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ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε νξηζκέλωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 3887/2010 (ΦΔΚ 174 

Α’/30.09.2010), ηνπ λ.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α’/30.09.2010) θαζώο θαη ηωλ δηαηάμεωλ 

ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α’/31.03.2011). 

 
 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 14 ηνπ λ.3887/2010 «Οδηθέο 

Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο» (ΦΔΚ 174 Α’/30.09.2010), ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

κεηαβίβαζεο ησλ Φνξηεγψλ απηνθηλήησλ Γεκφζηαο Υξήζεο (Φ.Γ.Υ.) θαη ηελ θαηαβνιή 

εηδηθήο εηζθνξάο γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α’/30.09.2010) αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο 

ησλ απνζβέζεσλ ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ ησλ Φ.Γ.Υ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 16 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α’/ 31.03.2011), κε ηηο νπνίεο θαηαξγνχληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2579/1998, 
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πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεξαμία ηεο άδεηαο θαη ηνπ νρήκαηνο ησλ Φ.Γ.Υ, θαη ζαο 

γλσξίδνπκε, γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο, ηα αθφινπζα: 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Α΄ 
Γηαηάμεηο ηνπ λ.3887/2010 

 

Άξζξν 14,  παξ. 1 έωο θαη 6 

Μεηαβαηηθή πεξίνδνο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ κεηαθνξώλ 

 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ σο κεηαβαηηθή πεξίνδνο νξίδεηαη, ε ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ αξρίδεη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010 θαη ιήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2013 (κέζα ζε 

δέθα έηε απφ ηε ιήμε απηήο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, νη πθηζηάκελεο άδεηεο Φ.Γ.Υ. 

απηνθίλεησλ κεηαηξέπνληαη ζε  Άδεηεο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ.  

2. Οη άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη 29 επηεκβξίνπ 2010, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ κε 

ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο.  

3. Μεηά ηε παξέιεπζε πέληε εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3887/2010, ήηνη κεηά 

ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, νη λένη θάηνρνη ππνρξενχληαη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο κε άιια λεφηεξεο ηερλνινγίαο. Απφ ηελ ππνρξέσζε 

απηή εμαηξνχληαη νη κεηαβηβάζεηο απφ θιεξνλνκηά.  

4. Μέρξη ην πέξαο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ (30.06.2013) ηζρχεη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ κεηαθνξψλ σο εμήο: 

α)  Δζληθέο θαη Γηεζλείο  Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο 

β) Ννκαξρηαθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ 

απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο κέρξη 10 ηφλνπο, κέζα ζην λνκφ φπνπ απηά έρνπλ έδξα θαη ηνπο 

γεηηνληθνχο ηνπο λνκνχο. 

γ) Δηδηθέο κεηαθνξέο θαπζίκωλ νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα κηθηνχ 

βάξνπο πάλσ απφ 3.5 ηφλνπο, γηα εζληθέο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο, θαη κηθηνχ βάξνπο κέρξη 

8 ηφλνπο γηα λνκαξρηαθέο κεηαθνξέο (ε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη κεηαθνξέο πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ζεξκήο αζθάιηνπ). 
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Άξζξν 14,  παξ. 7 θαη 8 

Δηδηθή εηζθνξά γηα ηε ρνξήγεζε λέωλ αδεηώλ θπθινθνξίαο θαηά ηε κεηαβαηηθή 

πεξίνδν. 

 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ νη ελδηαθεξφκελεο κεηαθνξηθέο 

εηαηξείεο θαηαβάιινπλ εθάπαμ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, εηδηθή εηζθνξά αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία θαη ην κηθηφ βάξνο ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο, σο εμήο :  

α) Γέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. 

β) Γχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη επηά ηφλνπο. 

γ) Υίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα ηφλνπο. 

     Δάλ νη αηηνχκελεο άδεηεο είλαη θαηεγνξίαο εηδηθήο κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ, ηα πνζά 

ηεο εηδηθήο εηζθνξάο δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο: 

α) Δίθνζη επηά ρηιηάδεο (27.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. 

β)Σξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα δχν ηφλνπο. 

2. Σν πνζφ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ιήςε ηεο λέαο άδεηαο 

Φ.Γ.Υ. ινγίδεηαη σο έμνδν θαη εθπίπηεη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, 

επηκεξηδφκελν θαηά ην έλα ηξίην γηα ηα ηξία επφκελα έηε απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο. 

