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ΑΓΑ:  

                                                                                        ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           Αζήλα, 22 επηεκβξίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

 

 

 

 

       

 

 

ΘΔΜΑ:  Γιενέπγεια αποζβέζεων επί ηηρ αξίαρ ηων Φοπηηγών Γημόζιαρ Υπήζηρ 

(Φ.Γ.Υ.) αςηοκινήηων (οσημάηων), όπωρ αςηή πποζδιοπίζηηκε από ηην 

Δκηιμηηική Δπιηποπή ηος άπθπος 7 ηος ν.3887/2010. 

 

 Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο,                                

αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, κε ην νπνίν  

θαζνξίζηεθαλ νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο νη νπνίεο εθπίπηνπλ από ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ 

από επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ, γηα θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, ην 

θόζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θόζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο 

θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ («εζσηεξηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο») απνζβέλεηαη κε ζπληειεζηή δώδεθα ηνηο εθαηό (12%). 

 2. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3887/2010 πξνβιέθζεθε ε ζύζηαζε 

µεηαθνξηθώλ εηαηξεηώλ µε ηε µνξθή αλώλπµεο εηαηξείαο (Α.Δ.) ή εηαηξείαο πεξηνξηζµέλεο 

επζύλεο (Δ.Π.Δ.) κε εηζθνξά ηεο θπξηόηεηαο Φ.Γ.Υ., µε ζθνπό ηελ εθηέιεζε δηεζλώλ, 

εζληθώλ, λνµαξρηαθώλ θαη εηδηθώλ µεηαθνξώλ, γηα µία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο θαηεγνξίεο 

απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αμία ησλ εηζθεξνµέλσλ νρεµάησλ (Φ.Γ.Υ., 
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ξπµνπιθνπµέλσλ θαη εµηξπµνπιθνπµέλσλ) πνπ έρνπλ εηδηθή άδεηα θπθινθνξίαο, θαζώο θαη 

ε άπιε ππεξαμία ησλ νηθείσλ αδεηώλ Φ.Γ.Υ. απνηεινύλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, εθηόο 

από εθείλν πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ρξήµα. Η εθηίµεζε ηεο αμίαο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο άπιεο 

ππεξαμίαο ησλ νηθείσλ αδεηώλ Φ.Γ.Υ. γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, από ηελ Δθηηµεηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3887/2010. 

 3. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη 

όηη ε ζύζηαζε µεηαθνξηθώλ εηαηξεηώλ ππό µνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ, νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ή µεηόρσλ, ε µεηαβίβαζε ησλ θνξηεγώλ 

απηνθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη νη ζπµβάζεηο µίζζσζεο ησλ θνξηεγώλ 

απηνθηλήησλ απαιιάζζνληαη θάζε δηθαηώµαηνο ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ ή ηξίησλ θαη θόξνπ ή 

ηέινπο, µε ηελ εμαίξεζε ηνπ θόξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. 

 4. Από ηε γξακκαηηθή δηαηύπσζε ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ πξνθύπηεη, όηη απηέο δελ 

αλαθέξνληαη ζε απαιιαγή από ην θόξν εηζνδήκαηνο γηα ηπρόλ ππεξαμία πνπ πξνθύπηεη 

από ηηο πην πάλσ ζπλαιιαγέο (εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ή µεηόρσλ, µεηαβίβαζε θνξηεγώλ 

απηνθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θιπ.) αιιά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο 

αλαθεξόκελεο ζηηο δηαηάμεηο απηέο πξάμεηο θαη ζπλεπώο ζε έκκεζνπο θόξνπο πνπ ηπρόλ 

βαξύλνπλ ηηο πξάμεηο απηέο.     

 5. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο ππεξεζίαο καο πξνθύπηεη όηη θαηά 

ηε ζύζηαζε κεηαθνξηθήο εηαηξείαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3887/2010 θαη ηελ εηζθνξά 

ζε απηή, πέξαλ ησλ ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαη θνξηεγώλ απηνθηλήησλ δεκόζηαο 

ρξήζεο ησλ εηαίξσλ ηεο, ε Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 απνηηκά, κεηαμύ άιισλ, θαη 

ηελ αλαπόζβεζηε αμία ησλ εηζθεξόκελσλ απηνθηλήησλ (νρεκάησλ) ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3887/2010. Με ηελ αμία απηή ηεο Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο, ηα 

εηζθεξόκελα απηνθίλεηα (νρήκαηα) εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ησλ σο άλσ κεηαθνξηθώλ 

εηαηξεηώλ.   

 6. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηελ ππεξαμία 

πνπ πξνθύπηεη από ηελ εηζθνξά ησλ νρεκάησλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ δεκόζηαο ρξήζεο 

ζε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3887/2010 δελ πξνβιέπεηαη απαιιαγή 

από ην θόξν εηζνδήκαηνο, ζπλάγεηαη όηη νη εηαηξείεο απηέο ζα δηελεξγνύλ απνζβέζεηο επί 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ νρεκάησλ απηώλ, όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηα βηβιία ηνπο θαη 

πξνέθπςε από ηελ Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7, θαη όρη κόλνλ επί ηεο αλαπόζβεζηεο 

αμίαο πνπ είραλ ηα απηνθίλεηα απηά πξηλ από ηελ εθηίκεζή ηνπο. Η αμία απηή ζα 

απνζβέλεηαη κε ζπληειεζηή δώδεθα ηνηο εθαηό (12%) εηεζίσο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα Φ.Γ.Υ. 

πνπ εθηεινύλ εζσηεξηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Γηα ηνλ ηξόπν απόζβεζεο ηεο άπιεο 
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ππεξαμίαο ησλ νηθείσλ αδεηώλ Φ.Γ.Υ., έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο κε ην αξηζ. ΓΔΑΦ Β 

1063913 ΔΞ 2015/8.5.2015 έγγξαθό καο.  

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ηιίαο Δπζηαζίνπ Απδήο, 28εο Οθησβξίνπ (Καξόινπ) 111, Σ.Κ. 262 23, Πάηξα 

2. Καξαγθνύλεο Μ. Καινγεξόπνπινο Α. Ο.Δ., Ηπείξνπ 5, Σ.Κ.  104 33, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (3) - Β΄ (10) 

8. Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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