, εντός 10 ηµερών από 
το γεγονός που αίρει την ακινησία π.χ. α) προκειµένου περί κλοπής, από την 
απόδοση του οχήµατος στον κάτοχο και β) εξόδου στο εξωτερικό, από την είσοδό 
του στη χώρα κ.λ.π.  
 
13) Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την άρση της ακινησίας επιβατικών 
ιδιωτικής χρήσης  αυτοκινήτων και µοτοσικλετών;  
 
- Ο κάτοχος του οχήµατος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.  
 
      - Καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας, µε την προµήθεια του ειδικού σήµατος, 
καθόσον δεν αίρεται η ακινησία εάν ο κάτοχος του οχήµατος δεν προµηθευτεί 
προηγουµένως το ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η 
άρση. 
        Στην περίπτωση που η ακινησία έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του 
έτους, κατά το οποίο πραγµατοποιείται η άρση, και το όχηµα παρέµεινε σε ακινησία 
για όλο το έτος, το ειδικό σήµα χορηγείται χωρίς πρόστιµο.  
 
14) Πως πραγµατοποιείται η οριστική διαγραφή των οχηµάτων; 
 
Η  οριστική διαγραφή των  οχηµάτων, στις περιοχές της χώρας όπου έχει αρχίσει η 
εφαρµογή του Π.Δ.116/2004, γίνεται µε την παράδοση αυτών στις αδειοδοτηµένες 
από την Ε.Δ.Ο.Ε.(ΤΗΛ 2106899039 ή www.edoe.gr) εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 
οχηµάτων, προκειµένου να εκδοθούν τα πιστοποιητικά καταστροφής και να 
ολοκληρωθεί η διαγραφή τους. 
Στις λοιπές περιοχές της χώρας, αρµόδιες για την οριστική διαγραφή των οχηµάτων 
είναι οι Νοµαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 
Δικτύων. 
 
Β. ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
        1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 26 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 
1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1300/13-12-2000). 
        - Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος και 
µοτοσικλέτας, επιβάλλεται τέλος άδειας οχήµατος, ως εξής: 
 
Α. Ιδιωτικής χρήσης. 
α) Μοτοσικλέτες               9     ΕΥΡΩ 
β) Λοιπά οχήµατα           75        » 
 
  Β. Δηµόσιας χρήσης. 
  α) Μοτοσικλέτες              30    ΕΥΡΩ  
  β) Λοιπά οχήµατα         100       » 
 
  Επίσης το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται και για την περίπτωση αντικατάστασης ή 
ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας οχήµατος.   
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        2. Μεταβίβαση αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων (άρθρο 27 
ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 και άρθρο 57 
(παρ. 2) ν. 3283/2004). 
              
        2.1.Από επαχθή αιτία. 

  
            Για µεταβίβαση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών από επαχθή αιτία (πώληση) 
επιβάλλεται τέλος µεταβίβασης οχήµατος, σύµφωνα µε τις πιο κάτω διακρίσεις: 

 
            α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: 
  
            Κατηγορία          Κινητήρας σε κυβ. εκατ.         Τέλος µεταβίβασης 
 
               Α                           έως  -    400                                   30  ΕΥΡΩ 
               Β                           401  -    800                                   45     » 
               Γ                           801  -  1300                                    60    »     
               Δ                         1301  -  1600                                   90     »  
               Ε                         1601  -  1900                                 120     » 
               ΣΤ                       1901  -  2500                                 145     » 
               Ζ                         2501 και άνω                                 205     » 
      
          β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα: 
 
           Κατηγορία     Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα      Τέλος µεταβίβασης 
 

     Α                            έως      3.500                                30 ΕΥΡΩ       
     Β                         3.501 -  10.000                                45    » 
     Γ                       10.001 -  20.000                                75    » 
     Δ                       20.001 -  30.000                              120    » 
     Ε                       30.001 -  40.000                              145    » 
     ΣΤ                     40.001 και άνω                                175    »  
                
 
γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα: 
 
Κατηγορία             Θέσεις καθήµενων                Τέλος µεταβίβασης 
 
     Α                              έως   33                                      75 ΕΥΡΩ 
     Β                              34  - 50                                     105     » 
     Γ                              51 και άνω                                135     »              

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (µε ή χωρίς µετρητή) µαζί µε την άδεια κυκλοφορίας 
190 ΕΥΡΩ. 