3. εκεηψλεηαη, φηη ε εηδηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ζηηο ζπληζηψκελεο απφ ην άξζξν 3 

ηνπ λφκνπ κεηαθνξηθέο εηαηξείεο (ΑΔ, ΔΠΔ), θαη φρη θαηά ηε κεηαβίβαζε Φ.Γ.Υ κε ηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

4. Τπφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο είλαη ε αηηνχζα γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο λέαο άδεηαο εηαηξεία, ελψ ην ζρεηηθφ πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ ΚΑΔ 1372 κε ηίηιν «Δηδηθή εθάπαμ εηζθνξά ζηα θνξηεγά 

Γ.Υ. πνπ κπαίλνπλ ζε θπθινθνξία » ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηνλ Κ.Α.Δ 1373 κε ηίηιν «Δθάπαμ εηζθνξά ζηα θνξηεγά Η.Υ. πνπ 

κπαίλνπλ ζε θπθινθνξία», θαηαρσξνχληαη εθεμήο ηα έζνδα απφ ηελ εθάπαμ εηζθνξά 

κφλν ησλ θνξηεγψλ Ι.Υ. 

5. Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ε εηζθνξά πνπ απαηηείηαη 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδηθψλ κεηαθνξψλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ην  άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ λ.3887/2010. 

6. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ 

«Γήιωζε θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηωλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.3887/2010», σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. 
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7. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ ηα πνζά 

ηεο εηδηθήο εηζθνξάο, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ, κεηψλνληαη ζηαδηαθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηξηεηνχο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ μεθηλά, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, 

δειαδή ζηηο 30.09.2010, θαη ιήγεη ζηηο 30.06.2013. Η κείσζε ιακβάλεη ρψξα ζηελ αξρή 

θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο σο εμήο: 

α) Καηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηελ 01.01.2011, 

β) Καηά ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηελ 01.01.2012 θαη  

γ) Καηά ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηελ 01.01.2013. 

Μεηά ην πέξαο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ε εηδηθή εηζθνξά παχεη λα πθίζηαηαη. 

8. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λ.3887/2010 (30.09.2010), φπσο ξεηά νξίδεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.383/1976 

(ΦΔΚ Α’ 182). 

 

Άξζξν 10 παξ. 1 

Μεηαβηβάζεηο Φ.Γ.Υ απηνθηλήηωλ κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο θαηά ηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν. 

 

1. χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3887/2010, ηα Φ.Γ.Υ. θάζε θαηεγνξίαο επηηξέπεηαη 

λα κεηαβηβάδνληαη δηα πξάμεσο ελ δσή θαηά θπξηφηεηα κε ηελ άδεηά ηνπο. 

2.  Η κεηαβίβαζε ΦΓΥ απηνθηλήησλ είλαη δπλαηή είηε ζε κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 

(θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, 

εθφζνλ απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ρψξν γξαθείνπ, είηε ζε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ. 3887/2010 (σο πξνο ηελ λνκηθή κνξθή θιπ., ζρεη. ε 

B1/47832/4533/11-10-2010 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ).  

3. Γηα ηε ζέζε ζε θπθινθνξία Φ.Γ.Υ απηνθηλήησλ, θαηφπηλ κεηαβίβαζεο, ζην φλνκα 

ήδε ιεηηνπξγνπζψλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δελ πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4, απαηηείηαη ν έιεγρνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο έδξαο (κηζζσηήξην ή ηίηινη 

ηδηνθηεζίαο) θαη φρη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ (ρψξσλ ζηάζκεπζεο θ.ι.π ). 

4. Ωο ιεηηνπξγνχζεο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη απηέο πνπ δηαζέηνπλ 

ηζρχνπζα άδεηα θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ζην φλνκά ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ (30.09.2010) (ζρεη. ε αξηζ. πξση. Β1/53534/5213/19.11.2010 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ΑΓΑ:4Ι0Β1-). 

5. Δηδηθά γηα ηηο κεηαβηβάζεηο Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ κε ζχζηαζε δσξεάο ελ δσή ή 

γνληθήο παξνρήο ή απφ θιεξνλνκηθή αηηία ζηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 346/2001 
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παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο δηθαηνχρνπο Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

επεξγεηηθήο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 346/2001 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζεζκία απφθηεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα, θαη γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λ.3887/2010.  

