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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αθήνα,  13  Οκτωβρίου  1999 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αρ. Πρωτ.:1095857/264/0015 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                            ΠΟΛ. :  1196 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ   Γ’ 
         
                                                                                      ΠΡΟΣ 
Ταχ.∆/νση    : Κ.Σερβίας 10                                      Ως ο Π.∆. 
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Γλ. Γκούµα    
Τηλέφωνο      : 3640870          
                                                                    
 
ΘΕΜΑ :    A.    «Απλοποίηση διαδικασίας µεταβίβασης Φ.Τ.Μ. από πρώην 
                          επιτηδευµατία (αυτοπαράδοση)» 

B. «Παράδοση αντιτύπων ∆.Α. ή Τ-∆.Α. στη ∆ΟΥ του αγοραστή  
  από τον πωλητή Φ.Τ.Μ.» 

                 Γ.    «Αδράνεια Φ.Τ.Μ. ή επιχείρησης» 
   
Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1809/88 και τα οριζόµενα στις 
εγκυκλίους µας 1065545/713/0015/ΠΟΛ. 1190/13.9.90, 1034094/354/0015/ΠΟΛ. 
1083/10.4.92, 1116207/1032/0015/ΠΟΛ. 1263/17.10.95 και 1039213/260/0015/ΠΟΛ. 
1093/20.3.98, οι οποίες ρυθµίζουν τις διαδικασίες µεταβίβασης και παρακολούθησης 
Φ.Τ.Μ. και προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία κατά την πώληση µεταχειρισµένης 
Φ.Τ.Μ. από τον κάτοχο αυτής, που ως επιτηδευµατίας την χρησιµοποιούσε και διέκοψε 
ή έπαυσε τις εργασίες του, παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την οµοιόµορφη 
εφαρµογή τους: 
Ι. Περιγραφή διαδικασιών που ισχύουν 
1. Ο επιτηδευµατίας, ο οποίος λόγω παύσης των εργασιών του, προβαίνει σε 
αυτοπαράδοση της Φ.Τ.Μ. και δηλώνει την φύλαξη αυτής σε χώρο αρµοδιότητας της 
∆.Ο.Υ. φορολογίας του, υποχρεούται: 
 α) Να προβεί σε ανάγνωση του περιεχοµένου της δηµοσιονοµικής µνήµης 
της Φ.Τ.Μ. των τριών τελευταίων ηµερών και εκτυπωµένο αντίτυπο αυτής, µε το 
βιβλιάριο συντήρησης να προσκοµίσει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την καταχώρηση της 
πράξης µεταβολής. 
 β) Να συµπληρώσει το ειδικό µηχανογραφικό έντυπο «∆ήλωση έναρξης – 
µεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ. (ΚΩ∆. Εντύπου Β2 – 1η µεταβολή – παύση - 
αυτοπαράδοση)» και την υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. 
2. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο προαναφερόµενος πρώην επιτηδευµατίας 
δηλώσει την φύλαξη της Φ.Τ.Μ. σε χώρο, ο οποίος ανήκει στην αρµοδιότητα άλλης 
∆.Ο.Υ., υποχρεούται η ∆.Ο.Υ. αυτοπαράδοσης, µετά το πέρας των ανωτέρω 
διαδικασιών, να αποστέλλει φωτοτυπία του συµπληρωµένου εντύπου Β2 µε FAX, στην 
∆.Ο.Υ. παρακολούθησης για ενηµέρωση, εντός δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
δήλωσης της µεταβολής (σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1093/20.3.98).     
3. Στην περίπτωση που ο πρώην επιτηδευµατίας (συνεπεία της αυτοπαράδοσης και 
χωρίς να είναι κατ’ επάγγελµα πωλητής ή µεταπωλητής), επιθυµεί να πωλήσει την 
Φ.Τ.Μ., σε άλλον επιτηδευµατία ή έµπορο Φ.Τ.Μ., του οποίου η έδρα ανήκει στην 
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αρµοδιότητα άλλης ∆.Ο.Υ., (2η µεταβολή), µε βάση την ισχύουσα σήµερα διαδικασία 
πρέπει: 
• Ο πωλητής να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 του Ν. 1809/88 και την 

∆ήλωση Β2 στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του (διαγραφή Φ.Τ.Μ.). 
• Ο αγοραστής στη συνέχεια ως αποκτών την Φ.Τ.Μ. απευθύνεται στην ∆.Ο.Υ. που 

φορολογείται, για την διεκπεραίωση των διαδικασιών. 
ΙΙ. Εναλλακτική απλοποιηµένη διαδικασία 
 Προκειµένου να απλοποιηθούν για τον πολίτη οι διαδικασίες πώλησης και 
αγοράς, συνεπεία της συγκεκριµένης αιτίας (αυτοπαράδοση) και εφόσον το επιθυµούν οι 
συµβαλλόµενοι, δύνανται οι διαδικασίες αυτές να διεκπεραιώνονται στη ∆.Ο.Υ. του νέου 
κατόχου – αγοραστή. Για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας που αποσκοπεί στην 
διευκόλυνση των πολιτών, πρέπει: 
• Να πηγαίνουν και οι δύο συµβαλλόµενοι στη ∆.Ο.Υ. του αγοραστή, ή µόνο ο 

αγοραστής, µε εξουσιοδότηση του πωλητή, θεωρηµένη από ∆ηµόσια Αρχή για το 
γνήσιο της υπογραφής του. 