 
ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα µαζί µε την άδεια κυκλοφορίας: 
 
Κατηγορία       Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα     Τέλος µεταβίβασης                         

            Α                         µέχρι      3.500                                  75  ΕΥΡΩ 
     Β                        3.501 -  10.000                                 160     »       
      Γ                       10.001 -  20.000                                235     »   
     Δ                       20.001 -  30.000                                350    » 
     Ε                       30.001 -  40.000                                455    »  
     ΣΤ                     40.001 και άνω                                  560    »    
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στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα µαζί µε την άδεια κυκλοφορίας: 
 
Κατηγορία      Θέσεις καθήµενων και ορθίων     Τέλος µεταβίβασης  
 
     Α                           έως   50                                       350  ΕΥΡΩ     
     Β                           51 και άνω                                   530     » 
 

      - Το πιο πάνω τέλος δεν προσαυξάνεται µε εισφορά ΟΓΑ, γιατί δεν είναι τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
      -  Όταν µεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το τέλος επιµερίζεται αναλόγως. 
 
      - Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι µεταβιβάσεις που εµπίπτουν στο 
καθεστώς του φόρου προστιθέµενης αξίας. Στις µεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται 
ούτε ο πόρος υπέρ του Ταµείου Νοµικών. 
 
      -  Το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν τη µεταβίβαση. 
 

ζ) Για τη µεταβίβαση από επαχθή αιτία µοτοποδηλάτου µε κυλινδρισµό κινητήρα 
µέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος 15 ΕΥΡΩ, χωρίς προσαύξηση µε εισφορά ΟΓΑ, 
ανεξάρτητα από την αξία του µοτοποδηλάτου. Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήµου. 

 
      -  Στο πιο πάνω τέλος δεν υπόκεινται οι µεταβιβάσεις που εµπίπτουν στο 
καθεστώς του Φ.Π.Α. 
  
      - Το πιο πάνω τέλος επιµερίζεται αναλόγως όταν µεταβιβάζεται ποσοστό. 
    

-  Το τέλος καταβάλλεται πριν τη µεταβίβαση.   
 

       2.2. Από χαριστική αιτία. 
 
Για τη µεταβίβαση από χαριστική αιτία (δωρεά - γονική παροχή) δηµόσιας 

χρήσης αυτοκινήτου επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% στη συνολική αξία.  
Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται στη µεταβίβαση από χαριστική αιτία άλλων 

αυτοκινήτων οχηµάτων, µοτοσικλετών ή µοτοποδηλάτων. 
 
2.3. Αρµόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης. 

 
Από 1.4.2004, το τέλος αδείας οχήµατος και το τέλος µεταβίβασης αυτοκινήτου 

οχήµατος εισπράττονται υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 27, Ν. 
3220/2004). 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

      1. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα κ.τ.λ. 
 
      Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά καθώς και τα αντίγραφα και αποσπάσµατα 
εγγράφων, τόσο αυτά που εκδίδονται από την υπηρεσία όσο και αυτά που 
προσκοµίζονται σ’ αυτή δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου. Επίσης δεν υπόκειται 
σε τέλος χαρτοσήµου η κύρωση του γνησίου της υπογραφής. 
       
      2. Μισθώµατα ακινήτων. 
 
      Τα µισθώµατα των ακινήτων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου, που µαζί µε την 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ ανέρχεται σε ποσοστό 3,6%. Το τέλος αυτό οφείλεται σε κάθε 
περίπτωση ακόµα κι αν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού. Το θέµα του βάρους 
του ανωτέρου τέλους είναι θέµα συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων (ιδιοκτήτη 
και ενοικιαστή). Εάν δεν υπάρχει συµφωνία το τέλος βαρύνει τον ιδιοκτήτη και 
ενοικιαστή εξ ηµισείας. Όταν ο ένας απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήµου, αυτά 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αντισυµβαλλόµενο. 
 
      Τα τέλη χαρτοσήµου συµβεβαιώνονται και συνεισπράττονται µαζί µε το φόρο 
εισοδήµατος, που αναλογεί στο εισόδηµα από οικοδοµές, σύµφωνα µε την 
ακολουθούµενη για το φόρο αυτό διαδικασία. 
 

Εξαιρετικά, από 1-1-2007 έως 31-12-2007, στα µισθώµατα των κατοικιών γενικά 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 3 του ν.3522/2006 το τέλος 
χαρτοσήµου από 3,6% (µε την εισφορά υπέρ ΟΓΑ ) µειώνεται στο 1,8% (µε την 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ ) και από 1/1/2008 αυτό καταργείται. Στα µισθώµατα των 
επαγγελµατικών χώρων, γραφείων, γηπέδων, αποθηκών κ.λ.π. το τέλος χαρτοσήµου 
δεν αλλάζει, παραµένει δηλ στο 3,6% ( µε την εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 
         
      3. Εργολαβικές συµβάσεις.  
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3427/2005 που ισχύει από 1/1/2006 (ΦΕΚ 
Α 312/27-12-2005), τα εργολαβικά προσύµφωνα ανέγερσης οικοδοµής µε το 
σύστηµα της αντιπαροχής ποσοστών οικοπέδου που η άδεια οικοδοµής εκδίδεται 
µετά την 1/1/2006, ανήκουν στο πεδίο του Φ.Π.Α. 
         Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3522/2006(ΦΕΚ Α276/22-12-2006) 
διευκρινίζεται ότι για τα παραπάνω εργολαβικά, όταν αυτά καταρτίζονται µετά την 
1/1/2006 αλλά η άδεια οικοδοµής έχει εκδοθεί  πριν την ηµεροµηνία αυτή, δηλαδή 
µέχρι 31-12-2005, εξακολουθούν να υπάγονται στα τέλη χαρτοσήµου .                
 