 

 

Άξζξν 10, παξ.1 πεξ. α’ 

Τπνινγηζκόο ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο άδεηαο Φ.Γ.Υ. πνπ εθδόζεθε πξηλ ηηο 30 

επηεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη κεηαβηβάδεηαη κεηά από απηή ηελ εκεξνκελία καδί κε ην 

όρεκα ηεο. 

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ππεξαμίαο ηεο άδεηαο θαη 

ηνπ νρήκαηνο Φ.Γ.Υ. πνπ απηή ζπλνδεχεη, σο εμήο: 

α)  Ζ αμία θάζε παιαηάο άδεηαο δειαδή απηήο πνπ εθδφζεθε πξηλ ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 

2010 θαη κεηαβηβάδεηαη κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία, πξνζδηνξίδεηαη, θαηά ηελ 

απνηίκεζε ηεο άπιεο ππεξαμίαο ηεο, κε βάζε ηελ εηζθνξά πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί γηα 

ηελ απφθηεζε κηαο αληίζηνηρεο λέαο άδεηαο (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14), θαη είλαη ίζε κε απηήλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

β) Ωο αμία ηνπ νρήκαηνο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξαμίαο θαηά ηε κεηαβίβαζή ηνπ 

ινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή αμία πώιεζεο απηνχ ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην πξνβιεπφκελν 

ζηνηρείν ηνπ Κ.Β.. 

γ) Ο θόξνο ππεξαμίαο ηεο παιαηάο άδεηαο  είλαη ην πνζνζηφ 3% επί ηεο αμίαο ηεο.  

δ) Ο θόξνο ππεξαμίαο ηνπ νρήκαηνο είλαη ην πνζνζηφ 3% επί ηηο πξαγκαηηθήο αμίαο 

κεηαβίβαζεο ηνπ.  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε άπιε ππεξαμία ησλ αλσηέξσ 

αδεηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ηνπ Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ, φπσο απηφ 

αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.  

 

 

Άξζξν 10 παξ. 1 πεξ. β΄ 

Τπνινγηζκόο ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο λέαο άδεηαο πνπ εθδόζεθε κεηά ηηο 30 

επηεκβξίνπ ηνπ  2010 θαη κεηαβηβάδεηαη καδί κε ην όρεκα ηεο. 

 

Ζ αμία ηεο λέαο άδεηαο θαη ηνπ νρήκαηνο πνπ απηή ζπλνδεύεη πξνζδηνξίδνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο παιαηέο άδεηεο, ελψ ν θφξνο ππεξαμίαο ππνινγίδεηαη 

κε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηνπο. 
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πλεπψο, γηα κεηαβηβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

30.09.2010 έσο 31.12.2010 ν θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ άδεηα θαη 

επί ηεο αμίαο ηνπ νρήκαηνο, ελψ απφ 01.01.2011 θαη κεηά ν θφξνο ζα ππνινγίδεηαη επί 

ησλ κεησκέλσλ πνζψλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηεο άδεηαο θαη επί 

ηεο αμίαο ησλ κεηαβηβαδφκελνπ νρήκαηνο. 

Τπφρξεεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πην πάλσ θφξνπ είλαη νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ κεηαβηβάδνπλ ηα Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα κε ηελ άδεηά ηνπο (δειαδή ν πσιεηήο). Σν πνζφ 

ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαηαρσξείηαη ζηνλ ΚΑΔ 114, εθφζνλ 

ν πσιεηήο είλαη αηνκηθή επηρείξεζε (θπζηθφ πξφζσπν) κε μερσξηζηφ είδνο θφξνπ 1175 

(γηα ηελ άδεηα) θαη 1176 (γηα ην φρεκα) θαη ζηνλ ΚΑΔ 127, εθφζνλ ν πσιεηήο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν, κε μερσξηζηφ είδνο θφξνπ 1177 (γηα ηελ άδεηα) θαη 1178 (γηα ην φρεκα), 

αληίζηνηρα. 

Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζψλ γίλεηαη εθάπαμ, κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ «Γήισζε 

θαηαβνιήο θφξνπ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3887/2010», σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ζηνλ 

πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηεο πσιήηξηαο επηρείξεζεο 

Γ.Ο.Τ, πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.  

