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Παπάγου, 26 Οκτωβρίου 2010
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθµ. Πρωτ. Β1/49842/4743

ΠΡΟΣ: Όπως Π.∆.
ΚΟΙΝ.: Όπως Π.∆.

ΘΕΜΑ: Νόµος 3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων
χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 175
Α΄)
Σας αποστέλλεται προς ενηµέρωση φωτοαντίγραφο του εν θέµατι αναφερόµενου νόµου.
Συγκεκριµένα:
i)
το άρθρο 18 αφορά στις αποσβέσεις της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του Ν. 3887/2010 «Οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές» (ΦΕΚ 175 Α΄). Για περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέµατος αυτού καθ΄
ύλην αρµόδιο είναι το Υπουργείο Οικονοµικών.
ii)
η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 19 αφορά στις ποινές που προβλέπονται για την
περίπτωση άρνησης συµµόρφωσης σε καθεστώς επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ή
πράγµατος (πχ επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των ιδιοκτητών Φ∆Χ αυτοκινήτων,
επίταξη της χρήσης Φ∆Χ Βυτιοφόρων αυτοκινήτων κλπ).
iii)
η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αναφέρεται στην περίπτωση ανάθεσης άσκησης
δηµόσιας ή κοινωφελούς υπηρεσίας ή δραστηριότητας δηµόσιας χρήσης σε οχήµατα,
µηχανήµατα ή άλλα µέσα ιδιωτικής χρήσης σε περιπτώσεις έκτακτης, επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης σε καθεστώς επίταξης κατά την έννοια του Συντάγµατος.
iv)
Το Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων,
Γενική ∆/νση Φορολογίας, ∆12 ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος στην οποία κοινοποιείται
το παρόν παρακαλείται, σε συνέχεια του αριθµ. πρωτ. Β1/οικ46253/4356/24.09.2010
εγγράφου µας, άµεσα για την παροχή οδηγιών προς τις οικονοµικές υπηρεσίες της Χώρας
(∆.Ο.Υ.) για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου 18 του Ν. 3888/2010 σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3887/2010, καθώς ήδη από τη
δηµοσίευση του Ν. 3887/2010 «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» (ΦΕΚ 174 Α΄)
διενεργούνται µεταβιβάσεις Φορτηγών αυτοκινήτων ∆ηµοσίας Χρήσης.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τρ. Παπατριανταφύλλου

ΣΥΝ/ΝΑ: Ένα έγγραφο – δύο (2) φύλλα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών - Τµήµα Οδικών
Μεταφορών (3)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Όλες οι Ν.Α. της Χώρας, ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία (για
ενηµέρωση και των Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου της Χώρας)
2. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, Άνθ.
Γαζή 4 & Χρ. Λαδά, 101 91, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων,
Καρ. Σερβίας
2. Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ),
Πατησίων 351, 11144, Αθήνα
3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών ∆Χ του Ν∆ 531/1970, Γούναρη 21-23,
Πειραιάς
4. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ),
Σερβίων 16 & Λ. Αθηνών 27, 10447, Αθήνα
5. Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων
Μακεδονίας – Θράκης «Ο Φίλιππος», 26ης Οκτωβρίου 14, 54642, Θεσσαλονίκη
6. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆Χ,
Μαίζωνος 45, Πάτρα
7. Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής
8. Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος
και ∆υτικής Μακεδονίας, fax 2431030440
9. Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδος, Φοινίκων 23, 121 37, Περιστέρι
Αττικής
10. Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας «Η
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», 3ο χλµ ΠΕΟ Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, 60100, ΤΘ 97
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 175
30 Σεπτεµβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3888
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµι−
ση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την απο−
τελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 1
Εισαγωγή
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου A΄ του νόµου αυτού
καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των
φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρε−
µείς φορολογικές υποθέσεις, µε σκοπό την κατάργησή
τους.
Άρθρο 2
Βασικές έννοιες
Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυ−
τού οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής:
1. Ελεγµένη και ανέλεγκτη υπόθεση: Ελεγµένη θεω−
ρείται η υπόθεση που έχει ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο
και έχουν εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις
και ανέλεγκτη αυτή που δεν έχει ελεγχθεί µε τακτικό
έλεγχο.
2. ∆ηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα: Θεωρούνται αυτά
που προκύπτουν από τα κύρια έντυπα των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος που έχουν υποβληθεί, µετά
την αφαίρεση: α) των εσόδων από συµµετοχές σε άλλες
επιχειρήσεις και β) των εσόδων από µισθώµατα ακινή−
των για όλους τους υπόχρεους, µε εξαίρεση τα νοµικά
πρόσωπα του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Ει−
σοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄).
3. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη: Είναι το ποσό που
προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή
λοιπά στοιχεία ή έγγραφα ή από απόφαση επιβολής
προστίµου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
και αφορά:
α) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπα−
νών από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού

