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ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη ηοσ ειζοδήμαηος από εκμίζθωζη ηοσ δικαιώμαηος
εκμεηάλλεσζης περιπηέροσ.

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4172/13, νη νπνίεο ηζρύνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα
πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά,
νξίδεηαη όηη ην εηζόδεκα πνπ απνθηά έλα θπζηθό πξόζσπν θαη πξνθύπηεη ζε κεηξεηά ή ζε
είδνο κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, ηόθσλ θαη δηθαησκάησλ ζεσξείηαη γεληθά εηζόδεκα από
θεθάιαην.
2. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4172/2013, ζηνλ
όξν δηθαηώκαηα (royalties) αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ θαη ην εηζόδεκα πνπ απνθηάηαη σο
αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο πξνλνκίσλ, όπσο επίζεο θαη πιεξσκέο
γηα ηελ εθκίζζσζε ζπλαθώλ δηθαησκάησλ.
3. Δπηπιένλ, ζηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην ΠΟΛ. 1042/ 29-01-2015, δηεπθξηλίζηεθε όηη νη
δηαηάμεηο απηέο δελ θαηαιακβάλνπλ ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηόηεηα ηνπ
άπινπ ζηνηρείνπ θαη επέξρεηαη ε πιήξεο απνμέλσζε ηνπ ηδηνθηήηε από απηό, αιιά κόλν
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξέρεηαη ε ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ.

4. Σν δηθαίσκα ηεο παξαρώξεζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηπηέξσλ από ηνπο δήκνπο ζε
δηθαηνύρνπο, θαζνξίζηεθε αξρηθά από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1044/1971 (Α΄245), όπσο
απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 1043/1980 (ΦΔΚ 87 Α΄) θαη λ.3648/2008 (ΦΔΚ 38/Α΄) θαη
νξηδόηαλ όηη ε παξαρώξεζε εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ζε ηξίηνπο, δηλόηαλ απνθιεηζηηθά
ζε αλάπεξνπο θαη ζύκαηα πνιέκνπ, ζηνπο νπνίνπο είρε ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα από ηνπο
δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο ηεο ρώξαο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 6 ηεο ππνπαξαγξ. Σ3
ηνπ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014), θαηαξγήζεθε ην λ.δ. 1044/1971 θαη ήξζε ν
πεξηνξηζκόο ηεο παξαρώξεζεο ηεο άδεηαο κόλν ζε απηέο ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο πνιηηώλ,
κε ζθνπό ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκό ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ.
5. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4257/2014, αληηθαηαζηάζεθε ε
ππνπαξάγξαθνο Σ2 ηνπ άξζ. 1 ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ Α΄ 222) θαη θαζνξίζηεθαλ εθ
λένπ νη πξνϋπνζέζεηο παξαρώξεζεο ζην εμήο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ησλ δηθαησκάησλ
ρξήζεο ησλ πεξηπηέξσλ ηνπ λ. 1044/1971, θαζώο θαη ησλ θπιηθείσλ, θαθελείσλ θαη
θνπξείσλ εληόο θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
Ν.Π.Γ.Γ.
Οη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ
Γήκσλ, κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ιακβάλνληαο
ππόςε δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. Ο ζέζεηο απνηππώλνληαη
ζε ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη επθξηλώο ην θνπβνύθιην
ηνπ πεξηπηέξνπ, ν πεξηβάιινλ ρώξνο ηνπ θαη ν επξύηεξνο θνηλόρξεζηνο πεξηβάιινλ
ρώξνο.
6. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη όηη, πνζνζηό 30% δίδεηαη θαηόπηλ δεκόζηαο
θιήξσζεο ζε αλαπήξνπο (Α.κε.Α.), πνιπηέθλνπο θαη ζύκαηα πνιέκνπ ζηελ Κύπξν θαη ην
ππόινηπν 70% ησλ ζέζεσλ δίδεηαη κε δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο πεξί δεκνπξαζηώλ πξνο εθκίζζσζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ, απνθιεηζκέλεο ηεο
δπλαηόηεηαο απεπζείαο παξαρώξεζεο απηώλ. εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 5.α. θαη 7, απαγνξεύεηαη ε πεξαηηέξσ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
ρξήζεο ζε ηξίηνπο, παξά κόλν γηα ιόγνπο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ζε
πνζνζηό 67% θαη άλσ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ηνπ
δηθαηώκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο αξρηθήο παξαρώξεζεο (10
έηε).
7. Σέινο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαη λόκνπ, νη
πθηζηάκελεο δηνηθεηηθέο άδεηεο δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ, ελώ πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε απηώλ

επηηξέπεηαη κόλν άπαμ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 10 εηώλ ζηνλ /ε ζύδπγν ηνπ
απνζαλόληνο δηθαηνύρσλ ή ζηα ελήιηθα ηέθλα απηνύ, εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
ησλ Α.κε Α. κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.
8. Από όια ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη ην εηζόδεκα από ηελ εθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο

εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ζε ηξίηνπο (είηε πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελεο είηε γηα λέεο άδεηεο),
απνηειεί εηζόδεκα από δηθαηώκαηα ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4172/13, θαζόζνλ θέξεη όια ηα
ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο θαη θνξνινγείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/13 κε πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό (20%).
Σν εηζόδεκα πνπ απνθηά ν κηζζσηήο (ελνηθηαζηήο) ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο
πεξηπηέξνπ, απνηειεί εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
9.Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61, ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 62 θαη ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ΚΦΔ (λ. 4172/13), ην πξόζσπν
πνπ αζθεί ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, ππνρξενύηαη
θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηώκαηνο λα παξαθξαηεί θόξν είθνζη ηνηο εθαηό (20%) από ηνλ
δηθαηνύρν ηνπ δηθαηώκαηνο θαη θάηνρν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ.
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επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ηα δηθαηώκαηα, κε ηελ παξαθξάηεζε απηή ηνπ
θόξνπ 20% εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ηνπ ππνρξέσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν εηζόδεκα
(ζρεη.: ΠΟΛ. 1042/13).
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