Η δήισζε απηή ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβεβιεκέλνπο ή ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο θαη πξνζθνκίδεηαη σο δηθαηνινγεηηθφ θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ζην 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, αθνχ ζην ζψκα ηεο αλαγξάθεηαη ην 

πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε θαη ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ κε ην νπνίν απηφ εηζπξάρζεθε.  

 

Άξζξν 10 παξ. 2 

Ο θφξνο ππεξαμίαο λέαο θαη παιαηάο άδεηαο, θαζψο θαη ηνπ νρήκαηνο πνπ 

ζπλνδεχνπλ, δελ θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ιφγσ ζπγρψλεπζεο 

κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, ή κεηαηξνπήο ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ 

Γηαηάμεηο  ηνπ λ.3888/30.09.2010 

Άξζξν 18 παξ. 2 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο 

(30.09.2010), θαζφζνλ νη πεξηπηψζεηο α’ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.2579/1998 (ΦΔΚ Α’ 31/17.02.1998), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ 
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παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3888/2010, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία ηεο ππεξαμίαο 

θαηά ηε κεηαβίβαζε άδεηαο θαη νρήκαηνο ησλ Φ.Γ.Υ, θαηαξγνχληαη απφ 30.09.2010 κε ηε 

παξ.16 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3943/2011 (Φ.Δ.Κ 66 Α’ /31.03.2011). 

2. Σα πνζά ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 01.10.2010 θαη κεηά δελ 

επηζηξέθνληαη.  

3. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζά ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο Φ.Γ.Υ  πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ 

ηηο Γ.Ο.Τ, απφ 01.10.2010 έσο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζεο, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3888/2010, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.2579/1998, δελ επηζηξέθνληαη. 

4. Αληίζεηα, ηα λέα πνζά θφξνπ ππεξαμίαο Φ.Γ.Υ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 3887/2010 πεξί «Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ» δελ 

νθείινληαη, εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα πνζά ησλ πεξ. α΄ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10  

ηνπ λ.2579/1998. 

 

Άξζξν 18 παξ. 1 

Απνζβέζεηο ηεθκαξηήο αμίαο αδεηώλ Φ.Γ.Υ. κε εκεξνκελία έθδνζεο πξηλ ηελ 30.09. 

2010. 

 

1. Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν πιαίζην νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

φπσο απηφ θαζηεξψζεθε κε ην λ. 3887/2010, θαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο 

θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ Φ.Γ.Υ. κε ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο αγνξάο θαη ηε κείσζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ αδεηψλ ηνπο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3888/2010 (ΦΔΚ 175Α’/30.9.2010) ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ησλ 

απνζβέζεσλ ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ απηψλ.   

2. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3888/2010 νξίδεηαη, φηη 

φζνη επαγγεικαηίεο θαηέρνπλ άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ (Φ.Γ.Υ.), φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 14 ηνπ λ. 3887/2010, δειαδή θαηέρνπλ άδεηεο Φ.Γ.Υ. πξηλ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3887/2010 (ήηνη πξηλ ηηο 30.09.2010) θαη αλεμάξηεηα εάλ πξφθεηηαη 

γηα αηνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θνηλσλίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο, εθκεηαιιεχζεηο ή επηρεηξήζεηο 

άιιεο λνκηθήο κνξθήο, κπνξνχλ, θαη’ επηινγήλ, λα απνζβέζνπλ ηελ αμία ησλ πην πάλσ 

αδεηψλ, ηζφπνζα, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξία (3) έσο θαη επηά (7) έηε, κε έλαξμε ηζρχνο 

ην έηνο 2010.  

3. Δπνκέλσο, κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο αλαγλσξίδεηαη ηζφπνζε θαη’ έηνο κείσζε ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ θαηέρνπλ ηηο άδεηεο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ 

Φ.Γ.Υ Δζληθψλ, Γηεζλψλ, Ννκαξρηαθψλ θαη Βπηηνθφξσλ, απφ 3 έσο θαη 7 έηε, θαη’ 

επηινγήλ, ζηα πνζά ηεο αμίαο απηψλ, δίλνληαο ζηνπο κεηαθνξείο ηε δπλαηφηεηα λα 
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επηιέμνπλ εάλ ζα απνζβέζνπλ ηελ νξηδφκελε αμία ηεο άδεηαο πνπ θαηέρνπλ ζε 3, 4, 5, 6 ή 

7 έηε, αληίζηνηρα.  

4. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί εληαίνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

αμίαο ησλ πην πάλσ αδεηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ηνπ Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ην 

νπνίν αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ.  

5. Η αλσηέξσ αμία, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ.3887/2010, πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

α) Γέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. 

β) Γχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη επηά (7) ηφλνπο. 

γ) Υίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα (40) ηφλνπο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία εηδηθήο κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ, ε αμία ησλ αδεηψλ δηακνξθψλεηαη  

σο εμήο: 

α) Δίθνζη επηά ρηιηάδεο (27.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. 

β) Σξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο  ζαξάληα δχν (42) ηφλνπο. 

6. Καηά ζπλέπεηα, νη αμίεο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ, 

ππφθεηληαη ζε ηκεκαηηθή θαη ηζφπνζε εηήζηα απφζβεζε κε ηε ρξήζε ζηαζεξνχ ζπληειεζηή 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ απφζβεζεο (3, 4, 5, 6 ή 7, αληίζηνηρα) πνπ επηιέγεη ν 

κεηαθνξέαο, σο εμήο: 

Έηε απφζβεζεο Πνζνζηφ θαη’ έηνο 

3 33,33% (ή 1/3) 

4 25%  (ή 1/4) 

5 20%  (ή 1/5) 

6 16,66%  (ή 1/6) 

7 14,29%  (ή 1/7) 

 

7. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη αλ θαη ε επηινγή ησλ εηψλ απφζβεζεο (επνκέλσο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή) βξίζθεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ κεηαθνξέα, ν 

ζπληειεζηήο πνπ ζα επηιεγεί αξρηθά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά απφ 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε ηεο αμίαο ηεο 

άδεηαο.  

8. Η δηελέξγεηα απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε ρξήζε. ε πεξίπησζε πνπ 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (θνξνινγηθή 

αλακφξθσζε) πξνθχςεη δεκία, απηή κεηαθέξεηαη ζηα επφκελα πέληε έηε (5), κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Κ.Φ.Δ. παξά ην γεγνλφο φηη ε 

δεκία δελ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία, γηα ιφγνπο εληαίαο θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζεο φισλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο.  
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9. Πεξαηηέξσ θαη εηδηθά γηα φζνπο θαηέρνπλ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο λνκαξρηαθψλ 

θνξηεγψλ, αλαγλσξίδεηαη επηπιένλ πξνζαχμεζε ησλ πνζψλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).  

10. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε απφζβεζε ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ. δελ αθνξά ζην 

ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ ησλ ππαγφκελσλ επαγγεικαηηψλ ή επηρεηξήζεσλ, 

αθνχ νη αλαγλσξηδφκελεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεθκαξηήο αμίαο ηεο άδεηαο, 

φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3887/2010 

θαη φρη επί πξαγκαηηθήο βάζεσο (θφζηνπο αγνξάο). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε έθπησζε ησλ 

ππφςε απνζβέζεσλ ζα γίλεηαη κε ηελ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ή επαγγεικαηηψλ πνπ 

θαηέρνπλ άδεηεο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3887/2010 (30.09.2010). Δπηπιένλ ηεο 

αλακφξθσζεο απηήο, ε ππαγφκελε επηρείξεζε ζα δειψλεη θάζε ρξφλν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ απφζβεζε ηεο πην πάλσ αμίαο. 

11. Σν πνζφ ηεο ηεθκαξηήο απηήο απφζβεζεο αλαγξάθεηαη ζην θωδ. 312 ηνπ πίλαθα  

Ε΄ ηνπ εληχπνπ Δ3 ν νπνίνο αλακνξθψλεη ηνλ θωδ. 346. 

12. Δπηπιένλ θαη δεδνκέλνπ φηη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη επί ηεο αμίαο ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ (πιηθψλ ή άπισλ) πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 

(π.δ. 299/2003), ζε πεξίπησζε κίζζσζεο Φ.Γ.Υ. γηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε, ε 

δηελέξγεηα ησλ απνζβέζεσλ επί ηεο αμίαο ηεο άδεηαο ηνπ Φ.Γ.Υ γίλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε - 

εθκηζζσηή θαη φρη απφ ηνλ κηζζσηή – εθκεηαιιεπηή ηνπ θνξηεγνχ.  