στοιχείου ή β) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών
ή δαπανών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς
την αξία φορολογικού στοιχείου ή γ) την καθαρή αξία
ληφθέντος φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς
το πρόσωπο του αντισυµβαλλόµενου ή δ) την καθαρή
αξία εκδοθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου ή
ληφθέντος φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς τη
συναλλαγή ή φορολογικού στοιχείου που έχει νοθευθεί.
Σε περίπτωση µερικώς εικονικού φορολογικού στοιχείου
ως αξία λαµβάνεται η αξία της εικονικότητας.
4. Παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο
που επαυξάνει το φόρο είναι παράβαση που συνίστα−
ται σε:
α) µη τήρηση ή µη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρη−
µένου Βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε βασικού είτε πρόσθετου,
β) µη επίδειξη των θεωρηµένων Βιβλίων σε έλεγχο,
γ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή µη
καταχώρηση εσόδων,
δ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τις αγορές και
τις δαπάνες ή µη καταχώρηση αγορών και δαπανών,
ε) ανακριβή τήρηση πρόσθετων Βιβλίων ή σε µη κα−
ταχώρηση δεδοµένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις
αγορές ή τις δαπάνες,
στ) τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόµενης
από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας,
ζ) ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή
την αξία,
η) έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. µη καταχωρη−
µένου στα Βιβλία,
θ) µη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολο−
γικού στοιχείου,
ι) καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δα−
πανών,
ια) έκδοση ή σήµανση στοιχείου από µη νόµιµο φορο−
λογικό µηχανισµό που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία,
ιβ) µη αναγραφή του είδους των αγαθών,
ιγ) µη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισµού,
ιδ) µη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου που
προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς
να προσδιορίζεται η αξία,
ιε) µη λήψη ή λήψη ανακριβούς στοιχείου που προ−
βλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς
να προσδιορίζεται η αξία,
ιστ) µη έκδοση ή µη λήψη ή σε έκδοση ή λήψη ανα−
κριβούς στοιχείου, η οποία προκύπτει αναµφισβήτητα
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5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων ισχύ−
ουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και εποµένων,
µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις προγούµενες
παραγράφους για τα ταξινοµούµενα επιβατικά αυτοκί−
νητα από 1.11.2010.
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
5 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), προστί−
θεται η φράση «και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικο−
νόµηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση
αυτής.»
Άρθρο 18
Αποσβέσεις αξίας αδειών, φορτηγών αυτοκινήτων
δηµοσίας χρήσεως
1. Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14
του νόµου «Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές» όπως
ειδικότερα καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου
14 του ίδιου νόµου υπόκεινται σε απόσβεση σύµφωνα
µε τα επόµενα εδάφια.
Όσοι επαγγελµατίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλο−
φορίας µπορούν κατ΄ επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανω−
τέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστηµα από τρία (3)
έως και επτά (7) έτη, µε έναρξη ισχύος το έτος 2010.
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης νοµαρχια−
κών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων προ−
σαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Κατά τη µεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δηµό−
σιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας
αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει
αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολει−
πόµενα έτη.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγ−
γέλµατος λόγω συνταξιοδότησης του εκµεταλλευτή και
χωρίς µεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκ−
πίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης.
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως παρατάθηκε
µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
8 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), και ισχύει για τις µετα−
βιβάσεις των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινή−
των δηµόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών µεταφορών,
καθώς και των νοµαρχιακών φορτηγών αυτοκινήτων
[ν.1073/1980, (ΦΕΚ 14 Α΄)], προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται µειωµένα κατά
ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) από την 1.10.2010,
πενήντα τοις εκατό (50%) από 1.1.2011, εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) από την 1.1.2012 και δεν οφείλεται ο
φόρος αυτός από 1.1.2013.».

λεση συγκεκριµένης εντολής του αρµοδίου δηµόσιου
οργάνου, η µη εκτέλεση µεταφορικού ή άλλου έργου
κατά τον συνήθη τρόπο λειτουργίας της οικονοµίας,
η εγκατάλειψη του επιταγµένου πράγµατος ή η χρη−
σιµοποίησή του για την παρακώλυση των συγκοινω−
νιών ή για την πρόκληση κοινής ανάγκης. Η άρνηση
συµµόρφωσης διαπιστώνεται αυτεπαγγέλτως από τον
εισαγγελέα ή µετά από αναφορά του κατά περίπτωση
αρµοδίου Υπουργού.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγου−
µένης παραγράφου, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων µε απόφασή του µπορεί να αφαιρεί την
άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή την άδεια δηµόσιας
χρήσης του πράγµατος.
3. Σε περίπτωση έκτακτης, επείγουσας και απρόβλε−
πτης ανάγκης που εµπίπτει στα πεδία εφαρµογής των
άρθρων 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 του Συντάγµατος, µε
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδοµών και
∆ικτύων µπορεί να ανατίθεται η άσκηση δηµόσιας ή
κοινωφελούς υπηρεσίας ή δραστηριότητας δηµόσιας
χρήσης, σε οχήµατα, µηχανήµατα ή άλλα µέσα ιδιωτικής
χρήσης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

∆. ΡΕΠΠΑΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ

Άρθρο 19
1. Όποιος, ενώ τελεί υπό καθεστώς επίταξης προσω−
πικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 22 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος ή είναι ιδιοκτήτης ή νοµέας πράγµατος
που έχει επιταχθεί κατά το άρθρο 18 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, αρνείται να συµµορφωθεί ή παραλείπει να
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την
επίταξη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών.
Σε περίπτωση που η άρνηση συµµόρφωσης γίνεται
κατ’ εξακολούθηση ο υπαίτιος τιµωρείται µε ποινή
κάθειρξης. Άρνηση συµµόρφωσης συνιστά η µη εκτέ−

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ
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