• Να υποβληθούν δύο (2) δηλώσεις Β-2 ήτοι: Η µία είναι η δήλωση µεταβολής του 
πωλητή, στην οποία συµπληρώνεται το τµήµα «∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ.» και η άλλη είναι η δήλωση έναρξης του αγοραστή, στην 
οποία συµπληρώνεται το τµήµα «∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ.». 
Η καταχώρηση της µεταβολής (πώλησης) στο βιβλιάριο συντήρησης θα γίνεται στη 
∆.Ο.Υ. του αγοραστή. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει τα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. που 
έχουν καταγραφεί στο βιβλιάριο συντήρησης από την προηγούµενη µεταβολή 
(αυτοπαράδοση) να είναι αµετάβλητα, δηλαδή να ταυτίζονται   

• Εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί διαφορά στα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. και επειδή πρέπει 
να προηγηθεί η διαγραφή της Φ.Τ.Μ. από τα αρχεία της ∆.Ο.Υ. του πωλητή, 
αυθηµερόν, θα στέλνεται µε FAX, η δήλωση Β2 του πωλητή στην ∆.Ο.Υ. του. 

• Η ∆.Ο.Υ. που λαµβάνει το FAX, εντός της εποµένης, ενεργεί την διαγραφή της 
Φ.Τ.Μ. από το αρχείο της, χωρίς να απαιτείται καταχώρηση ποσών τζίρου και 
Φ.Π.Α., αφού αυτά είναι ίδια µε την προηγούµενη µεταβολή. 

• Στη συνέχεια η ∆.Ο.Υ. του αγοραστή επιβεβαιώνει τη διαγραφή της Φ.Τ.Μ. από τη 
∆.Ο.Υ. του πωλητή, η οποία ενηµερώθηκε µε FAX και «χρεώνει» στον αγοραστή τη 
Φ.Τ.Μ. µε βάση την δήλωσή του Β2. 
Στα πλαίσια της ανωτέρω απλοποιηµένης για τον πολίτη διαδικασίας διευκρινίζουµε 

ότι στη ∆.Ο.Υ. του πωλητή δεν θα υποβάλλονται : α) υπεύθυνη δήλωση και β) αντίτυπο 
ή φωτοαντίγραφο του τιµολογίου αγοράς που εξέδωσε ο αγοραστής, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 4 του ν. 1809/88, καθόσον οι σχετικές διαδικασίες έχουν ενιοποιηθεί και 
συµπτυχθεί στη ∆.Ο.Υ. του αγοραστή, στην οποία αυτονόητο είναι ότι υποβάλλονται τα 
ανωτέρω στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση και τιµολόγιο αγοράς).  

     
Β. Απλοποίηση διαδικασίας παράδοσης αντιτύπων των ∆.Α. 
ή τιµολογίων στη ∆.Ο.Υ. 

  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1809/88, όπως ισχύει, κατά την πώληση Φ.Τ.Μ., το 

∆ελτίο Αποστολής ή το Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής, εκδίδεται σε δύο επιπλέον 
αντίτυπα, µε την ένδειξη για την ∆.Ο.Υ. του αγοραστή. Ο πωλητής Φ.Τ.Μ. υποχρεούται 
να παραδίδει το ένα αντίτυπο του επί πλέον εκδοθέντος στοιχείου (∆.Α. ή Τιµολόγιο – 
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∆ελτίο Αποστολής) στην οικεία ∆.Ο.Υ. του αγοραστή, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµέρα της έκδοσής του. 
 Πολλές φορές, οι πωλητές Φ.Τ.Μ., αποστέλλουν το αντίτυπο του εκδοθέντος 
στοιχείου στη ∆.Ο.Υ. του αγοραστή ταχυδροµικώς, µε αποτέλεσµα να παραλαµβάνεται 
από τις ∆.Ο.Υ. πέραν του 10ηµέρου και να ενηµερώνεται το σύστηµα TAXIS 
εκπρόθεσµα, µε συνέπεια να συντρέχουν λόγοι επιβολής προστίµων. 
 Προς αποφυγή της επιβολής των προβλεποµένων κυρώσεων και προκειµένου να 
διευκολυνθούν οι πωλητές Φ.Τ.Μ., δύνανται αντί της παράδοσης στη ∆.Ο.Υ. του 
πρωτογενούς αντιτύπου ∆.Α. ή Τιµ. – ∆.Α., να αποστέλλουν αυτό µε FAX εντός 
10ηµέρου στις αντίστοιχες ∆.Ο.Υ. των αγοραστών.      
 Τα αποστελλόµενα και λαµβανόµενα FAX , κατά περίπτωση, φυλάσσονται ως 
αποδεικτικά αποστολής από τον πωλητή και αρχειοθετούνται από τη ∆.Ο.Υ. µετά την 
καταχώρηση της σχετικής πληροφορίας. 
 
Γ. Αδράνεια φ.τ.µ. ή επιχείρησης 
 
 Οι περιπτώσεις αδρανείας, α) της φ.τ.µ. (µη χρησιµοποίησής της ενώ 
υπολείπονται περισσότερα από 300 ηµερήσια δελτία «Ζ» για την πλήρωση της µνήµης) 
και β) της επιχείρησης, θεωρείται ότι δεν συνιστούν µεταβολές για την εφαρµογή και 
µόνο των διατάξεων του ν. 1809/1988. 
 
  
            Ακριβές αντίγραφο                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