13. Πεξαηηέξσ, θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ., πξηλ απνζβεζζεί 

πιήξσο ε αμία ηνπο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην λέν αγνξαζηή λα δηελεξγήζεη ηηο 

ππνιεηπφκελεο απνζβέζεηο ηεο αμίαο ηεο άδεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν λένο αγνξαζηήο κπνξεί 

λα ζπλερίζεη λα δηελεξγεί απνζβέζεηο ζην ππφινηπν πνζφ ηεο αμίαο ηεο άδεηαο πνπ δελ 

έρεη απνζβεζηεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε θαη απνθιεηζηηθά γηα ηα έηε απφζβεζεο 

πνπ απνκέλνπλ, γηα ηα νπνία θαη θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε εηζθνξάο ηεο θπξηφηεηαο Φ.Γ.Υ. κεηά ησλ νηθείσλ αδεηψλ ζε κεηαθνξηθή 

εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3887/2010, θαζψο θαη επί κεηαηξνπήο ή ζπγρψλεπζεο ησλ 

ππαγφκελσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα αλ ν κεηαζρεκαηηζκφο γίλεηαη κε αλαπηπμηαθφ 

λφκν ή φρη, πξηλ ηελ πιήξε απφζβεζε ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ.  

14. Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3888/2010 πξνβιέπεηαη, 

φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επαγγέικαηνο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 

κεηαθνξέα θαη ρσξίο λα ππάξρεη κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο, ε ηπρφλ αλαπφζβεζηε αμία απηήο 

εθπίπηεη ζπλνιηθά θαηά ην έηνο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. 

15. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ΠΟΛ. 1089/1995, κε ηελ νπνία παξερφηαλ, απφ ηε ρξήζε 1995, 

έθπησζε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά εηδηθά ζηνπο εθκεηαιιεπηέο θνξηεγψλ Γ.Υ. πνπ 
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δηελεξγνχζαλ δηαλνκαξρηαθέο θαη εζληθέο κεηαθνξέο, έπαςε λα ηζρχεη, κεηά ηε ςήθηζε ηνπ 

λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58Α), κε ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε ν ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, απφ 01.01.2004, δελ ηζρχεη ε έθπησζε δαπαλψλ ρσξίο 

δηθαηνινγεηηθά ζε πνζνζηφ 1% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

δηελέξγεηα δηεζλψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ΠΟΛ.1005/14.01.004.  

16. Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη δεθηφ, φηη εηδηθά γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο Φ.Γ.Υ 

δηεζλψλ θαη εζληθψλ κεηαθνξψλ θαη κφλν γηα ηε ρξήζε 2010, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

έθπησζεο δαπαλψλ ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηελέξγεηα δηεζλψλ θαη εζληθψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε κεηάβαζε ζην ινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ.   

17. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη κεηάθξαζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ ιακβάλνληαη ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ΦΓΥ δηεζλψλ 

κεηαθνξψλ γηα δαπάλεο δηνδίσλ, θαπζίκσλ, μελνδνρείσλ θαη ινηπψλ κηθξνεμφδσλ ηα 

νπνία θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηνπο. Αληίζεηα, απαηηείηαη κεηαηξνπή ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο ζε επξψ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο, θαηά ηελ 

εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

 

                                                                                  Ο   ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ     

 

 

                                                                                              Γ. ΚΟΤΔΛΑ 
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ΤΝΖΜΜΔΝΑ: α) Άξζξν 18 λ. 3888/2010 (ΦΔΚ 175Α’/30.9.2010) – Έμη (6) θχιια  

β) λ.3887/2010 (ΦΔΚ Α’ 174/30.09.2010) – Οθηψ (8) θχιια 

γ) Άξζξν  21 παξ.16 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66/31/3/2011) - Σξία (3) θχιια 

δ) ρέδην εληχπνπ «Γήισζε θαηαβνιήο θφξνπ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3887/2010» -  Έλα 

(1) θχιιν 

γ) ρέδην εληχπνπ «Γήισζε θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ.3887/2010» – Έλα (1) θχιιν 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
 