      4. Κατάργηση τελών χαρτοσήµου.  
 
      Α. Καταργήθηκαν από 1-1-2002 τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονταν στις 
κατωτέρω περιπτώσεις: 
      α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών από µίσθωση εργασίας για  
απασχόληση µε οποιαδήποτε µορφή και οπωσδήποτε αµειβόµενη, 
περιλαµβανοµένων και των εκτός έδρας αποζηµιώσεων ή εξόδων κίνησης, 
      β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αµοιβών για απασχόληση µε οποιαδήποτε νοµική 
σχέση που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης ως προς τους όρους απασχόλησης ή την 
αµοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη, περιλαµβανοµένων και των εκτός 
έδρας αποζηµιώσεων ή εξόδων κίνησης,  
      γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ή 
βοηθηµάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον οικείο φορέα ή 
ασφαλιστικό οργανισµό, 
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      δ) στις εξοφλήσεις αποζηµιώσεων από εργατικό ατύχηµα ή λόγω λύσης της 
σχέσης εργασίας,  
      ε) στις συναλλαγµατικές και στα γραµµάτια σε διαταγή και στους τόκους που 
απορρέουν από αυτές, 
      στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή µεταβολής εργασιών.  
      Β. Καταργήθηκε η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄).  Η 
δήλωση αυτή συντάσσεται πλέον σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία 
που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002). 
Τα έντυπα της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης 
διατίθενται στους ενδιαφερόµενους από τις δηµόσιες αρχές, για θέµατα αρµοδιότητάς 
τους (παρ. 1 και 2). Επίσης τα ανωτέρω έντυπα µπορεί να διατίθενται στους 
ενδιαφερόµενους και µέσω διαδικτύου (παρ. 9).  
 
       Γ. Κατάργηση τέλους χαρτοσήµου ασφαλιστικών πράξεων. 
 - Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) καταργήθηκε από 
1-1-2003 το τέλος χαρτοσήµου που επιβαλλόταν στις αποδείξεις πληρωµής 
αποζηµιώσεων που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις κάθε 
φύσης, καθώς και στους συµβιβασµούς που αφορούν στις αποζηµιώσεις αυτές.    
-  Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄), 
καταργήθηκε από 1-1-2009, το τέλος χαρτοσήµου που επιβαλλόταν στις αποδείξεις 
πληρωµής ασφαλίστρων για κλάδους ασφαλίσεων ζωής και κατά ζηµιών, στις 
αποδείξεις πληρωµής εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής και στους τυχόν απορρέοντες 
από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις τόκους. 
    
       Δ. Κατάργηση τέλους χαρτοσήµου επί ορισµένων συµβάσεων δανείου.  
         α) Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/9-
2-2004) καταργήθηκε από 6 Φεβρουαρίου 2004 το τέλος χαρτοσήµου που 
επιβαλλόταν για τις συµβάσεις δανείων που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του 
και στους τόκους που απορρέουν από αυτά.  

β) Mε τις διατάξεις της παρ1 του άρθρου 18 του ν.3470/2006(ΦΕΚ Α132/28-6-
2006) καταργείται το τέλος χαρτοσήµου στα δάνεια που χορηγούνται από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων στους τόκους και στα παρεπόµενα σύµφωνα αυτών. Η 
κατάργηση ισχύει από 28-6-2006 , ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου και στη 
συνέχεια µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 25 του ν. 3867/2010 (Α 128/2010) 
επεκτείνεται η εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3470/2006 από την έναρξη 
ισχύος του νόµου αυτού και στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων µέχρι 27-6-2006. 
 
       Ε. Κατάργηση τέλους χαρτοσήµου επί των καθαρών κερδών των Ο.Ε., Ε.Ε. 
και Ε.Π.Ε.      
          Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α253/14-12-2004) 
καταργείται από 1/1/2005 το τέλος χαρτοσήµου 1% που επιβαλλόταν στα καθαρά 
κέρδη των οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιρειών, των 
κερδοσκοπικών συνεταιρισµών, των κοινοπραξιών, των αστικών εταιριών και 
κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση και αφορούν διαχειριστική 
περίοδο που αρχίζει από 1-1-2005 και µετά.    

 
Τελευταία ενηµέρωση:10/4/2012 

Τηλ. επικοινωνίας για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα Τελών και Ειδικών 
Φορολογιών: 210-3642922, 3642570 
 
 


