Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2018
∆ΕΛ Β 1144107 ΕΞ2018/01-10-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΘΕΜΑ: Τρόπος υποβολής συµφωνητικών που υποβάλλονταν σύµφωνα µε το
καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/1994
Σε απάντηση στο από 30.8.2018 ηλεκτρονικό µήνυµά σας, σχετικά µε το ανωτέρω
θέµα, σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 της ΑΥΟ
1065606/7222/∆Ε-Β/18.7.2000 προβλέπεται διαφορετικός τρόπος υποβολής των
συµφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990: «α) Τα
συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων καταχωρούνται σε
κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευµατία για θεώρηση στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ., µέχρι την 20η ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου,
Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα
συµφωνητικά που καταρτίστηκαν το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. β)
Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συµφωνητικού (αριθµός
και ηµεροµηνία — ονοµατεπώνυµο - επάγγελµα - διεύθυνση - ΑΦΜ κάθε
συµβαλλόµενου στο συµφωνητικό - αντικείµενο συµφωνητικού - ποσό - διάρκεια
συµφωνητικού - λοιπές παρατηρήσεις). γ) Η κατάσταση, µε τα αναγραφόµενα στοιχεία
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β, υποβάλλεται µόνο από κάθε συµβαλλόµενο
επιτηδευµατία στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατός του ∆.Ο.Υ. προς
θεώρηση».
Σε συνέχεια της ανωτέρω ΑΥΟ εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος
ΠΟΛ.1270/16.11.2000 του Υπουργείου Οικονοµικών όπου µεταξύ άλλων
διευκρινίζει ότι: συµφωνητικά και διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις
(π.χ. ν. 820/1978, ν. 2065/1992, ν. 2238/1994 κ.λπ.) ή από υπουργικές αποφάσεις οι
οποίες υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την υπ' αριθ. 1065606/7222/∆ΕΒ/18.7.2000 ΑΥΟ.
Με την ΑΥΟ ∆ΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β' 246/17-02-2015) αντικαταστάθηκε
η παράγραφος 2 της αριθ. 1065606/7222/∆Ε-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ Β' 951/31-07-2000)
ΑΥΟ ως εξής: «2. Τα συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων
καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευµατία ηλεκτρονικά µέσω εφαρµογής
TAXISnet µε την ονοµασία «Κατάσταση Συµφωνητικών παραγράφου 16 του άρθρου 8

του ν.1882/1990», ως συνηµµένο υπόδειγµα, η οποία υποβάλλεται µέχρι την 20η ηµέρα
των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία
(κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα συµφωνητικά που καταρτίστηκαν το αµέσως
προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο».
Κατόπιν αυτών και καθώς οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του ν.
2238/1994 καταργήθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν µε αντίστοιχες διατάξεις στον
νέο ΚΦΕ (ν.4172/2013) και για ιδιωτικά συµφωνητικά που προβλέπονταν από τις
αµέσως ως άνω διατάξεις του ν. 2238/1994, θα ακολουθείται η διαδικασία υποβολής
συµφωνητικών µε τριµηνιαίες καταστάσεις που προβλέπεται από την ΑΥΟ
1065606/7222/∆Ε-Β/18.7.2000.
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