Η.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  - ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζε φιεο ηηο       

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο) 

3. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

4. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

5. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ – Γ/λζε Δθαξκνγψλ Η/Τ (Γ30) 

6. Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ – Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξψλ – Γ/λζε 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ – Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ – Αλαζηάζεσο 2 θαη 

Σζηγάληε, 101 91 Παπάγνπ 

7. Οκνζπνλδία Φνξηεγψλ Απηνθηλεηηζηψλ Διιάδνο (Ο.Φ.Α.Δ) - Παηεζίσλ 351- 111 41 

Αζήλα 

8. Παλειιήλην πλδηθάην Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ (ΠΥΔΜ) – Πεηξαηψο 4, 

104 31  Αζήλα 

9. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Μηθηψλ Φνξηεγψλ Απηνθηλήησλ (ΠΟΔΜΙΦΑ) - 

εξβίσλ 16 & Λ. Αζελψλ 27, 104 47 Αζήλα 

10. Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Βπηηνθφξσλ Τγξψλ Καπζίκσλ Γεκφζηαο Υξήζεο - 

Ηθαίζηνπ 12 & Φσηνπνχινπ, 124 62 θαξακαγθάο Αηηηθήο 

11. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ιδηνθηεηψλ Φνξηεγψλ ΓΥ ηνπ ΝΓ 531/1970 – Γνχλαξε 21-

23, Πεηξαηάο 

12. πλδηθάην Υεξζαίαο Μεηαθνξάο Βπηηνθφξσλ ΓΥ Τγξψλ Καπζίκσλ – Λ. Καβάιαο 257 

θαη Θεβψλ – 122 43 Πεξηζηέξη 

13. σκαηείν Μεηαθνξψλ Τγξψλ Σξνθίκσλ Διιάδαο – Φνηλίθσλ 23, 121 37, Πεξηζηέξη 

Αηηηθήο 

14. σκαηείν Δπαγγεικαηηψλ Απηνθηλεηηζηψλ Ιδηνθηεηψλ Μεηαθνξάο Τγξψλ Καπζίκσλ 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «Ο Φίιηππνο» - 26εο Οθησβξίνπ 14, 546 42 Θεζζαινλίθε 
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15. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Απηνθηλεηηζηψλ Φνξηεγψλ Απηνθηλήησλ ΓΥ 

– Μαίδσλνο 45, Πάηξα 

16. σκαηείν Ιδηνθηεηψλ Φνξηεγψλ Απηνθηλήησλ Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ Ν. Πηεξίαο «Η 

Αθξφπνιηο» - 3ν ΥΛΜ Π.Δ.Ο. Καηεξίλεο – Θεζζαινλίθεο, 601 00 

 

 

ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ  ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

7. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο – Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 Αζήλα 

8. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα 

9. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) – Σκήκαηα Α’ (10), Β’ (10), Γ’ (3) 

10. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2) 

11. Γξαθείν θ. Γ/ληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) 
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ΠΡΟ ΣΗ Γ.Ο.Τ:…………        ΑΡΙΘ. ΚΑΣ/Η:………….        ΑΡΙΘ.ΦΑΚΔΛΟΤ:……….  

ΓΗΛΩΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΤ 

άπθπος 10 ηος ν.3887/2010 (ΦΔΚ Α’ 174) 

Υποβάλλεηαι από: α) Τον πωληηή (αηομική επισείπηζη, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), β) Την πωλήηπια μεηαθοπική 

ΕΠΕ ή ΑΕ πος ιδπύθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 3, 4, 5, ηος ν.3887/2010 

ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ: Όηαν η μεηαβίβαζη γίνεηαι λόγω ζςγσώνεςζηρ μεηαθοπικών εηαιπειών ή 

μεηαηποπήρ ηηρ εηαιπικήρ μοπθήρ αςηών. 

ΑΦΜ:………………………………………………. 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ:………………………………………. 

ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ:……………………………………….. 

ΔΓΡΑ:……………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. ΔΠΩΝΤΜΟ:…………………………………………….. 

Ο ΑΓΟΡΑΣΗ:………………………………….. 
ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ  

ΟΥΗΜΑΣΟ:………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ  & 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΚΓΟΗ:……………………………….. 

ΑΞΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ:………………………………… 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΟΥΗΜΑΣΟ:…………. 

ΜΙΚΣΟ 

ΒΑΡΟ:…………. 

ΑΞΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΔΙΑ Φ.Γ.Υ (άπθ.14 παπ.7 & 8): ………………………...*3% =…………………. 

ΑΞΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ Φ.Γ.Υ (αξία ηιμολογίος): ………………………………….*3% =………………… 

ΑΞΙΑ ΝΔΑ ΑΓΔΙΑ Φ.Γ.Υ (άπθ.14 παπ.7 & 8): ………………………………*2% =………………… 

ΑΞΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ Φ.Γ.Υ (αξία ηιμολογίος):…………………………………...*2% =………………… 

 

ΔΦΑΠΑΞ ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΙ ΦΟΡΟ 

ΦΟΡΟ ΑΞΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ (α):…………………………………………………....... 

ΦΟΡΟ ΑΞΙΑ ΑΓΔΙΑ (β):……………………………………………………………. 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΝΣΟ ΦΟΡΟΤ (α+β):………………………………………. 

ΔΚΓΟΗ ΓΙΠΛΟΣΤΠΟΤ ΒΔΒΑΙΩΘΗΚΑΝ 

Απιθ. και ημεπ/νία:…………………………… Α.Υ.Κ:…………………….    ΠΟΟ…………… 

Ο Διζππάξαρ: Ημεπομηνία παπαλαβήρ:………………………… 

Ο Πωληηήρ:………………………………… 

Ο Αγοπαζηήρ:………………………………. 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ.Ο.Τ:………………………. 

                     Οι Νόμιμα Δξοςζιοδοηημένοι 

1. Σος Αγοπαζηή:…………………………. 

2. Σος Πωληηή:………………………….... 
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ΠΡΟ ΣΗ Γ.Ο.Τ:……………………..                      ΑΡΙΘ. ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ:…………………… 

ΓΗΛΩΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΓΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ 

ηηρ παπ. 7 και 8 ηος άπθπος 14 ηος ν.3887/2010 (ΦΔΚ Α’ 174) 

ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ: Από ηην μεηαθοπική ΔΠΔ ή ΑΔ πος έσει ζςζηαθεί με ηο άπθπο 3 ηος ν.3887/2010, για 

ηη σοπήγηζη άδειαρ κςκλοθοπίαρ Φ.Γ.Υ. καηά ηη μεηαβαηική πεπίοδο από 30/09/2010 έωρ 30/06/2013. 

ΑΦΜ: ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ: 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΔ ή ΑΔ: 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΠΩΝΤΜΟ: 

ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ: 

Α.Φ.Μ: 

Γ/ΝΗ: 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ 

 

Μειωμένα ποζά ειδικήρ ειζθοπάρ 

(επί ηος απσικού ποζού) 

01.01.2011 

(30%) 

01.01.2012 

(35%) 

01.01.2013 

(35%) 

Για ηον ΠΡΩΣΟ ηόνο 10.000 €        7.000 €        6.500 €       6.500 € 

Για κάθε επόμενο έωρ και ΔΠΣΑ     2.000 €        1.400 €        1.300 €       1.300 € 

Για κάθε επόμενο και έωρ ηοςρ 

ΑΡΑΝΣΑ 
  1.500 €        1.050 €           975 €          975 € 

Για ηην καηηγοπία Διδικήρ Μεηαθοπάρ Πεηπελαιοειδών 

Για ηον ΠΡΩΣΟ ηόνο 27.000 €        18.900 €       17.550 €     17.550 € 

Για κάθε επόμενο και μέσπι ηοςρ 

ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ 
  3.000 €          2.100 €         1.950 €       1.950 € 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ:  

ΜΙΚΣΟ ΒΑΡΟ:  

                                               ΑΞΙΑ ΝΔΑ ΑΓΔΙΑ: 

ΔΦΑΠΑΞ ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΙΑ ΔΙΦΟΡΑ ΒΔΒΑΙΩΘΗΚΔ 

Ποζό Διδικήρ Διζθοπάρ: Α.Υ.Κ.: 

Απιθ. και Ημεπ/νία Γιπλοηύπος: Ημεπ/νία παπαλαβήρ: 

Ο Διζππάξαρ: Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ.Ο.Τ: 

                                        Ο Γιασειπιζηήρ: 

                                                     ή 

                                 Ο Νόμιμα Δξοςζιοδοηημένορ: 
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